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Dzisiaj wielka jest rocznica - 

jedenasty listopada!... 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 
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Obchodzimy narodowe święto niepodległości 

„Polska to kraj piękniejszy od innych …” 

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nasze najważniejsze święto narodowe – 

Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z okazji tego święta 10 listopada 2015 roku 

uczniowie szkoły podstawowej przygotowali uroczystą akademię. Recytując patriotyczną 

poezję i śpiewając historyczne pieśni opowiedzieli zgromadzonej publiczności 

o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy z zaciekawieniem 

słuchali opowieści o losach polskich bohaterów walczących za swoją ojczyznę. 

Rocznicowe przedstawienie było wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 

Występy przeplatane były pieśniami patriotycznymi w wykonaniu uczniów klasy 6 i 5. 

O oprawę muzyczną zadbał Dominik Poroch, to on na akordeonie akompaniował naszym 

śpiewakom. Program został przygotowany pod kierunkiem Zofii Kłos, Lucyny i Tadeusza 

Stanisławków. Pan dyrektor Krzysztof Suszek podziękował wykonawcom i nauczycielom 

za przygotowanie uroczystości, wskazał na potrzebę kultywowania tak ważnego dla 

Polaków święta. 

Każdego roku przeżywamy tę uroczystość inaczej i za każdym razem bardzo wyjątkowo, 

tak było i tym razem. 

Lucyna Stanisławek 
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11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – 
WIECZORNICA  

W przeddzień święta uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Rybczewicach uczcili 97 rocznicę odzyskania niepodległości pieśnią i wierszem. 

W murach szkoły gościliśmy Panią 

wójt Elżbietę Masicz, Panią 

sekretarz Renatę Trałę, 

przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Lecha Miściura, mieszkańców 

oraz wyjątkowego gościa – Pana 

Stanisława Ostańskiego.  

Na wstępie wieczornicy 

uczniowie gimnazjum w teatralnej przypowieści zakończonej pieśnią Marka Grechuty, 

skłonili wszystkich do refleksji na temat wolności. Zastanawiali się, czym jest, a czym nie 

jest wolność? Jak ją wykorzystać? Co robić, aby jej nie stracić? Co warto dla niej 

poświęcić? Te pytania są szczególnie ważne wówczas, gdy wspominamy tych, którzy za 

wolność walczyli i oddawali życie. 

Kolejnym punktem obchodów rocznicy 

odzyskania niepodległości był występ uczniów szkoły 

podstawowej. Zaprezentowali się w inscenizacji słowno 

– muzycznej ukazującej drogę Polaków do wolności.  

 Z kolei chór szkolny zaśpiewał kilka pieśni 

patriotycznych, które towarzyszyły powstańcom i 

żołnierzom w drodze do wolności. Brawa obecnych na 

wieczornicy były wyrazem ich uznania za 

zaangażowanie i talent naszych uczniów. 
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Każdy na swój sposób pojmuje i okazuje patriotyzm. Niektórzy  posiadają dar 

przelewania na papier tego, co im w duszy gra. Taki talent ma na pewno gość specjalny – 

Pan Stanisław Ostański – „człowiek renesansu” – poeta, podróżnik. Kreśląc wers za 

wersem wyczarowuje strofy o naszej małej Ojczyźnie. Zaprezentował on kilka swoich 

wierszy, które pokazują piękno i wyjątkowość naszego regionu. 

Na zakończenie zaprosiliśmy obecnych do wspólnego śpiewania pieśni 

patriotycznych. Warto i należy wspominać tych, dla których Ojczyzna, walka o jej 

wolność była najwyższym nakazem, moralnym obowiązkiem. Naród, który nie zapomina 

o swoich patriotach, nigdy nie pozostanie zapomniany. 

Barbara Machul 
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Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty!  
„Jeszcze jesteśmy w lesie 

i leżymy na plaży … 

Pozwól przed pierwszą lekcją – 

powspominać, pomarzyć!”  

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 

Wszyscy z niecierpliwością czekają na 

pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na 

spotkanie  z koleżankami i kolegami po 

wakacjach.  

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbyła się 1 września 2015 roku o godzinie 

830. Pan Dyrektor  Krzysztof Suszek w krótkim przemówieniu serdecznie powitał 

wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość – gospodarza Gminy Rybczewice Panią 

Wójt Elżbietę Masicz, Sekretarz Panią Renatę Trałę, uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji. 

