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SZKOLNE JASEŁKA 
„Już słychać kolędy, już pachnie świętami. 

Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami …” 
 Szkolne spotkanie opłatkowe to piękna tradycja kultywowana w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących od wielu lat. 20 grudnia 2017 roku po raz kolejny mieliśmy okazję 
złożyć sobie życzenia świąteczno - noworoczne i wspólnie zasiąść przy stole. Wstępem do 
uroczystości był spektakl bożonarodzeniowy przygotowany przez uczniów naszej szkoły 
pod kierunkiem pani Małgorzaty Gielety. Widzowie mogli na nowo przeżyć historię 
sprzed 2000 lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Uczniowie wcielili się 
w rolę Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy, trzech króli przybywających złożyć pokłon 
Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Do żłóbka przybyli „zwykli” ludzie - wójt, 
rzemieślnik, nauczyciel i dzieci ze szkoły. Po raz pierwszy w spektaklu 
bożonarodzeniowym aktorami byli nauczyciele naszej szkoły pan. Łukasz Daniel i pan 
Sławomir Pasierbik.  
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 Uroku inscenizacji dodały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu 
chóru z klas I-III pod kierunkiem pani Małgorzaty Wójcik, na gitarze przygrywał pan 
Łukasz Daniel. 
 Uroczystość uświetniły solowe występy naszych uczniów - Zuzi Połeć i Dominika 
Porocha. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni przez zgromadzoną publiczność gromkimi 
brawami. 

 Dyrektor ZSO Pan Krzysztof Suszek złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze 
świąteczne życzenia. Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz także przekazała 
ciepłe i szczere życzenia świąteczne.  

 Następnie uczniowie udali się na spotkania opłatkowe w klasach. Rodzice jak co 
roku przygotowali tradycyjne wigilijne dania. Wszyscy mogli skosztować ciepłego 
barszczu z uszkami, pierogów z grzybami, ryby i strucli makowej. 

Były świąteczne życzenia i wspólne kolędowanie. 

Lucyna Stanisławek 
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RODZINNY WYJAZD 

 Wyjechaliśmy rankiem we wtorek 12 
września 2017r., po drodze zaczął padać 
deszcz i już wydawało się nam, że przez 
trzy dni będziemy mokli, ale na szczęście 
było inaczej. Pierwszego dnia 
zwiedzaliśmy Kraków, na parkingu pod 
Wawelem czekał na nas przewodnik, który 
ciekawie opowiedział o dawnych dziejach 
naszego kraju. Zwiedziliśmy między 
innymi Katedrę, Wzgórze Zamkowe, 
Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kościół Mariacki. Na rynku nie tylko usłyszeliśmy hejnał, ale także 
zobaczyliśmy trębacza. Najmłodszym wycieczkowiczom chyba najbardziej podobały się 
gołębie – można to zobaczyć na zdjęciach. Dalej były Łagiewniki - cela świętej siostry 
Faustyny Kowalskiej, kaplica św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami 
siostry Faustyny no i najważniejsze -koronka i Msza święta w bazylice Miłosierdzia 
Bożego. Gdy tylko wsiedliśmy do autokaru zaczęła się mżawka, która przy wjeździe do 
Zakopanego była już ulewą…. 

 Po zakwaterowaniu i pysznym obiedzie wzięliśmy udział w wieczorku regionalnym. 
Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o historii, strojach, zwyczajach mieszkańców 
Podhala, mogliśmy posłuchać góralskich śpiewów. Środa przywitała nas pięknym 
słońcem, pełni energii wyruszyliśmy z przewodnikiem na górski szlak. Doliną Kościeliską 
doszliśmy do Smerczyńskiego Stawu. W drodze powrotnej odwiedziliśmy kościół Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach i obowiązkowy punkt wszystkich turystów –
Krupówki. W czwartek pogoda była jeszcze piękniejsza, szlak, który wybraliśmy chyba 
też. Zdobyliśmy Wielki Kopieniec (1328m n.p.m.) i przez Polanę Olczyską weszliśmy na 
Nosal (1206m n.p.m.). Zmęczenie mijało zaraz po wejściu na szczyt. Widoki, które 
mogliśmy podziwiać były naprawdę przepiękne. Na koniec muszę pochwalić całą naszą 
grupę zarówno dzieci jak i ich rodziców. Wszyscy byli zdyscyplinowani i co bardzo 
ważne pełni dobrego humoru. Mam 
nadzieję, że miło będziemy wspominać 
nasz wspólny wyjazd, pomogą w tym na 
pewno poniżej zamieszczone zdjęcia. 

