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Od Redakcji… 

 

 

Spotykamy się po długiej przerwie i chyba tradycją 

naszej szkolnej gazetki będzie to, że ukazuje się 

tylko jeden numer w roku szkolnym. Trochę ciężko 

zmobilizować się do pracy, jednak udało nam się 

przygotować obecny numer i myślimy, że każdy  

z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zachęcamy 

do lektury! 

 

  



Przegląd aktualności  
Wrzesień 
20 września 2016 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych były na wycieczce  

w Komendzie Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki temu spotkaniu, 

dzieci  dowiedziały się wielu interesujących informacji dotyczących niebezpiecznej 

pracy strażaków. Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły był dzień 

pieczonego ziemniaka. Dzieci  z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły, razem  

z rodzicami i  wychowawczyniami piekły kiełbaski przy ognisku, brały udział  

w zawodach, bawiły się wspólnie z rodzicami na świeżym powietrzu. Na 

zakończenie czekała nagroda – pieczony ziemniak z ogniska. We wrześniu odbyły 

się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swoje 

programy, co pomogło dokonać wyboru głosującym. Przewodniczącym szkoły 

został Adam Maciołek z kl. VI. 30 września 2016 r. z okazji Dnia Chłopaka 

uczniowie z klas II i III wraz ze swoimi wychowawcami pojechali do Łodzi na 

Największą w Polsce Edukacyjną Wystawę Budowli z Klocków Lego. Uczestnicy 

wycieczki mieli możliwość zobaczenia 100 różnych makiet, najbardziej podobały 

się figury Roberta Lewandowskiego, Marcina Gortata oraz Titanic. Dzieci bawiły 

się również w strefie zabaw klockami Lego oraz obejrzały film edukacyjny. 

Październik 
13 października 2016 r. poczet uczniów naszej szkoły powiększył się o 14 dzieci  

z klasy pierwszej. Pierwszacy ślubowali, przed pocztem sztandarowym, rzetelnie  

i uczciwie spełniać obowiązki ucznia, odnosić się z szacunkiem do innych ludzi, 

godnie kontynuować chlubne tradycje naszego rodu, być koleżeńskim, uczynnym  

i prawdomównym. Uczniowie z klasy III wzięli udział w Konkursie Przedmiotowym 

Synapsik „MEN” Klasa Trzecia. 17 października 2016 r., z okazji XVI Dnia 

Papieskiego, w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uroczystość 

przygotowywali uczniowie z klasy IV, obchody uświetnił występ chóru szkolnego. 

Przypomniano najważniejsze wydarzenia z życia papieża Polaka – ukazana 

została droga jego duchowego dojrzewania. 

Uczniowie klas młodszych wzięli udział VI edycji programu Śniadanie Daje Moc. 

Udział w programie pozwolił dzieciom na poznanie zasad zdrowego żywienia  

i umiejętności komponowania zdrowych posiłków. 



Listopad  
Ważną uroczystością w życiu naszej szkoły był XII Przegląd Piosenki Patriotycznej 

i Żołnierskiej. Progi naszej szkoły gościły młodzież z powiatu piotrkowskiego  

i Piotrkowa Tryb., która wzięła w konkursie. Występujących oceniało profesjonalne 

jury w składzie: Hanusz Kowalczyk – przewodniczący, Grażyna Baranowska – 

członek, Elżbieta Łągwa Szelągowska – członek. Uczniowie naszej szkoły zajęli 

następujące miejsca: Zofia Trawińska – III miejsce w kategorii soliści, klasy 0 – III, 

w tej samej kategorii Zuzanna Krawczyk zdobyła wyróżnienie, Kacper Bednarek – 

III miejsce w kategorii soliści, klasy IV – VI,  zespół Witoski – II miejsce w kategorii 

zespoły, klasy  0 – III, zespół Serenada – III miejsce w kategorii zespoły, klasy IV – 

VI. Dzieci z klas I, II, III, IV wzięły udział w wycieczce na wystawę klocków Lego  

w Łodzi. 