Przedstawił organizację nowego roku szkolnego oraz życzył wszystkim uczniom 

sukcesów, dobrych ocen a nauczycielom dużo cierpliwości i wytrwałości. 

Pani wójt Elżbieta Masicz zachęciła wszystkich uczniów do uczestnictwa 

w zajęciach dodatkowych oraz życzyła owocnej pracy i samych dobrych ocen. 

Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. 

Nie warto jednak się smucić! W szkole czekają na nas książki i uśmiechnięci nauczyciele, 

a co najważniejsze, wiele nowych wiadomości, nierozwiązane zadania. 

„Uczcie się jak mawiacie „w dechę”  
I niech z was szkoła ma pociechę.”  

WITAJ SZKOŁO! 
 Pozostają marzenia o następnych wakacjach. Za 10 miesięcy znów będą wakacje. 

Lucyna Stanisławek 
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Sukces SKO 

 

Szkolna Kasa Oszczędności 

działająca przy Szkole Podstawowej 

w Rybczewicach od kilku lat bierze 

udział w konkursie pt. „Dziś 

oszczędzam w SKO, jutro w Banku 

Spółdzielczym” organizowanym 

przez  Bank BPS.  W latach 

ubiegłych Szkolna Kasa zajmowała 

wysokie miejsca w rywalizacji na 

szczeblu Oddziału Regionalnego 

BPS. Dopiero rok 2014/2015 

przyniósł powód do ogromnej 

radości. SKO zajęła I miejsce na 

szczeblu regionalnym. Gratyfikacją 

dla uczniów była wysoka nagroda 

przyznana przez SBP Piaski, która 

została przeznaczona na zakup 

upominków dla członków SKO. 

 Oddział Regionalny Banku BPS przyznał również nagrodę dla szkoły w wysokości 

2000,00 zł. Gratulujemy wszystkim aktywnym członkom SKO i zachęcamy do dalszego 

oszczędzania.  

Tadeusz Stanisławek – opiekun SKO 
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
 

Ognisko i wesołe zabawy – czyli kolejna edycja Święta Pieczonego 

Ziemniaka w naszej szkole. W poniedziałek 21 września 2015 roku 

zorganizowano dla uczniów klas 1- 3 Szkoły Podstawowej imprezę 

integracyjną w plenerze. 

Najważniejszą atrakcją były oczywiście rozgrywki sportowe. 

Uczniowie klas 2 i 3 rozegrali mecze piłki nożnej. W rolę głównego sędziego wcieliła się 

Pani Ania Ryś, Pani Grażynka Guz przejęła obowiązki sędziego liniowego. Rozgrywki 

przebiegały w duchu sportowej walki fairplay. Pozostali uczniowie klas dopingowali 

swoich kolegów. Po ostatnim gwizdku sędziego i zakończonych potyczkach nadeszła 

chwila wytchnienia. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję w tym dniu stemplować 

pieczątkami wykonanymi z ziemniaków. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem. 

Jak na Święto Pieczonego Ziemniaka przystało nikogo nie ominął poczęstunek. Były 

kiełbaski i ziemniaki pieczone prosto z ogniska. Pogoda i humory  dopisały, więc i zabawa 

była znakomita. 

Lucyna 
Stanisławek 
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Jesienne zawody sportowe kl. 1-3 
 

W piękny, słoneczny czwartek 

17 września 2015 roku uczniowie klas 1-3 

uczestniczyli w Jesiennych zawodach 

sportowych. Ziemniaczane zawody sportowe – 

sadzenie i zbieranie ziemniaków, slalom 

z ziemniakiem i mecze piłki nożnej to tylko 

nieliczne atrakcje przygotowane dla uczniów klas młodszych. Uczniowie podzieleni na 

cztery zespoły rywalizowali w rozmaitych konkurencjach. Wszystkie drużyny walczyły 

bardzo dzielnie aby zająć jak najwyższe miejsce. Pierwszaki bacznie obserwowały swoich 

starszych kolegów i dokładnie starały się wykonywać sportowe zadania. Nieważne, która 

grupa zdobyła najwięcej punktów. Najważniejsza w tym dniu była dobra zabawa. 

