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I Ty mo!esz pomóc Kasi !
Kasia ucz#szcza do naszej szko"y. Jest uczennic$ drugiej klasy. Wszyscy j$ lubi$, bo to
mi"a, grzeczna, wra%liwa i m$dra dziewczynka. Chcia"oby si# powiedzie& - pe"nia szcz#'cia
dla rodziców. Niestety, dziewczynka utyka coraz bardziej na praw$ nó%k#. Problem ten
pojawi" si# po narodzinach Kasi. Kalectwo pog"#bia si# i wymaga sta"ego nadzoru lekarza
ortopedy w Poznaniu oraz powa%nych operacji w klinice. Wi$%e si# to z ogromnymi
kosztami, a rodzice posiadaj$ jeszcze dwoje dzieci – bli(niaków. Skromna pensja ojca
wystarcza zaledwie na utrzymanie rodziny.

I Ty mo%esz pomóc Kasi! Porozmawiaj wi#c o tym problemie na godzinie
wychowawczej z wychowawc$ i kolegami. Zastanówcie si# wspólnie, jak zdoby& fundusze na
leczenie dziewczynki. Zgromadzone pieni$dze nale%y wp"aci& na konto Rady Rodziców przy
Zespole Szkó" Szko"y Podstawowej i Gimnazjum w P#powie.
Nr konta: 06867800050040043142790002 – z dopiskiem: dla Kasi Pospiech.
Najwi#ksz$ zap"at$ dla Was b#dzie u'miech Kasi i jej rodziców.
Wielki wychowawca m"odzie%y - ks. Jan Bosko- da" taka recept# na szcz#'cie:
„By& radosnym, dobrze czyni& i wróblom pozwoli& &wierka& - to najlepsza filozofia”.
Beata Kaczmarek
wychowawczyni klasy II a

Przygotowujemy si" do nadania Zespo#owi Szkó# w P"powie
zaszczytnego imienia Jana Paw#a II.
Uroczysto'& jest planowana na 1 wrze'nia 2006.
Spo"eczno'ci szkolnej zostanie przekazany nowy sztandar.
Zbieramy fundusze na jego wykonanie. Sponsorzy mile widziani.
Osoby, które mog$ wspomóc ten cel, s$ proszone o dokonanie wp"aty na konto Rady
Rodziców:
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Powiatowy Bank Spó#dzielczy w P"powie.
Nr konta Rady Rodziców: 068 678 000 500 400 431 427 900 02
Dopisek: SZTANDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCJA INFORMACYJNA W SZKOLE

W szkole trwa akcja informacyjna na temat wybranego patrona- Jana Paw"a II niepodwa#alnego autorytetu dla dzieci i m"odzie#y.

PODZI$KOWANIE
Dyrekcja Zespo#u Szkó# serdecznie dzi"kuje
panu Bogus#awowi Janikowi
za przekazanie 60 sztuk plecaków dla dzieci.
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Z kroniki przedszkolaków
GRUDZIE)
Magiczny miko#ajkowy dzie%
Ju% od samego rana dzieci w z niecierpliwo'ci$ oczekiwa"y na chwil#, kiedy do
przedszkola zawita *w. Miko"aj. Z zaciekawieniem obserwowali przez okno pana Romana,
który od samego rana zabra" z probostwa drabin# i postawi" j$ pod 'cian$ ko'cio"a, %eby
*w. Miko"aj móg" zej'& z dachu. Po 'niadaniu dzieci us"ysza"y „dzwonki sa+”- by" to znak, %e
mi"y go'& nadchodzi. Przedszkolaki podesz"y do okna i zobaczy"y id$cego do nich Miko"aja.
Wszyscy poszli'my na hol, gdzie sta"a nasza pi#knie ubrana choinka.
Z niecierpliwo'ci$ czekali'my na pojawienie si# go'cia. Kiedy ju% do nas zawita", dzieci
serdecznie go powita"y i zasypa"y tysi$cami pyta+. Jednak *w. Miko"aj by" na to
przygotowany. Wygodnie usiad" w fotelu i z ch#ci$ odpowiada".
Nast#pnie przedszkolaki przedstawi"y Miko"ajowi krótki program artystyczny. Po
wyst#pach nasta" czas na prezenty. *w. Miko"aj wr#czy" ka%demu dziecku s"odki podarunek.
Zgodzi" si# te% na zrobienie wspólnej fotografii z przedszkolakami i ich wychowawczyniami,
po czym oznajmi", %e musi ju% i'&, poniewa% czekaj$ na niego jeszcze inne dzieci.
Przedszkolaki bardzo serdecznie podzi#kowa"y go'ciowi za przybycie i obdarowanie ich
prezentami. Zaprosi"y Miko"aja na przysz"y rok i odprowadzi"y do drzwi.
W dali s"ycha& by"o ju% dzwonki, 'wiadcz$ce o przybyciu reniferów i sa+.
Dzieci jeszcze d"ugo rozmawia"y o wizycie Miko"aja, jedz$c s"odko'ci.

Wizyta w Domu Dziecka w Bodzewie
W okresie przed'wi$tecznym przedszkolaki z P#powa pami#ta"y o tym, aby sprawia&
rado'& innym dzieciom. Dlatego te% zorganizowali'my zbiórk# darów dla dzieci z Domu
Dziecka w Bodzewie. Zbierali'my g"ównie artyku"y chemiczne i 'rodki czysto'ci.
Uzbierali'my kilka okaza"ych paczek, które osobi'cie przedszkolaki przekaza"y dzieciom oraz
dyrekcji . Przedszkolaki mia"y okazj# zapozna& si# z dzie&mi, z ich pokoikami. Zostali'my
mi"o i serdecznie ugoszczeni. By"y wspólne zabawy, 'piewy i ta+ce. Weseli, chocia%
troszeczk# zm#czeni, wrócili'my do przedszkola.

Spotkanie Wigilijne z rodzicami
20 grudnia 2005r. o godz. 16.30 w Centrum Sportowo- Kulturalnym
odby"o si# „Spotkanie Wigilijne” przedszkolaków z rodzicami. G"ównymi bohaterami
wieczoru by"y dzieci, które przygotowa"y jase"ka dla swoich kochanych rodziców.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych go'ci przedszkolaki rozpocz#"y
przedstawienie. Odby"o si# ono w 'wi$tecznej atmosferze, któr$ podkre'la"y kolorowe
lampki, 'wi$teczna muzyka, wspólne kol#dowanie, ustrojona choinka i oczywi'cie g"ówna
posta& wieczoru – Gwiazdor. Podczas wyst#pu dzieci zaanga%owa"y do pomocy swoich
rodziców. Okazali si# oni niezb#dni przy rozdawaniu i dostawaniu prezentów i wspólnym
kol#dowaniu. Wielk$ rado'& rodzice sprawili swoim pociechom podczas próby 'piewu
ulubionych, przedszkolnych piosenek.
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Po cz#'ci oficjalnej nasta" czas na zaproszenie Gwiazdora oraz jego pomocnicy
*nie%ynki. Po przywitaniu go'ci przedszkolaki zaprosi"y ich do wspólnej zabawy, a potem
z niecierpliwo'ci$, ale grzecznie czeka"y na moment rozdania prezentów. Po otrzymaniu
podarków i zrobieniu sobie fotografii z Gwiazdorem, wszyscy: rodzice, dzieci
i wychowawczynie, zasiedli do wspólnie przygotowanego sto"u.
Ten mi"y wieczór pozwoli" przybli%y& dzieciom oraz rodzicom tradycj#
*wi$t Bo%ego Narodzenia i Wigilii. Dowiedzia"y si#, jak kiedy' wygl$da"y 'wi#ta, mog"y
sp#dzi& troch# czasu razem z rodzicami w przedszkolu. Przedszkolaki pokaza"y rodzicom
rado'&, spontaniczne zachowanie, jakie towarzyszy 'wi#tom i przybyciu Gwiazdora.
Wraca"y do domu zm#czone, aczkolwiek szcz#'liwe po spotkaniu z mi"ym go'ciem i
obdarowane pi#knymi prezentami.

