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Już po wakacjach!
Rozpoczęcie
roku
szkolnego
2021/2022 już za nami. Odbyło się ono
1 września o godzinie 9:00.
Ze względu na wciąż panującą pandemię
koronawirusa nie było tak uroczyste jak
każdego roku.
Źródło Internet
Wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi
wychowawcami w salach lekcyjnych, zachowując zasady panujące podczas
reżimu sanitarnego.
Mam nadzieję, że rok szkolny przebiegnie pomyślnie, a my
uczniowie będziemy uczyć się w trybie stacjonarnym.
Życzymy wszystkim uczniom, aby ten rok przyniósł jak najwięcej
sukcesów w nauce, a także nieustającej wytrwałości i pasji w zdobywaniu
wiedzy oraz konsekwentnego rozwijania swoich talentów!
Naszym pedagogom i pracownikom szkoły życzymy sukcesów
edukacyjnych i wychowawczych, a rodzicom cierpliwości i dumy z osiągnięć
swoich dzieci!
Angelika Augustyniak kl. 8a
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Narodowe Czytanie w Gminie Wieniawa
Publiczna Szkoła Podstawowa z
Klasami
Sportowymi
im.
Jana
Kochanowskiego
w
Wieniawie
zorganizowała we współpracy z Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
kolejną edycję Narodowego Czytania w
naszej gminie. W sobotę 4 września 2021
r. w Muszli Koncertowej odbyło się głośne
czytanie utworu „Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej.
Fragmenty dramatu zaprezentowali:
dyrektorzy i przedstawiciele poszczególnych Jednostek Organizacyjnych
Gminy Wieniawa oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieniawa. Ciekawą
interpretację utworu przedstawili uczniowie klas VIII. Do akcji dołączyli się
również rodzice.
Na zakończenie uczestnicy mogli na pamiątkę tego wydarzenia
ostemplować swoje egzemplarze pamiątkową pieczęcią - Narodowe Czytanie
2021. Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie się w
tegoroczną jubileuszową akcję. Do zobaczenia za rok.
Opracowały
Ewa Piasta
Agnieszka Czyżykowska

Inauguracja Szkolnego Roku
Sportowego 2021/2022
W dniu 15.09.2021 r. w naszej szkole na
przyszkolnym boisku lekkoatletycznym, odbyła się Inauguracja Szkolnego
Roku Sportowego 2021/2022. W zawodach wzięli udział: uczniowie,
nauczyciele wychowania fizycznego i pani wicedyrektor Aneta Bielik, która
uroczyście otworzyła Szkolny Rok Sportowy 2021/2022.
W biegu inauguracyjnym na dystansie 600 m wzięło udział 40 uczennic i
uczniów.
Najlepsze wśród dziewcząt:
1. Aleksandra Wielgus kl. 5a
2. Wiktoria Nadgradkiewicz kl.5a
3. Maja Korczyńska kl.5b
Najlepsi wśród chłopców:
1. Aleksander Charzewski kl.5b
2. Adam Rzeźnik kl.5a
3. Kacper Maciejczak kl.5b
Opracowała: Magdalena Studzińska

Dzień Głośnego Czytania
W dniu 29 września obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten
został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy
Polskiej Izby Książki. Jego celem jest promocja
lektury i głośnego czytania. Najważniejszymi
odbiorcami są dzieci i młodzież, ponieważ czytanie
na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię.
Biblioteka szkolna dołączyła do akcji zainicjowanej w naszej szkole przez
nauczycieli świetlicy szkolnej. W tym dniu cała społeczność szkolna poświęciła
czas lekcyjny na głośne czytanie wybranej lektury, inspirując tym samym do
kontynuowania takiego przedsięwzięcia w ciągu całego roku.
Cieszymy się, że idea głośnego czytania znalazła uznanie nie tylko wśród
nauczycieli, terapeutów, ale także wśród rodziców i dziadków, którzy chętnie
zaangażowali się w ten projekt.

