Pismo uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

Nr 67 wrzesień/październik 2022

W NUMERZE:
 Narodowe czytanie w Gminie Wieniawa
 Straż pożarna w naszej szkole … Czy to
pożar?
 Czytamy z sercem
 Jesień
 Zdaj o zdrowie! Światowy dzień zdrowia
psychicznego w naszej szkole.
 "Złota 10 czyli Mazowiecka Szkółka
Dziennikarska"
 Wyjazd do kina na film pt. ,,Orlęta.
Grodno’39’
 Dzień Edukacji Narodowej
 Taneczne czwartki w naszej szkole
 Dzień Owoców i Warzyw
 Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy
 " Tajemniczy ogród "w teatrze
 Z cyklu wielcy Polacy – Józef Wybicki

Źródło Internet

Źródło Internet

Źródło Internet

Narodowe Czytanie w
Gminie Wieniawa
W sobotę 3 września 2022 roku na placu
przed Publiczną Szkołą Podstawową z Klasami
Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w
Wieniawie
odbyła
się
kolejna
odsłona
Narodowego Czytania w naszej gminie. W tegorocznej akcji lekturą były
"Ballady i romanse"- tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w
literaturze polskiej. To jedenasta edycja, zainicjowana przez Parę
Prezydencką. Akcję rozpoczął Dyrektor szkoły pan Rafał Pawlikowski,
odczytując list Prezydenta RP. Fragmenty utworów zaprezentowali: Wójt
Gminy Wieniawa, przedstawiciel Rady Gminy oraz Dyrektorzy i Pracownicy
poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Wieniawa. Ciekawą
interpretację utworu przedstawili uczniowie. Do akcji dołączyli się również
nauczyciele i rodzice.
Na zakończenie tego wydarzenia uczestnicy mogli ostemplować swoje
egzemplarze pamiątkową pieczęcią - Narodowe Czytanie 2022.
Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie się w tegoroczną
akcję. Do zobaczenia za rok.
opracowała:
Agnieszka Czyżykowska

Straż pożarna w naszej
szkole … Czy to pożar?
Dnia 27.09.2022r. w Publicznej Szkole
Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana
Kochanowskiego w Wieniawie odbyła się próba ewakuacji szkoły. Ten dzień
był ogromną niespodzianką. Nikt nie sadził, że spędzimy go na dworze w
bardzo ciekawy sposób. W czasie drugiej lekcji rozległ się donośny głos pani
woźnej, która poinformowała nas, że się
pali. Wszyscy ustawiliśmy się pod salami
i sprawnie, ale bez paniki ruszyliśmy
razem
z
nauczycielami
na
dwór.
Zostawiliśmy
swoje
plecaki
i
zastanawialiśmy się, co też się stało.
Zebraliśmy się następnie na zielonym
placu przed budynkiem szkoły i czekaliśmy na przyjazd straży pożarnej.
Strażacy pojawili się momentalnie. Na szczęście okazało się, że to był tylko
próbny alarm. Panowie ubrani w mundury w ciekawy sposób przedstawili
nam na czym polega ich praca.
Na początku udzielili pomocy
człowiekowi, który znajdował w oknie
na drugim piętrze w zagrożonym,
zadymionym
pomieszczeniu.
Ewakuowali go używając pojazdu z
drabiną i podnośnikiem. Następnie
przeprowadzili pokaz z rozgrzanym palącym się olejem.
Nauczyliśmy się, że nie wolno
zaskoczeni, ale zadowoleni.

