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SUKCES PANI EWY BANASZCZYK
 Z  wielką  radością  dzielimy  się  informacją
o sukcesie naszej nauczycielki - Pani Ewy Banaszczyk,
która zdobyła Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego za
zestaw  pięciu  prac  malarskich  z  cyklu  „Powietrze”.
Przedwiośnie 43 BWA Kielce. Jesteśmy zaszczyceni, że
Pani  Ewa  dzieli  się  swoim  ogromnym  talentem  z
uczniami  naszej  szkoły  poprzez  nietuzinkowe,
niezwykle  twórcze
i solidnie warsztatowo lekcje plastyki. 

 

,,PLASTIK? REZYGNUJĘ.
REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ”

     Z  wielką  przyjemnością  ogłaszamy  wyniki
konkursu  plastycznego,  którego  uczestnicy  mieli
za  zadanie  wykonanie  plakatu  pod  hasłem:
,,PLASTIK?  REZYGNUJĘ.  REDUKUJĘ,
SEGREGUJĘ”. 
Prace  pokazały,  że  autorzy  są  pełni  inwencji,
pomysłowości  i  nie  boją  się  włożyć  dużo  pracy
w  przygotowanie…  I  co  najważniejsze  –
ze  wszystkich  prac  przebijało  pełne  zrozumienie
młodych  twórców,  że  warto  segregować  odpady,
chronić środowisko, oszczędzać zasoby i nie śmiecić.
To  wspaniale,  że  jest  aż  tylu  Przyjaciół  Ziemi!
Jesteśmy  pod  wielkim  wrażeniem  i  serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Laureatami konkursu zostali:
Kategoria klas 1-3:
Miejsce I – Bartosz Durasiewicz kl.1b
Miejsce II – Lena Figarska kl.1b
Kategoria klas 4-5:
Miejsce I – Amelia Czerwińska kl.4a, Adam Maciąg kl.4a
Kategoria klas 6-8:
Miejsce I – Aleksandra Stadryniak kl.6b
Miejsce II – Lena Maciąg kl.6a
Miejsce III – Klara Janczyk kl.6c, Julia Wasilak kl.8a

PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE...
    W tym roku klasy drugie i trzecie postanowiły 
spędzić Dzień Chłopaka na świeżym powietrzu zgodnie
z wytycznymi GIS-u. Pogoda świetnie dopisała- było 
słonecznie i ciepło. Po przybyciu pod Kamień 
Kotarwicki rozpaliliśmy ognisko i rozpoczęliśmy 
pieczenie kiełbasek, które znikały w ekspresowym 
tempie. Dla naszych chłopaków przygotowane zostały 
zajęcia z survivalu. Wśród licznych sprawności było 
rozpalanie ogniska od krzemienia, zastruganie porządnie 
kijów czy obieranie ziemniaków na czas. Klasy 
budowały swoje bazy i szałasy, bawili się w berka
i chowanego. Wyśmienicie spędziliśmy ten czas
w przepięknej scenerii i doborowym towarzystwie. 
Z żalem wracaliśmy do codzienności, ale z nadzieją,
że jeszcze tam wrócimy.
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PRACOWNIA PRZYRODNICZA
   Nowa Pracownia Przyrodnicza otwarta jest dla
uczniów  nie  tylko  na  lekcjach  chemii,  fizyki,
biologii  czy  geografii.  Odbywają  się
w  niej  zajęcia  z  innych  przedmiotów  oraz
dodatkowe  zajęcia  popołudniowe.  Na  lekcjach
często  używana  jest  tablica  interaktywna,  która
z  powodzeniem  zastąpiła  tradycyjną  tablicę,
wzbogacając  lekcje  o  nowe  możliwości
prezentacji  i  angażowanie  uczniów
do  aktywności  w  czasie  zajęć.  Wystrój
i  wyposażenie  pracowni  sprzyja  nauce
i  zabawie,  jest  spełnieniem marzeń dla  uczniów
oraz pracowników naszej szkoły. 

"SZALONY DZIEŃ Z WĄSEM"
    Tegoroczny Dzień Chłopaka obchodzony był w
naszej szkole pod hasłem: "SZALONY DZIEŃ Z
WĄSEM".  Każdy,  kto  w  tym  dniu  miał
przyczepiony  wąs,  był  zwolniony
z niezapowiedzianej odpowiedzi oraz kartkówki.
Akcję przygotował Samorząd Uczniowski.

