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   DZIEŃ EDUKACJI   
      NARODOWEJ

       ŚLUBOWANIE 
 KLASY   PIERWSZEJ

 BUDUJEMY SZKOŁĘ 
  NASZYCH MARZEŃ 
      PSP 27 Radom

 
1 września 2017
roku przestało
istnieć 
Gimnazjum nr 6,
a powstała
Publiczna
Szkoła
Podstawowa nr
27 w Radomiu.

1 września
powitaliśmy w
naszych progach
młodszych
kolegów. W
związku z reformą
edukacji szkoła już
nie nosi miana
gimnazjum. Teraz
jesteśmy Publiczną
Szkołą
Podstawową nr 27
w Radomiu. Oprócz
dotychczasowych 
klas gimnazjalnych,
pojawili się nowi
uczniowie. Są to
klasy Ia i IVa oraz
odziały
przedszkolne.
Wnoszą oni dużo
energii i uśmiechu
w mury szkoły. 

17 października
2017 r. odbyło się
bardzo ważne dla
naszej szkoły
ślubowanie
pierwszoklasistów.
To historyczne
wydarzenie,
ponieważ  po raz
pierwszy odbywa
się ono w nowo
powstałej Szkole
Podstawowej nr 27.
Uczniowie klasy
pierwszej, czwartej
oraz klas
gimnazjalnych 

przygotowali na tę
okoliczność
program
artystyczny.
Uroczystość
ślubowania
i pasowania
na ucznia
połączona została
z obchodami Dnia
Edukacji
Narodowej. Dyr.
Aneta Maciejewska
– Pawłowska
nagrodziła
wybranych

nauczycieli,
a Samorząd
Uczniowski ogłosił
wyniki konkursów
odnoszących się do
Międzynarodowego
Dnia Uśmiechu.
Po części oficjalnej
uczniowie klasy
pierwszej wraz z
rodzicami udali się
na słodki
poczęstunek,
kończący tę miłą
uroczystość.

Witamy nowy rok szkolny

Pierwszoklasiści

Pasowanie na
ucznia

K.M.

S.W.

KM i SW
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Polska jest
krajem
bogatym w
piękne,
różnorodne
zakątki,krajobrazy
i przyrodę.
Kozienicki
park
krajobrazowy
jest właśnie 

jednym z takich
miejsc. Każdy
kto zna naszą
szkołę, wie
jakie tradycje
się w niej
kultywuje.
Jedną z nich są
rajdy
integracyjne.
Wracając do
szkoły po
wakacjach,
między
niektórymi
osobami tworzy

się pewnego
rodzaju bariera.
Rajdy są
swego rodzaju
pomocą w
odświeżeniu
starych
znajomości
oraz
zacieśnieniu
obecnych
więzi, przy tym
podziwiając
piękno natury i
krajobraz
leśnych
ostępów.

Marzeniem
większości
uczestników
wycieczki było
się wyspać,
lecz nie każde
marzenia się
spełniają i
musieliśmy
stawić się
przed godziną
ósmą na
zbiórkę. Po
sprawdzeniu
listy,
przeliczeniu

uczestników
oraz zabraniu
potrzebnych
rzeczy,
wsiedliśmy do
autokaru i
ruszyliśmy w
podróż. Gdy
dotarliśmy do
Augustowa,
Opuściwszy
autokar,
rozpoczęliśmy
pieszą
wędrówkę. Idąc
leśną dróżką,

między
drzewami
rezerwatu
Zagożdżony,
podziwialiśmy
piękno natury w
czystej postaci.
Drzewa i
krzewy lekko
muskane przez
delikatny wiatr,
poranna rosa
na trawie,
grzyby w wielu
zakątkach.
Dzięki temu

czuć było
niepowtarzalną
atmosferę.