Największą popularnością cieszyły się rozgrywki w piłkę nożną. Dryżyny mieszane 

(uczniowie klas 2 i 3) rywalizowali ze sobą w tej konkurencji. Młodsi uczniowie wcale nie 

ustępowali trzeciakom. W tym dniu na boisku panowała gorąca atmosfera i duch 

sportowej rywalizacji. 

Z niecierpliwością czekamy na następne zawody sportowe. 

Lucyna Stanisławek 
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Wycieczka kl. I-III 
 

Dnia 7 października 2015 roku uczniowie klas I-III SP 

pojechali na jednodniową wycieczkę do Lublina. Około 

godziny 8 wszyscy uczniowie wraz z gronem nauczycieli 

zebrali się przed szkołą i po zajęciu miejsc w autokarze 

wyruszyli w drogę. 

Głównym celem wyjazdu była sztuka teatralna pt. „Baśnie i legendy polskie”. Gdy 

dotarliśmy na miejsce z niecierpliwością oczekiwaliśmy na rozpoczęcie spektaklu. 

Aktorzy doskonale wcielili się w swoje role. Po zakończeniu  wszyscy jednogłośnie 

stwierdzili , że było to niezwykłe przedstawienie. 

A potem udaliśmy się na ciekawą wystawę –budowli z klocków Lego. Tam 

mogliśmy podziwiać wiele wspaniałych budowli. Wszystkich najbardziej zaciekawiła 

rekonstrukcja TITANICA wykonana w skali 1:25. 

Klocki z których można zbudować dosłownie wszystko podbiły serca wielu pokoleń, 

również nasze. 

Wycieczka dostarczyła nam mnóstwo pozytywnych wrażeń. Z niecierpliwością czekamy 

na kolejny wyjazd! 

Lucyna Stanisławek 
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Dzień Papieski 
 

„Jan Paweł II papież rodziny” to hasło tegorocznego XV już Dnia Papieskiego. Z tej 

okazji uczniowie klasy VI przygotowali apel, który został przedstawiony całej 

społeczności szkolnej. 

Przypomniane zostały w nim najważniejsze wydarzenia z życia naszego wielkiego, 

świętego rodaka a także jego nauczanie na temat rodziny. Uroczystą akademię zakończyły 

słowa: „Kochany Ojcze Święty! My Polskie dzieci, wierzymy w prawdę słów kardynała 

Ratzingera, że TY nam błogosławisz i patrzysz na nas z okna Domu Ojca. Pragniemy Cię 

zapewnić, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci Twoje wspaniałe, ciepłe spojrzenie, 

na zawsze pozostaną Twoje słowa, wzywające do modlitwy, do zawierzenia Bogu, 

ukazujące drogę do Domu Ojca, bo przecież Ty już tam na nas czekasz”. 

Serdecznie dziękujemy pani Joannie Pawelec, mamie Michała i Mateusza za 

akompaniament.  

 
Małgorzata 
Gieleta 
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Występ zespołu tanecznego 
 

        W piątek 16 października 2015 roku na zaproszenie Wójta Gminy Rybczewice Pani 

Elżbiety Masicz uczniowie naszej szkoły reprezentowali Gminę Rybczewice podczas 

I Konwentu Sołtysów Powiatu Świdnickiego. Szesnastoosobowy zespół z klas 1-4 

w strojach ludowych zatańczył Polkę lubelską, natomiast uczniowie z klasy szóstej wraz 

z młodszymi kolegami z zespołu zaśpiewali 6 piosenek ludowych. Akompaniował na 

akordeonie i śpiewał Dominik Poroch uczeń kl. 6. Występy miały miejsce w pięknej 

scenerii w Dworze Kębłów. 

        Prezentowanie się  dla tak licznej publiczności było wielkim przeżyciem dla małych 

artystów, jak również ich rodziców. 

        Po występie Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz podziękowała uczniom 

za występ. 

Elżbieta Flis 
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14 października  

14 października 2015 roku 

obchodziliśmy Dzień Edukacji 

Narodowej, popularnie nazywany 

Dniem Nauczyciela. W tym 

szczególnym dniu pamiętali o nas 

uczniowie, ich rodzice oraz 

przedstawiciele władz samorządowych 

Pani Wójt Elżbieta Masicz i Pani 

Sekretarz Renata Trała. Pani Wójt 

podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, życzyła sukcesów 

i wytrwałości w dalszej pracy. 