     Europejski  Dzień  Języków  wpisał  się
na stałe  w kalendarz wydarzeń w naszej  szkole.
Ze  względu  na  panującą  pandemię  tegoroczne
obchody  miały  miejsce  w  klasach.  Na  lekcjach
języka  angielskiego  uczniowie  poznawali  kraje
i języki europejskie. Łamali sobie język próbując
odczytać  niemieckie,  angielskie
i  francuskie  łamańce  językowe.  Słuchali
i  wykonywali  piosenki  w  różnych  językach.
Poznawali obce przysłowia.
W związku z tym wydarzeniem w szkole odbyły 
się dwa konkursy. Uczniowie klas 1-3 tworzyli 
słowniki obrazkowe w wyznaczonych językach- 
wszystkie prace mogliśmy podziwiać na wystawie
na korytarzu górnym. Laureatami tego konkursu 
zostali:
I miejsce- Iga Białczak, kl. IIa
II miejsce- Julia Kacprzyk, kl. IIIb
III miejsce- Bartosz Durasiewicz, kl. Ib
Uczniowie klas 4-8 tworzyli zaś filmiki
i prezentacje multimedialne pod hasłem 
„Dlaczego warto uczyć się języków?” Laureatami 
konkursu zostali:
I miejsce- Aleksandra Stadryniak, kl. VIb
II miejsce – Malwina Łoboda, kl. VIIIa
III miejsce- Lena Maciąg, kl. VIa i Adam Maciąg, 
kl. IVa
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!
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Na samym wstępie chciałabym podziękować wszystkich, którym spodobał się mój plan,
moim znajomym, nauczycielom oraz dyrekcji. Jestem wielce zaszczycona tym, że uznaliście mnie
za godnego reprezentanta naszej wspaniałej szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

7  października  zostały  ogłoszone  wyniki
wyborów  do  Samorządu  Uczniowskiego.
 Największe  poparcie  wśród  uczniów
zdobyła Sonia Pfau - uczennica klasy 8a,
obejmując  tym  samym  stanowisko
Przewodniczącej.  Na drugim miejscu  pod
względem  liczebności  zdobytych  głosów
znalazła się Lena Maciąg - uczennica klasy
6a.  Będzie  ona  pełnić  rolę  zastępcy
przewodniczącej.  Na  liście  zwycięzców
jako  trzecia  osoba  znalazła  się  Zuzanna
Bobrowska  -  uczennica  klasy  8b,
jednocześnie  obejmując  stanowisko
sekretarza.
Gratulujemy zwycięzcom.

Kilka słów od przewodniczącej …

Dzisiaj  chcę  wam  przedstawić  rzeczy,  które
zamierzam  dodać,  kontynuować  lub  zmienić
w tegorocznym roku szkolnym:

 Dzień  Książki (ubranie  się  w  stroje
w  określonym  kolorze-  osoby  te  nie  dostaną
pracy  domowej  i  zostaną  zwolnione
z  odpowiedzi  ustnej.  Ponadto  quiz  dotyczący
treści książki [jeśli powstał film, to o filmie też]
-  klasa,  która  zdobędzie  największy  wynik
dostanie nagrodę oraz każdy uczeń obecny tego
dnia dostanie +2 punkty z zachowania);

 Kontynuacja  Szczęśliwego  Numerka  (numerek
będzie  losowany  co  tydzień-
we wtorki);

 Muzyczne przerwy (jako iż przez pandemię nie
będziemy mieli  żadnych dyskotek,  to uznałam,
że genialnym pomysłem będzie przeniesienie ich
na  korytarze.  W  każdej  strefie  na  długiej
przerwie zostanie puszczona muzyka.) 

 Więcej konkursów, m. in. literackich.

 Uwzględnianie  Waszych  pomysłów  
w  działalności  samorządu  uczniowskiego
(możecie  podsyłać  swoje  pomysły  z  krótkim
opisem do mnie na pocztę office, potem wraz z
samorządem  rozważymy  je,  a  te  najlepsze
wprowadzimy w życie);

 Postaram  się,  aby  remont  łazienek,  który  jest
wyczekiwany przez starsze klasy od lat,  został
rozważony przez Dyrekcję;

Podsumowując,  mam  nadzieję,  że  plan  przypadł
Wam do gustu. Jeszcze raz bardzo, z całego serca
dziękuję,  że  daliście  możliwość  reprezentowania
Was i Waszych interesów. 

Pamiętajcie,  że  jestem  otwarta  na  Wasze
propozycje.

Z wyrazami szacunku, Wasza przewodnicząca
Sonia Pfau
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2  października  obchodziliśmy  X  Światowy  Dzień  Tabliczki  Mnożenia.

