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W dniu 1 lutego 2014 roku odbył się bal 
Studniówkowy  klas kończących szkołę. Rodzice, 
uczniowie oraz nauczyciele włożyli dużo wysiłku 
w przygotowanie pięknej dekoracji i poczęstunku. 
Sal balowa została pięknie przystrojona przez 
p.   Bogusię Ruszewską w „Rajski ogród” 
Bal rozpoczął pokaz wspaniale wykonanego 
Poloneza, przygotowanego przez p. Martę 
Zwierzyk i Krzysztofa Molendę. Wspólne zabawy 
  i tańce trwały do białego rana. 

 

 
Kwiaty i podziękowania dla nauczycieli 

 

 

 

 

 

TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO JURKI 2014  

W dniu 05 lutego 
2014 roku odbyły się  
w OSW Jurki zawody  
w tenisie stołowym. 
Na zawody te 
pojechali nasi 
uczniowie pod opieką 
p. Krzysztofa Motyki.  
W turnieju 

uczestniczyli uczniowie  naszej szkoły, odnosząc  
znaczące sukcesy.  Pierwsze miejsce wśród 
chłopców zdobył uczeń klasy II ku/h  Damian  
Szczepański , zaś Karolina Kwiatek z klasy II ku/h 
zajęła miejsce drugie wśród dziewcząt.  Naszym 
medalistom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 
 Medaliści turnieju tenisa stołowego Karolina i Damian 
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Próbny Egzamin Potwierdzający    

Kwalifikacje Zawodowe  

 

 uczniowie klas III podczas egzaminu pisemnego 

W dniu 10 lutego 2014 o godzinie 1100, uczniowie 
klas trzecich ZSZ zasiedli do próbnego egzaminu 
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. 
Egzamin ten miał za zadanie zapoznać uczniów z 
wymaganiami egzaminacyjnymi i sposobem 
wypełniania arkusza egzaminacyjnego. 11 lutego 
odbyła się część praktyczna egzaminu.  Do 
egzaminu przystąpili uczniowie klas IIIh, IIIc, IIIbsf. 
Większość zdających dobrze poradziła sobie z 
zadaniami egzaminacyjnymi. 
Egzamin właściwy odbędzie się w dniu 23 czerwca 
w poniedziałek o godzinie 1200, a część praktyczna 
odbędzie się w dnia 1-8 lipca 2014. Życzymy 
powodzenia wszystkim zdającym. 
 

   

 
uczniowie czytali wiersze o miłości

 
14 lutego p. M. Mizera i p. B. Ruszewska 
zorganizowały obchody „Dnia zakochanych”. Było 
przedstawienie, konkursy i oczywiście miłosne 
liściki, które uczniowie wrzucali do miłosnej 
skrzyneczki wywieszonej na szkolnym korytarzu.  

Wszystkim obdarowanym- gratulujemy! 

 

Pani Dyrektor Halina Kot i uczniowie wsłuchani w miłość 

A ci, którzy nie zdążyli lub zapomnieli o wypisaniu  
walentynki przypominamy, że kolejne takie święto 
już 14 lutego 2015!!! 

 

wręczanie walentynek 

 
Ogłoszenie wyników konkursu " Mój las" edycja XXVII przez 

prezes LOP Elżbietę Molendę
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W dniu 13 lutego 2014 odbyło się spotkanie 
członków Kół Ligi Ochrony przyrody Regionu 
Radomskiego. W Sali budynku Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy 22 
czerwca zebrało się ponad 80 osób wraz               
z p. Dyrektorem Wydziału Edukacji Leszkiem 
Pożyczką oraz p. prezes Zarządu LOP Elżbietą 
Molendą. Powodem spotkania było  
podsumowanie etapu regionalnego XXVII 
edycji  konkursu „Mój las”. Zebrani to laureaci 
konkursu wraz z opiekunami. Młodzi miłośnicy lasu 
za swoje prace o tematyce leśnej otrzymali 
okolicznościowe i nagrody. Nagrody książkowe dla 
wyróżnionych w konkursie „Mój las” ufundowali: 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych                      
w Radomiu I Stowarzyszenie  Inżynierów                 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa –Oddział w 
Radomiu. Nagrody uczestnikom wręczali: 
Przewodniczący Oddziału Radomskiego  SITLiD 
Jerzy Zawadzki  i rzecznik prasowy RRDLP                
w Radomiu  p. Edyta Nowicka. 