STYCZE&

Koncert Noworoczny

15 stycznia 2006r. w Centrum Sportowo- Kulturalnym odby" si# „Koncert
Noworoczny”. Tradycyjnie w programie wyst$pi"y przedszkolaki: 3-,4- i 5-latki.
Za'piewa"y piosenki o tematyce 'wi$teczno- zimowej. Swoim wyst#pem, jak co roku,
zadziwi"y i rozbawi"y publiczno'&, zbieraj$c w zamian gromkie brawa.

'wi"to Babci i Dziadka
25.01.06r. w restauracji „W"o'cianka” w P#powie odby"a si# uroczysto'& z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Na ten szczególny dzie+ przedszkolaki razem ze swoimi
wychowawczyniami przygotowa"y program artystyczny. Z niecierpliwo'ci$ czekali'my na
godzin# 16.30, kiedy to oficjalnie rozpocz#"a si# uroczysto'&.
Mili go'cie licznie zgromadzili si# w sali. Dzieci wypad"y w programie rewelacyjnie.
Dziadkowie parokrotnie przerywali im wyst#py brawami. Wnukowie za ka%dy wyrecytowany
wierszyk i za'piewan$ piosenk# nagradzani byli gromkimi oklaskami, które sprawia"y
przedszkolakom wielk$ frajd#. Na twarzach go'ci mo%na by"o zauwa%y& u'miech i
wzruszenie, a cz#sto te% "z# rado'ci na widok wnuka wyst#puj$cego dla kochanej Babci i
kochanego Dziadka.
Po wyst#pie nasta" czas na wr#czenie laurek w postaci kolorowych kwiatków.
Zanim jednak zosta"y wr#czone upominki, dzieci serdecznie i g"o'no za'piewa"y gromkie
„Sto lat!!!”. Dopiero wtedy kwiatki dotar"y do Babci i Dziadka razem z u'ciskami i
%yczeniami.
Po cz#'ci oficjalnej przyszed" czas na „zaanga%owanie” Bab& i Dziadków.
Przygotowa"y'my dla nich kilka konkursów, m.in. obieranie jab"ek, taniec z gazet$, wi$zanie
krawatów itp. Nagrod$ dla uczestnicz$cych by"y „u'miechni#te s"oneczka”. Dziadkowie
z wielk$ rado'ci$ brali udzia" w zabawie, cho& na pocz$tku brakowa"o im odwagi.
W pierwszych konkursach musieli'my uciec si# do podst#pu, %eby zaprosi& do wyst#pu,
lecz im dalej, tym by"o zabawniej i Dziadkowie zg"aszali si# sami.
Wnukowie razem z Dziadkami i Babciami ta+czyli kankana, kaczuszki i zorb#.
*piewali „Poci$g” i nauczyli si# nawet jednej przedszkolnej piosenki „ Krasnoludki”.
Uroczysto'& Dnia Babci i Dziadka zako+czy"a si# wspólnym za'piewaniem w kó"eczku
„Stu lat”.
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My'limy, %e tak sp#dzone niedzielne popo"udnie na d"ugo zostanie w pami#ci nie
tylko przedszkolaków, nas- wychowawczy+, ale przede wszystkim Bab& i Dziadków. Przecie%
nic nie sprawi im wi#kszej przyjemno'ci ni% widok u'miechni#tego wnuka wyst#puj$cego dla
nich.

LUTY
Balik karnawa#owy
9 lutego br. (czwartek) w przedszkolu odby" si# wielki bal. Ju% od samego rana na
korytarzu wida& by"o: wró%ki, królewny, biedronki, batmanów, piratów, pokemony i wiele
innych, bajkowych postaci. Zaraz po 'niadanku zacz#"a si# wielka zabawa. Na pocz$tku
zrobili'my dwa wielkie kó"eczka, po to, aby dzieci mog"y przedstawi& si# i pokaza&
wszystkim stroje, w jakich przyby"y na bal.
Po cz#'ci oficjalnej nasta"a d"ugo oczekiwana chwila zabawy. Ta+czyli'my w rytm
muzyki zarówno dzieci#cej, jak i tej dla doros"ych. Podczas balu odbywa"y si# liczne
konkursy, np. taniec z balonikiem, taniec z krzes"ami, odgadywanie odg"osów. Kiedy ju%
byli'my troch# zm#czeni i g"odni, poszli'my odpocz$& do sto"ówki, gdzie czeka"y na nas
s"odycze i pyszny sok. Po nabraniu si" wracali'my do zabawy. *piewali'my i ta+czyli'my
„kaczuszki”, „poci$g” i wiele innych piosenek. Niestety, zabawa musia"a si# kiedy' sko+czy&.
Byli'my troch# niezadowoleni, kiedy zacz#li po nas przychodzi& rodzice.
Jednak wracali'my do domu weseli i zadowoleni z udanej zabawy.

MARZEC

Witaj Wiosenko!!!

St#sknieni za wiosennym s"oneczkiem, motylkami, biedronkami i kwiatuszkami
wyruszyli'my z przedszkola na powitanie wiosny. Ze 'piewem na ustach spalili'my kuk"#
marzanny, wypowiedzieli'my czarodziejskie zakl#cia i zima pop"yn#"a do morza.
Z barwnymi gaikami, razem z paniami poszli'my na wiosenny, ciep"y spacerek. Szukali'my
pierwszych widocznych oznak nowej pory roku. Zaobserwowali'my resztki 'niegu, które
zamienia"y si# w ka"u%e, weso"o 'piewaj$ce ptaszki i lataj$c$ much#.

Teatrzyk „ Sto lat temu ... o królewnie Ewie
i dobrych obyczajach”.
22 marca br.do naszego przedszkola zawita" teatrzyk z Krakowa. Przedszkolaki
z wielkim zainteresowaniem obejrza"y histori# królewny Ewy, która uczy"a dobrego
zachowania w ró%nych sytuacjach, u%ywania s"ów: prosz#, dzi#kuj# i przepraszam. Niecz#sto
dzieci maj$ kontakt z %ywym s"owem i ekspresyjna gr$ aktorów, dlatego reakcja dzieci na
przygody g"ównej bohaterki wywo"a"a wielkie emocje od 'miechu po p"acz.
Nauczycielki przedszkola:
Alicja Krzy#osiak
Hanna Wabi$ska
Jolanta Wosi+ska

Wszyscy chcemy by( kochani…
Jeste'my ju% w po"owie Wielkiego Postu. Za kilka tygodni b#dziemy obchodzi&
najwa%niejsze 'wi#ta chrze'cijan- Pasch# naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zmartwychwstanie- przej'cie ze 'mierci do %ycia.
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Warto jednak powróci& na chwil# do dni rado'ci i naszego „Gdy si# Chrystus rodzi…”
Pami#tamy, %e historyczne miejsce narodzin, to Betlejem w „ziemi judzkiej”, miasto króla
Dawida. Miasto, w którym nie znalaz"o si# miejsca dla kobiety spodziewaj$cej si# dziecka.
Zbawiciel 'wiata, zapowiadany przez proroków, przyszed" na 'wiat w ubóstwie, ale w'ród
kochaj$cych go ju% od pocz$tku ludzi.
Do tej t#sknoty za mi"o'ci$ nawi$za"y'my w jase"kach: „Bo wszyscy chcemy by&
kochani…” Dlaczego „kochani”? Bo przecie% wszyscy jeste'my dzie&mi, niewa%ne, ile mamy
lat. Dzi#kujemy dzieciom z Siedlca i P#powa, które po'wi#ci"y swój wolny czas (w ka%d$
sobot# Adwentu) i nie zra%aj$c si# zimnem, zaanga%owa"y si# w przygotowanie jase"ek.
Dzi#kujemy rodzicom, którzy przywozili dzieci na próby. Efekty mogli'my ogl$da&
23 grudnia i 6 stycznia w Siedlcu oraz 15 stycznia w P#powie podczas „Koncertu
Noworocznego” w CSK. Jase"ka przygotowa"y: s.Adelina, p.Arleta Sierszulska i s.Iwetta.
G"ówn$ tre'ci$ jase"ek jest mi"o'&, któr$ przynosi na 'wiat Dzieci# Jezus. Obdarza nas
ni$ obficie i czyni zdolnymi do obdarowywania ni$ wszystkich dooko"a. Dzieciom nikt i nic
nie zast$pi mi"o'ci rodziców. Dajmy naszym dzieciom swój czas. Chocia% 10- 15 minut
dziennie, a zobaczymy, %e one b#d$ inne- rado'niejsze, milsze, spokojniejsze. Dlaczego?!
Bo zaspokoimy ich podstawowe potrzeby bycia kochanym, potrzebnym, a pó(niej sytym.
W jednej piosence 'piewamy:„Popatrz, jak szybko mija czas…” Szybko.
Wczoraj- Bo%e Narodzenie, jutro- Zmartwychwstanie. Te tajemnice Bo%ej obecno'ci "$czy
mi"o'&. Dzisiaj, by kocha&, Bóg ma tylko Ciebie i mnie. Nie zmarnujmy tego daru i zadania.
s. Iwetta

