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Z życia klas I-III i grup 6-latków 
                                   
 KARNAWAŁOWE RYTMY 
 
     W środę, 19 stycznia 2011r. w sali gimnastycznej można było usłyszeć głośne dźwięki 
dyskotekowych przebojów. W celu pogłębienia więzi koleżeńskich między uczniami klas             
I – III i grupami 6-latków  postanowiłyśmy  zorganizować  wspólny bal przebierańców. 
Przeróżne, kolorowe i fantazyjne kostiumy dały dzieciom możliwość wcielenia się                       
w  wybraną postać i przeniesienia  w świat fantazji . Była to dla dzieci świetna zabawa . Bal 
karnawałowy przyniósł  im wiele radości i pozwolił wyzwolić naturalną energię i dziecięcy 
entuzjazm. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Karol Krajka , któremu składamy ogromne  
podziękowania. 
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                                                                                                            Wychowawcy klas I – III 
 i grup 6-latków 

 
 
 
Dzień Babci i Dziadka 
 
        Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b zaprosiły 
swoje kochane babcie i dziadków na przygotowaną dla nich uroczystość.  Nauczyły się 
wierszy, piosenek, które mówiły o tym, że wnuki także potrafią pomagać i pracować oraz 
służyć radą zapracowanej babci i dziadkowi.  Po części artystycznej wnuki wręczyły 
upominki z życzeniami. I tak, w tej najchłodniejszej porze  roku odbyło się najcieplejsze 
święto.  
        Po występach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez mamy. 
Był czas na rozmowy, wspomnienia  i wspólną zabawę przy muzyce, którą zapewnił pan 
Karol Norman . W związku z tym składamy mu podziękowania.  
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                                                                                                          Wychowawczynie grup 0a i 0b: 
                                                                                                                                              Jolanta Durczewska 
                                                                                                                                      Małgorzata Andrzejewska 
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Konkurs fotograficzny 
 
 W okresie zimowym zachwyca nas krajobraz: ośnieżone drzewa i zasypane śniegiem 
pola. W celu zatrzymania uroków zimy dzieci z  6-letnie oraz uczniowie klas I-III wzięli 
udział w konkursie fotograficznym pt: ,,Zima w obiektywie”. Wystawę zdjęć można było 
oglądać na korytarzu szkolnym na drugim piętrze.  
 Komisja konkursowa w składzie: p. E. Migdalska, p. B. Kaźmierczak                                 
i p. D. Kałmuczak,  oceniła prace i wyłoniła laureatów: 
 
I  miejsce - Roksana Kmiecik  kl. Ib 
II  miejsce - Kasia i Agnieszka Grzelczak  kl. IIIb 
III  miejsce – Julia Kołodziejczak  gr. 0b 
 
Wyróżnienia za zdjęcia otrzymali: 
 
Piotr Miedziński  - 0b 
Damian Rolnik -  kl. Ib 
Martyna Siama  - kl. IIIb 
Weronika Miedzińska -  kl. IIIb 
Karolina Małecka - kl. IIIb 
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 Podsumowaniem konkursu było wręczenie nagród laureatom i dyplomów uczestnikom.  
                                                                                                                                Violetta Rolnik  
 

Koncert Noworoczny 
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OLIMPUSEK 
    
 10 stycznia 2011r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w ogólnopolskiej olimpiadzie 
OLIMPUSEK . Dotąd konkursy sprawdzające wiedzę organizowano tylko dla starszych 
uczniów. W tym roku sprawdzić swoje umiejętności mogli już pierwszoklasiści. Dla nich oraz 
dla ich o rok i dwa lata starszych kolegów zorganizowano tę olimpiadę. Olimpusek jest 
odpowiednikiem prestiżowego konkursu Olimpus, do którego przystępują zdolni uczniowie 
klas czwartych, piątych i szóstych.  
 Olimpiada polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu 
zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do 
obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, 
przyrodniczej i matematycznej. Pozwala także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego 
dzieci. 

 Uczniowie mieli do rozwiązania 21 zadań o różnej skali trudności w ciągu 50 minut. 
Można było zdobyć 210 punktów. Wszystkim towarzyszył dobry nastrój i optymizm, bo 
przecież to dla nich pierwszy tak ważny konkurs. 
 W skali kraju na poziomie klas pierwszych wzięło udział 2889 uczniów, z klas 
drugich-3952 uczniów, z klas trzecich -3826 uczniów.  
 Z naszej szkoły z klas pierwszych zadania konkursowe rozwiązywało 6 uczniów,                
z klas drugich -18, z klas trzecich - 21 uczniów. Najlepszy wynik i tytuł laureata zdobył 
Krzysztof Kenig z klasy Ia, który z sumą punktów 185 znalazł się na 9. miejscu w kraju.            
Tuż za nim z bardzo dobrym wynikiem(155 pkt.) uplasował się Aleksander Olszak. Zajął19. 
miejsce. Z klas drugich najlepsza okazała się Karolina  Broda z klasy IIb, która zajęła 17. 
miejsce, zdobywając 162 punkty. Jakub Dąbrowski z klasy IIIc rozwiązał test, uzyskując 
155pkt., co dało mu 19. miejsce w skali kraju. Był to najlepszy wynik w tej grupie wiekowej.  
 Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnika.  Serdecznie gratuluję dzieciom 
osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów! 