Małgorzata Gieleta 
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
„Dziś do ogniska ziemniaki wrzucamy 
i do wesołej zabawy zapraszamy” 

 W ostatnim tygodniu 
września 2017 roku uczniowie 
i wychowawcy klas I-III po raz 
kolejny urządzili Święto 
Pieczonego Ziemniaka. W tym 
roku impreza została podzielona 
na dwie części. W pierwszej 
uczniowie rywalizowali 
w konkurencjach sportowych, 
w drugiej wszyscy byliśmy 
uczestnikami wspaniałych 
zabaw przy ognisku. 

 Podczas wspólnych zabaw 
sportowych panowała „gorąca” 
atmosfera. Sadzenie i zbieranie ziemniaków okazało się dla nas najtrudniejszym zadaniem. 
Oj wiele było śmiechu. Ale doping kolegów z drużyny był zachętą do ukończenia 
konkurencji. Nieważne, która grupa zdobyła najwięcej punktów. Uczniowie klas III 
rozegrali mecz w piłkę nożną. Na boisku panowała wspaniała atmosfera sportowej 
rywalizacji. Nawet przegrana nie zepsuła uczestnikom wyśmienitych humorów. 

 Jak na piknik przystało nikogo nie ominął poczęstunek. Można było upiec kiełbasę. 
Upieczone w ognisku ziemniaki smakowały jak potrawy z najlepszej kuchni. Pobyt na 
świeżym powietrzu zrobił swoje, gdyż apetyt dopisywał dzieciakom i nauczycielom. 

Plenerowa zabawa przebiegała jak zawsze 
w miłej atmosferze i dostarczyła wszystkim 
niezapomnianych wrażeń. 

Lucyna Stanisławek 
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Obchody Dnia Edukacji w klasach I-IV 

„Dziś życzeń wiele, 
to dla Was nauczyciele…” 

 Na co dzień nauczyciele 
sprawdzają klasówki, dbają o 
dobre wychowanie uczniów. 
14 października każdego roku 
obchodzą swoje święto. 

 Dnia 13 października 2017 
roku w Szkole Podstawowej 
odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, na którą przybyli 

Dyrektorzy, nauczyciele,  pracownicy obsługi. Uczniowie klas I-III słowem i piosenką 
uczcili tej wyjątkowy w roku szkolnym dzień. Wiele miłych i ciepłych słów popłynęło w 
kierunku pedagogów. Uczniowie dziękowali za codzienny trud i poświęcenie swoim 
nauczycielom. W ramach podziękowania obdarowali pracowników oświaty kwiatami oraz 
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Z głębi serc płynęły najserdeczniejsze 
życzenia. 

 „Nauczyciel dobrze wie, 
 jak wesoło uczyć się, 
nauczyciel dobrze wie, 

że nauka to zabawna sprawa” 
 

 
Zebrani nagrodzili 
artystów gromkimi 
brawami. Pan Dyrektor 
podziękował wszystkim 
za ciepłe słowa. 

Lucyna Stanisławek 
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LUBELSZCZYZNA DLA SYRII;  

XVII Dzień Papieski 
 W odpowiedzi na apel Lubelskiego Kuratora Oświaty nasza szkoła wzięła udział w 
akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”. Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na 
odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. 

 Nasi uczniowie włączyli się w zbiórkę, kupując „bilety do kina” oraz popcorn.  
Pomysł był taki, żeby w szkole urządzić „multikino” – odpłatne oglądanie kilku filmów 
w kilku salach. W wyznaczonych dniach od rana unosił się w budynku zapach popcornu 
przygotowywanego przez rodziców, a uczniowie udawali się na wybrane przez siebie 
filmy do „sal kinowych”. Była to nie tylko zabawa w kino, ale przede wszystkim okazja 
do tego, żeby wspomóc rówieśników z ogarniętego wojną kraju. Działania te połączyliśmy 
z obchodami Dnia Papieskiego i potraktowaliśmy jako odpowiedź na głos św. Jana 
Pawła II, który zawsze wzywał do niesienia pomocy i nadziei tam, gdzie ich szczególnie 
brakuje. Dzięki ofiarności całej społeczności uczniowskiej zebraliśmy 870 zł. Nie udałoby 
się to bez pomocy rodziców, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy. 

 Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” potrwa do marca 2018 roku. Jest objęta honorowym 
patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka. Można się w nią 
również włączyć, wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 
4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii” lub wysyłając SMS o 
treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT). 

Organizatorzy: 
Małgorzata Gieleta 
Jolanta Gregorczyk 
Samorząd Uczniowski klas 
gimnazjalnych 
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Ślubowanie klas pierwszych SP 
 Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku 
szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób 
taniec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 26 października 2017 roku panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej 
w Rybczewicach. Uczniowie klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, 
przepiękna dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby 
ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. 

 Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
jak przystało na wielką uroczystość, polonezem. Po burzy oklasków, w odświętnych 
strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie 
zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są 
gotowe do sumiennej pracy w szkole. 

 Po zakończonej części artystycznej kolega z VI klasy zwrócił się do Pana Dyrektora 
Krzysztofa Suszka o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej. 

 W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali 
być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor dokonał 
symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia SP w Rybczewicach" - mówił 
Pan Dyrektor, dotykając ołówkiem –  jak czarodziejską różdżką ramion swoich 
podopiecznych. 
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Następnie koledzy z III klasy życzyli sukcesów w nauce i zapewniali o pomocy i opiece 
w szkole i poza nią. 

Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Pani Wójt Elżbieta Masicz hojnie obdarowała 
naszych pierwszaków prezentami. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w 
licznym gronie, zorganizowali  przyjęcie dla wszystkich zaproszonych gości. Była 
również zabawa przy muzyce, największą frajdą był jednak świeży popcorn. 
 
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. 

 Grażyna Guz 
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Pamiętamy o tych, którzy odeszli 
 Jak co roku w ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami udali się na cmentarz parafialny, aby przed Świętem Zmarłych 
uporządkować Pomnik Powstańców Styczniowych, który jest zbiorową mogiłą poległych 
uczestników bitwy pod Częstoborowicami w 1863 r. Nasza szkoła od lat opiekuje się 
także grobem dwóch nauczycielek ozdobionym przepiękną figurą anioła, znajdującym się 
na tzw. starym cmentarzu. 

 Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim. Uroczystość 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to w naszej tradycji czas refleksji nad życiem 
i śmiercią oraz okazja do różnych form kultywowania pamięci o tych, którzy odeszli. 
Wizyta na cmentarzu to jeden ze sposobów wyrażenia naszego szacunku do zmarłych 
i mała lekcja historii bliskiej. 
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Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego 
Konkursu Plastycznego 

„Co dla mnie znaczy być patriotą?” 
 Dnia 10 listopada odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastyczne

Zorganizowanie konkursu było  nawiązaniem do zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości i ogłoszeniem roku szk. 2017/2018  „Rokiem dla 
Niepodległej”. 
 
W konkursie uczestniczyły cztery szkoły: Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, Szkoła 
Podstawowa w Siedliskach, Szkoła Podstawowa w Piaskach i Szkoła Podstawowa w 
Rybczewicach. 
Było duże zainteresowanie konkursem, wpłynęło łącznie 110 prac. 
  Do oceny prac konkursowych została powołana specjalna komisja pod 
przewodnictwem dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Suszka. 
     Za najciekawsze prace komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 
  
      W kategorii klas I –III następujący uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia: 

• I miejsce Iżewska Alicja kl. IIIA, SP Rybczewice 
• I miejsce Plesz Antoni kl. IA, SP Rybczewice 
• II miejsce  Daniel Anna kl. IB,  SP Rybczewice 
• II miejsce Przytuła Patrycja kl. IB, SP Rybczewice 
• III miejsce Woźniak Magdalena kl. IIIA, SP Rybczewice 
• III miejsce Kutrzepa Oliwia kl. IB, SP Rybczewice 
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Wyróżnienia otrzymali: 
1. Wójcik Michał kl. I A, SP Rybczewice 
2. Sarzyński Gabriel kl. I A, SP Rybczewice 
3. Szyba Cezary kl. IA,  SP Rybczewice 