Grudzień 
Uczniowie, nauczyciele i rodzice  włączyli się w akcję "Szlachetna paczka”. 

Przekazali żywność trwałą i środki czystości potrzebującej rodzinie. 4 grudnia  

w hali Relax  w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 

rocznika 2009, w którym uczestniczyli zawodnicy naszej szkoły reprezentując 

Gminny Klub Sportowy  UMKS Grabka Grabica. Mecze były bardzo emocjonujące. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Corocznie w 

grudniu w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Szydłowie rozgrywany jest 

szachowy turniej mikołajkowy. W szkole tradycja gry w szachy sięga 2002 roku. W 

tym roku patronat nad turniejem mikołajkowym skierowanym do wszystkich 

uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grabica objął Przewodniczący Rady 

Gminy Dariusz Kalisiak, który ufundował statuetki dla rywalizujących zawodników 

z klas I-III i IV-VI.  

Styczeń  
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do realizacji Projektu Edukacyjnego 

UNICEF WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. Projekt wspiera Ambasador Dobrej 

Woli Majka Jeżowska. Tegoroczna odsłona projektu jest jego czwartą edycją. 

Akcja ma na celu zakup szczepionek dla dzieci w Angoli. Projekt ten jest 

odpowiedzią na niezwykle poważny problem licznych zachorowań i rozwijających 

się chorób w tym kraju.  Serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom, którzy 

przyłączyli się do akcji szycia charytatywnych laleczek UNICEF. 

Luty 

8 lutego spotkaliśmy się z policjantem oraz ratownikiem medycznym.  Spotkanie  



było na temat bezpieczeństwa.14 lutego obchodziliśmy dzień babci i dziadka na 

którym występował oddział przedszkolny a i b oraz klasy 1-3. Całą uroczystość 

organizowała pani Anna Kociołek. Uczniowie przygotowali wiersze, życzenia  

i scenki humorystyczne. Na koniec był słodki poczęstunek. 22 lutego odbyła się 

dyskoteka ostatkowa, która zakończyła karnawał. 

Marzec 
Marzec 2017, był dla uczniów naszej szkoły bardzo ciekawy. Na początku 

miesiąca, otworzyliśmy uroczyście "Pracownię Ekologiczną" . Pan  Krzysztof 

Kuliński – wójt Gminy Grabica przeciął zieloną wstęgę i już od następnego dnia 

mogliśmy zacząć się uczyć w naszej nowej wymarzonej pracowni. Została ona  

w duże mierze sfinansowana z funduszy europejskich. 21 marca czyli tak zwany 

Dzień Wagarowicza, uczciliśmy na wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. Młodsi 

koledzy z oddziału przedszkolnego, oraz klas I - III tradycyjnie spalili na boisku 

szkolnym Marzannę, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. W marcu odbył się 

również międzyklasowy konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły Wincentym 

Witosie. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych, każdą klasę 

reprezentował czteroosobowy skład. Rywalizacja jak zwykle była  bardzo zacięta. 

Laureatom składamy najszczersze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. 

Kwiecień 
Kwiecień 2017 r. obfitował w różne wydarzenia. Na początku kwietnia dzieci  

z oddziału przedszkolnego B wzięły udział w warsztatach w pizzerii Sjesta. 