Rada Rodziców przygotowała dla pracowników szkoły poczęstunek. Tort w kształcie 

budynku naszej szkoły był słodkim podziękowaniem za trudną i odpowiedzialną pracę. 

Serdecznie dziękujemy za życzenia. 

Lucyna Stanisławek 
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Nasza pani jest miła i fajna. 
Uczy nas dużo rzeczy z 
polskiego, ortografii i 

matematyki. Nauczyła nas 
liczenia do 100 i 1000. 

Wiemy, co to liczba mnoga 
i pojedyncza. Nauczyła nas 

tabliczki mnożenia. 

Uczennica kl. 3A 

Dzień Edukacji Narodowej 
„My dla naszej Pani mamy, 

najpiękniejsze kwiaty słów …” 

 

14 października jest dniem wyjątkowym dla wszystkich pedagogów. Wiele życzeń 

i ciepłych słów dla nauczycieli popłynęło z ust naszych uczniów: 
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Czcimy pamięć zmarłych 

31 października 2015 

roku uczniowie klas II-III 

Szkoły Podstawowej wybrali 

się na pobliski cmentarz, aby 

złożyć kwiaty i zapalić znicze 

na mogiłach żołnierzy 

poległych podczas I wojny 

światowej. 

Na początku  tygodnia starsi 

uczniowie naszej szkoły pod 

opieką pana Tadeusza Stanisławka uporządkowali żołnierskie groby. 

Tego październikowego dnia uczciliśmy także pamięć naszego patrona Józefa Sobiesiaka. 

Pod tablicą pamiątkową na murach zabytkowego pałacu w Rybczewicach złożyliśmy 

wieniec i zapaliliśmy znicze. Minutą ciszy uczciliśmy Jego pamięć. 

Lucyna Stanisławek 
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Wyniki konkursu SKO 

Początek listopada to czas na podsumowanie konkursu „Październik miesiącem 

oszczędzania” zorganizowanego przez Szkolną Kasę Oszczędności. 4 listopada 2015 roku 

odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród w październikowym konkursie. W konkursie 

uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-VI. Zadaniem uczestników konkursu było dokonać 

jak najwięcej wpłat lub zgromadzić jak najwięcej pieniędzy w październiku. 

Wyniki konkursu: 

Kategoria – najwięcej wpłat  

I miejsce – Przemysław Olech kl. III A 

II miejsce – Patryk Olech kl. III A  

III miejsce – Damian Dąbski kl. IIA  

Kategoria – najwięcej zgromadzonych pieniędzy 

I miejsce – Karol Nucia kl. III B  

II miejsce – Julia Połęć kl. III B  

III miejsce – Karolina Wikira kl. II B  

Wyróżnienia: 

Jakub Skowronek kl. III A; Karol Potręć 

kl. IIIA; Laura Makowska kl. I B; Emilia 

Kwiatosz kl. I B; Julia Kunikowska 

kl. III B; Julia Sztorc kl. II A; Patryk 

Sadowski kl. III B. 

Dyplomy i nagrody, ufundowane przez SBP w Piaskach, wręczył Pan Krzysztof Suszek 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

Opiekun SKO - Tadeusz Stanisławek 
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„BĄDŹ WOLNY!  - STOP UZALE ŻNIENIOM!”  
Konkurs miał na celu propagowanie życia 

bez nałogów, rozwijanie wyobraźni plastycznej 

dzieci oraz kształtowanie zachowań promujących 

zdrowy styl życia. Miał także uwrażliwi ć dzieci 

i młodzież na skutki używania wszelkiego rodzaju 

substancji psychoaktywnych, jak też działań 

zniewalających umysł i zachowanie człowieka. Do 

konkursu zgłoszono 106 prac w trzech kategoriach. 

Kategoria I – uczniowie klas I- III:   

 I miejsce – Julia Kanikowska 

II miejsce – Michał Warda 

III miejsce - Klaudia Bernecka 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Patrycja Brus, Julia Połeć, Aleksandra Drążek. 

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI:  

I miejsce – Zuzanna Kwiatosz 

II miejsce – Ignacy Wawrzycki 

III miejsce - Szymon Szyba 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Weronika Fornal, Marta Mołdoch, Paulina Gajor. 