„Bo wszyscy chcemy być kochani…”
NIEZWYK)Y GRUDNIOWY WIECZÓR

Ciep"o i serdecznie powita"y *wi#tego Miko"aja dzieci specjalnej troski z Zespo"u
Szkó" w P#powie na kolejnym, czwartym ju% Spotkaniu Wigilijnym, które odby"o si#
20 grudnia 2005 roku.
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W pi#knej, 'wi$tecznej scenografii El%bieta Andrzejewska przywita"a wszystkich
przyby"ych go'ci, a w szczególno'ci dzieci oraz ich rodziców. W krótkim przemówieniu
nawi$za"a do bogatej, polskiej tradycji bo%onarodzeniowej, a nast#pnie zaprosi"a wszystkich
do obejrzenia monta%u s"owno– muzycznego pt. „To ju% s$ 'wi#ta” przygotowanego przez
uczniów klasy 4b pod kierownictwem pani Marii Tomczak.
W trakcie popisu m"odych artystów da" si# s"ysze& dzwonek. Okaza"o si#, %e progi
szko"y przekroczy" *wi#ty Miko"aj, cz#sto u nas nazywany Gwiazdorem, z workiem pe"nym
prezentów. Zasiad" on przy choince i wspólnie z dzie&mi obejrza" dalsz$ cz#'& wyst#pu.
Kiedy zabrzmia" g"os piosenki: „Miko"aju, Miko"aju *wi#ty...”, dostojny go'& wr#czy"
osobi'cie wszystkim dzieciom pi#kne prezenty, a tak%e wspólnie z dzie&mi pozowa" do zdj#&.
Po cz#'ci oficjalnej wszyscy zaproszeni go'cie udali si# do pi#knie udekorowanej sali.
Tam w mi"ej, 'wi$tecznej atmosferze podzielili'my si# op"atkiem i z"o%yli'my sobie
serdeczne %yczenia. Nastrój, jaki wytworzy" si# w tym niezwyk"ym, grudniowym dniu,
u'wiadomi" wszystkim, jak wa%ne s$ dla nas *wi#ta Bo%ego Narodzenia. Nast#pnie wszyscy
zasiedli do wigilijnego sto"u i cz#stowali si# tradycyjnymi piernikami i innymi s"odkimi
niespodziankami. W trakcie kosztowania "akoci, go'cie obejrzeli prezentacj# pt. „*wi#tujmy
razem”, przedstawiaj$c$ pokaz fotografii z Wigilijnych Spotka+ organizowanych dla dzieci
niepe"nosprawnych w latach 2001- 2004. Wszystkie dzieci otrzyma"y równie% ow$
prezentacj# na pami$tk#, bo przecie% ka%de z nich by"o jednym z jej g"ównych bohaterów.
Wspaniale by"o powspomina& te poprzednie Wigilijne Spotkania, przypomnie& sobie pi#kne
chwile, obejrze& nasze pociechy m"odsze o kilka lat. Przy d(wi#kach kol#d i mi"ych
rozmowach czas szybko up"ywa", a rado'ci na twarzach naszych podopiecznych nie by"o
ko+ca.
Przygotowanie Wigilii i upominków 'wi$tecznych dla dzieci specjalnej troski z naszej
szko"y by"o mo%liwe dzi#ki ludziom o wielkim sercu, których w naszej ma"ej spo"eczno'ci
gminnej nie brakuje. Chcieli'my serdecznie podzi#kowa& dobroczy+com, którzy wsparli
nasz$ ide# finansowo i materialnie.
S"owa podzi#kowania kierujemy pod adresem: p. Wójta Stanis#awa Krysickiego,
p. Mariana Kaczmarka ze sklepu „Delikatesy”, p. S#awomira Stró!yka z firmy
„Strostal”, pp. Dariusza i Wies#awa Tomczak z marketu „Vica”, Rady Rodziców przy
Zespole Szkó# w P"powie oraz anonimowego darczy%cy - nauczyciela ze szko#y
w P"powie. Dzi#kujemy równie% p. Marii Tomczak i dzieciom z klasy 4b za przygotowanie
wspania"ej oprawy artystycznej tego spotkania oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili si# do zorganizowania i u'wietnienia tej imprezy.
El#bieta i Pawe" Andrzejewscy
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UDZIA) W PROGRAMIE EDUKACYJNYM
„'WIATOWID CZYLI PANORAMA 'WIATA”.

13 grudnia 2005r. uczniowie klas I-III i „0” uczestniczyli w przedstawieniu
„%wiatowid czyli Panorama &wiata” w wykonaniu p. Stanis"awa Sielickiego.
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Babciu, Dziadku !yj 100 lat !!!
Doskona"$ okazj$ do kszta"towania u dzieci uczu& mi"o'ci, dobra i szacunku dla starszego
pokolenia i podkre'lenia znaczenia wi#zi rodzinnych jest Dzie+ Babci i Dziadka .
Dlatego te% „w najch"odniejszej porze roku” odbywa si# „najcieplejsze 'wi#to”.
Dzieci z oddzia"ów zerowych zaprezentowa"y przed kochanymi babciami i dziadkami
program artystyczny, a w nim: wiersze , piosenki i inscenizacje, które mówi"y o tym, %e
wnuki tak%e potrafi$ pracowa& oraz s"u%y& dobr$ rad$ zapracowanej babci i wiecznie co'
majsterkuj$cego dziadkowi. Ka%dy wiersz i piosenka nagradzane by"y brawami .
Po wyst#pach i za'piewaniu tradycyjnego„Sto lat” wnuki wznios"y toast za swoje babcie i
dziadków oraz wr#czy"y im laurki z %yczeniami .
Nast#pnie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy pocz#stunek, przy
którym nie zabrak"o rozmów i wspomnie+. Dziadkowie byli pe"ni uznania dla swoich pociech
Podziwiali ich postaw#, umiej#tno'ci i wk"ad pracy w"o%ony w przygotowanie uroczysto'ci .
Byli wzruszeni, a niejednej babci zakr#ci"a si# w oku "za rado'ci i szcz#'cia .
Organizatorzy :
Jolanta Durczewska
Maria Tomczak

