
2 

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 1(16)/2012 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA 
 

W tym roku przypada siedemdziesiąta 

rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100 rocznica 

założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy 

Krochmalnej w Warszawie. Sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej, oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi, 

ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. 

Janusz Korczak, właściwie Henryk 

Goldszmit, znany też jako Stary Doktor, urodził się 

22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zmarł 5 lub 6 

sierpnia 1942 w Treblince. Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz 

społeczny pochodzenia żydowskiego. Prekursor działań na rzecz praw 

dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy 

wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem 

swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo 

redagowane w większości przez dzieci – Mały Przegląd. Pionier działań 

w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, 

opieki nad dzieckiem trudnym. Razem ze Stefanią Wilczyńską założył  

i prowadził Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie (pomiędzy 

7 października 1912 i 1942). Dom znajdował się przy ulicy Krochmalnej 

92, został wybudowany przez Towarzystwo Pomocy dla Sierot specjalnie 

na rzecz jednostki kierowanej przez Korczaka. Ostatnie trzy miesiące 

swojego życia (od maja 1942) spędził w getcie warszawskim, gdzie  

w wolnych chwilach tworzył pamiętnik (opublikowany w Warszawie  

w 1958 roku). Zginął wraz z wychowankami – wywieziony w początkach 

sierpnia 1942 z getta w wagonie bydlęcym. Dobrowolnie towarzyszył im 

w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince. 

Jest twórcą utworów dla dzieci takich jak: Józki, Jaśki i Franki 

oraz Mośki, Joski i Srule; Kajtuś czarodziej; Bankructwo małego Dżeka  

i najpopularniejszej powieści Król Maciuś Pierwszy. 

 
Bibliografia: 

Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, Tom I pod red. Juliana 

Krzyżanowskiego, Warszawa 1984, s. 473. 

 
Anna Michalewicz 

Zuzanna Nowak 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1878
http://pl.wikipedia.org/wiki/1879
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1942
http://pl.wikipedia.org/wiki/Treblinka_(KL)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prekursor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Sierot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Krochmalna_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Krochmalna_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_warszawskie
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MALEŃKA MIŁOŚĆ 

W ŻŁOBIE ŚPI 

 
W czwartek 22 grudnia 2011 

roku w naszej szkole odbyły się 

jasełka pt. A ja czekam na ciebie Jezu. 

W jasełkach wzięli udział uczniowie 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Przedstawienie przygotowała pani Agnieszka 

Matuszak, pani Anna Samol i pani Arletta Głowacka. Za oprawę muzyczną  

i przygotowanie układu tanecznego odpowiedzialna była pani Agata Szumnarska. 

Aktorzy przedstawili jasełka w wersji współczesnej. Sztuka 

zaprezentowana przez uczniów bardzo się spodobała zaproszonym gościom  

i społeczności szkolnej. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie 

narodzin Zbawiciela. 

Po przedstawieniu Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym 

świąteczne życzenia. Później odbyły się wigilie klasowe. Składaniu życzeń  

i śpiewaniu kolęd, które słychać było na korytarzach nie było końca. W tym 

świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku. 

 
Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

 

 

W POSZUKIWANIU SKARBU 
 

W dniach 19-21 marca 2012 roku przeżywaliśmy szkolne rekolekcje. 

Najmłodszym uczniom najbardziej podobały się spotkania z księdzem 

rekolekcjonistą. Pierwszy raz w życiu wyruszyli na poszukiwanie skarbu  

z księdzem-piratem. Opowiedział im, że znalazł już swój skarb – jest nim Jezus. 

Wskazał dzieciom drogi, które do Niego prowadzą. 

Uczniom bardzo podobały 

się te poszukiwania. Powiedzieli, 

że chętnie zaprosiliby księdza 

Marcina jeszcze raz do naszej 

szkoły. 

 
Michał Burdyka 

FERIE ZIMOWE 2012 
 

Tegoroczne Ferie zimowe na sportowo minęły w sposób interesujący  

i pełen atrakcji. Aktywny wypoczynek wpłynął na nas pozytywnie, gdyż zajęcia 

prowadzone były w zdrowych i bezpiecznych warunkach. 

W pierwszy dzień udaliśmy się na kościański basen. Pływalnia to 

doskonałe miejsce na wypoczynek połączony z aktywnym sposobem spędzenia 

wolnego czasu. Można tutaj robić prawie wszystko – począwszy od pływania, 

poprzez świetną zabawę na zjeżdżalniach. 