Jestto międzynarodowa akcja,  która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie

tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia

jest niezbędna w życiu codziennym. Z tej okazji zostały przeprowadzone trzy konkursy, których

celem  było  propagowanie  uczenia  się  matematyki  poprzez  zabawę.

Dwa konkursy odbyły się w naszej szkole, natomiast trzeci - interaktywny konkurs matematyczno-

logiczny  ARCYMISTRZ  MNOŻENIA  organizowany  jest  przez  Mateusza  Grabowskiego

na  oficjalnej  stronie  ŚDTM  -  czekamy  na  wyniki  I  etapu. 

Pierwszy konkurs  sprawdzał  znajomość  tabliczki  mnożenia.  Dzięki  Tetrisowej  Tabliczce

Mnożenia  MATKULKI  wyłoniliśmy  SZKOLNYCH  EKSPERTÓW  Tabliczki  Mnożenia  oraz

EKSPERTÓW  KLASOWYCH.

Drugi konkurs polegał na napisaniu rymowanki lub wiersza dotyczących tabliczki 

mnożenia. Oto nagrodzone prace:

SZKOLNI EKSPERCI:
I miejsce - Karol Kwiatkowski 7a 
(3113 punktów)
II miejsce - Piotr Piskorz 8b (2257)
III miejsce - Alicja Domagała (2222)

KLASOWI EKSPERCI:
4a - Adam Maciąg
4b - Rafał Pszczłka
5a - Hanna Łoboda
5b - Kacper Śiątek
6a - Lena Maciąg
6b - Aleksandra Stadryniak
6c - Piotr Janek
7b - Jakub Gizicki

I miejsce
„Tabliczka mnożenia na lepsze świat zmienia” 

Tabliczka mnożenia w szufladzie siedziała, 
żadnej cyferki nie wychylała. 
Po co wychodzić? Po co się trudzić? 
Dzieci ze szkoły będą marudzić! 
Była pandemia, potem wakacje, 
więc po co z liczeniem te kombinacje? 
Pani Tabliczce żyło się świetnie, 
a dzieciom mijały miesiące letnie. 
Aż wreszcie przyszedł wrześniowy czas… 
Tabliczka chciała wziąć nogi za pas! 
Jak się pokazać? Jak wyjść z ukrycia? 
Uczniom potrzebna jestem do życia. 
A tyle czasu nic nie robili, 
na zaległości potrzeba chwili! 
Pani Tabliczka poszła do szkoły, 
drzwi klasy otworzył uczeń wesoły. 
Chętnie współpracę swą rozpoczęli, 
mnóstwo zabawy też przy tym mieli. 
Odtąd tabliczka do żaden przymus, 
a każdy uczeń to szkolny prymus! 
                              Amelia Czerwińska klasa 4a 
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wyróżnienie
Dość tego siedzenia ucz się tabliczki mnożenia!   
Tabliczka to nic złego, ona potrzebna jest dla każdego.  
Jak ją opanujemy i zadania rozwiążemy,  
w sklepie sobie poradzimy, jeśli dobrze pomnożymy.  
Kto zna tabliczkę mnożenia nie boi się i dzielenia. 
                                                 Maja Ratyńska kl 4b 

wyróżnienie
Gdy prezesem chcesz być w banku,  
mnóż wciąż liczby o poranku! 
                         Kalina Dusza klasa 4a 

II miejsce
,,Wiersz o Tabliczce Mnożenia”  

Tabliczka mnożenia spełnia moje marzenia. 
Mnożyć nie mnożyć oto jest pytanie? 
Tylko moja Pani na nie mi odpowie. 
Bo każdy uczeń dobrze wie, 
że matmy bez tabliczki nie nauczy się. 
Mnożąc przez życie będziesz czuć się znakomicie. 
Tabliczko mnożenia, 
Jesteś nam w życiu potrzebna, a nikt cię nie docenia. 
Ja ważność twą widzę i opisuję, 
Każdego dnia używam Cię i potrzebuję. 
Ty droga ma tabliczko łatwiej wchodź do głowy, 
Bym mogła Cię pamiętać całą a nie do połowy! 
                                       Amelia Mendrek klasa 7a 