   Beata Kaczmarek  

 
 
 
Z życia klas IV-VI  
 
Dzień Seniora 
 

Już od wielu lat uczniowie naszej szkoły, którzy mieszkają  w Czeluścinie                          
i Czeluścinku, przygotowują corocznie występy artystyczne dla seniorów z tych dwóch 
miejscowości. W tym roku takie spotkanie miało miejsce 18 stycznia 2011r. w sali wiejskiej 
w Czeluścinie. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki z okazji Dnia Babci                       
i Dziadka. Nawiązali także do tematyki świątecznej i zaśpiewali kilka kolęd oraz 
zaprezentowali krótką inscenizację pt. „Stary i Nowy Rok”. 
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Trzeba przyznać, że seniorzy byli bardzo wzruszeni występem dzieci, a uczniowie 
zadowoleni, że mogli wystąpić przed taką publicznością.                               
     Dziękuj ę uczniom, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.                                                                                                                    

 Sylwia Grzelczak 
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Z życia gimnazjalistów 
 
KONCERT WALENTYNKOWY 

 
       W związku z obchodzonym od wielu lat 
Świętem Zakochanych, 18 lutego 2011r. 
została zorganizowana w naszej szkole 
„Walentynkowa Minilista Przebojów”. Do 
konkursu przystąpiło 14 wykonawców:  11 ze 
szkoły podstawowej i 3 reprezentantów 
gimnazjum. Każdy z uczestników wcielał się  
w wybranego przez siebie idola i prezentował 
jego utwór. Jury             w składzie: wicedyr. 
Hanna Grobelna,  p. Bernadeta Kaźmierczak 
oraz  p. Ewa Fabisiak - przyglądało się 
poczynaniom uczestników, oceniając 
wizerunek sceniczny, choreografię oraz 
znajomość tekstu piosenki. Przebieg konkursu 
z zaciekawieniem i radością obserwowała też 
znaczna część uczniów naszej szkoły. 
      W czasie, gdy jury oceniało poczynania 
uczestników, gimnazjaliści pozakonkursowo 
umilali czas publiczności, śpiewając na żywo 
walentynkowe przeboje. Po chwili narady, 
jury ogłosiło listę laureatów.  Na miejscu 

pierwszym znalazł się utwór „Jozin                    z Bazin”w wykonaniu Miłosza Waleńskiego, 
Huberta Michalaka, Marcina Twardowskiego oraz Artura Chudego. Wyróżnienia otrzymały 
następujące osoby: uczennica klasy Vb Martyna Stróżyk, Paulina Wojciechowska w utworze 
Ewy Farnej, Nikola Sudolska, Magda Matuszak oraz gimnazjaliści z IIIa w utworze                    
„Na melanżu”. 
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POWODZENIE W „DIALOGU Z RZECZYWISTO ŚCIĄ”  

 
 
     W VI Powiatowym Konkursie 
Literacko – Plastyczno – 
Fotograficznym                                
„ Dialog z rzeczywistością”, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  w Gostyniu, 
 prace stylistyczne uczennic naszego 
gimnazjum zostały uznane przez 
konkursowe jury za najciekawsze. 
 
Laureatki:  
I miejsce - Sławomira Bigaj kl.IIc 
II miejsce - Amanda Norman kl.IIc 
III miejsce - Jagoda Ratajczak kl.Ib 
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Laureaci prezentowali na forum fragmenty swoich prac. 
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Gratulacje! 

C.K. 
 