WYCIECZKA DO GOSTYNIA
W listopadowy dzie+ klasy drugie wraz z wychowawczyniami wybra"y si# na
wycieczk# do Gostynia. Przeznaczyli'my na ten cel pieni$dze ze sprzeda%y kasztanów.
Punktem docelowym by"a Komenda Powiatowa Policji oraz Stra% Po%arna. Chcieli'my
dowiedzie& si# wi#cej o pracy policjanta i stra%aka, którzy czuwaj$ nad naszym
bezpiecze+stwem. W komendzie powita" nas komisarz Andrzej Kozio". Najpierw zaprowadzi"
nas do „niebieskiego pokoju”, który przeznaczony jest dla najm"odszych dzieci oczekuj$cych
na rozmow# z policjantem. Wygl$da jak zwyczajny pokój w domu. S$ tam zabawki,
ksi$%eczki, które umilaj$ dziecku czas podczas spotkania.
Nast#pnie udali'my si# do celi aresztu, w której przebywaj$ zatrzymane osoby – na
szcz#'cie cela by"a pusta. Najwi#ksze zainteresowanie wzbudzi" pies rasy labrador o imieniu
„Figo”, pomocny podczas przeszukiwa+ i poszukiwa+.
Pan policjant pokaza" nam te% specjaln$ walizk#, w której znajdowa" si# sprz#t do
wykrywania odcisków palców. Ch#tnych do pobrania odcisków w'ród uczniów by"o wielu,
ale uda"o si# jednemu.
Mogli'my tak%e obejrze& mundury policjantów z Czech, Litwy, Niemiec oraz Francji.
Na koniec spotkania policjant porozmawia" z nami o bezpiecze+stwie na drodze
i w szkole.
Nast#pnie udali'my si# z wizyt$ do Stra%y Po%arnej. Tam powita" nas komendant i
odda" pod opiek# dwóm stra%akom. Panowie pokazali nam ca"e wyposa%enie wozów
stra%ackich. Uczniowie mogli przymierza& mundury, he"my za"o%y& na plecy butl# tlenow$.
Nast#pnie stra%acy w"$czyli syreny i zjechali na dó" po specjalnej rurze. Niestety, ku
wielkiemu rozczarowaniu, dzieci nie mog"y z niej skorzysta&. Natomiast dowiedzia"y si#, jak
trudny i niebezpieczny jest to zawód. Stra%ak zawsze musi by& gotowy do wyjazdu nie tylko
do po%aru, lecz tak%e do wypadku drogowego.
Pe"ni wra%e+ i nowych wiadomo'ci wrócili'my do szko"y.
Violetta Rolnik
Beata Kaczmarek
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W karnawale…
7 lutego br. klasy IIa i IIb urz$dzi"y balik kostiumowy. O tym, jak dzieci si#
bawi"y, dowiecie si# z wiersza u"o%onego przez wychowawczynie: p.Beat# Kaczmarek
i p.Violett# Rolnik.
W karnawale, w karnawale dzieci bawi$ si# wspaniale,
bo to czas kochani moi, gdy pod 'cian$ nikt nie stoi,
tylko wszyscy podskakuj$, w rytm muzyki pota+cuj$.
Kolorowa ca"a sala, pi#kna jest ta nasza gala.
Serpentyny i balony , ka%dy pi#knie wystrojony.
S$ ksi#%niczki, marynarze, Zorro, kucharz i piekarze.
Wszyscy dobrze si# maskuj$ i postacie na'laduj$.
Nawet dzisiaj nasze panie razem z nami s$ przebrane.
Bo to w ko+cu wszystkich sprawa, by uda"a si# zabawa.
Kó"ka, pl$sy, piruety niech zako+cz$ te balety.
U'miech, rado'& niech zagoszcz$ - niechaj dzisiaj nam zazdroszcz$
Ci, co maj$ smutne miny, %e tak pi#knie si# bawimy!!!

WA*NIEJSZE WYDARZENIA Z *YCIA PIERWSZAKÓW
Zabawa andrzejkowa
Zgodnie z tradycj$ w ostatnie dni listopada organizujemy zabawy andrzejkowe. Mi"a
taneczna atmosfera by"a przeplatana atrakcyjnymi wró%bami. Nie zabrak"o lania wosku,
w'drówki butów, zabawy z krzese"kami oraz innych ciekawych konkursów. Zabawa
dostarczy"a dzieciom wielu wra%e+ i rado'ci.
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WYCIECZKA NA POCZT$
6 grudnia uczniowie klasy Ib poszli wys"a& listy do *wi#tego Miko"aja. Na tej wycieczce
obserwowali czynno'ci wykonywane przez pracowników poczty. Zapoznali si# z drog$ listu
od nadawcy do adresata.

UDZIA) PIERWSZAKÓW W SZKOLNYM KONKURSIE
,,KOL$D I PASTORA)EK”

Do muzycznych zmaga+ we wspólnym kol#dowaniu przyst$pi"y dziewczynki: Klaudia
Berger i Marta Nowacka z klasy Ib oraz Dagmara Piotrowiak i Eliza Stankowska z klasy Ia.
Zaprezentowa"y swoje umiej#tno'ci wokalne.

12
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GWIAZDOR Z UPOMINKAMI

W *wi#ta Bo%ego Narodzenia radosna atmosfera udziela si# niemal wszystkim. Te 'wi#ta
kojarz$ si# z rodzinn$ atmosfer$ oraz ze 'wi$tecznymi podarkami. 22 grudnia w czasie
wigilii klasowej do uczniów klas pierwszych przyszed" gwiazdor. Przy kolorowej, du%ej
choince oraz roz'wietlonym %"obku rozdawa" dzieciom upragnione prezenty.

13

!ycie Szko"y. Nr 13. Marzec 2006.

KOCHAM CI$, BABCIU !
Coroczne *wi#to Babci i Dziadka stwarza okazj# do spotka+ wnuków z dziadkami.
Z okazji tak mi"ego 'wi#ta pierwsze klasy przygotowa"y przedstawienie pt. ,,Kocham Ci#,
Babciu”. By"y wiersze, piosenki, gor$ce %yczenia oraz upominki. Ca"o'& uatrakcyjni"y
wspólne konkursy i zabawa. Gor$ce brawa i szczere u'miechy na twarzach go'ci 'wiadczy"y
o tym, %e babcie s$ dumne ze swoich wnuków.
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BAL KARNAWA)OWY
W pi#knie udekorowanej balonami sali nr 2 odby" si# bal karnawa"owy dla pierwszaków.
Dobry humor i wspania"e rytmy nie pozwoli"y nikomu sta& w miejscu. Dzieci ubrane w
oryginalne stroje bawi"y si# wspaniale. Mo%na by"o zata+czy& z ba"wankiem, biedronk$,
piel#gniark$, murzynk$ oraz z innymi ciekawymi postaciami z bajek. Du%o rado'ci sprawi"y
liczne konkursy. By"y ta+ce w parach na gazecie, zabawa z balonami i inne konkursy
muzyczne. Takiego balu i takiej zabawy w'ród pierwszaków jeszcze nie by"o.

.

Wychowawczynie pierwszaków:
U. Latuszek i E. Matyla
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WIOSENNY MARSZ
Dzieci z du%ym entuzjazmem uczestnicz$ w uroczysto'ciach zwi$zanych z powitaniem
wiosennej pory roku. Z tej okazji w klasach ,,0”-I-III zorganizowano Wiosenny marsz.
Roz'piewani uczniowie przeszli ulicami P#powa. Ka%da klasa maszerowa"a ze swoim
symbolem wiosny. By"y to kwiaty, motyle, s"oneczka, bociany, %abki i biedronki. W mi"ej i
radosnej atmosferze dotarli'my do ogniska, na którym pan Zbyszek spali" marzanny - zimowe
panny. W tym roku powitanie wiosny by"o niezwykle barwne i weso"e.

U. Latuszek

Ferie zimowe
CUDA I CUDE&KA
Aby ferie zimowe dla dzieci pozostaj$cych w domu by"y ciekawe i inspiruj$ce,
nauczyciele – regionali'ci zorganizowali spotkania pt. „Cuda i cude+ka”.
Chc$c ocali& od zapomnienia oraz przypomnie& dawny zwyczaj ozdabiania mieszka+
przed Wielkanoc$, uczniowie poznali tajniki szyde"kowania: „od "a+cuszka do podwójnego
s"upka”, ko+cz$c na serwetkach, kwiatkach, koszyczkach i kurkach wielkanocnych. Pi#kne
r#kodzie"a powsta"y dzi#ki nauce szyde"kowania, prowadzonej przez zaproszonego go'cia,
pani$ Cecyli# Nawrock$.
Kolejne spotkanie z ww.cyklu sprawi"o, %e uczniowie pod bacznym okiem pani
Magdy Czarneckiej -Wojtkowiak poznali sposób wyrabiania masy solnej, aby w niej lepi& i
rze(bi&. W ten sposób powsta"y przedziwne stworki, zaj$ce, kurczaki i pisanki.
Obie panie, mimo i% zapozna"y dzieci ze sposobami szyde"kowania i lepienia,
udost#pni"y pi#kne, kolorowe ksi$%ki z wzorami, szablonami i praktycznymi wskazówkami.
Zaciekawione odg"osami pracy dobiegaj$cymi z sali, zaj#cia odwiedzi"y panie
Dyrektor. Nie kry"y zachwytu i gratulowa"y artystom wspania"ych prac. Dla kontrastu z mas$
soln$ na stole znalaz"y si# pyszne soki i "akocie.
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M"odzi arty'ci z wielk$ pasj$ i zaanga%owaniem brali udzia" w warsztatach.
Poch"oni#ci prac$, nawet nie zauwa%yli, %e czas tak szybko up"yn$". Z niech#ci$ wracali do
domu!
Daria Wodniczak
Lidia Machowska
Alina Nowacka
Zuzanna Neuhoff – Ley

ZAJ$CIA KO)A PLASTYCZNEGO
Opiekun ko"a plastycznego dla klas I-III p.Urszula Latuszek zorganizowa"a cykl
atrakcyjnych zaj#&. Za po'rednictwem twórczej ekspresji plastycznej dzieci gromadzi"y
do'wiadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. Podczas zaj#& doskonali"y swój warsztat
plastyczny przy wykonywaniu wielobarwnej kompozycji „Zwiastuny wiosny”. Uczniowie
zapoznali si# z grafik$ komputerow$, rysowaniem za pomoc$ edytora graficznego- Point.
W zwi$zku z przygotowaniami naszej szko"y do uroczysto'ci nadania imienia Jana Paw"a II
na zaj#ciach plastycznych by" realizowany temat „Papie% w'ród dzieci”.
Zaj#cia ko"a plastycznego urozmaici"y dzieciom czas wolny od nauki.