 
 Agata Boryczka z dyplomem i nagrodami książkowymi za zdobycie 

I miejsca 

Miło nam poinformować społeczność szkolną, że 
nasza koleżanka AGATA BORYCZKA uczennica 
klasy II ku/h zajęła I miejsce  w kategorii  szkół 
ponadgimnazjalnych. Jest to ogromne osiągnięcie 
Agaty i naszego SK LOP „ Zielony Liść”, 
zwłaszcza, że jest to konkurs międzyszkolny  
całego regionu radomskiego. Agacie serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 
 
 

 
 
W dniach 14 III – 14 IV w naszej szkole odbywa 
się zbiórka elektro śmieci . Elektro odpady są 
bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.  
Śmiecie te zagrażają czystości wód i gleby. 
Dlatego też zwracamy się  o pomoc w 
rozpropagowaniu  akcji na terenie naszej gminy. 
Mamy nadzieję,  iż troska o czystość naszego 
miasta i środowiska naturalnego spotka się z 
waszym życzliwym  przyjęciem.  Propagowanie 
naszej akcji jest również formą promocji naszej 
placówki dlatego wszyscy powinni się w nią 
zaangażować. 
             Zbiórka  trwa  od  14 marca do 14 
kwietnia 2014 roku w dni powszednie  od 7 00  do 
17 00  .  W tym czasie będziemy przyjmować 
popsuty lub niepotrzebny sprzęt RTV, AGD, 
elektroniczny  i elektronarzędzia. Przykładowo 
mogą to być :  telewizory, radia, komputery,  
monitory, lodówki, pralki,  kuchenki elektryczne, 
mikrofalowe, żelazka, suszarki i wszelkie inne 
urządzenia elektryczne. 
 

 
Ekozespół " Zielony Liść " 
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Plakat  " Nie wypalaj traw 

 Przedstawiamy Wam "palący" problem 
występujący corocznie w naszym kraju. 
Mowa oczywiście o wypalaniu traw. 
Potocznie mówi się, że to ludzka 
bezmyślność, brak wiedzy... Ekolodzy, 
leśnicy, naukowcy mówią, że dla świata 
przyrody wypalanie traw to katastrofa 
ekologiczna.  
Dlaczego nie powinno się wypalać 
traw? 
 
Dlaczego nie powinno się wypalać traw? 
- Każdego roku w pożarach giną ludzie i 
zwierzęta. 
- Każdy pożar, a co za tym idzie - każda 
interwencja sporo kosztuje. Sam przyjazd 
straży pożarnej do ognia kosztuje kilkaset 
złotych; w skali kraju są to dziesiątki tysięcy 
pożarów.  Oznacza to, iż to my - całe 
społeczeństwo - ponosimy ciężar finansowy 
walki  
z pożarami.  
- Dym będący następstwem wypalania 
oznacza tony toksyn w powietrzu. 
- Niszczona jest gleba.  
 Więc NIE WYPALAJ TRAW! 

 

                                                                       Pani wiosna 

Ciekawostki wiosenne: 

- Czy wiesz że wiosna zaczyna się  21 marca? Właśnie 

tego dnia, dzień i noc trwają po 12 godzin, z okazji tego 

dnia topi się Marzannę. Topienie Marzanny to 

staropolski zwyczaj…jednak teraz też się ją topi! Ma 

ona symbolizować koniec zimy i początek wiosny. 

-W niektórych regionach Polski rozwiązywano snopki w 

stodołach, aby szczęście i dobrobyt gościł w ich 

domach. 

 

Wiosenne zagadki 

Zęby z jadem mam nie od parady. Niech nikt nie 
szuka ze mną zwady, nie krzywdzę  tego, kto mnie 
omija, zgadnij- kto ja jestem? … 

Słuchy ma długie, 
a skoki rącze. 
Dobrym biegaczem jest  
nasz. ... 

Przez całą zimę słodko sobie śpi 
Wiecie, dlaczego? 
Bo miód mu się śni! 

HUMOR SZKOLNY 

Chłopak mówi do swej dziewczyny 
- Ale będziemy mieli super sobotni wieczór. Mam 
trzy bilety do kina. 
- Po co nam trzy bilety? - pyta dziewczyna. 
- No, dla twojego taty, mamy i młodszej siostry! 

Wraca ze szkoły do domu Jasiu.  
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się 
zgłosiłem.  
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  
- Kto nie odrobił zadania domowego? 

Wiosenna krzyżówka 

 
         Na rozwiązania czekamy do 15 kwietnia.  
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