Wędrówki integracyjne

              W poszukiwaniu leśnych przygód
                     -  sprawozdanie z rajdu

K.M.
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  SPRAWOZDANIE Z RAJDU INTEGRACYJNEGO kl. III
      Łukasz Gregorczyk 3d -  nagroda w konkursie

 Lecz w
tamtym
momencie,
to nie
przyroda
odgrywała
największą
rolę.
Przemieszczając
się w
kierunku
szkółki
leśnej, 

każdy ze sobą
rozmawiał. Czy
to grupowo, czy
indywidualnie
rozmowy
toczyły się
nieustannie.
Bariera, która
dzieliła niektóre
osoby, pękła
jak bańka
mydlana.  W
miłej
atmosferze,
rozmawiając,

nie
zauważyliśmy,
kiedy
przeszliśmy 8
kilometrów i
dotarliśmy na
miejsce. Tam,
w otoczeniu
dzikiej przyrody
zrobiliśmy
ognisko.
Nauczyciele
wf-u zadbali,
żebyśmy się
zbytnio nie
nudzili.

Dla chętnych,
było możliwe
zwiedzanie
szkółki leśnej.
Uczestnicy
dowiedzieli się,
na czym polega
praca leśnika,
jak uprawiane
są rośliny w
szkółce.
Rozkoszując
się smakiem i
zapachem
grillowanych
kiełbasek

spędzaliśmy
ostatnie chwile
wycieczki. Gdy
uznaliśmy, że
pora już
wracać,
wsiedliśmy w
autokar i
pojechaliśmy
do Radomia.
Każde wspólne
wyjście czy
wycieczka w
towarzystwie
przyjaciół i
kolegów

umacnia więzi.
Do tego
wspaniała
atmosfera w
otoczeniu
dzikiej
przyrody, to
wszystko
sprawia, że
takie momenty
pamiętać się
będzie na
długo. Kolejny
rajd możemy
zaliczyć do
udanych.

Ł.Gregorczyk
kl.3d

Wędrówki integracyjne K.M..
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OGNISKO INTEGRACYJNE
  Nikodem Przytuła kl. IV a

   KLASY IV W OROŃSKU

ognisko.
Wspólnie z
koleżankami i
kolegami, dzięki
pomocy
nauczycieli,
upiekliśmy
smaczne

kiełbaski, które
zjedliśmy.
Następnie
udaliśmy się do
autokaru i
bezpiecznie 

     6
PRESS

Dnia 22
września
2017 r.
braliśmy
udział w
pieszej
Wędrówce
Integracyjne
do Centrum
Rzeźby
Polskiej

w Orońsku. Była
to nasza
pierwsza
klasowa
wycieczka. Gdy
dojechaliśmy na
miejsce,
przywitała się z
nami pani
przewodnik.
Zaprowadziła

nas do pałacu,
w którym
znajdował się
dom słynnego
malarza Józefa
Brandta.
Mogliśmy
zaobserwować
jak żył i gdzie 

mieszkał.
Potem
zwiedzaliśmy
przepiękny i
malowniczo
położony park,
w którym
oglądaliśmy

wiele różnych
ciekawych
rzeźb, autorstwa
znakomitej
polskiej
rzeźbiarki
Magdaleny
Abakanowicz.

Po przejściu
wyznaczonej
trasy udaliśmy
się w miejsce, w
którym
rozpalone było 

wróciliśmy do
domu.
Spodziewałem
się, że będzie
więcej
zaplanowanych
atrakcji.
Niestety, w
przeciwieństwie
do humorów,
pogoda nie do
końca nam
dopisała.

Jednak pomimo
pogody, miło
było spędzić
czas razem z
nowymi
koleżankami i
kolegami i lepiej
się poznać. 

Nikodem
Przytuła
 kl.IV a

        NAGRODA W KONKURSIE NA NAJLEPSZE             
   SPRAWOZDANIE Z RAJDU INTEGRACYJNEGO

          SPRAWOZDANIE Z WĘDRÓWEK             
                       INTEGRACYJNYCH

Zwiedzamy dom Brandta

Z czego te rzeźby są zrobione?

Zajęcia w
muzeum

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA 
     NASZEJ 
 GAZETKI NA 
   PORTALU     
    JUNIOR 
 MEDIA LUB 
NA STRONIE   
   SZKOŁY:
www.psp27.radom.pl

I.G

IG

IG
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      NAGRODA 
  W KONKURSIE 

   ZOSIA WARDA 
          KL. IV A

W październiku
został
ogłoszony
konkurs na
najlepsze
sprawozdanie z
rajdu
integracyjnego.
Wzięło w nim
udział 15 osób z
IV kl. podst.
oraz
gimnazjum.