\

FERIE W BIBLIOTECE

Z do'wiadczenia wiemy, %e najwi#kszym powodzeniem w'ród uczniów ciesz$ si#
zaj#cia w postaci ró%norodnych zabaw oraz prace plastyczne i manualne. Wzorem lat
ubieg"ych, nauczyciele bibliotekarze w czasie ferii zorganizowali dwudniowe zaj#cia:
dekoracje wiosenno-'wi$teczne i „Walentynki w bibliotece”.
W pierwszym dniu dzieci wypieka"y z ciasta dro%d%owego koszyczki 'wi$teczne oraz
wykonywa"y drzewka wielkanocne z bukszpanu na wzór japo+skich bonsai, ozdabiaj$c je
wed"ug w"asnego uznania.
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Dzieci bardzo ch#tnie bra"y udzia" w ró%nych konkursach i quizach, które dostarcza"y
wielu wra%e+. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.
Urozmaicone zaj#cia pozwoli"y rozwija& w dzieciach samodzielno'& i aktywno'&
twórcz$ oraz inspirowa& do wyra%ania my'li, prze%y&, emocji.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Ka(mierczak
Ewa Fabisiak

KOMPOZYCJE Z MAGICZNYCH KÓ)EK
W pi$tek, 12 lutego br., zaprosi"y'my uczniów na spotkanie z magi$ papierowych kó".
Deszczowa aura zach#ci"a dzieci do udzia"u w tych zaj#ciach.
Sk"adanie papierowych modeli z kó" jest pierwszym krokiem w sztuce origami.
Dzieci, wspólnie bawi$c si#, rozwijaj$ swoj$ aktywno'& twórcz$, a przestrzeganie
okre'lonych zasad prowadzi do sukcesu, daj$c zadowolenie wszystkim uczestnikom.
Dzieci motywuj$ si# do poszukiwa+ i tworzenia nowych rozwi$za+. Wykonane prace mo%na
obejrze& na szkolnej wystawie.
Violetta Rolnik
Beata Kaczmarek

TRENING PI)KI SIATKOWEJ PODCZAS FERII
3 lutego br. p.Karolina Grze'kowiak i p.Alicja Skowro+ska zorganizowa"y zaj#cia
sportowe dla uczniów Zespo"u Szkó". W programie by"a pi"ka siatkowa, prowadzona przez
zaproszonego go'cia- p. ,ukasza Kubeczk# - nauczyciela Zespo"u Szkó" w !ytowiecku.
Uczniowie uczestniczyli w treningu pi"ki siatkowej, a nauczyciele wychowania
fizycznego dzielili si# wiedz$. Dziewcz#ta, które przyjecha"y z p. Kubeczk$, zaprezentowa"y
program gimnastyczny. Nasze uczennice wyst$pi"y z pokazem paso doble.
Planuje si# zorganizowanie wspólnie konkursu gimnastycznego.
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Z WIZYT+ U MY'LIWEGO

Uczniowie klasy VIa z p.Z.Przeniczk) z wizyt) u p.Edwarda Kubiaka
w P'powie.

21 marca - Dzie% Ucznia

Pierwszego dnia wiosny dzieci z klas I-III i „0”po%egna"y zim# spaleniem marzanny.
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Wiosenny marsz dzieci ulicami P'powa

Mistrz Kierownicy 2006
Pierwszy dzie+ wiosny dla uczniów klas czwartych by" nie tylko pe"en emocji, ale
spe"ni" ich d"ugo oczekiwane marzenia. Teraz mog$ samodzielnie porusza& si# na rowerach
po drogach publicznych, bo z r$k wicedyrektora szko"y p.Cyryli Krajki i policjantów:
starszego sier%anta Ireneusza Dzikowskiego i sier%anta sztabowego Jacka Wenerskiego,
otrzymali swoje pierwsze „prawo jazdy” czyli karty rowerowe.
Uroczysto'& t# poprzedzi" konkurs na najlepszego znawc# przepisów ruchu
drogowego. Sze'cioosobowe zespo"y z ka%dej z trzech klas czwartych najpierw odpowiada"y
na pytania dotycz$ce zachowa+ na drodze i przepisów obowi$zuj$cych rowerzystów.
Sze'cioro najlepszych zakwalifikowa"o si# do fina"u, pozostali obdarowani s"odyczami,
ufundowanymi przez p. Beat# Karczmarek, zasiedli w'ród kibiców.
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W drugiej, jeszcze bardziej emocjonuj$cej cz#'ci, dopingowani przez swoich kolegów,
uczestnicy fina"u uk"adali rozsypank#, ustalali kolejno'& przejazdu przez skrzy%owanie,
z zawi$zanymi oczami rysowali swój rower, rzucali d#tk$ rowerow$ do celu, a na koniec na
rowerze i hulajnodze pokonywali na czas tor przeszkód.

Po dogrywce zwyci#%y"a Kasia Walczak z klasy IVc, drugie miejsce zaj#"a Ola Karolak
z klasy IVa, a trzecie Natalia Wale%ska z IVa .
Dyplomy i nagrody, ufundowane przez Rad# Rodziców, wr#czy"a zwyci#zcom
i pozosta"ym finalistom: Kasi Przewo(nej, Agacie Wawrzyniak i Miko"ajowi Nadolnemu
p. Katarzyna Pu'lednik, której towarzyszyli pozostali jurorzy.
Wszyscy uczniowie otrzymali s"odycze ufundowane przez P. Ireneusza Matyl#.
Sprawny przebieg konkursu i sympatyczna atmosfera, to zas"uga wyczowawczy+ klas
czwartych: p.Ewy Migdalskiej, p.Joanny Ka(mierczak i p.Alicji Skowro+skiej, którym
z pomoc$ przyszli panowie: Jacek Migdalski i Tomasz Jarus oraz Adam Matuszewski
i uczniowie klasy I d gimnazjum.
Ewa Migdalska

Jak !yli staro!ytni Rzymianie?

W sali nr 18 mo%na podziwia& prace uczniów klas: Ia i I b gimnazjum. Wykonali oni
(jako zadania dodatkowe na lekcje historii) modele rzymskich machin obl#%niczych
21
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(Z.Szlachetka, M.Hudzi+ska) i taranów (M.Lewandowski, K.Klup', ,.Filipowiak,
B.Kopci+ski, F.Szpurka) oraz pi#kne miniaturowe rzymskie domy mieszkalne (M.Matuszak,
J.Sarbinowska, K.Cieplik, D.Matyla, P.Ma"ecki, K.Majnert, M.Wabi+ska, M.Grobelna,
P.Miedzi+ska).
Autorom modeli gratulujemy pomys"owo'ci i pracowito'ci, a zainteresowanych
informujemy, %e wystaw# „Jak %yli staro%ytni Rzymianie” mo%na obejrze& w sali nr 18
do ko+ca marca 2006r.
Miros"awa Bigaj

Wyniki konkursów przeprowadzonych przez zespó# nauczycieli historii
Lp.