DZIEWCZYNY W PIŁCE HALOWEJ 
 
W grudniu 2010 roku rozpoczęły się kwalifikacje do halowego turnieju piłki 

siatkowej. Wszystkie mecze rozgrywały się w Centrum Sportowo - Kulturalnym. Był to 
pierwszy rok w historii szkoły, kiedy udział w rozgrywkach wzięły również dziewczyny. 
Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny żeńskie i 5 drużyn męskich. Każda z nich pracowała 
bardzo ciężko, aby zająć jak najlepsze miejsce. Było wiele zwrotów akcji - często drużyna, 
która w pierwszym secie wygrywała dużą przewagą punktów, niespodziewanie przegrywała 
mecz. Kibice z wielkim zapałem wspierali swoje drużyny, przychodząc na mecze i kibicując. 
Często przychodzili fani spoza szkoły i w napięciu oglądali rywalizujące drużyny. Najlepiej 
poradziły sobie zespoły dziewcząt z klasy IIa iIIb (Dominika Żółkowska, Julia Włodarczyk, 
Monika Smektała, Klaudia Wielebińska, Alicja Jankowiak, Jagoda Berger, Sylwia 
Twardowska) oraz chłopców z klasy IIIa (Maciej Grobelny, Hubert Cichowlas, Szymon 
Szałata, Dariusz Klupś, Mikołaj Nadolny, Łukasz Wolsztyniak, Dawid Waleński),      
zajmując I miejsca. Zaskoczeniem dla wszystkich było zajęcie III miejsca przez klasę Ic. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maciej Grobelny z klasy IIIa. Na wszystkich 
meczach sędziowali: p Jacek Migdalski i p.Karolina Grześkowiak, która w wolnej chwili 
także fotografowała zawodników. Zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej 
http://www.skspepowo.cba.pl.  

W środę 19 stycznia na dużej przerwie odbyło się rozdanie statuetek dla najlepszych. 
Uczniowie razem z panią Karoliną Grześkowiak zorganizowali przed turniejem kiermasz 
placków, z którego dochód został przeznaczony na zakup nowych piłek do siatkówki.  
Turniej halowej piłki siatkowej był bardzo pomyślną rzeczą. W czasie rozgrywek uczniowie 
mogli sprawdzić swoje umiejętności. Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego za 
zorganizowanie zawodów. Liczymy na to, że w przyszłości odbędą się jeszcze tego typu 
konkursy i zabawy. 
                                                                                                                               Gimnazjalistki: 

                                                       Katarzyna Jakuboszczak, 
 Barbara Szczęsna,  

Jagoda Sobótka 
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 „MY ŚLENIE W CENIE”                                                                
Powiatowy Konkurs Matematyczny 

              W tym roku, a dokładniej 24 lutego br. w Szkole Podstawowej numer 1                         
im. Czarnego Legionu w Gostyniu po raz pierwszy odbył się Powiatowy Konkurs 
Matematyczny pod hasłem  „Myślenie w cenie”. W matematycznych zmaganiach brali 
udział szóstoklasiści z gostyńskich i okolicznych szkół. Naszą szkołę reprezentowali: 
Monika Markowska z klasy VIa, Szymon Marciniak z klasy VIb i Kacper Pieprzyk z klasy 
VIc. Niestety, nie udało nam się zdobyć miejsca na podium, ale uczestnicy dobrze się 
spisali, zdobyli pewne doświadczenie. Gratulujemy !         

                                                             

                 Dzieciom zostały wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. 
Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, czytania ze zrozumieniem  
i logicznego myślenia, wdrażanie do uczciwej rywalizacji. Uczniowie rozwiązywali pięć 
zadań tekstowych na bardzo wysokim poziomie  i z różnych dziedzin matematyki, takich 
jak: prędkość, droga, czas, ułamki zwykłe, równania i nierówności, pola i obwody figur 
płaskich oraz graniastosłupy proste. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten konkurs także 
będzie cieszył się zainteresowaniem wśród kolejnych szóstoklasistów z naszej szkoły. 

             
                                                                                                 Kamila Dzierżgowska 

Co słychać  w szkolnej bibliotece? 
 

PIERWSZA KSIĄŻKA Z BIBLIOTEKI 
 

 Trudno wyobrazić sobie szkołę, w której nie pojawi się święto pasowania na 
czytelnika. Jest ono szczególnie oczekiwane przez pierwszoklasistów, dla których to często 
pierwsza wizyta w bibliotece, pierwsza samodzielnie wypożyczona książka oraz własna karta 
czytelnika. Wszystko to budzi w pierwszakach niesamowite emocje, które na wiele lat 
pozostają w ich pamięci. 
 Tegoroczna uroczystość pasowania odbyła się pod hasłem „Zaczarowany świat 
biblioteki”. Uczniowie zostali zapoznani z księgozbiorem, z zasadami wypożyczeń oraz 
usłyszeli, jak należy właściwie obchodzić się z książką. 
 Pierwszoklasiści  bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami dotyczącymi książki                
i biblioteki, samodzielnie odgadując hasła i rozwiązując zagadki. Z zainteresowaniem 
obejrzeli również przedstawienie pt. „Jak się z nami poznali ci, co w bajkach mieszkali”                   
w wykonaniu uczniów kl. IIIa i Vb 
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 Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece, każdy uczeń otrzymał zakładkę w formie 
kolorowej kredki. Uśmiechnięci i zadowoleni nowi czytelnicy, opuścili bibliotekę z pierwsza 
książką, obiecując, że szybko do niej wrócą. 
 