Opracowały:
Agnieszka Czyżykowska
Ewa Piasta

„By czytać się chciało,
zakładkę zrób wspaniałą”
Nauczyciele biblioteki szkolnej w ramach
akcji „Wkręceni w czytanie” zorganizowali konkurs
plastyczny: „By czytać się chciało, zakładkę zrób
wspaniałą”. W tym przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas szkoły
podstawowej, także oddział przedszkolny.
Głównym
celem
było
przede
wszystkim
pielęgnowanie
tradycji
bibliotecznych, rozwój dziecięcej wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów oraz
propagowanie czytelnictwa. Na konkurs wpłynęło ponad 50 zakładek. Ich autorzy
wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością. Wszyscy uczniowie wykonali
piękne zakładki według własnego pomysłu. Najczęściej były one wyklejane papierem
kolorowym i innymi przeróżnymi materiałami. Niektórzy uczniowie zainspirowani
ciekawą książką, wykonali zakładki przypominające zwierzęta oraz różne bajkowe
postacie. Pięknie wykonane zakładki wystawione zostały w czytelni biblioteki
szkolnej.
W styczniu zostaną podarowane klasom pierwszym z okazji pasowania ich
na czytelników biblioteki szkolnej. Wszystkim naszym uczniom serdecznie
gratulujemy pomysłowości oraz dziękujemy za piękne prace.
Opracowały: Agnieszka Czyżykowska
Ewa Piasta

Dzień Chłopaka
Jak już każdy z nas dobrze wie 30
września wypada ,,Dzień Chłopaka”. W tej
wyjątkowej chwili każdy młody jak i starszy
mężczyzna chce się poczuć wyjątkowo . Z tej
okazji kobiety szykują przeróżne prezenty, niespodzianki itp.
Ale jak właściwie odbywa się to w naszej szkole ?
Przez pandemię wszelkie wyjazdy są niestety niemożliwe. Nie znaczy
to jednak , że nie będzie to nadzwyczajny dzień. Każda klasa przygotowuje
coś specjalnego. Będą to zabawy, gry, prezenty czy małe poczęstunki . Wraz
z dziewczynami z mojej klasy wpadłyśmy na pomysł przygotowania gry z
wykorzystaniem kubeczków oraz małej piłeczki. Kubki porozstawiane
zostaną w trójkąt, a do nich włożone kartki z wyzwaniami . Każdy z chłopców
będzie rzucać do kubeczków i w zależności w jaki trafi, otrzyma inne
wyzwanie. Kiedy uda mu się go wykonać, dostanie przeróżne nagrody .
Prawdopodobnie urządzimy również mały poczęstunek oraz poprosimy
nauczycieli o niepytanie chłopców na lekcjach, tak by nie musieli się
stresować , gdyż taki dzień zdarza się tylko raz w roku .
Mam wielką nadzieję ,że chłopakom spodoba się ten pomysł i inne
klasy również przeżyją ten dzień tak jak go sobie zaplanowali .
Życzę wszystkim dobrej zabawy, a wszystkim chłopakom wspaniałych
prezentów!!!
Alicja Rzeźnik 8b.
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Ewakuacja Szkolna
Jak już wszyscy wiemy co
roku w szkołach odbywa się próbna
ewakuacja. W każdej szkole wygląda to
w podobny sposób . Jednak jak to było
u nas ? …
Mijały
kolejne
godziny
spędzone w szkole. Wydawałoby się , że
nic specjalnego nie wydarzy się i jak
zawsze po usłyszeniu dzwonka wyjdziemy na przerwę. Jednak tak się nie
stało.
Nagle rozległ się krzyk:
,, pali się !!!”
Po usłyszeniu tych słów każdy wstał i
ustawił się w pary, tak jak kazał
nauczyciel. Byliśmy bardzo zszokowani i
można powiedzieć ,że nawet się baliśmy.
Odbyło się wtedy przeliczenie uczniów,
tak by nie przegapić nikogo i nie narazić
na
niebezpieczeństwo
spowodowane
pożarem . Wtedy pojawił się dym. To
dodało jeszcze większej wiarygodności
sytuacji. Gdy wszyscy uczniowie zostali
zliczeni zeszliśmy na dół do wyjścia
ewakuacyjnego i ustawiliśmy się w
wyznaczonym miejscu. Odbyło się wtedy
ponowne sprawdzenie obecności uczniów.
Gdy pewne było , iż każdy jest bezpieczny
dyrektor szkoły ogłosił przemówienie.
Właśnie w tym momencie poinformowano
nas o bardzo ważnej rzeczy, to była tylko
próbna ewakuacja. Oczywiście wszystko
odbywało się w obecności strażaków , którzy nadzorowali całą akcję .
Dowiedzieliśmy się , że nasz czas , w którym udało się wyjść ze szkoły
wynosił 3 minuty 50 sekund . Po zakończonej ewakuacji powoli wróciliśmy
do klas i kontynuowaliśmy lekcje .
Myślę , że ten dzień każdemu z nas przyniósł odrobinę wrażeń .
Cieszę się , że były to tylko ćwiczenia i mam wielką nadzieję , iż nie
prawdziwego pożaru nigdy nie będzie . Pamiętajmy o bezpieczeństwie naszym
i osób z naszego otoczenia i w razie pożaru zachowajmy spokój. Każdy błąd
może kosztować nas życie !!!
Alicja Rzeźnik 8b