Drugi dzień ferii miło spędziliśmy na terenie naszej szkoły, gdzie obył 

się Dzień niemiecki. Nauka języka niemieckiego połączona została z zabawą  

i gotowaniem. Przygotowaliśmy niemiecką sałatkę ziemniaczaną i kiełbaski. 

Wszystko smakowało wyśmienicie. 

Zima to pora roku, w trakcie której ciężko jeździć na rowerze, czy na 

rolkach, dlatego w trzeci dzień ferii udaliśmy się na lodowisko. Jeździliśmy na 

łyżwach i świetnie się bawiliśmy. 

W ostatni dzień Ferii na sportowo odwiedziliśmy placówkę Straży 

Pożarnej w Kościanie. Dowiedzieliśmy się tam wiele ciekawych informacji  

o ciężkiej pracy strażaków. Dzień zakończył się zabawą w Klubie Zabaw Safari. 

Wszystkim uczestnikom ferii dopisywał dobry humor. Czas spędzony 

wspólnie z rówieśnikami zapadnie nam długo w pamięci. Serdecznie dziękujemy 

nauczycielom, którzy poświęcili nam swój wolny czas i zapewnili nam tak wiele 

atrakcji. 

 
Dawid Kaczmarek 
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DWUNASTU BRACI 

 
24 stycznia 2012 roku klasa VI przygotowała 

obrazek sceniczny dla uczniów z klasy I-III i I-III u. 

Uczniowie przedstawili Dwunastu braci z muzyką 

Vivaldiego Cztery pory roku. Aktorzy wychodzili na scenę 

jako miesiące danej pory roku i recytowali teksty. Każdy  

z miesięcy miał akcesoria dla niego charakterystyczne np. 

lipiec ubrany był w strój pszczelarza i trzymał słój miodu, 

który rozbił się niefortunnie. 

 

Aktorzy zebrali brawa 

a widownia odpowiadała na 

pytania związane z porami 

roku. Wszyscy dobrze się 

bawili. 

 
Klasa VI 

Opiekun: Ewa Czuba 
 

 

 

 

 
W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 

 

 29 MARCA 2012 – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 5-10 KWIETNIA 2012 – WIOSENNA PRZERWA SWIĄTECZNA 

 24-26 KWIETNIA 2012 – EGZAMINY GIMNAZJALNE 

 30 KWIETNIA – 4 MAJA 2012 – PRZERWA MAJOWA 

 26 MAJA 2012 – DZIEŃ  MATKI – NIE ZAPOMNIJ!!! 

 1 CZERWCA 2012 – DZIEŃ  DZIECKA 

WIOSENNE  FRASZKI 
 
O pani Katarzynie Smoczyk 
Zawsze modnie ubrana, pięknie wymalowana. 
Uśmiechnięta od ucha do ucha. 
Taka fajna ta dziewucha. 
Paczkami obdarowuje,  
,,Patrzmy Sercem’’ prezesuje. 
 

O pani Annie Szymanowskiej 
Na rowerek szybko wsiada, kamizelkę już zakłada.  
Mknie do szkoły jak wiaterek, taki szybki ma rowerek. 
Energiczna, wygadana, dzieciom zawsze jest oddana! 
 

O pani Halinie Wiznerowicz 
Na jej lekcjach geografii wszyscy siedzą radośni,  

choć muszą wiedzieć ilu ludzi żyje w Bośni. 
Pokaże wszystko w szkolnym atlasie,  

bo bardzo dobrze na tym zna się. 
 
O pani Annie Spławskiej 
Gdy mikrofon trzyma w ręku, nawet szkolne mury pękną. 
Na koniki gna co wtorek i do tego ma humorek. 
Trzecią klasą się zajmuje, kocha dzieci, nie blefuję! 
 
O pani Marii Pluta 
Apele wzorowo przygotowuje. 
Piękną postawę na hymnie przyjmuje. 
Historyczne fakty wykłada i strój harcerski z chęcią zakłada. 
 