Warsztaty podobały się dzieciom, które mogły kształcić swoje umiejętności 

kulinarne i poznawały zasady zdrowego żywienia. W kwietniu odbyła się kolejna 

edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. Wiosna w poezji. Głównym celem 

konkursu było zainteresowanie uczniów poezją, zapoznanie dzieci  z twórczością 

polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich. Kolejnym konkursem, który 

odbył się w kwietniu, był Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną. Uczniowie 

wraz z rodzicami i dziadkami przygotowali piękne ozdoby wielkanocne. Młodzi 

piłkarze z naszej szkoły wzięli udział w dwóch turniejach piłkarskich, odnosząc 

sukcesy. Były to konkursy: V Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Marszałka Województwa Łódzkiego pod hasłem „Krwiodawcy-Dzieciom” i Zawody  

o Puchar Wójta Gminy Grabica. Zespół „Witoski” wziął udział w obchodach Dni 

Reymontowskich w ZSP w Szydłowie. Pod koniec kwietnia uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

 



Maj /czerwiec 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego 

utworów M. Konopnickiej organizowanego przez Gimnazjum w Szydłowie. 

Uczniowie ponadto wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 

3 maja przygotowanej przez uczniów kl. VI pod kierunkiem p. M. Kukuły. 

Uczniowie klasy II, III, IV, V, VI wzięli udział w wycieczkach do Arboretum  

i Alpinarium w Rogowie, wycieczce do Częstochowy, do zagrody w Napoleonowie  

oraz w wyciecze do Ojcowskiego Parku Narodowego.  

 

  
 

  

 
 



Ciekawi ludzie są wśród nas… 

wywiad z Klaudią Pęczek – drużynową zastępu  

Wywiad przeprowadziła Agata Kopertowska  

Agata: Proszę powiedzieć, co skłoniło drużynową do działania  

w harcerstwie? 

Drużynowa: W pierwszej klasie podstawówki przyszły do nas dwie druhny, 

które przeprowadzały nabór do gromady zuchowej. Zaciekawiona przyszłam 

na zbiórkę, tata jeszcze mi trochę poopowiadał o swoich przygodach  

w drużynie (której jestem obecnie drużynową) i tak oto zaczęłam działać  

w harcerstwie. 

Agata: Co robicie na zbiórkach i jak często się spotykacie? 

Drużynowa: Na zbiórkach spotykamy się co tydzień w piątki, zazwyczaj 

zdobywamy na nich nowe umiejętności, wiedzę, ale także bawimy się. 

Agata: Harcerz ma specjalny strój. Proszę powiedzieć, co się na niego składa? 

Drużynowa: Tak, harcerz posiada „specjalny strój”, czyli mundur. Składa się 

on z: bluzy mundurowej, spódnicy dla dziewcząt i spodenek dla chłopców, 

pasa, getrów  i wywijek, nakrycia głowy (może to być rogatywka, beret, 

kapelusz, furażerka), chusty i pagonów z numerem i w barwach drużyny, 

sznura (każdy sznur ma inny kolor, który oznacza pełnioną funkcje  

w drużynie). 

Agata: Czy podejmujecie  jakieś działania, które służą innym? 

Drużynowa: Oczywiście, że tak.  

Agata:  Czy warto zatem chodzić zbiórki harcerskie? 

Drużynowa: Oczywiście, że tak. Jest to wspaniała okazja, aby zawiązać nowe 

znajomości, przeżyć niesamowite przygody w gronie przyjaciół i doświadczyć 

w życiu czegoś nowego. 

Agata: Dziękuję za rozmowę. 

 



 

 

Czarny diabeł morski 
Zwierzę to nie ma nic wspólnego z diabłami. Czarnym 

diabłem morskim nazwano rybę żyjącą w oceanicz-

nych głębinach ze względu na jej charakterystyczny 

wygląd. 
 

****** 

Niektóre zwierzęta żyjące na Ziemi wykluwają się  

z jajek. Wśród ptaków najmniejsze jajeczka składają 

kolibry, a największe - strusie. 

 
****** 

Najstarszymi organizmami świata są sosny z gatunków Pinus aristata  

i Pinus longavea, które rosną w Górach Skalistych. Wiek niektórych 

osobników wynosi około 6000 lat. 

