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                             ROCZNICA  CHRZTU  POLSKI

             Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w  w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane 
za symboliczny początek polskiej państwowości. Za datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. By
podkreślić wagę ww. wydarzenia, dn. 13 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie odbyła się uroczysta
akademia, którą przygotowali uczniowie kl. IV - VIII SP.
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"Charlie i fabryka czekolady" to książka o przygodach dziewięcioletniego
chłopca, pochodzącego z biednej rodziny. Mieszka on  w małym,
nieocieplonym i wymagającym remontu domu. Razem z chłopcem 
mieszkają rodzice oraz dziadkowie. Jego tata musi utrzymać całą rodzinę,
pracując w fabryce pasty do zębów. Mama zajmuje się domem,
przykładając największych starań, by wszystkim domownikom żyło się
wygodnie i bezpiecznie. 
W swojej książce autor ukazuje perypetie tytułowego bohatera, który
uwielbia czekoladę, choć jego rodzinę na nią nie stać. Charlie nie może
doczekać się swoich urodzin, ponieważ w dniu jego święta spełnia się jego
marzenie - otrzymuje Arcypyszną Przepuszystą Krówkopiankę marki
Wonka. Niestety nie znajduje w niej Złotego Talonu - zaproszenia do
środka Fabryki Czekolady. Czy chłopiec znajdzie Złoty Los? Czy zobaczy
wnętrze fabryki? Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? By poznać
odpowiedź zachęcam do lektury książki.
                                                                                Amelia Pawlińska kl.IVa

                                 Wycieczka klasowa VII B

      Pierwszy dzień wiosny (21 marca 2022r.) klasa VII B 
przywitała w Radomiu, gdzie w Parku Trampolin
JumpWorld, jak na klasę sportową przystało, wszyscy
uczestnicy wycieczki( frekwencja 100%)  „wyskakali”
swoją radość; oddając się euforii szaleństwa i dobrej
zabawy. Spragnieni przygód uczniowie, w  kinie Helios
obejrzeli zaś film pt.: „Uncharted” w reżyserii Rubena
Fleischera.
Opiekę nad uczniami sprawowali : Iwona Stępniewska
oraz  Marcin Białecki

     PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
                           21 marca

                        "Charlie i fabryka czekolady"  Roalda Dahla
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 Amelia Pawlińska : Jaki przedmiot był  ulubionym, kiedy chodziła Pani do
szkoły? 
 Edyta Grzywacz: W szkole lubiłam oczywiście język polski, ale nie
ukrywam, że dużą przyjemność sprawiała mi nauka matematyki. Może
dlatego na dalszym etapie edukacji wybrałam profil matematyczno-
fizyczny.
Amelia Pawlińska : Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
Edyta Grzywacz: Jednym z członków mojej rodziny jest od 11 lat
niezmiennie pies Łatek. Muszę przyznać, iż spacery z nim i zabawy to
sama przyjemność. Mimo swoich lat, energii i zapału mu nie brakuje.
Amelia Pawlińska: Czy lubi Pani podróże? 
Edyta Grzywacz:Uwielbiam podróżować, odwiedzać ciekawe miejsca,
poznawać zwyczaje i tradycje związane z nimi. Szczególną radość
sprawiają mi wyprawy w góry. Będąc tam, wyciszam się maksymalnie, ich
widok całkowicie mnie uspokaja.
Amelia Pawlińska: Co najbardziej ceni Pani w swojej pracy? 
Edyta Grzywacz: Według mnie, najważniejszy w pracy nauczyciela jest
kontakt z dziećmi i młodzieżą. Radość sprawiają mi ich sukcesy, rozwijanie
zainteresowań i pasji. Staram się przekazywać moim uczniom wiedzę w
sposób konkretny i rzetelny. Lubię organizować im różnego rodzaju wyjścia
i wycieczki, mając świadomość jak ważną rolę odgrywają one w integracji
zespołu klasowego. Zawsze słucham z wielką uwagą moich uczniów,
którzy bardzo często mają trafne spostrzeżenia.
Amelia Pawlińska: Czy uczęszczała Pani na jakieś zajęcia dodatkowe? 
Edyta Grzywacz: Będąc w szkole podstawowej uczęszczałam na
dodatkowe zajęcia z języka polskiego  i wychowania fizycznego. Brałam
również udział w lekcjach gry na fortepianie. Myślę, że udział w tych
zajęciach pozwolił mi rozwinąć swoje zainteresowania.
Amelia Pawlińska:  Czy ma Pani jakieś marzenia? 
Edyta Grzywacz:  Mam dużo marzeń, ale chyba najbardziej w obecnej
chwili pragnę pokoju w Europie. Ponadto zdrowie moje i moich najbliższych
to oczywiście istotna wartość dla mnie. Życia nie wyobrażam sobie bez
przyjaciół, na których mogę polegać w trudnych chwilach. Oczywiście,
praca odgrywa ważną rolę w moim życiu, a przede wszystkim kontakt z
drugim człowiekiem.
Amelia Pawlińska: Co oznacza dla Pani sukces? 
Edyta Grzywacz:  Sukces dla mnie tworzy to wszystko, co do tej pory
udało mi się osiągnąć.
Nie wyobrażam sobie mojej pracy bez obecności uczniów, którzy
przekazują tyle pozytywnej energii. Zaskakują w różnych sytuacjach,
czasem bywają nieprzewidywalni, ale chyba o to chodzi w pracy
nauczyciela. My, pedagodzy wiele możemy się od nich nauczyć.
Amelia Pawlińska: W imieniu redakcji gazetki " Z Budy" , życzę spełnienia
w pracy zawodowej oraz życiu osobistym. Dziękuję serdecznie za
udzielenie wywiadu.
Edyta Grzywacz: Dziękuję  serdecznie.