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
Dzień Nauczyciela w Polsce miał
już swoje początki od 1957r. Obchodzony
jest 14 października. U nas w szkole
świętowaliśmy go już 13 października. Na
czwartej godzinie lekcyjnej uczniowie zeszli
do hali sportowej. Oczywiście wszyscy byli
w maseczkach. Zajęli swoje miejsca i
oczekiwali na występ swoich rówieśników .
Tego dnia w kierunku nauczycieli i
pracowników administracji oraz obsługi szkoły
popłynęło wiele ciepłych słów, zarówno z ust
przedstawicieli Samorządu Gminy Wieniawa jak
i rodziców oraz uczniów. Wyjątkowy charakter
uroczystości nadały występy młodych artystów,
którzy uświetnili ten wyjątkowy dzień piosenką,
wierszem i tańcem.
Dekorację przygotowała
Pani Małgorzata Wołonkiewicz, a przedstawienie
zorganizowała Pani Danuta Pyzara. Całokształt wystroju akademii wyglądał
ładnie i estetycznie, zadbano o wiele
szczegółów, tak, aby wszystko było dopięte
na ostatni guzik. Utalentowani uczniowie
zaśpiewali kilka ładnych piosenek i
przedstawili
scenki
rodzajowe.
Pan
Dyrektor Rafał Pawlikowski przywitał
zaproszonych
gości:
panią
Krystynę
Żurowską – zastępcę wójta, przedstawicieli
Rady Rodziców i nauczycieli .
Występ wszystkim bardzo się spodobał zarówno starszym jak
i
uczniom. Każdy dobrze się bawił i słuchał ważnych słów związanych z tym
pięknym dniem
Łukasz Wielgus 8a

Ślubowanie klas pierwszych
26 października 2021
roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami
Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w
Wieniawie odbyło się ślubowanie i pasowanie
uczniów klasy Ia.
W uroczystości wziął udział Dyrektor
szkoły pan Rafał Pawlikowski. Spotkanie
rozpoczęło się częścią artystyczną, na którą składały się wiersze, piosenki
oraz zagadki dotyczące wiadomości o naszej szkole.
Po prezentacji umiejętności i wiadomości pierwszaków nastąpił
uroczysty akt ślubowania i pasowania na ucznia. Kolorowym ołówkiem tego
symbolicznego aktu dokonał pan Dyrektor Rafał Pawlikowski.
Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Jolanta Sobótka

27 października 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami
Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyło się ślubowanie i
pasowanie uczniów klasy Ib.
To bardzo ważny dzień w życiu pierwszoklasistów. Odbyło się
ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pierwszaki stały się w pełni uczniami
naszej szkoły.
Niech czas spędzony w szkole podstawowej będzie taki piękny jak
dzień dzisiejszy.
Artur Mordak