Tematyka konkursu

Wyniki

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Losy !o#nierza i dzieje or"!a
polskiego
w latach 1531 – 1683. Od Obertyna
do Wiednia”

W X 2005r. odby" si# w gimnazjum
etap szkolny konkursu. Do etapu rejonowego
zakwalifikowa"o si# trzech uczniów kl. III a:
Robert Matyla, Szymon Matuszewski i Karol
Muszy+ski.
13 stycznia 2006r. w III LO w Lesznie
odby" si# etap rejonowy konkursu „Losy
%o"nierza...”. Wzi#"o w nim udzia" trzech ww.
uczniów klasy III a gimnazjum w P#powie:
Robert zaj$" wysokie - II miejsce w rejonie
leszczy+skim, nie zdo"a" jednak dosta& si# do
kolejnego etapu, Szymon by" siódmy, a Karol
– dziewi$ty. Wszyscy trzej ch"opcy godnie
reprezentowali
w
Lesznie
p#powskie
gimnazjum.

2. Przedmiotowy Konkurs
Historyczny

29.11. 2005r. w gimnazjum w P#powie mia"y
miejsce szkolne eliminacje przedmiotowego
konkursu historycznego. Uczestniczy"o w nich
16 uczniów. Pawe" Durczewski z klasy III c
zdoby" najwi#ksz$ ilo'& punktów (72,5 na 76
mo%liwych , uzyska" wymagane 95%
poprawnych odpowiedzi i przeszed" do etapu
rejonowego. Kolejne miejsca zaj#li z bardzo
dobrymi wynikami (przesz"o 80% Robert
Matyla kl. IIIa (64 pkt..), Szymon Matuszewski
kl. IIIa (62,5 pkt.) i Agata Norman kl. III b (62
pkt.). Na 16 uczestników etapu szkolnego 15
zdoby"o przesz"o 50% mo%liwych punktów.
W sobot#, 4 lutego 2006 r. w Zespole
Szkó" w Krzywiniu mia"y miejsce rejonowe
eliminacje
przedmiotowego
Konkursu
Historycznego. Uczestniczy"o w nich oko"o 30
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gimnazjalistów z powiatu gosty+skiego i
ko'cia+skiego. Ucze+ klasy III c gimnazjum w
P#powie - Pawe" Durczewski zdoby" w cz#'ci
pisemnej 31 punktów i znalaz" si# w grupie 9
uczniów, którzy przeszli do etapu ustnego W
cz#'ci ustnej Pawe" uzyska" kolejne 14
punktów i z 45 punktami przeszed" do etapu
wojewódzkiego.
Fina" wojewódzki Konkursu
Historycznego odby" si# 3 marca 2006 r. w
Koninie, Pawe" godnie reprezentowa" w nim
nasze gimnazjum; nie uzyska" statusu laureata
otrzyma" jednak za'wiadczenie o uczestnictwie
w wojewódzkim finale, zapewniaj$ce mu
dodatkowe 6 punktów na starcie do szko"y
'redniej
.

3 Konkurs na najlepsz, prac"
pisemn, „Losy mojej rodziny w
czasie II wojny -wiatowej”
w ramach projektu szkolnego „Klucz
do Ojczyzny”

w toku

Konkurs o Thomasie Edisonie,
Konkurs przeprowadzono w okresie X- XI
4. (zwi$zany z przygotowan$ przez
2005, podsumowanie konkursu mia"o miejsceuczniów pi#kn$ gazetk$ w sali nr 18.) 8 XI.
W konkursie udzia" wzi#"o 21 uczniów z klas
I i II gimnazjum. Najlepsze wyniki osi$gn#li:
1.Paulina Miedzi+ska kl. I a
2. Kornelia Cieplik kl. I a
3. Martyna Grobelna kl. I a
4. Daria Matyla kl. I a
5. Joanna Przyby"ek kl. I a
5.

Konkurs o patronach p"powskich
ulic dla uczniów kl. I i II
gimnazjum ( w ramach promocji
ksi,!ki )

Konkurs przeprowadzono w grudniu 2005 r.
W konkursie udzia" wzi#"o 23 uczniów.
Najlepsze wyniki osi$gn#"y:
1. Stefania *l$ska kl. I a
2. Marta Matuszak kl. I a
3. Paulina Miedzi+ska kl. I a
4. Sylwia Soba+ska kl. Id
Podsumowanie konkursu, po"$czone
z rozdaniem nagród i losowaniem „pakietów
ubezpieczeniowych” mia"o miejsce 10 I 2006 r.

Wyniki konkursu na klasow, prezentacj" komputerow,
postaci znanych z nazw p"powskich ulic
W konkursie przeznaczonym dla wszystkich klas naszego gimnazjum rzeczywisty
udzia" wzi#"o - tzn. dostarczy"o prezentacj# komputerow$ - 7 klas: I b, Id, II a, IIb, IIc, IId,
III a. Zwyci#%y"y prezentacje klas: I d (M. Or"o+) oraz III a (St. Nadstawek). Nagrod$ jest
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gratisowa wycieczka 'ladami Edmunda Bojanowskiego ( Grabonóg, Podrzecze, Gosty+),
która odb#dzie si# w 1 po". kwietnia 2006 r.
Obecnie mi#dzyklasowy zespó" najlepszych „komputerowców” naszego gimnazjum
(w sk"adzie Bartek Kopci+ski I b, Bartek Rolnik I b, Jakub *l$ski III a, Tomek Galeja II a),
korzystaj$c z dostarczonych materia"ów, przygotowuje stron# internetow$: „Patroni
p#powskich ulic”. Dzi#kujemy wszystkim klasom, które zaanga%owa"y si# i przygotowa"y
prace konkursowe, a wychowawców prosimy o nagrodzenie najbardziej zaanga%owanych
uczniów punktami z zachowania.
Miros"awa Bigaj

