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W tym numerze: 

1. Życzenia okolicznościowe……… 

2. Wydarzenia  z życia szkoły…….. 

3. Wybory samorzadowe….. 

4. Porady na rok szkolny 2015/2016….. 

5. Krzyżówka , tym razem … ekologiczna 
 

 
 

Pierwszego września 2015 roku tj. we wtorek 
spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, by 
uroczyście rozpocząć rok szkolny 2015/2016.  

 

Aby tradycji stało się zadość i aby ten rok był dla 
nas szczęśliwy i spokojny najpierw „przywitaliśmy” 
się z Panem Bogiem we Mszy Świętej 
sprawowanej przez naszych księży : ks. M. Łaguta 
i ks. S. Goliszka. Następnie głos zabrała p. Beata 
Nawrot - Dyrektor Ośrodka, która ciepło powitała 
wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza uczniów 
klas pierwszych najbardziej zdenerwowanych 
rozpoczęciem nauki w naszej szkole.  Dyrekcja 
powitała także naszych absolwentów, którzy 
odebrali z jej rąk dyplomy zdania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pani 
Dyrektor pogratulowała tak dobrych wyników i tak 
wysokiej ich zdawalności. Świadczy to bardzo 
dobrze o poziomie nauczania w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

 

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała 
p. Teresa Stępień, a oprawę muzyczną i dekorację 
przygotowali: p. B. Ruszewska i p. R. Zelga. 
 

 
 
W dniu 14 września 2015 roku ekipa sportowców z 
naszej szkoły  wybrała się po opieką p. Anny 
Bienias i Andrzeja Małeckiego na zawody 
sportowe do Tokarni koło Kielc.  Nasi sportowcy 
spisali się znakomicie wszyscy  zdobywając  
medale w biegach przełajowych na 400 i 800 
metrów. W zawodach tych uczestniczyli: 
Winiarska Edyta kl IIIc/h 
Sałek Kinga kl IIIc/h 
Antonik Damian kl II bs/f/m 
Ługowski  Dawid kl II bs/f/m 
Jażdżyk Bartek kl IIIa 
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Cywka Mateusz kl IIIa 
Wlazło Marek kl IIIa 
Sokół Mateusz kl IIIa 
Pyszczek Michał kl IIIa 
 

 

Pod takim hasłem odbył się apel ekologiczny 
zorganizowany przez Szkolne Koło LOP „ Zielony 
L iść” w dniu 17 września 2015 roku. Na apelu  

 

został poruszony problem śmieci, które stają się z 
roku na rok coraz bardziej uciążliwe dla 
środowiska naturalnego.  Odpady wyrzucane 
przez ludzi  liczy się już w miliardach ton rocznie 
co jest zbyt dużym obciążeniem dla Ziemi.  Aby 
nie rosła góra śmieci musimy zmienić nasze 
podejście do  odpadów. Nie wolno wyrzuca ć 
śmieci byle gdzie lecz nale ży je segregowa ć w 
domu i skierowa ć do ponownego 
przetworzenia czyli recyklingu.  Podczas apelu 
uczniowie  kl. IIc , II ku i IIIc/h  ZSZ pokazali 
sposób w jaki należy segregować odpady oraz 
zachęcali do segregowania ich w domu. Gdy 

 

śmieci posegregujemy i oddamy do recyklingu 
staną się cennym surowcem, którego 
wykorzystanie oszczędza surowce naturalne, 
energię, wodę oraz nasze zdrowie. 
SEGREGUJMY WIĘC ODPADY!  Piękną 
dekorację przygotowała pani Katarzyna Żurowska, 
a prezentację multimedialną pan Grzegorz Cywka. 
 

 

Sprzątanie Świata,  to akcja międzynarodowa, w 
której łączy się powszechną manifestację przeciw 
zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad 
jego oczyszczeniem. W piątek 18 września ponad 
40 ekipa, uczniów i nauczycieli Ośrodka wyruszyła 
na sprzątanie lasu w Sołtykowie, gdzie niestety 
dzikie wysypiska śmieci nie są rzadkością. W 
sumie zebraliśmy dwadzieścia dwa worki śmieci 
oraz liczne części samochodowe, telewizor i 
lodówkę. Po zakończeniu akcji pan leśniczy Piotr 
Lenart, który z nami współorganizował akcję, 
przygotował ognisko i kijki do pieczenia kiełbasek. 
Wycieczkowicze posilili się pieczoną w ognisku 
kiełbaską i chlebem.  Czas przy ognisku minął miło 
dzięki pani Bogusi Ruszewskiej, która zagrała nam 
na gitarze i pięknie zaśpiewała. Wszyscy włączyli 
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się do wspólnej zabawy. Za prace porządkowe i 
wspólna zabawę dziękujemy uczniom i paniom:              
B. Sadło, E. Różańskiej, I. Cieślak, M. Zwierzyk,               
J. Kot, B. Ruszewskiej, K. Żurowskiej. Akcję 
zorganizował opiekun Koła LOP G. Cywka. 