Na nabożnego 
Słowo Boże głosi cudnie…. rano, wieczór i południe.  
Katechezę tu wykłada, z tą młodzieżą się dogada! 
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O panu Tomaszu i panu Jerzym 
Tomek i Jurek na jednej grali sali.  
Tomek ćwiczył koszykówkę, a Jurek siatkówkę. 
Na zawody wyjeżdżali, z sukcesami powracali.  
Nigdy się nie pokłócili, zawsze w zgodzie żyli. 
 
O pani Katarzynie Kwiatkowskiej 
Na biofeedback dzieci gnają,  
możliwości swe poznają. 
W miękki fotel zasiadają i problemy odpływają! 

 
 

O pani Jolancie Dziamskiej 
Gdy w swe ręce materiał dostanie,  

stworzy z niego piękne ubranie. 
Z igłą i nitką tańcuje,  

Różne cuda wyczaruje! 
 
 

O pani Agnieszce Koniecznej 
Gdy Aga dyryguje, obiad szybko się gotuje. 

Skaczą łyżki, skaczą noże, 
coś smacznego stworzyć może! 

 
O dyrekcji 

W ważnym miejscu urzędują, władzę swą dobrze piastują. 
O IPET-ach ciągle gadają, bo ambitną gromadę pod sobą mają. 

Wszyscy im się w pas kłaniamy i na nerwach dobrze gramy! 

 
 

Fraszki autorstwa: 

pani Katarzyny Dolaty, pani Agaty Żak,  

pani Patrycji Cichoszewskiej, pani Anny Mazurek 

 

V KONKURS TAŃCA  

„O ZŁOTĄ NUTKĘ” 
 

13 marca 2012 roku odbył się w naszej 

szkole Konkurs Tańca O Złotą Nutkę. 

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Stowarzyszenie Patrzmy 

Sercem oraz Kościański Ośrodek Kultury. Honorowym patronem imprezy był 

Starosta Powiatu Kościańskiego Andrzej Jęcz. Konkurs Tańca O Złotą Nutkę 

odbył się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta  

w Kościanie. 

Imprezę uświetniły występy profesjonalnej pary tanecznej: Barbary 

Bukowieckiej i Kamila Pawłowskiego, występ zespołu Beyond the Event Horizon 

oraz kościańskiej grupy C. Walk. 

W konkursie rywalizowało ze sobą wiele różnych zespołów tanecznych 

z wielkopolskich szkół. Naszą szkołę reprezentował zespoły Honey i Świetliki. 

Zawodnicy ubrani byli w profesjonalne stroje. Układy taneczne 

przygotowane były do różnych rytmów, m. in. dance, disco, techno i hip-hop. 

Publiczność szalała z zachwytu. Rywalizacja tańczących par była na bardzo 

wysokim poziomie. 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

W pierwszej kategorii: 

1 miejsce – Honey Zespół Szkół w Kościanie 

2 miejsce – Tańczące Perełki Zespół Szkół nr 101 w Poznaniu 

2 miejsce – Rytm Zespół Szkół nr 105 w Poznaniu 

3 miejsce – Iskierki Zespół Szkół w Brzeziu 

W drugiej kategorii: 

1 miejsce – Promyk Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 

2 miejsce – Świetliki Zespół Szkół w Kościanie 

3 miejsce – Iskierki Zespół Szkół w Brzeziu 

3 miejsce – Słoneczniki Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 

Za pierwsze miejsca 

wręczono statuetkę Złota Nutka, 

dyplom oraz nagrody indywidualne 

dla każdego uczestnika. Pozostałe 

grupy otrzymały statuetkę oraz 

indywidualne nagrody rzeczowe. 

 
Adrian Kunc 
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SŁÓW KILKA O HISTORII TAŃCA 
 

Historia tańca jest bardzo długa, towarzyszy wszystkim kulturom  

w kolejnych epokach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie 

tańca. Zawdzięcza on swe powstanie po części wierzeniom religijnym. Ludzie 

tańczyli po to, by sprowadzić deszcz w czasie suszy (tzw. taniec deszczu), czy też 

spowodować wzrost urodzaju i zapewnić pomyślność łowów. Wojownicy 

tańczyli, żeby wzbudzić w sobie odwagę przed walką. Możemy się tylko 

domyślać, jak wyglądały najstarsze tańce. Głównym elementem tańca jest ruch 

ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub 

wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem tańca jest rytm 
 

Wyszperane z Internetu 

 

 

LUBIĘ WIERSZE JANA BRZECHWY 
 

16 grudnia 2011 roku odbył się szkolny konkurs 

recytatorski pt. Lubię wiesze Jana Brzechwy dla uczniów 

klas IV-VI. Organizatorem konkursu była pani Patrycja 

Cichoszewska i pani Ewa Czuba. 