  
W związku z tym, że uczniowie trzech klas w stu procentach wykonali prace konkursowe 
komisja postanowiła przyznać tym klasom I miejsca w kategorii klas. Były to uczniowie 
klas: 

• I miejsce  kl. II,  SP Fajsławice 
• I miejsce kl. II, SP Rybczewice 
• I miejsce kl. IIIB, SP Rybczewice 

  
 W kategorii klas IV – VII następujący uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia: 

• I miejsce Bielecki Dominik kl. VI, SP Piaski 
• II miejsce Ruszniak Aleksandra kl. VII, SP Piaski 
• II miejsce Olech Zuzanna kl. VI, SP Piaski 
• III miejsce Śliwińska Adrianna kl. VII, SP Piaski 
• III miejsce Kolasa Anna kl. VI, SP Piaski 

  
Wyróżnienia otrzymali: 
     1) Biłan Maja kl. IV, SP Siedliska 
     2) Szyba Szymon kl. VI, SP Rybczewice 
     3) Kanikowska Julia kl. V, SP Rybczewice 
     4) Dziurawiec Oskar kl. VA, SP Rybczewice 
     5) Zalewska Nikola kl. VII, SP 
Rybczewice 
 
Organizatorzy konkursu składają 
podziękowania sponsorom: 
Pani Elżbiecie Masicz wójtowi 
Gminy Rybczewice 
Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Rybczewicach 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Rybczewicach 
Dyrekcji ZSO w Rybczewicach 
 
Elżbieta Flis 
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Rozstrzygnięcie "Październikowych konkursów" 
SKO 

 „Październik miesiącem oszczędzania” - pod takim hasłem mijał drugi miesiąc 
w Szkolnej Kasie Oszczędności. Tradycyjnie już w tym miesiącu zorganizowano 
konkursy indywidualne i zespołowe dla członków SKO. Przez cały październik uczniowie 
(szczególnie klas młodszych) rywalizowali ze sobą. 

W kategorii indywidualnej: 

 „Najwięcej wpłat”  - zwyciężyła Martyna Potręć kl. II, wyróżnienie otrzymała Patrycja 
Połeć kl. IA. 

Wiktoria Tyburek z kl. IA wygrała w kategorii - „Najwięcej zgromadzonych 
pieniędzy”, wyróżnienie przyznano Julii Sobiesiak z kl. IIIB. 

W kategorii zespołowej - „Najlepiej oszczędzająca klasa”  - wygrała klasa IA. 

Nagrody ufundowane przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach wręczył Pan 
Dyrektor ZSO Krzysztof Suszek podczas szkolnej uroczystości z okazji 99 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. 

Tadeusz Stanisławek 
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Akademia z okazji 11 Listopada 
 „Bóg, honor i ojczyzna”. 
Pod tym hasłem w dniu 
10 listopada 2017 r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości upamiętniająca 
99 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Akademia przede wszystkim 
miała  przypomnieć tamte 

ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna  w postaci 
wzruszającego montażu słowno - muzycznego wprowadziła zgromadzonych uczniów, 
nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły w atmosferę wydarzeń związanych z walką o 
niepodległość, aż do dnia jej odzyskania  11 listopada 1918 roku. Największy nacisk 
położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale 
wychodził z inicjatywą walki 
za ojczyznę. Uczniowie 
naszej szkoły wraz z 
nauczycielami i rodzicami  
recytowali wiersze i śpiewali  
przepiękne pieśni 
patriotyczne, które 
ukazywały uczucia 
walczących o niepodległość. 
To Święto sprawia, że w 
zabieganym życiu 
zatrzymujemy się  na chwilkę 
i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty 
pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten był dla naszych uczniów 
piękną lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta 
Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce. 

Małgorzata Czwórnóg 
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Wieczornica patriotyczna z okazji 

99 rocznicy odzyskania Niepodległości 
 10 listopada 2017 roku po raz trzeci Dyrekcja, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie zaprosili mieszkańców na patriotyczną wieczornicę. Uczestniczyli w niej: 
Pani Wójt Elżbieta Masicz, Pani Sekretarz Renata Trała, przewodniczący Rady Gminy 
Pan Lech Miściur, proboszcz Parafii Częstoborowice ks. Ryszard Rak oraz społeczność 
szkolna i mieszkańcy. Uczniowie, nauczyciele i rodzice pokłonili się Ojczyźnie i spojrzeli 
w karty jej historii podczas montażu słowno - muzycznego pt. „Bóg, honor i Ojczyzna”. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor ZSO w Rybczewicach Pan Krzysztof Suszek. Nawiązał 
do szacunku dla symboli narodowych, wielkich Polaków, ich dzieł, w których wyrażali 
miłość do Ojczyzny, przywiązanie do korzeni. 