22 września
2017 r. całą
klasą IV i
wraz z klasą
pierwszą

wybraliśmy się
na Wędrówkę
Integracyjną do
Orońska, gdzie
znajduje się
Centrum
Rzeźby
Polskiej. Pani
przewodniczka
oprowadziła nas
po pałacu
Józefa Brandta. 

Dowiedzieliśmy
się jak
mieszkano w
tamtych
czasach oraz
jakich
przedmiotów
używano na co
dzień.
Najbardziej
podobała mi się
lodówka i
dziadek do
orzechów w
kształcie
wiewiórki.

Następnie
przeszliśmy do
ogrodu, w
którym
mogliśmy
podziwiać
wystawę
„Mutanty”
Magdaleny
Abakanowicz.
Po krótkim
spacerze,
udaliśmy się na
ognisko, gdzie 

upiekliśmy
pyszne kiełbaski
i miło ze sobą
rozmawialiśmy.
Niestety, tego
dnia pogoda nie
dopisała, więc
nie graliśmy w
zaplanowane
wcześniej gry
plenerowe, które
przygotowali
nauczyciele wf-
u. Mimo
niesprzyjającej
pogody,

wycieczka była
udana. Mieliśmy
okazję lepiej
poznać siebie i
swoich nowych
nauczycieli, a
także zobaczyć
ciekawe miejsca
w najbliższej
okolicy. 

Zosia Warda
klasa IV a

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ 
               W OROŃSKU

  Sprawozdanie z wędrówek integracyjnych

Klasa IV w Orońsku

Pani przewodniczka opowiada...

Decyzją jury
wyróżnieni
zostali:
- Nikodem
Przytuła kl. 4a
- Zosia Warda
 kl. 4a
- Dominika
Fliszkiewicz 
kl. 2b
- Łukasz
Gregorczyk
 kl. 3d
 Gratulujemy!I.G

IG
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  PATRIOTYCZNE 
    ŚWIĘTOWANIE

        ŚWIĘTO 
 NIEPODLEGŁEJ

11 LISTOPADA

        BARWY       
      NARODOWE

Święto.
Przedszkolaki z
oddziałów 5b,
6a i 6b filii 
Przedszkola nr
3 poznawały
symbole
narodowe
wykonując
rysunki,
wyklejając flagę

Wychowanie
patriotyczne jest
ważnym
elementem
życia szkoły. 
Szczególną
okazją do
podejmowania

aktywności w
tym zakresie
jest Narodowe
Święto
Niepodległości.
W  tym
szczególnie
ważnym

dla naszej
szkoły roku – w
którym z
Gimnazjum 6
przekształciliśmy
się w szkołę
podstawową
podjęliśmy

szereg działań,
które odbywały
się przez cały
tydzień
poprzedzający 

 słuchając
opowieści
swoich pań o
historii państwa
polskiego. Klasy
pierwsza i
czwarta oraz
klasy
gimnazjalne
uczestniczyły w
grze szkolnej

zorganizowanej
przez SU i SK
Wolontariatu.
Każdego dnia
otrzymywali
zadania do
realizacji, które
po rozwiązaniu
przekazywali 

przewodniczącemu
SU. Na lekcjach
techniki
przygotowywali
kotyliony, w
ramach muzyki
ćwiczyli
śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Lekcje języka

polskiego,
historii i godziny
wychowawcze
poświęcone były
różnym
zagadnieniom z
dziejów naszego
kraju 

Apel

Akademia

PochódAkademia

Kawiarenka

SW

SW

SWSW

SW
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    KSZTAŁTOWANIE POSTAW 
            PATRIOTYCZNYCH

   Uwieńczeniem 
      działań był

przemarsz społ.
szkolnej ulicami 

Uczniowie
mieli też
możliwość
pogłębienia 

 i utrwalenia
wiedzy na temat
historii naszej
Ojczyzny w
ramach
działania
kawiarenki „U
Naczelnika”,
gdzie przy
herbacie i
cieście było
miejsce na
patriotyczne
śpiewy i gry.