W dniu 25 września odbyły się wybory do 
Samorządu Szkolnego naszego Ośrodka. Wybory 
zorganizowały opiekunki Samorządu p. Anna 
Mazurkiewicz i Ewa Radomska. Na zebraniu 
wybrano władze samorządowe w składzie: 

 

Przewodnicz ąca:  Magda Fliszkiewicz. kl. II ku  

Zastępca I: Anna Kopycka kl. Ic   
Zastępca II: Daniel Piskorski kl.II ku 
Skarbnik: Sałek Kinga kl.III c/h 
Członkowie zarządu:  
                                  Angelika Zegarek kl II ku 
                                  Piotr Król kl II ku 
 

W dniach  od 25 - 26 września  2015r. uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w  zbiórce żywności 
,,Podziel się posiłkiem'', w markecie STOKROTKA 
przy Al. Grzecznarowskiego 17.  
 

Była  to akcja ogólnopolska w porozumieniu z 
Radomskim Bankiem Żywności.  Jak co roku 
udział w akcji jest dobrowolny i ma charakter  
woluntarystyczny. Nie jest to łatwe zadanie , 
jednak  zawsze  kończy się powodzeniem. Bo 
dodatkową wartością jest fakt, że akcja oparta jest 
w dużej mierze na pracy wolontariuszy. To nie 
tylko praca woluntarystyczna  uczniów naszej 
szkoły ale też naszych wspaniałych nauczycieli, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem pracują 
podczas trwania akcji. To także praca 
wolontariuszy ze szkół masowych. Koordynatorem 
tegorocznej akcji zbiórki żywności ,,Podziel się 
posiłkiem''  była p. Anna  Pisarska. Na szczególne  
podziękowania zasługują nauczyciele: p. A. Kutyła, 
p. A. Gondek, p. M. Mizera, p. B. Wolnowska,          
p. A. Ćwintal- Wójcicka, p. .E. Różańska, p. K. 
Rokoszna, p. M. Zwierzyk, p. R. Cichoń, p. M. 
Rejmer, p. A. Szwalbe, p. B. Grabowska,                     
p. K Żurowska, p. K. Paniec 

 

Życzy Samorząd w imieniu wszystkich pań i 
dziewcząt w naszej szkole. 
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Za pewne wielu z was ma niechęć do szkoły lub 
nie wie, jak zorganizować sobie czas w tym 
okresie. Najprawdopodobniej ma też żal o to, że 
szkoła zżera wam bardzo dużo czasu. W tym 
poradniku przedstawię wam pomysły na to, jak 
przetrwać rok szkolny z dobrymi ocenami. 
 

NIE ODKŁADAJ ODRABIANIA LEKCJI NA 
PÓŹNIEJ 
 Po przyjściu ze szkoły, zaraz po obiedzie odrób 
wszystkie zadania domowe. Potem będziesz mieć 
spokój i więcej czasu dla siebie. 

 
UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE 
Myślisz, że uczenie się z lekcji na lekcje jest 
nieprzydatne? Nic bardziej mylnego. Wyobraź 
sobie, że na dwa dni przed pracą klasową 
będziesz mógł tylko przypomnieć sobie zdobytą 
wiedzę bo to, czego nauczyłeś się wcześniej 
zostało ci w głowie. 

 
 UWAŻAJ NA LEKCJI  
Kiedy słuchasz nauczyciela, przyswajanie tematów 
w domu stanie się prostsze, bo większość rzeczy 
będziesz pamiętał z lekcji. 
 

NIE RÓB Z SIEBIE BŁAZNA  
Kiedy odstawisz coś na lekcji to klasa śmieje się z 
ciebie, nie z twojego ''żartu'' i poczucia humoru. 
Poza tym po takiej akcji nauczyciel może się na 
ciebie uwziąć.  
 

CZYTAJ RÓŻNE PISMA NAUKOWE, KSI ĄŻKI... 
Zamiast „zamulać na fb” po kilka godzin zrób coś 
dla swojego biednego umysłu nafaszerowanego 
memami i poczytaj coś. Z czasem bardzo ci się to 
opłaci!!! 

NA PRACĘ KLASOWĄ UCZ SIĘ DWA, TRZY 
DNI PRZED 
Wierz mi, jeśli się przyłożysz, dasz radę wykuć 
wszystko w tym czasie. 

RÓB NOTATKI  
Tak, notatki z całego działu po wcześniejszym jego 
przeczytaniu. Przepisując utrwalasz wiedzę. 

CHODŹ NA RÓŻNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
Nawet te w szkole . Nauczyciel zauważy, że się 
angażujesz i wierz mi, że weźmie to pod uwagę  
przy wystawianiu ocen. Możesz również zapisać 
się na inne zajęcia, które nie odbywają się w 
szkole.  
 

Pamiętaj, żeby nie mieć tych zajęć za dużo. 
Rozplanuj to w taki sposób, żeby mieć czas na 
bardzo ważną czynność jaką jest oddychanie ☺ 
 

PAMIĘTAJ, ŻE UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE  
Wspomniałam o tym wcześniej i TY powinieneś o 
tym pamiętać.  Nasze życie teraz składa się 
głównie z nauki i musimy się z tym pogodzić. 
Wystarczy znaleźć sposób, dzięki któremu to 
przyswajanie wiedzy nie będzie dla nas czymś 
uciążliwym. Podejdźmy do nauki chociaż trochę 
pozytywnie. 

KĄC K HUM RU  

Przedszkolanka przechadzała się po sali 
obserwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu 
zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do 
dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 
Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  
- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - 
powiedziała zaskoczona przedszkolanka.  
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając 
rysowania:  
- Za chwilę będą wiedzieli. 
 

 

Na odpowiedzi czekamy do końca października. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy słodkie nagrody.    
 

 
Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 

Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 
Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska. i p. Grzegorz Cywka 