Kategoria III – uczniowie gimnazjum: 

I miejsce – Natalia Bławacka 

II miejsce – Weronika Sobiesiak 

III miejsce – Justyna Rudnicka 
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Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Karolina Książek, Rafał Banaszkiewicz, Oskar 

Zając, Angelika Banaszkiewicz. 

Wszystkie prace oceniane były pod względem zgodności z tematem, jasności 

przekazu i estetyki. Nagrody w konkursie ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rybczewicach, za co serdecznie dziękujemy. Na  

podsumowanie konkursu  zaproszono przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rybczewicach, panią Małgorzatę Banaszkiewicz oraz panią 

Elżbietę Kunę psychologa, trenera profilaktyki, która wygłosiła bardzo ciekawą prelekcję 

dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Grażyna Guz 



 

Gazetka Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach                                       Nr 25 listopad 2015r. 

S
tr
o
n
a
1
8

 
Nr 25 

Ślubowanie klas I SP 

   Dnia 28 października 2015 r. w Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach odbyła się uroczystość Ślubowania i pasowania 

dzieci na uczniów szkoły podstawowej.  

Uroczystość uświetnili zaproszeni 
goście: 

Wójt gminy Rybczewice  – pani 
Elżbieta Masicz 
Proboszcz parafii Częstoborowice – 
ksiądz Ryszard Rak 

Uroczystość prowadziły uczennice z 

klasy VI,  które powitały zaproszonych 

gości dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Uczniowie klasy IA i klasy IB przybyli do krainy  Królestwa Wiedzy, gdzie król  

i królowa   a także rycerz owej krainy  egzaminowali naszych kandydatów do pasowania. 

Pierwszaki w trakcie tego egzaminu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne 

i recytatorskie. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze 

wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. 

     W niezwykle podniosłej 

atmosferze, przed pocztem 

sztandarowym pierwszoklasiści 

ślubowali być dobrymi uczniami i 

Polakami, przyjaciółmi roślin i 

zwierząt, swym zachowaniem i 

nauką sprawiać radość rodzicom i 

nauczycielom. Po złożeniu 

ślubowania pan dyrektor Krzysztof 
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Suszek dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na 

ucznia Szkoły Podstawowej  w Rybczewicach" i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską 

różdżką ramion pierwszoklasistów.  

   W miłej i serdecznej atmosferze życzenia dzieciom złożyli zaproszeni goście oraz 

dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do 

sumiennej pracy w szkole. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał upominek od pani Wójt 

Elżbiety Masicz oraz pana dyrektora Krzysztofa Suszka.  Uczniowie klas drugich 

i trzecich  przyjęli do społeczności uczniowskiej swoich młodszych kolegów oraz wręczyli 

im pamiątkowe prezenty. 

Uroczystość ślubowania uświetnił także piękny występ szkolnego chóru pod 

kierunkiem pani Magdy Furgały. 

Na zakończenie uroczystości pierwszaki przygotowały dla wszystkich 

niespodziankę. Uczniowie klas pierwszych w pięknych strojach ludowych zatańczyli 

taniec „Polkę lubelską”. Wszystkim uczestnikom tej uroczystości występ bardzo się 

spodobał. 

Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. 

Również rodzice przybyli licznie w tym niezwykłym dniu. Zorganizowali dla swoich 

pociech i zaproszonych gości „słodkie” przyjęcie w salach lekcyjnych. 

Ten dzień na długo pozostanie 
pierwszakom w pamięci. 

    Uroczystość przygotowały  

wychowawczynie  klas pierwszych: 

Elżbieta Flis, Małgorzata Wójcik. 

 
Małgorzata Wójcik 
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Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 

Z tej okazji zorganizowano 

w bibliotece szkolnej akcję 

czytelniczą: 

,,Gimnazjaliści czytają młodszym 

uczniom i przedszkolakom swoje 

ulubione książki”. Do akcji przyłączyli 

się także uczniowie klasy V i VI. 

Celem akcji było: 

• rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży 

• podkreślenie, że codzienne, przynajmniej 20 minutowe czytanie jest dziś ważniejsze 

niż było kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ w przepełnionym nadmiarem 

różnego rodzaju informacji we współczesnym świecie czytanie chroni dzieci przed 

niebezpieczeństwem uzależnienia od telewizji i komputerów - promowanie działań 

biblioteki w środowisku szkolnym 

Uczniowie podzieleni na grupy czytali swoje ulubione wiersze w przedszkolu, 

zerówkach oraz klasach pierwszych szkoły podstawowej. Czytane były wiersze takich 

poetów jak: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Janina Porazińska, Ludwik Jerzy Kern, Maria 

Konopnicka, Wanda Chotomska, Aleksander Fredro, Joanna Papuzińska i wielu innych. 