osiedla pod
Dąbek Katyński
znajdujący się
na terenie
naszej szkoły –
posadzony w
2010 r.,
poświęcony
pamięci
radomianina
Kazimierza
Kaszewskiego
zamordowanego
w Katyniu w
1940 r. Na czele
pochodu

szły oddz.
przedszkolne z
samodzielnie
wykonanymi
kotylionami, za
nimi uczniowie
kl. I i IV i
uczniowie
gimnazjum
którzy nieśli flagi
i  transparenty z
patriotycznymi
hasłami. Pod
Dębem
Katyńskim

dyr. A.
Maciejewska-
Pawłowska
odczytała Apel
Poległych.
Złożono przy
kamieniu kwiaty,
zapalono
znicze.
Następnie było
wspólne
śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Nastąpiło
również
rozstrzygnięcie

konkursów na
najciekawszy
plakat, kotylion i
hasło.Wierzymy
że pomogło w
zrozumieniu
wydarzeń
ważnych w
historii naszej
Ojczyzny,
uświadomieniu
odpowiedzialności
za wolność
naszego
narodu. 

Konkursy

Konkursy

   UWAGA
   W związku
     z tym, że     
 nasza szkoła 
   w tym roku
zostałaszkołą   
 podstawową 
i zmieniła nr
na27,nieaktualna
stała się nazwa
gazetki
6PRESS.
   Dlatego też     
    ogłaszamy

    KONKURS 
    NA NOWĄ   
     NAZWĘ       
     GAZETKI     
   SZKOLNEJ 
  I JEJ LOGO.
  Propozycje     
      proszę       
    składać do
 p. Anny Kaim 
  lub Wioletty 
 Styczyńskiej. 
  Zachęcamy 
  do udziału.

SW

SW
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         BADACZE DANYCH           
   OSOBOWYCH na START

       zainaugurowana           
  dwudniową konferencją 

   w projekcie BADACZE     
   DANYCH OSOBOWYCH 

 PAMIĘ-
   TAJ!

W tym roku
szk. po raz
kolejny
uczestniczymy
w realizacji
ogólno-
polskiego
programu
TWOJE
DANE

TWOJA
SPRAWA. Jest
to inicjatywa
Generalnego
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych,
która ma na celu
przybliżenie
tematyki

związanej z
danymi
osobowymi, ich
ochroną oraz
prawami w tym
zakresie
nauczycielom,
uczniom i ich
rodzicom.
Tegoroczna
edycja została

w Warszawie w
dniach 26 – 27
października
2017 roku.
Uczestniczyła w
niej p. Anna
Kaim – nasz
szkolny

koordynator
programu.
Informacjami i
materiałami
zdobytymi
podczas
spotkania pani
Ania podzieliła

się z innymi
nauczycielami,
którzy włączą
się w realizację
programu.
Nowością
tegorocznej
edycji jest udział

7.11.2017 r.
nasze
uczennice
rozpoczęły
zmagania w XIV
Radomskiej
Olimpiadzie
Młodzieży
Szkolnej
w Unihokeju.
Zawodniczki
brawurowo
awansowały

do  piątki
najlepszych.
Podczas finałów
9.11.2017 r.,
wywalczyły II
miejsce
w Radomiu. W
rywalizacji brało
udział aż 11
drużyn,
więc jest
to ogromny
sukces naszego
zespołu.

A. Zając

      UNIHOKEJ – XIV RADOMSKA OLIMPIADA     
                                   MŁODZIEŻY

Dumne zawodniczki

lupa

     
     CHROŃ       
     SWOJĄ
PRYWATNOŚĆ

    TWOJE 
     DANE-
    TWOJA   
   SPRAWA

www.salelifter.com

Grupa uczniów
z naszej szkoły,
wykonując
zaplanowane
przez siebie
zadania, będzie
walczyć o tytuł
Młodego

Inspektora
GIODO.
Życzymy
powodzenia i
ciekawych
pomysłów w
realizacji zadań.

AZ

internet
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