Porady pedagoga szkolnego

Zasady diagnozowania dysortografii.
W zwi$zku z cz#stymi zg"oszeniami uczniów z pro'b$ o ustalenie dysortografii
informuj#, %e uzyskanie takiej diagnozy jest mo%liwe tylko przy zachowaniu poni%szej
procedury.
Dysortografia jest bowiem specyficznym zaburzeniem w uczeniu si#, którego diagnoza
wymaga czasu i odpowiedniego post#powania.
1. Diagnoza dysortografii mo%liwa jest tylko w przypadku, gdy rozwój intelektualny
dziecka mie'ci si# w granicach normy.
2. Podejrzenie dysortografii zachodzi, je'li ucze+ uporczywie pope"nia
charakterystyczne b"#dy, pomimo systematycznej pracy nad poprawno'ci$ pisowni
(wyst#puj$ b"#dy typowo ortograficzne, zamiana i opuszczanie liter, dodawanie
zb#dnych, trudno'ci w pisowni "$cznej i rozdzielnej).
3. Do postawienia ewentualnej diagnozy niezb#dne jest udokumentowanie co najmniej
pó"rocznej pracy ucznia w zakresie doskonalenia pisania (&wiczenia w pisaniu
powinny poprzedza& diagnoz# w poradni).
4. Wskazówki dotycz$ce &wicze+ ucze+ i rodzice mog$ uzyska& w poradni lub u
pedagoga szkolnego, na spotkaniu konsultacyjnym poprzedzaj$cym w"a'ciw$
diagnoz#.
5. Ucze+ na badanie, poza zeszytami &wicze+, powinien dostarczy& zeszyty z j#zyka
polskiego.
6. Ucze+ powinien zna& regu"y ortograficzne.
7. Przy zg"aszaniu do badania ucznia z wy%ej wymienionym deficytem wymagana jest
opinia nauczyciela j#zyka polskiego.
8. Diagnozowanie dysortografii dotyczy uczniów szko"y podstawowej i gimnazjum.
9. Przeprowadzenie badania kontrolnego w nowym etapie edukacyjnym jest mo%liwe
pod warunkiem dostarczenia zeszytów &wicze+ prowadzonych od czasu ostatniego
badania.
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.wiczenia poprawnej pisowni – dodatkowa praca m#odszych uczniów.
Za"ó# zeszyt do *wicze$ ortograficznych.
Utrwal regu"y pisowni.
Na ko$cu zeszytu za"ó# „S"owniczek trudnych wyrazów”.
Pisanie z pami'ci – codziennie (zapisywanie daty przy *wiczeniach).
2. Rodzic lub nauczyciel zaznacza dziecku fragment tekstu (4 – 5 zda+).
3. Dziecko czyta g"o'no pierwsze zdanie, zapami#tuj$c pisowni# wyrazów.
4. Dziecko mówi zdanie z pami#ci, a nast#pnie sprawdza, czy dobrze zapami#ta"o.
5. Dziecko pisze zdanie z pami#ci.
6. Po napisaniu sprawdza je wed"ug zdania wzorcowego i nanosi poprawki.
7. Podobnie post#puje w przypadku pozosta"ych zda+.
Poprawa b#"dów.
1. Dziecko wypisuje wyrazy, w których pope"ni"o b"#dy i uzasadnia poprawn$ pisowni#.
2. Ucze+ uk"ada zdania z tymi wyrazami, odmienia je przez osoby lub przypadki, dopisuje
wyrazy pokrewne lub wykonuje inne &wiczenia utrwalaj$ce pisowni#.
3. Nast#pnie wpisuje je do „S"owniczka” na ko+cu zeszytu.
Sprawdzian – co tydzie%.
1. Po tygodniu &wicze+ osoba doros"a dyktuje zdania, które dziecko pisa"o codziennie
(ewentualnie wyrazy ze „S"owniczka”). Poprawa b"#dów wed"ug wzoru podanego
wcze'niej. Powodzenia!
Tygodniowe (wiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych
uczniów.
Za"ó# zeszyt do *wicze$ ortograficznych.
Utrwal regu"y pisowni.
Na ko$cu zeszytu za"ó# „S"owniczek trudnych wyrazów”.
Pisanie z pami#ci – codziennie (zapisywanie daty przy &wiczeniach).
1. Przeczytaj uwa%nie wybrany przez siebie fragment tekstu.
2. Przeczytaj pierwsze zdanie, zapami#tuj$c tekst i pisowni# wyrazów. Uzasadnij pisowni#
trudnych wyrazów.
3. Powiedz tekst z pami#ci.
4. Przeczytaj powtórnie zdanie, sprawdzaj$c czy dobrze zapami#ta"e'.
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5. Napisz zdanie z pami#ci.
6. Sprawd( zapis bez wzoru i nanie' poprawki.
7. Porównaj zdanie ze zdaniam wzorcowym i nanie' poprawki.
8. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane, a nast#pnie napisz powtórnie to samo zdanie.
9. Sprawd( zapis.
10. Podobnie post#puj z pozosta"ymi zdaniami.
Poprawa b#"dów.
1. Wypisz wyrazy, w których pope"ni"e' b"#dy i uzasadnij poprawn$ pisowni#.
2. Wyrazy te zastosuj w krzy%ówce, u"ó% z nimi zdania, utwórz rodzin# wyrazów pokrewnych
lub wykonaj inne &wiczenia utrwalaj$ce pisowni#.
3. Nast#pnie wpisz je do „S"owniczka” na ko+cu zeszytu.
Sprawdzian – co tydzie%.
1. Po tygodniu &wicze+ popro' kogo', aby podyktowa" ci zdania, które codziennie pisa"e'.
2. Sprawd(, o ile b"#dów mniej zrobi"e' ni% poprzednio i popraw je. Powodzenia!
Pomoce do (wicze%:
! Gierymscy B.K.: Ortografia na bardzo dobry.
! Gierymscy B.K.: -wiczenia ortograficzne.
! KurianowiczW.: Samouczek ortograficzny.
! Kurianowicz W.: Samouczek interpunkcyjny.
! MickiewiczJ.:Zeszyt do &wicze+ w pisaniu (I – III).
! Sadu' Z.: Zestaw zeszytów do &wicze+ ortograficznych dla klas starszych.
! Rudzi+ski G.: -wiczenia ortograficzne z kluczem.
! Tarkowski S.: Ortografii ucz# si# sam.
! Wójcik J.: Nauka ortografii i interpunkcji.
! Grygier M., Kurtok M., Marsza"ek A.: Czy d%d%ownica w d%insach mo%e utrudni& matur#
– &wiczenia dla uczniów gimnazjów i szkó" 'rednich.
! Zeszyty &wicze+ Ortograffiti – program terapii uczniów z dysleksj$ (szko"a podstawowa i
gimnazjum), www.ortograffiti.pl
! Dyslektyk – program dla uczniów dyslektycznych (zamówienia Mark Soft 01-872
Warszawa, ul. Perzy+skiego 2 tel. 0-22 6639390.
Alina Olejniczak
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Ze sportu