Podczas tak uroczystego wieczoru śpiewano pieśni patriotyczne, które towarzyszyły 
naszym przodkom w boju i chwilach radości, dodawały otuchy i jednoczyły Polaków. 

 Szczególnym gościem tego wieczoru był Pan Adam Polski, historyk z zamiłowania, 
założyciel Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, człowiek z pasją. Opowiadał o swoich 
publikacjach, czytał wiersze przepełnione patriotyzmem i pięknem Małej Ojczyzny, 
podróżach. Można było również odbyć inną podróż w czasie - zwiedzić znajdującą się 
w naszej szkole „Niezwykłą salę pamięci”, w której zgromadzono pamiątki z historii 
bliskiej, lokalnej. 

Przy kawie, herbacie i pysznych ciastkach przygotowanych przez rodziców można było 
powspominać, porozmawiać. 

Wieczornica była biało - czerwoną ucztą dla ducha. 

Barbara Machul 
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Śniadanie daje moc 
 Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas I-III włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji 
Edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka. Uczniowie pod czujnym okiem 
swoich wychowawczyń zorganizowali w klasach wspólne śniadanie. Dzieci 
z przygotowanych składników robiły pyszne, kolorowe kanapki. Podczas śniadania 
omówiono piramidę żywieniową i zasady zdrowego odżywiania.  

 W zorganizowaniu akcji, podobnie jak w ubiegłych latach, wsparli nas rodzice 
naszych uczniów. To dzięki nim na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły 
się smaczne kanapki, jogurty, soki oraz owoce i warzywa. Wspólne przygotowanie 
i spożywanie śniadania sprawiło dzieciom wiele przyjemności. Uczniowie zgodnie 
twierdzili, że śniadanie to bardzo ważny posiłek, który daje moc i energię na cały dzień. 
Bez niego trudno się uczyć, bawić, a nawet uśmiechać. 

Lucyna Stanisławek 
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ZABAWA ANDRZEJKOWA 
 W naszej szkole dnia 23.11.2017 roku w godzinach od 16.00 – 20.00 odbyła się 
długo oczekiwana przez wszystkich dyskoteka andrzejkowa. W całej szkole słychać było 
różnorodne  muzyczne hity. Uczniowie i opiekunowie tańczyli i bawili się wspólnie przy 
dźwiękach skocznej muzyki. Zabawę prowadził didżej. W czasie zabawy można było 
wziąć udział w loterii fantowej, kupić sobie pysznego gofra lub coś dobrego w sklepiku. 
Nie obyło się również  bez konkursów. Taniec na gazecie, w przebraniu, z balonem 
i wiele, wiele innych bardzo ciekawych konkursów wzbudziło zachwyt i zaciekawienie 
wszystkich uczestników. Było bardzo wielu chętnych, którzy chcieli brać udział 
w konkursach. Tym bardziej, że dla wszystkich uczestników przewidziane były nagrody. 
Przygotowanie i prowadzenie tych konkursów wspólnie z didżejem, ufundowanie nagród, 
przygotowanie przepysznych gofrów i przygotowanie sklepiku zawdzięczamy naszym 
kochanym rodzicom. Za co z całego serca za wszystko DZIĘKUJEMY! Do samego końca 
towarzyszyła nam cudowna atmosfera. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele 
i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. 

Małgorzata Wójcik 
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Zbiórka na Misje 
Jak co roku przy okazji zabawy andrzejkowej 
zorganizowaliśmy pomoc na rzecz Misji Kościoła.  

 Dla nas to była świetna zabawa przy okazji, której zebraliśmy 520 zł 63 gr! Pieniądze 
zostały przesłane do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego - stamtąd trafią do najbardziej 
potrzebujących.  

Jesteśmy wdzięczni RODZICOM za ich wielkie zaangażowanie - gofry były przepyszne. 
Myślę, że sprawiła to między innymi przemiła atmosfera w szkolnej kuchni! 