Uczniowie recytowali znane wiersze dla dzieci autorstwa Jana 

Brzechwy, m.in. Mucha, Na straganie, Leń, Na wyspach Bergamutach. Celem 

konkursu było przybliżenie utworów poety i najważniejszych faktów z jego 

życia. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów klas IV-VI. Ocenie podlegały: 

opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia  

i ogólne wrażenie artystyczne (gest sceniczny, element ruchu, strój). 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

 I miejsce Sebastian Franek – kl. IV 

 II miejsce Adrian Kunc – kl. V 

 III miejsce Patryk Maciejewski – kl. IV i Patrycja Koralewska – kl. V 

 IV miejsce Dawid Kaczmarek – kl. V. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 

i wspaniałe nagrody książkowe. 

Pozostałym uczestnikom wręczono 

nagrody pocieszenia. 
 

Krystian Chmieliński 

Adrian Kunc 

 

WIELKANOC (PASCHA) 
 

To jedno z najważniejszych świąt 

chrześcijańskich upamiętniających śmierć  

i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni. 

 

 

ZABAWY WIELKANOCNE  

Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI 
 

Żuraw 
Obrzędowa zabawa ze wschodniej części Lubelszczyzny polegająca na tym, że 

po południu w Lany Poniedziałek chłopcy zabierali się przed karczmą, chwytali 

się za biodra sąsiada i wydając okrzyki jak żuraw, biegali za prowadzącym. Gdy 

ten raptownie skręcił – wszyscy upadali. 

Walatka – czyli na wybitki 
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jednej pisance na osobę. Można grać też 

zwykłymi jajkami bez ozdób. Przeciwnicy siadają naprzeciw siebie i toczą 

pisanki. Wygrywa ten, czyja pisanka nie zostanie zbita. W nagrodę zabiera 

pisankę przeciwnika. 

Jajko o jajko 
Zabawa w parach. Potrzebne jest po jednej pisance na osobę. Zawodnicy siadają 

naprzeciwko siebie. Należy uderzyć jajkiem o jajko przeciwnika. Wygrywa ten 

zawodnik, którego jajko nie będzie zbite. 

Rzuć pisankę 
Zabawa w parach. Pary stają w odległości 1 metra od siebie i jednocześnie 

rzucają do siebie jajka. Jeśli je złapią – odsuwają się o metr i rzucają znowu. 

Wygrywa ta para, która odsunęła się od siebie na największą odległość i której 

udało się nie zbić jajek. 

 
Bibliografia: 

1. Opowiedz mi, Mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne, Warszawa 2012. 

2. Słownik przysłowia są na wszystko. Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 2009. 

 
Krystian Chmieliński 

Mikołaj Zieliński 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rytm_(muzyka)
http://merlin.pl/Anna-Jankowska/ksiazki/person/1.html
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ZAKRĘCONA HISTORIA 

 
23.03.2012 o godz. 9.30 w sali 209 odbyło się przedstawienie pt: 

Zakręcona historia, przygotowane przez grupę teatralną Belfer, która 

działa w naszej szkole od roku 2007. Pod kierunkiem nauczycielek: pani 

Nadii Nowaczyk, pani Agaty Żak i pani Ewy Czuby pracowali uczniowie 

klasy VI oraz klas „u” gimnazjalnych. 

W rolę złej królowej wcieliła się uczennica klasy VI – Dagmara 

Nyczka, a czarownicę zagrała pani Nadia Nowaczyk. Na uwagę zasługują 

postacie wilka (pani Kinga Biszof) i smoka (uczeń klasy VI – Patryk 

Krzykała). W przedstawieniu zobaczyliśmy jeszcze Kasię Kokornaczyk, 

Krystiana Krzykałę, Tomka Strużyńskiego, Paulinę Wróbel, Magdę 

Olejnik, Kamilę Szymkowiak i Elwirę Kozłowską. Należy pochwalić też 

Tomka Napierałę – króla i Arkadiusza Szymańskiego vel Szewczyka 

Dratewkę. Wielki kunszt aktorski pokazali najmłodsi uczniowie grający 

krasnoludki – Sebastian Franek, Wojtek Wawrzynowski, Joasia 

Szydłowska, Marek Nowak i Mikołaj Kasztelan. 