SIATKARSKIE ZMAGANIA

Na pocz$tku stycznia 2006 roku rozegrany zosta" II Turniej o Mistrzostwo
Gimnazjum w Siatkówce Ch"opców. W rywalizacji udzia" wzi#li gimnazjali'ci z klas II i
III. Rozgrywki odbywa"y si# pocz$tkowo w dwóch grupach. Grup# I tworzyli uczniowie
klas II, którzy rozgrywali mecze systemem „ka%dy z ka%dym”. Zwyci#zca grupy i zespó",
który zaj$" drugie miejsce, przechodzili do dalszej fazy rozgrywek. Analogiczna sytuacja
mia"a miejsce w grupie II, któr$ tworzy"y zespo"y z"o%one z uczniów najstarszych klas
Gimnazjum.
W meczu inauguruj$cym turniej zmierzy"y si# zespo"y klas II c i II e. Zwyci#zcami
okazali si# ch"opcy z II e, wygrywaj$c g"adko 3:0 ( 25:23, 25:10, 25:14 ). Kolejne
spotkania w tej grupie dostarcza"y coraz to wi#cej emocji. W spotkaniu pomi#dzy II b i II c
lepszymi okazali si# ci pierwsi, wygrywaj$c 3:1 ( 25:21, 25:10, 22:25, 25:16 ). Mecz II a
i II d o ma"o nie zako+czy"by si# niespodziank$. Zawodnicy z faworyzowanej II a dopiero
w tie breaku pokonali II d, wygrywaj$c mecz 3:2 ( 24:26, 25:21, 29:31, 25:21, 15:12 ).
W nast#pnym meczu II b pokona"a II a 3:1 ( 25:14, 16:25, 25:20, 25:21 ). Ch"opcy
z klasy II d w swoim kolejnym meczu ulegli II c 1:3 ( 23:25, 26:24, 18:25, 23:25 ). Trzeba
by"o rozegra& 5 setów, aby wy"oni& zwyci#zc# meczu pomi#dzy klasami II a i II c. Wygra"a
go klasa II a stosunkiem setów 3:2 ( 21:25, 25:21, 25:16, 21:25, 15:11 ).
Swój kolejny mecz klasa II b rozegra"a przeciwko II e i wygra"a go 3:0 ( 26:24,
25:21, 25:9 ). W takim samym stosunku pokonali te% II d w setach 25:13, 25:22, 25:14 i
jako zwyci#zcy grupy awansowali do dalszych rozgrywek. Drugie miejsce w tej grupie,
równie% premiowane awansem do dalszych gier, wywalczyli ch"opcy z II e, którzy
pokonali zawodników z II a 3:2 ( 25:17, 17:25, 16:25, 25:17, 15:11 ) oraz reprezentantów
II d tak%e 3:2 ( 25:22, 18:25, 25:14, 21:25, 15:7 ).
Mecze w grupie II, a wi#c mi#dzy ch"opcami klas III, by"y nie mniej emocjonuj$ce,
a na pewno bardziej efektowne. *wietne zagrywki, "adne ataki, pi#kne bloki i obrony,
niekonwencjonalne zagrania towarzyszy"y niemal ka%demu spotkaniu. W pierwszym
meczu III a wygra"a z III b 3:1 ( 25:17, 26:24, 22:25, 25:20 ). Po pi#ciosetowym pojedynku
III c uleg"a klasie III d w stosunku 2:3 ( 17:25, 25:17, 15:25, 25:23, 15:17 ).
Po swoje drugie zwyci#stwo III a si#gn#"a w meczu z III c, wygrywaj$c g"adko 3:0
(25:19, 15:17, 25:16 ). Swoje ostatnie spotkanie grupowe III c równie% przegra"a, ulegaj$c
klasie III b 0:3 ( 18:25, 21:25, 21:25 ). Krocz$ca od zwyci#stwa do zwyci#stwa klasa III a
w swoim ostatnim meczu 3:0 ogra"a klas# III d ( 25:18, 25:17, 25:18 ) i zaj#"a I miejsce
w swojej grupie. O tym, kto zajmie drugie, premiowane awansem miejsce, mia"
zadecydowa& mecz pomi#dzy III b a III d. Maksymalnie skoncentrowani ch"opcy z III b
wygrali to spotkanie 3:0 ( 25:23, 25:14, 25:21 ).
W pó"finale zatem zmierzy"y si# zespo"y II b i III b oraz II e i III a. W pierwszym
meczu „zapachnia"o sensacj$” po pierwszym secie, którego na swoj$ korzy'&
rozstrzygn#li uczniowie klas II. Lecz nast#pne sety nie pozostawi"y ju% cienia w$tpliwo'ci,
która dru%yna powinna zagra& w finale. Zawodnicy z III b wygrali mecz 3:1 ( 22:25, 25:15,
25:23, 25:14 )i spokojnie czekali na swojego fina"owego przeciwnika. A okaza" si# nim
zespó" klasy III a, który pokona" II e 3:0 ( 25:22, 25:12, 25:12 ).
Faworytem meczu o III miejsce by" zespó" klasy II b, który nie zawiód" swoich
kibiców i wygra" ten ma"y fina" 3:0 ( 25:15, 25:18, 26:24 ).
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Mecz fina"owy mi#dzy III a i III b dostarczy" wszystkim zawodnikom i kibicom
tylu emocji, %e mo%na by"oby nimi obdzieli& kilka takich spotka+. Maj$cy przewag#
psychiczn$ po swoim zwyci#stwie w rozgrywkach grupowych ch"opcy z III a, chyba zbyt
wcze'nie uwierzyli, %e kolejna wygrana z III b, to ju% tylko formalno'&. Jednak ich
przeciwnicy nie zamierzali tanio „sprzeda& skóry” i ju% w I secie pokazali, na co ich sta&,
wygrywaj$c go 28:26. Drugiego seta równie% wygrali stosunkiem 25: 19, wprawiaj$c
wszystkich w os"upienie. Grali jak z nut. Wychodzi"o im dos"ownie wszystko: zagrywka,
blok, atak. W secie III i IV dominowali ju% jednak ch"opcy z III a. Wygrali te sety g"adko
25:19 i 25:18. Do rozstrzygni#cia losów spotkania konieczny okaza" si# tie break. Obie
dru%yny walczy"y w nim z pe"nym po'wi#ceniem i determinacj$- punkt za punkt. Jednak to
reprezentanci III b okazali si# lepsi, wygrywaj$c pi$tego seta 16:14, a ca"y mecz 3:2
i to oni wywalczyli tytu" Mistrzów Gimnazjum w Siatkówce na rok 2006.
Mistrzowsk, dru!yn" tworzyli: Janusz Sobótka, Dawid Sobu', Adam Pomyka"a, Mariusz
Grodzki, Maciej Tomaszewski, Jacek Robaszy+ski, Marcin Maciejak i Mateusz Ptak.
Wicemistrzowie grali w sk#adzie: Jakub *l$ski, Robert Matyla, Szymon Matuszewski,
Karol Muszy+ski, Hubert Stanis"awski, Przemys"aw Grzesiak i Pawe" Matuszkiewicz.
Klas# II b, która zaj#"a III miejsce reprezentowali: B"a%ej Krajka, Miko"aj Andrzejewski,
Miko"aj Wale+ski, Pawe" Kamieniarz, Patryk Otworowski, Tomasz Marciniak,
Damian Mendyka i Jaros"aw Michalski.
Czwarte miejsce w turnieju wywalczy"a II e w sk"adzie: Damian Domachowski, ,ukasz
Kmiecik, Marcin Guba+ski, Marcin Stachowski, Pawe" Tyczy+ski, Karol Nowicki,
Adam Wielebi+ski i Przemys"aw Trawka.
Wielk$ wol$ walki, po'wi#ceniem, zaanga%owaniem i sportow$ postaw$ wykazali
si# równie% pozostali uczestnicy turnieju, reprezentanci swoich klas:
II a – Krzysztof Matyla, Maciej Chora"a, Patryk Danielczyk, Dawid Danielczyk,
Piotr D$browski, Tomasz Galeja, Miko"$j Stankowski
II c – Jakub Po'lednik, Jaros"aw Bury, Pawe" Twardowski, Tobiasz Matecki, Marcin
Szafraniak, Marcin Wale+ski, Micha" Adamczyk
II d – Rafa" Piotrowiak, Jakub Grzywaczyk, Hubert Zje%d%a"ka, Piotr Szyma+ski,
Adam Walczak, Joachim Walczak, Krzysztof Broda
III c – Pawe" Pu'lednik, Jakub Matuszak, Krzysztof Stelmaszyk, Marcin Broda,
Dawid Ptak, Krzysztof Wale+ski, Pawe" Durczewski, Szymon Tobolski
III d – Dawid Kasperczyk, Adam Stachowiak, Micha" Wa'ci+ski, Mariusz St#pie+,
Dawid Broda, Krzysztof Staszewski, Andrzej Koncewicz, Mateusz Kmiecik.
Pawe" Andrzejewski
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Mistrzowsk) dru#yn' tworzyli: Janusz Sobótka, Dawid Sobu&, Adam Pomyka"a, Mariusz
Grodzki, Maciej Tomaszewski, Jacek Robaszy$ski, Marcin Maciejak i Mateusz Ptak.

LEKKOATLECI NA OBOZIE SPORTOWYM
W JURACIE NA HELU
Jak co roku podczas ferii grupa najlepszych lekkoatletów z Zespo"u Szkó" w P#powie
uczestniczy"a w obozie sportowym w Juracie. M"odzie% wraz z opiekunami zakwaterowana
by"a w wojskowym o'rodku „Delfin” w pokojach dwuosobowych z pe"nym w#z"em
sanitarnym oraz telewizorem i radiem. Treningi odbywa"y si# w lesie oraz na pla%y. Oprócz
ci#%kiej pracy, która powinna zaowocowa& w nowym sezonie, by" czas na rozrywk# i zabaw#.
Do dyspozycji uczestników by" stó" pingpongowy, bilard oraz kawiarenka. Zawodnicy mogli
skorzysta& równie% z sauny. Wieczorami bawili si# na dyskotekach. Przez ca"y okres pobytu
pogoda nie sprawi"a %adnych niespodzianek.
Po dziesi#ciu dniach w doskona"ych humorach oraz wzrastaj$cej formie wszyscy
wrócili do domu.
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Mateusz i Olga podczas treningu
Przed treningiem
Ci#%ka praca na obozie zaowocowa"a dobrymi wyst#pami w pierwszych zawodach
w tym sezonie. 4 marca w !aganiu odby" si# XXXII CROSS *AGA&SKI GRAND PRIX PZLA W
BIEGACH PRZE)AJOWYCH. Doskonale spisa" si# tam Mateusz Ka(mierczak, zajmuj$c
trzecie miejsce. Mateusz Broda, startuj$c ze starszymi od siebie, przybieg" na 16 pozycji.
Tydzie+ pó(niej w Kaczych Do"ach odby"y si# Mi#dzywojewódzkie Mistrzostwa
w Biegach Prze"ajowych, b#d$ce jednocze'nie pó"fina"em Mistrzostw Polski w tej
dyscyplinie. Zespó" Szkó" reprezentowa"o dwadzie'cioro uczniów. Mimo niesprzyjaj$cych
warunków atmosferycznych (temperatura poni%ej zera) oraz ci#%kiej, zmro%onej trasy, spisali
si# dobrze. Najlepiej z naszej ekipy pobieg" Mateusz Broda, który po raz pierwszy
wystartowa" na dystansie 3 kilometrów. W zawodach tych nasi uczniowie wystartowali
w nowych- ufundowanych przez Rad# Rodziców- koszulkach.

Start do biegu na 2 km (od prawej: Olga, Ilona, Karolina, Martyna)

30

!ycie Szko"y. Nr 13. Marzec 2006.

Drugi biegnie Mateusz Ka(mierczak

(zdj'cie ze strony internetowej http://www.um.zagan.pl/cross/2006/)

Rozgrzewka Mateuszów
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Magda i Natalia przed startem

Redakcja „!ycia Szko"y”: Cyryla Krajka
Patronat: Krystyna Klepacka
Dyrektor Zespo"u Szkó"
w P#powie
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