Dziękujemy NAUCZYCIELOM za fanty na naszą loterię. W całym tym wydarzeniu 
oprócz pomocy potrzebującym ważne jest to, że wspólnie z rodzicami uczymy dzieci, jak 
być wrażliwym człowiekiem. 

Na koniec wielki uśmiech dla naszych UCZNIÓW, macie naprawdę dobre serca, dzięki 
czemu bardzo łatwo zachęcić Was do robienia dobrych uczynków. 

Małgorzata Gieleta 
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Dzień Pluszowego Misia w klasach I-III 

Jest takie jedno święto, jedno na całym świecie, 
Którego w kalendarzu być może nie znajdziecie. 
Lecz wiedzą o nim dzieci, i to już nie od dzisiaj 

Dziś święto nad świętami: 
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

  Pluszowe misie są ulubieńcami wszystkich dzieci, od ponad 100 lat towarzyszą 
dzieciom na całym świecie. Pocieszają, dodają otuchy, są nieodzowną przytulanką przy 
zasypianiu oraz powiernikami wielu naszych tajemnic. Misie są bohaterami bajek i 
książek dla dzieci, w listopadzie obchodzą swoje święto.  

 24 listopada 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Tego dnia uczniowie klas I-III przyszli do szkoły w towarzystwie swojego 
ulubieńca. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania dzieci z historią pluszowego misia. 
Następnie przypomnieliśmy sobie najsławniejszych bohaterów spotykanych w dziecięcej 
literaturze i filmach animowanych: Misia Coralgola, Uszatka, Yogiego, Misia Paddingtona 
oraz Kubusia Puchatka. Wszystkie te misie obchodziły dzisiaj swoje święto. A potem 
wspólna recytacja wiersza Jana Brzechwy „Miś”. Na zakończenie obejrzeliśmy projekcję 
znanej bajki „Masza i Niedźwiedź”. 

Dzień ten upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich 
ulubieńcom za wspólną zabawę. 

Lucyna Stanisławek 
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RYMUJEMY O SKO 

 Na początku listopada 2017 roku  został ogłoszony konkurs na najlepszy wiersz 
o Szkolnej Kasie Oszczędności. Zadaniem uczestników było napisanie utworu 
wierszowanego o oszczędzaniu w SKO. Prawie przez cały miesiąc dzieciaki rymowały 
o oszczędzaniu. I tym razem nasi uczniowie nie zawiedli, do opiekuna SKO wpłynęło 
ponad 20 wierszy. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić autorów najciekawszych 
prac: 

1. Michał Wójcik kl. IA 
2. Patryk Koczmara kl. IIIA 
3. Wiktoria Kapica kl. II 

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia: Maryla Skorek kl. IVA, Magdalena Czarnecka kl. 
IIIA i Weronika Kwiatosz kl. IIIB. 
Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, których 
fundatorem był SBP w Piaskach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne 
upominki.  
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 

Tadeusz Stanisławek 
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Julia  Skorek kl. 4A 

S - jak szkoła jest składania 

K - jak konto oszczędzania 

O - by wreszcie się udało, 

dużo kasy uzbierało. 

 By nauczyć w życiu się, 

 jak nazbierać pieniądze, 

 to już w szkole jest zadanie  

 w SKO wciąż odkładanie. 

 Choć mozolna to robota, 

lecz nie trudne wręcz zadanie -  

wciąż sumienne i wytrwałe 

konta jest uzupełnianie.  

 

   Michał Wójcik kl. 1A 

  Kiedy mam pieniędzy mało 

  myślę sobie nocą całą, 

  co tu zrobić, co tu zrobić 

  aby budżet swój pomnożyć! 

   Więc do szkoły dziś przychodzę, 

   niewyspany do niej wchodzę, 

   patrzę a tu SKO 

   to jest pomysł, to jest to! 

 Kiedy mama da mi kasę 

 wpłacam szybko w szkolnej kasie, 

 tu pan pisze i przelicza 

 i na konto mi dolicza, 

 a na koniec roku mam, 

 super rower bez dwóch zdań! 
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Maryla Skorek kl. 4A 

 „SKO” 

Oszczędza polskie dziecko, 

Oszczędza jego rodzic, 

By coś w życiu mieć, nie o jałmużnę prosić. 

Więc też kolego, troszcz się o przyszłość! 