                                              W ogniu pytań... 
                Wywiad z Edytą Grzywacz- wychowawczynią klasy IV A

                 METRYCZKA
ZNAK ZODIAKU : Lew
ULUBIONY/ ULUBIONA
KOLOR:
 Nie mam konkretnie ulubionego koloru, ale dobrze czuję się                      w
ciemnych odcieniach ubrań, szczególnie w czerni.
FILM: 
Film, do którego często powracam to
 ,,Jak rozpętałem drugą wojnę
 światową”  w roli głównej z Marianem Kociniakiem.
AKTOR:
 Moim ulubionym aktorem jest Paweł
 Domagała, zaś reżyserem Steven Spielberg.
KSIĄŻKA:
W wolnej chwili, a obecnie mam ich coraz mniej, sięgam po książki
Magdaleny Witkiewicz. Czytając je, odrywam się choć na chwilę od spraw
codziennych.
PIOSENKARZ:
 Relaksuję się, słuchając utworów Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar i
Michała Bajora.
POTRAWA:
Moja ulubiona potrawa to pierogi z serem i knedle ze śliwkami.
MARZENIE:
Może zabrzmi to zbyt banalnie, ale będąc dzieckiem marzyłam, aby zostać
nauczycielką. Chyba każda mała dziewczynka ma takie pragnienie. Często
wyobrażałam sobie, że pod swoją opieką mam liczną grupę uczniów,
którym muszę przekazać zdobytą wiedzę, a oni  
z wielką uwagą i skupieniem wsłuchują się w mój wykład. 
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                                      Akademia Leonardo da Vinci

Podczas tegorocznych ferii zimowych, postanowiłyśmy drugi tydzień
przerwy zimowej spędzić w szkole, na półkoloniach  ,,Akademia Leonardo
da Vinci".
 Każdego dnia była jakaś bardzo ciekawa atrakcja. 
PONIEDZIAŁEK
Rozpoczęliśmy  podziałem na grupy: zieloną, żółtą oraz niebieską.
Pierwsza grupa miała konwersacje, a druga  robotykę. Później  była
zamiana. Gdy już każda grupa skończyła swoje zajęcia, pojechaliśmy na
Arenę Lodową w Tomaszowie. Potem były zajęcia plastyczne, na których
robiliśmy wspaniałe wieże Nowego Yorku. 
W kolejnych dniach zmieniały się atrakcje .W niektórych dniach plastyka
była połączona z wyjazdami 
We WTOREK mieliśmy właśnie takie połączenie . Pojechaliśmy do Wilczej
Kawiarenki i do kwiaciarni Kwiatki Renatki . W ŚRODĘ pojechaliśmy
do Tico. Na zajęciach z panią dyrektor K. Kosno- Basińską  robiliśmy
scrapbooking . W CZWARTEK wykonywaliśmy torby. Potem pojechaliśmy
do bawialni ,, Nikuś'', gdzie mieliśmy czas na swobodną zabawę .
W PIĄTEK było zakończenie półkolonii.
Ostatni dzień zakończyliśmy miłym wyjazdem na basen . Dostaliśmy
upominki i certyfikaty. Było świetnie. Jeżeli w następnym roku będą takie
zimowiska, z pewnością się zapiszemy . Polecamy  gorąco!
                                                                                                                             
                                                                            Hanna Bednarz, kl.4a
                                                                                Julia Tworek, kl.4a
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