gasić go wodą. Wróciliśmy do szkoły
Natalia Rus

„Czytamy z sercem”
29 września 2022 roku Biblioteka szkolna
w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami
Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w
Wieniawie zaprosiła całą społeczność szkolną do
wspólnego świętowania Ogólnopolskiego Dnia
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Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca
poprzez udział w akcji „Czytamy z Sercem”. Jej celem jest promocja wśród
dzieci i młodzieży literatury oraz czytelnictwa, a także propagowanie wiedzy o
sercu. Cele te realizowaliśmy poprzez:
zaangażowanie Dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz uczniów do wspólnego
czytania,
symboliczne ubranie czerwonej części garderoby np. koszulki i naklejenie
emblematu serca człowieka,
aktywność plastyczną w oddziałach przedszkolnych oraz klasach edukacji
wczesnoszkolnej - pomalowanie serca człowieka i zorganizowanie wystawy
prac,
odczytanie fragmentu książki z cytatami o sercu,
obejrzenie wystawy książek, które „chwytają za serce” oraz modelu serca
człowieka w bibliotece szkolnej,
przeczytanie dialogu - odegranie scenki tematycznej przez uczniów klas V i
VII przed widownią złożoną z kolegów ze swojej klasy,
zajęcia świetlicowe pod hasłem: „Poczytaj mi przyjacielu w czerwonym
fotelu”,
wystosowanie przez nauczycieli świetlicy szkolnej listu do rodziców z
prośbą o włączenie się do akcji w domu i głośne czytanie swoim dzieciom.
Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za aktywny udział w akcji,
a także pomysłodawcom za podjęcie działań w tak szczytnych celach.
Nauczyciele biblioteki i świetlicy

Jesień
Dnia 23 września zaczęła się jesień.
Jest to jedna z najpiękniejszych pór roku,
wyróżnia się częstymi opadami deszczu, spadkiem
Źródło Internet
temperatury. Zaletami tej pory roku są na przykład piękne kolorowe liście,
kasztany, jarzębina oraz warzywa i owoce : jabłka, dynie . Oprócz tego
spacery po parku w piękną jesienną pogodę dobrze wpływają na nasze
zdrowie psychiczne, które jest dla nas bardzo ważne.
Przygotowała Weronika Szymańska z kl.6a

Zdaj o zdrowie!
Światowy dzień zdrowia
psychicznego w naszej szkole.
10 października 2022roku uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana
Kochanowskiego w Wieniawie wzięli udział w Światowym Dniu Zdrowia
Psychicznego. Święto to obchodzone jest corocznie od 1992 roku z inicjatywy
Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę
opinii publicznej na problematykę zaburzeń wewnętrznych oraz promować
zdrowie emocjonalne. Dlatego uczniowie tego dnia tłumnie przystąpili do
akcji ubierając się w stroje w kolorze zielonym. Każdy uczeń i nauczyciel
otrzymał także małą zielona wstążeczkę, która przykleił do bluzki lub swetra.
Na korytarzach szkoły pojawiły się plakaty z hasłami promującymi życie bez
stresu i wzajemną życzliwość. Następny etap święta to wspólny udział w
konkursie plastycznym, dotyczącym aktywności poprawiającej samopoczucie
duchowe, relaksacja na hali gimnastycznej i wspólne układy taneczne na
przerwach.
Zosia Ziółkowska 6a
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"Złota 10 czyli Mazowiecka Szkółka
Dziennikarska"
W
dniu
4
października
dziennikarze Radia Radom zagościli w naszej
szkole. Przyjechali z autorskim projektem
"Złota
10
czyli
Mazowiecka
Szkółka
Dziennikarska".
Zajęcia
poprowadził
dziennikarz i prezenter Michał Tarnowski.
Uczniowie klas ósmych biorący udział w
warsztatach dowiedzieli się, jak wygląda praca
dziennikarza, czym jest fact cheking czy research. W trakcie zajęć uczestnicy
tworzyli informację radiową z tego wydarzenia. Wyłoniona została jedna
najaktywniejsza osoba - uczennica klasy
8b Natalia Rus, która wkrótce odwiedzi
redakcję radia. Tego samego dnia
odbędzie się finał, podczas którego
wybrana grupa 10 osób spotka się z
Wicemarszałkiem
Województwa
Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim oraz
z
właścicielami
Radia
Joanną
Stachurską -Ruszkowską i Pawłem
Wolskim.
Dziękujemy dziennikarzom Michałowi i Marzenie Tarnowskim
za przeprowadzenie warsztatów w naszej szkole.
Opracowała: Bernadeta Augustyniak