       
 W drodze do szkolnej biblioteki. 
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FERIE W  BIBLIOTECE 
 

„Czytanie to wyjątkowy czas w codziennym życiu, a biblioteki są miejscem,                     
w którym można wypożyczyć kawałek innego świata.” 

 
Chcąc zachęcić dzieci do korzystania z bibliotek również pozaszkolnych, każdego 

roku organizujemy spotkania dla najmłodszych w bibliotece gminnej. Zabawy z książką 
wśród książek, to wprowadzenie najmłodszych w świat bajek i baśni. 

Dzieci rozwiązywały krzyżówki i rebusy literackie, odgadywały tytuły znanych baśni i  
malowały postacie bajkowe. Wiele radości sprawiła im własnoręcznie wykonana kartka 
walentynkowa oraz układanie do niej wierszyków. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, wypełniając pożytecznie wolny czas ferii.  
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„Kuba – wyspa jak wulkan gorąca” 
  

    
 
 

Dnia  13 stycznia gościła w naszej szkole p. Halina Radoła, instruktor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Gostyniu,  należąca do Światowego Związku Esperantystów. 

 Posługując się prezentacją multimedialną zatytułowaną „Kuba – wyspa jak wulkan 
gorąca”, podzieliła się z uczniami kl. Vc i VIa, wrażeniami z egzotycznej podróży na Kubę. 

 
 

Bernadeta Kaźmierczak 
Ewa Fabisiak 

 

 
Z gabinetu higieny szkolnej 

 
Pierwszy semestr za pasem, ale wrócę jeszcze do miesiąca listopada, gdyż w trzeci 

czwartek tego miesiąca corocznie jest obchodzony „ Światowy Dzień Rzucania Palenia”.                 
Z tej okazji wraz z opiekunką samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej, panią Zuzanną 
Neuhoff-Ley, przygotowałyśmy konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI pod hasłem: 
„Nie pal przy mnie, proszę!”. Uczniowie mieli wykonać ulotkę lub plakietkę z hasłem 
antynikotynowym. I miejsce zajęła praca Martyny Cieplik z kl. IV a, II miejsce – praca 
Filipa Krysia z kl. IV a, a III miejsce – praca Magdaleny Matuszak z kl. Vb. Wybór 
najlepszych prac był bardzo trudny, dlatego wyróżniono jeszcze 16 prac. Dzieci otrzymały 
dyplomy i skromne nagrody na forum szkoły 30 listopada 2010 roku.  

                                                                                                          GRATULUJEMY! 
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  W styczniu w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę” wraz z 
wychowawcami klas III szkoły podstawowej zorganizowałyśmy spotkanie z rodzicami. Na 
spotkaniu uświadomiono rodzicom jak szkodliwy wpływ na ich zdrowie oraz zdrowie ich 
dzieci ma palenie tytoniu. Przy okazji rodzice mogli obejrzeć plakaty przedstawiające skutki 
palenia.  Na koniec przedstawiłam rodzicom, ile pieniędzy traci się na papierosy, paląc w 
przeciągu            10 lat i co można byłoby za nie kupić. 
 

 
Ile tracisz, paląc papierosy? 

 
Paląca 1 osoba w rodzinie 

 1 paczka dziennie = 10 zł – można za to kupić chleb, bułki itp. 
1 miesiąc = 300 zł – można za to kupić coś do ubrania np. kurtkę, buty itp. 

1 rok = 3600 zł – można za to kupić komputer, telewizor, biurko dla dziecka itp. 
10 lat = 36000 zł – można za to kupić samochód, meble itp. 

a gdy palą 2 osoby w rodzinie, to: 
36000 zł x 2 osoby = 72000 zł – można za to kupić małe mieszkanie … 

 
 Myślę, że ten ostatni argument najbardziej poruszył rodziców, ale pamiętajmy, że nie 
pieniądze są najważniejsze tylko ZDROWIE NASZYCH DZIECI! 
 

                          Jolanta Nowacka  
         pielęgniarka szkolna  
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WAŻNE DATY 
 
 

• Rekolekcje Wielkopostne: 16 -17-18 marca 2011 r. 
 
• Sprawdzian w klasie VI:  5 kwietnia 2011r. 

 
 
• Egzamin gimnazjalny: 12-13-14 kwietnia 2011r. 
 
 
• 1 kwietnia 2011- obchody Dnia Patrona Szkoły 

 
 
• 1 maja 2011 - festyn parafialno - szkolny z okazji  
 
                                 beatyfikacji  Jana Pawła II 
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