 
****** 

Osób leworęcznych jest w populacji ludzkiej około 11%. Jest ich więcej 

wśród mężczyzn (12,6%), niż wśród kobiet (9,6%). Słynni mańkuci to: 

Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Paul McCartney.



 

 

Nauczycielka pyta największego lenia w klasie: 

- Jakim zwierzęciem chciałbyś być ? 

- Wężem! 

- A dla czego ? 

- Bo on leży , a mimo to idzie ... 

*** 

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani 

  wychowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 

*** 

W mojej klasie dzieci są bardzo muzykalne - mówi nauczycielka - 

wszystkie grają mi na nerwach. 

*** 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, co jest stolicą Angoli?  

- Londyn!? 

*** 

Nauczycielka pyta dzieci: 

- Jakie macie zwierzęta w domach? 

- Ja mam psa. 

- A ja mam kota. 

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś 



  

Na religii:  

- Kto widzi i wie wszystko?  

Na to Jasiu:  

- Moja sąsiadka... 

*** 

Pani na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów. 

- Pies ma cały pysk zębów - odpowiada Jaś. 

*** 

Jasio pyta panią od biologii:  

- Co to takiego, ma sześć nóg, wielkie i wyłupiaste oczy, jest duże i wygląda 

na oślizgłe?  

- Nie wiem.  

- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani po ramieniu! 

 

 



 

1. Rower i wrotki, piłka 

 Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na niej 

wyjątkową ostrożność! 

 Należy korzystać ze ścieżek rowerowych! 

 Nie pożyczaj roweru nieznajomym! 

 Zakładaj kask rowerowy na głowę! 

 Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla 

pieszych! 

 Graj w piłkę daleko od ulicy! 

 Uważaj na jezdni, biegnąc po piłkę! 

2. Nad wodą 

 Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych 

do kąpieli! 

 Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna! 

 Słuchaj poleceń ratownika! 

 Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców ! 

 W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym ! 

 Dbaj o jej czystość plaży! 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!  

3. W górach  

 Zawsze idź wyznaczonym szlakiem! 

 Słuchaj się opiekuna! 



 Nie zbaczaj ze szlaku! 

 Nie wyruszaj w góry podczas burzy ! 

Dbając o swoje bezpieczeństwo: 

 Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni.  

 Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci i nie zaśmiecaj 

otoczenia. 

 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych i 

pod opieka dorosłych. 

 Zawsze mów opiekunom lub rodzicom dokąd wychodzisz, po 

zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej. 

 Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym. 

 Nie korzystaj z propozycji podjazd lub jazdy samochodem (lub 

spaceru) z nieznajomymi. 

 Nie podchodź i nie zaczepiaj obcego psa, nie dotykaj go, nawet 

jeśli wydaje się być łagodny. 



 

 

 

 



 

 

 



Miło nam poinformować, że również w tym roku szkolnym 

uczniowie naszej szkoły wybrali NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ 

KOLEŻANKĘ  I NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO KOLEGĘ.  

Zostali nimi Oliwia Płoszyńska i Adam Maciołek. 

Zwycięzcom gratulujemy! 

  

Oliwia Płoszyńska  

Uczennica klasy VI. Chętnie 

angażuje się w prace na rzecz 

szkoły, występuje w zespole 

muzycznym Witoski, repre-

zentując szkołę na różnych 

uroczystościach, aktywnie 

działa w Spółdzielni Uczniow-

skiej. Oliwia należy do grupy 

najlepszych uczniów naszej 

szkoły (średnia ocen 4,82). 

Adam Maciołek 

Uczeń klasy VI. W bieżącym 

roku szkolnym piastuje funkcję 

przewodniczącego samorządu 

szkolnego. Adam również 

angażuje się w życie szkoły, 

chętnie biorąc udział  

w uroczystościach szkolnych. 

Jest zapalonym sportowcem. 

Adam również należy do grupy 

najlepszych uczniów naszej 

szkoły (średnia ocen 5,00). 

 