Wyjazd do kina na film
pt. ,Orlęta. Grodno’39’’
Dnia 10 października odbył się wyjazd
do kina dla klas 7 i 8 na film pt. ,,Orlęta.
Grodno’39’’. Jest to polski film wojenny z 2022
roku, w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza.
Źródło Internet
Główną rolę odegrał Feliks Matecki jako Leoś
Rotman. Film pokazuje w jaki sposób toczyły się walki w Grodnie podczas II
wojny światowej. Przedstawiona tam została agresja wojsk sowieckich na
Polskę we wrześniu 1939r.
Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć ten film, poznać historię i wspólnie
spędzić czas z przyjaciółmi.
Natalia Rus 8b

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Nauczyciela, dziś znany
jako
Dzień
Edukacji
Narodowej,
obchodzony
jest
co
roku
14
października w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej w 1773
roku.
To
święto
nauczycieli,
wychowawców,
pedagogów
oraz
wszystkich pracowników oświaty.
W naszej szkole 13.10.22r. została
zorganizowana w tym dniu akademia. Wszyscy
spotkali się na hali gimnastycznej, by wziąć
udział w tej podniosłej uroczystości. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
Rady
Rodziców,
Rady
Gminy,
instytucji
działających w naszej gminie oraz nauczyciele i
uczniowie.
Najpierw głos zabrał pan dyr. Rafał
Pawlikowski, który złożył życzenia naszym
pedagogom, a następnie z kwiatami wystąpiły
pani
wice
wójt
Krystyna
Żurowska
i
przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka
Nadgradkiewicz.
W części artystycznej uczniowie klas
4-8 zaprezentowali piękny montaż słownomuzyczny. Przedstawili m.in. piosenki, wiersze,
taniec z parasolkami oraz scenkę kabaretową.

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty
życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej
codziennej pracy. Niech źródłem satysfakcji będą dla Was liczne
osiągnięcia i sukcesy Waszych wychowanków.
Aleksandra Wielgus 6a

Taneczne czwartki w naszej szkole
Uwaga! Uwaga !
W naszej szkole od 15 października odbywają się taneczne czwartki. Na
każdej długiej pierwszej przerwie uczniowie z wszystkich klas zbierają się na
górnym holu i wspólnie tańczą różne tańce zbiorowe. W tym roku króluje :”
Czekolada”, „ Farmer” i mnóstwo wspaniałych układów. Jest to ciekawa
alternatywa dla ćwiczeń, a przy okazji to wspaniała zabawa.
Weronika Szymańska 6a

Dzień Owoców i Warzyw
Światowy Dzień Owoców i Warzyw to święto zainicjowane 18
października 2013 roku w Nowej Zelandii. Obchodzone jest w trzeci piątek
października i ma na celu zwiększenie znaczenia spożycia owoców i warzyw
dla lepszego zdrowia.
W naszej szkole 21.10.22r. został zorganizowany Dzień Owoców i
Warzyw. Osoby, które w ten dzień przyniosły do szkoły owoc lub warzywo,
dostały naklejkę. Gdy odebrało się swą nagrodę w bibliotece, pani Agnieszka
Czyżykowska robiła nam zdjęcie z naszym owocem lub warzywem.
Aleksandra Wielgus 6a

Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy
Dnia 20 października br., 31 uczniów naszej szkoły
przystąpiło do egzaminu praktycznego na kartę
rowerową. Pozwoli im ona na samodzielne poruszanie
się po drodze jako rowerzystom.
Nad przebiegiem egzaminu czuwali zaproszeni
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Przysusze:
asp. szt. Marek Kamiński i st. sierż. Aneta Włodarczyk.
Dzieci świetnie sobie poradziły z rowerowym torem przeszkód.
Gratulujemy!
Ewa Zwolska