Książki wzbudziły wiele zainteresowań. Dzieci chętnie słuchały i oglądały ilustracje, a 

także odpowiadały na pytania. 

W akcji czytelniczej wzięło udział 20 uczniów.  

Zapraszamy również do czytania wszystkich rodziców lub starsze rodzeństwo! 

    Agnieszka Dziurawiec 
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Akcja "Śniadanie Daje Moc" 
 

Śniadanie Daje Moc to edukacyjny program na temat zasad zdrowego 

odżywiania. Śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem w ciągu dnia. 

Daje dzieciom energię do nauki i zabawy oraz wpływa na lepszą 

koncentrację podczas zajęć. 

8 XI  -Dzień Śniadanie Daje Moc obchodzony jest w Europie jako Dzień Zdrowego 

Jedzenia i Gotowania. W wielu szkołach w Polsce już od pięciu lat 8 listopada 

obchodzony jest Dzień - Śniadanie Daje Moc. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 

śniadaniowe święto będzie obchodzone w piątek – 6 XI 2015r. Zmiana ta wynika z faktu, 

iż 8 listopada wypada w dzień wolny od pracy (niedziela). 

Dzieci przyniosły swoje smaczne i zdrowe  śniadania zapakowane estetycznie w kolorowe 

pudełeczka. Posiłki były różnorodne, nie zabrakło owoców i warzyw. Przyjemnie było 

usiąść razem i zjeść z apetytem. Ważne, aby tak różnorodne śniadania uczniowie 

przynosili codziennie. Prawidłowe odżywianie jest przecież podstawą zdrowego rozwoju 

dzieci. 

Zachęcamy wszystkich do dbania o swoje zdrowie. Pamiętajcie o zdrowym śniadaniu 

każdego dnia. 

Alicja Garbal 
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Mali sportowcy 

Po awansie drużyny piłkarskiej Victoria Rybczewice do grupy A Zarząd GLKS 

podjął decyzję o utworzeniu drugiej – młodszej drużyny. W jej skład weszli uczniowie 

naszej szkoły (rocznik 2005, 2006, 2007). Trenerami nowopowstałego zespołu zostali 

Kacper Świetlicki i Mateusz Świetlicki. Pierwsze zajęcia odbywały się w hali sportowej w 

Piaskach. Zdaniem trenerów wymagały od nich wiele trudu, cierpliwości i poświęcenia, 

ale po kilku z nich drużyna mogła już rozegrać „prawdziwy” mecz. Zawodnicy poznawali 

tajniki gry w piłkę nożną, na boisku wykazywali się pracowitością i walecznością, padały 

pierwsze bramki. Podopieczni Kacpra i Mateusza zdobywali kolejne punkty w tabeli. 

W pierwszym sezonie drużyna zdobyła bardzo dobre  II miejsce.  

Być może rosną następcy Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego.  

Drużynie gratulujemy i życzymy następnych wygranych spotkań. 

Górny rząd od lewej: Kacper Świetlicki (trener), Igor Ziętek (kapitan turnieju), Mateusz 
Pawelec, Mateusz Kurzępa, Filip Machul, Dawid Olech, Szymon Jurek, Bartosz 
Suplewski, Wiktor Świetlicki. 
Dolny rząd od lewej: Przemysław Olech, Patryk Olech, Ryszard Podolak, Kacper 
Makowski, Michał Warda, Dawid Zieliński, Julia Bartnik. Na zdjęciu brakuje trenera 
Mateusza.                                                                        

Lucyna Stanisławek 
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ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI 

I MŁODZIE ŻY W WIEKU SZKOLNYM  

 
 

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 
 
2. Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność i 
prawidłową sylwetkę. 
 
3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w 
podstawie piramidy (na dole).  
 
4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich 
jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.  
 
5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też 
nasiona roślin strączkowych.  
 
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.  
 
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych. 
 
8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów. 
 
9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę. 
 
10. Pij codziennie odpowiednią ilość 
wody. 
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