Przedstawienie bardzo nam się podobało, a wszyscy aktorzy 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIEROSY – STRASZNY NAŁÓG 
 

Wielu niepełnoletnich uczniów naszej 

szkoły pali papierosy. Zdarza się, że palą na 

boisku szkolnym i w toaletach. Często 

opuszczają bez pozwolenia teren szkoły i palą 

w bramach pobliskich domów. Mimo wielu 

interwencji nauczycieli i dyrekcji takie 

incydenty niestety mają nadal miejsce. 

Statystyki: 

1. Każdego roku 100 tysięcy zgonów w Polsce ma bezpośredni 

związek z negatywnymi skutkami palenia tytoniu. 

2. Co 10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę wywołaną 

paleniem tytoniu. 

3. 40% nałogowych palaczy umrze przed 65 rokiem życia. 

Jeżeli palicie papierosy, to wywołujecie w swoim organizmie 

jeszcze większe szkody niż dorośli. Uczniowie palący tytoń mają bardzo 

złe wyniki w nauce. Na odrabianie zadań potrzebują więcej czasu, gorzej 

uczą się na pamięć i popełniają o wiele więcej błędów, niż rówieśnicy bez 

nałogów. Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, mniejszą wagę 

ciała i mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają gorsze wyniki  

w sporcie: w biegach, marszu i pływaniu. 

 

Choroby wywołane paleniem tytoniu: 

rak płuc, nerki, trzustki; rak wargi, języka, jamy ustnej, przełyku i krtani; 

rak pęcherza moczowego; choroby serca; udar mózgu i impotencja. 

 

Za palenie na terenie szkoły grozi grzywna w wysokości do 500 zł. 

 

Koledzy i Koleżanki opamiętajcie się! 

Łamiecie prawo i szkodzicie własnemu zdrowiu! 

 
Bibliografia: http://zdrowie.flink.pl 

 
Natalia Michałowska 

Zuzanna Nowak 

 

http://zdrowie.flink.pl/
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CO WARTO OBEJRZEĆ? 
 
Coś dla każdego: 
„Królewna Śnieżka” 

 
Komedia jak z bajki z baśniową obsadą – Julia 

Roberts jako Zła Królowa oraz Lily Collins – córka 

muzyka Phila Collinsa – w roli ślicznej królewny 

Śnieżki! Dawno, dawno temu w zaczarowanym 

królestwie żyła sobie piękna królewna. Na imię miała 

Śnieżka. Jej skóra była czysta jak śnieg, a włosy czarne 

jak noc. Pewnego dnia władzę nad krainą przejęła 

podstępem zła królowa (Julia Roberts). Zazdrosna o urodę i wdzięk dziewczyny 

rozkazała wygnać ją z królestwa. Teraz jej celem będzie wyjść bogato za mąż  

i pozbyć się problemów finansowych. Idealnym kandydatem będzie bardzo 

przystojny i niezwykle majętny książę. Niestety sprawy się nieco skomplikują, 

kiedy Śnieżka powróci, aby walczyć o swoje racje na czele bandy siedmiu 

krasnali-rabusiów. Zła królowa popadnie w nie lada tarapaty. Dzielna Śnieżka 

zamierza jej odebrać nie tylko władzę, ale także kandydata na męża, bo 

przystojny książę już dawno wpadł jej w oko. 

Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie… 

 

 

CO WARTO PRZECZYTAĆ? 
 
Coś dla dziewczyn i chłopaków: 

,,Klementyna lubi kolor czerwony” Krystyny Boglar 

 
Klementyna lubi kolor czerwony – powieść 

przygodowo-detektywistyczna. Banda dzieciaków na tropach 

tytułowej Klementyny, przeżywa prawdziwą letnią przygodę, 

o której grzeczne dzieci nawet nie śnią... Jak pomóc 

Jarzynce? Czy można odnaleźć kogoś w lesie nocą, podczas 

burzy? I jak wymknąć się z domu, żeby nie zbudzić 

dorosłych? Tego wszystkiego dowiecie się, kiedy 

przeczytacie tę książkę. 