Oszczędzaj z nami - szkolnymi uczniami, 

Co w SKO są zgrupowani! 

 

Tam oszczędzamy każde pieniążki! 

Książeczka ważna aż do wypłaty, 

W której pan liczy każde wpłaty! 

A kiedy dostajemy je do ręki, 

Uciecha z nich, śmiech, nie udręki! 

Więc znowu zachęcam do wpłacania, 

A potem przez pana pieniążków oddawania 
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"Tu nasze miejsce, tu nasz kraj ..." 

30 listopada 2017 roku odbyła się pierwsza edycja Międzyklasowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Myślą przewodnią konkursu były słowa utworu Ewy 
Zawadzkiej „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”. Do udziału w nim zaproszono uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie polskiej 
poezji patriotycznej, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz promocja talentów 
recytatorskich naszych uczniów. Z pięciu klas zgłosiło się 15 recytatorów. Uczniowie z 
ogromnym zaangażowaniem wygłaszali wybrane przez siebie wiersze, zwracali uwagę na 
dykcję oraz interpretację utworu.  

„Co tam Ameryka, co tam inne kraje … 
Tu jest ma Ojczyzna … 

Więc tutaj zostaję!” 
- wyrecytowała jedna z uczestniczek konkursu. Każdy z recytatorów otrzymał 
pamiątkowy dyplom i słodki upominek.  
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

Lucyna Stanisławek 
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Szkolny konkurs matematyczny dla klas IIIA i IIIB  
„Mały Mistrz Tabliczki Mnożenia" 

 4  grudnia 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny, natomiast 
rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 8 grudnia. Wszyscy uczniowie klas IIIA i IIIB wzięli 
udział w konkursie. Zadaniem dzieci było pisemne rozwiązanie zestawu różnorodnych 
zadań i tym samym wykazanie się znajomością tabliczki mnożenia w zakresie 100. 
Zmagania z tabliczką mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji,  
natomiast wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki. 

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce. 
Mateusz Szczepanik kl. IIIB 
Jakub Szczepanik  kl. IIIB 

Maja Nucia kl. IIIB 
Łucja Czernicka Walicka kl. IIIB 
Radosław Niedźwiadek kl. IIIB 

Patryk Koczmara kl. IIIA 
 
 

II miejsce. 
Magdalena Woźniak kl. IIIA 

Julia Sobiesiak kl. IIIB 

III miejsce. 
Alicja Iżewska kl. IIIA 

Magdalena Czarnecka kl. IIIA 
Joanna Flis kl. IIIB 

Łukasz Potręć kl. IIIB 
Kacper Pruchnik kl. IIIB 
Zofia Grochecka kl. IIIB 

 
Nagrody zostały 

ufundowane 
przez 

wychowawczynie 
kl. IIIA i IIIB. 
Uczestnikom i 
nagrodzonym 

serdecznie 
gratulujemy i 
zachęcamy do 

udziału w kolejnych 
konkursach. 

Elżbieta Flis 
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Mikołajki w SP 
„Drogi Święty Mikołaju 

wszystkie dzieci cię kochają. 
Usiądź sobie między nami 
obdarz dzieci prezentami” 

 Mikołajki w szkole to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. 6 grudnia 2017 roku 
już od samego rana po korytarzu kręciły się dzieci ubrane w czerwone mikołajkowe 
czapki. Najmłodsi wesoło podśpiewywali: „Dziadzio Mikołaj lasem wędruje, w okna 
zagląda i nasłuchuje …”. Wszyscy z niecierpliwością czekali na Świętego Mikołaja. 
Najpierw było słychać tajemnicze dzwoneczki pomocników. Za chwilę pojawił się długo 
oczekiwany gość. Gdy tylko wszedł do sali na buziach pojawił się uśmiech i radość. 
Dzieci powitały Mikołaja głośnymi oklaskami. Zaprezentowały wierszyki i piosenki, 
a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu rodzicom 
i nauczycielom. Mikołaj obdarował wszystkich wspaniałymi prezentami. W tym roku nie 
przyniósł żadnej rózgi. Następnie dzieci podziękowały i pożegnały Mikołaja. Obiecał, że 
powróci do nas za rok. 

Szkoda, że ten wyjątkowy gość odwiedza nas tylko raz w roku. 
Lucyna Stanisławek 
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