" Tajemniczy ogród "w teatrze
26
października
2022
roku
uczniowie klasy 5c i 6a wybrali się na
wycieczkę do Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego
w Radomiu.
Przedstawienie rozpoczęło się o godzinie
11 i trwało 2 godz. 10min.
,, Tajemniczy ogród " to adaptacja
wzruszającej, pełnej ciepła opowieści o
przyjaźni, która odmieniła życie wielu
ludzi.
Główna bohaterka Mary Lenox po
Źródło Internet
śmierci rodziców trafia pod opiekę wuja - brata mamy Archibalda i
zamieszkuje w jego posiadłości. Dziewczynka nocami słyszy płacz i krzyki.
Służba próbuje jej wmówić, że to tylko wiatr. Mary w to nie wierzy i
postanawia sama dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...
To pełne wdzięku, zaskakujące przedstawienie muzyczne dla całej
rodziny, urzekło nas dekoracjami i pięknymi piosenkami. Na szczególne
uznanie zasłużyła wspaniała gra aktorska i efekty specjalne.
Spektakl naprawdę podobał się całej publiczności . Mamy nadzieję na
kolejne wyjazdy.
Zosia Ziółkowska 6b
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Z cyklu wielcy
Polacy
Józef Wybicki
Józef Wybicki, autor polskiego hymnu
narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z
inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac
wdrażających Konstytucję 3 Maja,
współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej
Źródło Internet
zmarł 200 lat temu, w marcu 1822 roku.
W tym roku będziemy obchodzić także 275. rocznicę jego urodzin oraz 225. rocznicę
powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która w dwudziestoleciu
międzywojennym stała się naszym hymnem narodowym.
„To Józef Wybicki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę do Polaków
powołującą się na słowa Napoleona oraz stworzyli zręby Księstwa Warszawskiego”
– napisali posłowie w uchwale ustanawiającej go patronem roku 2022.

Józef Rufin Wybicki herbu Rogala urodził się 29 września 1747 roku
w Będominie, w rodzinie średniozamożnej szlachty kaszubskiej. Ojciec Józefa,
Piotr Wybicki, właściciel Będomina, Będominka oraz części Lubania i Mściszewic
był sądowym ziemskim mirachowskim. Matka Konstancja z Lniskich, córka
sędziego ziemskiego mirachowskiego Jana Lniskiego herbu Ostoja. Józef miał
liczne rodzeństwo, jego starszy brat został księdzem, cztery z siedmiu sióstr
wstąpiły do zakonu. Pierwsze nauki pobierał u swojego stryja Franciszka, który
był proboszczem w pobliskich Skarszewach.
W wieku 8 lat rozpoczął naukę w Kolegium Jezuickim w Starych
Szkotach pod Gdańskiem. W wieku 20 lat zostaje posłem ziemi pomorskiej. W
1768 roku wygłosił protest przeciwko wtrącaniu się Rosji w wewnętrzne sprawy
Polski, następnie związał się z Konfederacją Barską i jako emisariusz
konfederacji przebywał na dworze wiedeńskim i berlińskim. W 1771 roku
wyjechał do Holandii, gdzie na Uniwersytecie w Leydzie studiował prawo i
ekonomię. Powrócił do kraju po I rozbiorze Polski, kiedy to Będomin znalazł się
pod zaborem pruskim. W wieku 26 lat ożenił się z Kunegundą Drwęską,
małżeństwo trwało 2,5 roku, jego żona zmarła spodziewając się dziecka. Po jej
śmierci Wybicki wydzierżawił Będomin i osiadł w Poznaniu, gdzie zajmował się
pracą pisarską. W 1781 roku ze swoją drugą żoną Esterą WieruszKowalską kupił majątek Manieczki, dwa lata później sprzedał Będomin.
Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, po jego upadku wyjechał do
Paryża, gdzie starał się o utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu
1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech napisał Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech, która od 1926 roku jest polskim hymnem narodowym. W
okresie Księstwa Warszawskiego Józef Wybicki był senatorem-wojewodą, w
czasie Królestwa Kongresowego pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego.
Zmarł w Manieczkach 10 marca 1822 roku. Pochowany został w Brodnicy, a w
sto lat później przeniesiono jego prochy na Skałkę do Poznania.

,,Zapalmy światełko pamięci”
Trwa akcja szkolnego koła wolontariatu, nadal możesz się przyłączyć.

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.
Władysław Broniewski "Zaduszki"
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