Ze świetlicy szkolnej
Dzień Kropki w
świetlicy szkolnej
15
września
2021
roku
obchodziliśmy w naszej świetlicy szkolnej
Źródło Internet
Międzynarodowy Dzień Kropki - święto
kreatywności, odwagi, zabawy i odkrywania talentów, a także wiary we
własne możliwości. Wszędzie gościły kolorowe kropy, kropki i kropeczki.
Uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach. Były gry, zabawy
i ciekawe aktywności, a wszystko z kropką w roli głównej. Dzieci miały
możliwość zaprezentowania swoich talentów. Powstały piękne, kropkowe
prace plastyczne.
Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak fotobudka. Każdy
mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w naszej kropeczkowej ramce.
Wszystkim Świetliczakom dziękujemy za wspólną zabawę!
Anna Fidos

Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia
1 października 2021 roku obchodziliśmy w
świetlicy XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Głównym
Źródło Internet
celem tej akcji było propagowanie zabawowej formy
nauczania-uczenia się matematyki. Podczas zajęć były
zabawy, gry, wykreślanki i kolorowanki matematyczne. Starsi uczniowie
układali rymowanki do działań. Dla chętnych odbył się egzamin z tabliczki
mnożenia.
Iwona Kaleta

Witaminowa uczta
20 października 2021 r. odbyła się
„Witaminowa uczta”. To cykliczna impreza promująca
zdrowy i aktywny styl życia. W tym roku przebiegała
pod hasłem „Jedz owoce i jarzyny w nich mieszkają
witaminy!”. Stanowiła ona podsumowanie zajęć
świetlicowych, których celem było wyposażenie uczniów
w wiedzę i umiejętności sprzyjające dbaniu o zdrowie
swoje i innych poprzez zdrowe odżywianie, higienę
osobistą i uprawianie różnych form aktywności
fizycznej.
Pogadanki, wspólna zabawa, śpiewanie piosenek, odgadywanie zagadek,
rebusów, prace plastyczne, rozpoznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami,
przygotowanie i wspólna degustacja „Witaminowej bomby”, obieranie marchewek na
czas, rzuty ziemniakiem do celu , poznanie zasad piramidy zdrowego odżywiania
oraz układanie zdrowego menu spowodowało, że zdecydowana większość dzieci
dostrzegła konieczność zmiany nawyków żywieniowych.

Iwona Kaleta

Z cyklu wielcy
Polacy
Stanisław Lem
Warto
byłoby
zacząć
od
wyjaśnienia kim właściwie był Stanisław
Lem . Otóż spokojnie mogę nazwać go
wybitnym pisarzem gatunku hard science
Źródło Internet
fiction , filozofem oraz krytykiem . Jednak
co musiał zrobić, by zasłużyć na to miano?
Jego debiutem książkowym była wydana w 1951 roku powieść
Astronauci. Kolejne powieści fantastycznonaukowe jego autorstwa to: Obłok
Magellana (1955), Eden (1959), Pamiętnik znaleziony w wannie (1961) i wiele
innych równie wspaniałych dzieł. Napisał recenzje nieistniejących książek
(Doskonała próżnia, 1971), a także wstępy do nieistniejących dzieł (Wielkość
urojona, 1973).To właśnie czyni go
innym i wyjątkowym. Jego twórczość
porusza tematy takie jak: rozwój nauki
i techniki, natura ludzka, możliwość
porozumienia się istot inteligentnych
czy
miejsce
człowieka
we
Wszechświecie. Jego dzieła zawierają
odniesienia do stanu współczesnego
społeczeństwa i refleksje naukowofilozoficzne na jego temat. Niektórym ze
Źródło Internet
swoich
utworów
nadał
charakter
groteskowy. Jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym
okresie był najbardziej poczytnym nie anglojęzycznym pisarzem SF, pomimo
małego odbioru w Stanach Zjednoczonych. Był on kandydatem do Nagrody
Nobla, jednak dostał ją dobrze nam znany Czesław Miłosz. Lem skończył
medycynę, lecz nigdy nie podjął się tej jakże odpowiedzialnej pracy.
Nagrodzony został między innymi medalem „Gloria Artis” i najwyższym
polskim odznaczeniem państwowym
Orderem
Orła
Białego.
Jego
nazwiskiem nazwano planetoidę
oraz pierwszego polskiego satelitę
naukowego. Zmarł 27 marca 2006
w Krakowie.
Myślę , że każdy patriota
powinien przynajmniej kojarzyć
kim jest Stanisław Lem. Ludzie
często zapominają o istnieniu
tak ważnych dla Polski postaci.
Źródło Internet