 
 

Oprac. REDAKCJA 

WIRTUALNA PODRÓŻ 
 

Dnia 12 marca pani Barbara Janiak – 

emerytowana dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kościanie zabrała nas w wirtualną 

podróż na Filipiny, do Hong Kongu i Malezji. Podróżowaliśmy jeepneyem, 

wchodziliśmy na wulkan MOUNT MAYON – 2400 m n.p.m., skakaliśmy  

z wyspy na wyspę. Szukaliśmy rekinów wielorybich, pływając pajęczymi 

łodziami. Byliśmy na Boholu, gdzie oglądaliśmy tarsjusze (śliczne małpki 

wielkości dłoni), o których pisała nasza noblistka Wisława Szymborska. 

Podziwialiśmy także czekoladowe wzgórza  

i odwiedziliśmy ośrodek rehabilitacyjny 

orangutanów koło Sandakanu. 

Piękne widoki oraz wspaniałe, 

barwne i ciekawe opowieści pani Basi 

pozwoliły nam przeżyć wspaniałą podróż. 

Spotkanie zorganizowały panie: 

Anna Szymanowska i Maria Pluta.   

 
Klasa I c pp 

Opiekun: Anna Szymanowska 

 

 

„PODRÓŻE Z MARIĄ KONOPNICKĄ” 
 
Pod takim hasłem odbywały się w tym roku imprezy 

poprzedzające Dzień Patrona naszej szkoły. 

Przybliżamy Wam kalendarium: 

26 marca – konkurs plastyczny Maria Konopnicka w podróży 

27 marca – konkurs wiedzy Podróż drogą życia Marii Konopnickiej 

27 i 28 marca – marsz z kijkami (nordic walking) 

29 marca – wystawa prac naszych uczniów 

29 marca – uroczysta gala z udziałem zaproszonych gości. 

Uzupełnieniem tych działań były pogadanki i prezentacje multimedialne 

przeprowadzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach. Na korytarzach pojawiły się 

interesujące dekoracje nawiązujące do hasła przewodniego. 

 Sprawozdania z konkursów zamieścimy w kolejnym numerze naszej gazetki. 

 Zapraszamy do lektury! 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
                

     1.           

      2.          

     3.           

  4.              

  5.              

    6.            

     7.           

   8.             

9.                

     10.           

    11.            

                

 

1. Drzewo liściaste, które jest rośliną miododajną. Jej miód ma 

właściwości lecznicze. 

2. Młode ptaków. 

3. Najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzone wiosną. 

4. Środowisko życia ryb. 

5. Duże zwierzę, które budzi się wiosną z zimowego snu. 

6. Czerwone lub żółte kwiaty uprawiane wiosną w ogrodach. 

7. Pora roku rozpoczynająca się 21 marca. 

8. Warzywo o jadalnych liściach. 

9. Jej owocami są orzechy laskowe. 

10. Rudy ssak roślinożerny w lesie. 

11. „Jedna ........ wiosny nie czyni” 

 
Oprac. Zyta Poniży 

 

 

PPRRZZYYSSŁŁOOWWIIAA  ZZWWIIĄĄZZAANNEE    
ZZ  WWIIEELLKKAANNOOCCĄĄ  

 
DDeesszzcczz  ww  WWiieellkkii  PPiiąątteekk    

nnaappyycchhaa  kkaażżddyy  kkąątteekk..  

  

WW  WWiieellkkii  PPiiąątteekk  ddoobbrryy  zzaassiieewwuu  ppoocczząątteekk..  

  

PPooggooddaa  nnaa  KKwwiieettnnąą  NNiieeddzziieellęę,,    

wwrróóżżyy  uurrooddzzaajjuu  wwiieellee..  

  

WW  WWiieellkkii  PPiiąątteekk  zzrróóbb  ppoocczząątteekk,,  

aa  ww  ssoobboottęę  kkoońńcczz  rroobboottęę..  

  

KKttoo  ww  ddzziieeńń  ii  ww  nnoocc  ggoośśccii,,  

ttoo  ww  WWiieellkkąą  NNiieeddzziieellęę  ppoośśccii..  

  

GGddyy  mmookkrroo  ww  WWiieellkkąą  NNiieeddzziieellęę,,  

rrookk  ssiięę  ssuucchhoo  śścciieellee..  

  
Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 4(15)/2011) otrzymuje Arkadiusz Szymański z klasy III u gim. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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