Alicja Rzeźnik 8b

Książki na jesienne wieczory
“Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling

Źródło Internet

A co jeśli świat magii i czardziejstwa istnieje naprawdę? Książka ”Hary
Potter i Kamień Filozoficzny” rozpoczyna serię o młodym czarodzieju i jego
wielu przygodach. Harry jest wychowywany przez ciotkę i wuja. Jego rodzice
zginęli
jak był jeszcze mały,
a jedyne,
co
mu
po
nich
zosało
to blizna na czole w kształcie błyskawicy. W swoje 11 urodziny dostaje list z
informacją o rozpoczęciu nauki w niezwykłej szkole. Jeśli zainteresuję Cię
pierwsza część to polecamy przeczytać kolejne przygody Harrego.

“Do wszystkich chłopców, których kochałam” Han Jenny
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Lara Jean właśnie zaczyna naukę w klasie maturalnej. Jej starsza siostra
wyjechała na studia do Szkocji, zrywając przy tym z chłopakiem. Młodsza
robi
wszystko,
aby zaszczepić w ojcu chęć posiadania psa. Lara
Jean
w pudle na kapelusze, które dostała od matki, trzyma listy miłosne.
Dziewczyna napisała je sama i skierowała słowa do swoich byłych obiektów
westchnień, by w ten sposób wyleczyć się z niechcianego uczucia. Łącznie
powstało pięć listów, które nigdy nie miały trafić do adresatów. Jednak ktoś
ukradł pudło i je wysłał. Wszyscy chłopcy, w których kiedyś kochała się
Lara, otrzymują wiadomości. Polecam równiez przeczytać pozostałe części o
Larze Jean.

“Księżniczka icognito” Connie Glynn
„Od zawsze marzyłam tylko jednym: żeby nie być
księżniczką …. A teraz wylądowałam w pokoju z
dziewczyną ogarnięta tą obsesją, żeby zostać jedna z nich.”
Lottie Pumpkin to zwyczajna dziewczyna, która marzy o
tym, żeby być księżniczką. Dostaje sie do prestiżowej
Źródło Internet

szkoły Rosewood Hall w ramach program stypendialnego.
Ellie Wolf
to księżniczka, która marzy o zwyczajności i wybiera Rosewood Hall, żeby
uniknąć pełnienia swoich obowiązków w królestwie Maradawii.
Kiedy los
rzuca obie czternastolatki do tego samego akademika, zamiana tożsamości
wydaje się najlepszym rozwiązaniem: w końcu wszyscy przez pomyłkę I tak
biorą Lottie za księżniczkę. Ale ktoś poznał ich sekret, a w Rosewood nic
nigdy nie jest takie, jakie się wydaje ….

„Prawie jak gwiazda rocka” Matthew Quick
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………… Opowiada ona o siedemnastoletniej dziewczynie, która razem z matką i

psem mieszka w szkolnym autobusie przez ich trudną sytuację życiową.
Nastolatka każdego dnia zmuszona jest stawiać czoła kłopotom.

„Więzień Labiryntu” James Dashner
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Książka, która trzyma czytelnika w napięciu. Przedstawia historię
szesnastoletniego chłopaka, który w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł
się
w
,,Strefie”
–
kilkusetmetrowej,
kwadratowej
przestrzeni,
otoczonej z każdej strony ogromnymi murami Labiryntu. Jeśli zaciekawi was
część 1 to polecamy przeczytać pozostałe części.
Angelika Augustyniak kl.8a
Magdalena Głogowska kl.8a
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