III miejsce
Dzieci mnożą i dodają       
Jak na złość zapominają 
Pani mówi ''mnóżcie proszę'' 
''Sprawdzian jutro wam przynoszę'' 
Liczą, myślą, i główkują, 
Mnożą, dzielą, kombinują 
Żeby pamięć zawitała 
Bo klasówka trudna sprawa 
Dzień tabliczki nagle przyszedł 
Strach bo nic dziś nie napisze 
Nagle jasność zaświeciła 
Więc tabliczka łatwa była. 
Same szóstki prawie były, 
I wszystkie dzieci się nauczyły. 
Bo tabliczka fajna jest  
A matematyka jest ''The best''� 
                    Martyna Gazda klasa 2a 
 

wyróżnienie
Tabliczka mnożenia    
ułatwia obliczenia. 
Skraca działanie  
i czas na przeliczanie. 
Czasu nie marnujesz,  
gdy z nią się zakumplujesz. 
Kalkulator to fajna rzecz,  
lecz wolę tabliczkę mnożenia w głowie mieć! 
                       Aleksandra Stadryniak klasa 6b 
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Pandemia koronawirusa spowodowała, że bieżący rok szkolny różni  się od poprzednich.
Tak jak w innych miejscach publicznych, tak i w szkołach musimy przestrzegać pewnych
zasad. Dzięki temu przebywanie we wspólnej przestrzeni będzie bezpieczniejsze. Doskonale
wiedzą to uczniowie klas ósmych, którzy przygotowali dla naszych Czytelników poniższe
informacje.

  COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra 
choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana
i opisana w grudniu 2019, w środkowych Chinach (miasto 
Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań 
zapoczątkowującej pandemię tej choroby.

Malwina Łoboda, kl. 8a; Zuzanna Bobrowska, 
kl.8b; Gabriela Stanik, kl. 8a

Zasady obowiązujące podczas pandemii COVID-19:

1. Jeżeli zaważasz u siebie jakieś objawy 
choroby, np. gorączkę lub kaszel lepiej 
pozostań w domu

2. Pamiętaj o częstym myciu rąk oraz ich 
dezynfekowaniu.

3. Noś maseczkę podczas zmieniania strefy.

4. Słuchaj się nauczyciela i pamiętaj, że kiedy 
lekcja odbywa się w innej strefie, klasa może 
zmienić ją tylko z nauczycielem.

5. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

6. Postaraj się ograniczać bliskie kontakty
 w szkole, np. podawanie ręki.

7. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.

8. Jedzenie i picie pakuj w osobnych foliach, 
aby zapobiegać dotykania go.

9. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów.

10. W razie wystąpienia objawów podczas 
pobytu w szkole, w tempie natychmiastowym 
poinformuj nauczyciela.

11. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa
przed i po lekcjach.
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Nasi  uczniowie  wzięli  udział  w  konkursie  pt.  ,,Cyberprzemocy  mówimy  NIE"
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. 

Głównym  celem  konkursu  było  ograniczenie  zjawiska  cyberprzemocy  wśród  dzieci
i  młodzieży,  podnoszenie  wiedzy  na  temat  zagrożeń,  którym  może  sprzyjać  korzystanie
z  sieci  Internet,  jak  również  kształtowanie  postaw  asertywnych  wobec  tego  niesprzyjającego
zjawiska. 

Konkurs  adresowany był do uczniów klas od VI do VIII, polegał  na stworzeniu MEM-u
internetowego,  który  swoją  stroną  graficzną  ma  zwrócić  uwagę  młodzieży
na zagrożenia związane z cyberprzemocą, a także na możliwości przeciwdziałania tej  przemocy
poprzez treść, jaką będzie ze sobą niósł.
Oto kilka wybranych prac konkursowych:
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Uczniowie klas 4 – 8 biorą udział w programie “Trzymaj formę”

Program  ten  umożliwia  poszerzenie  wiadomości  na  temat  zdrowego  odżywiania  i  roli

aktywnego wypoczynku w utrzymaniu zdrowia.

Uczennice z klasy 7b podjęły się umieszczania w gazetce szkolnej przepisów na zdrowe,

tanie dania. Oto jeden z nich.

Nie wiem czy wiecie, że na wygląd naszej skóry ma wpływ rodzaj jedzonego przez nas 

pokarmu. W tym okresie powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców. W ciągu kilku miesięcy 

zaproponujemy wam kilka przepisów na tanie, łatwe do wykonania, oraz zdrowe surówki 

i sałatki. Dzisiaj pierwszy z nich:

Przepis na bardzo szybką w przygotowaniu i lekką sałatkę:

• ½ opakowanie mixu sałat

• ½ kulki sera mozzarella 

• kilka kawałków suszonych pomidorów 

• garść orzechów włoskich 

• ½ puszki kukurydzy

• oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Pokrój suszone pomidory oraz ser na mniejsze kawałeczki. Wymieszaj z pozostałymi składnikami. 

Skrop sałatkę oliwą z oliwek. Nałóż odpowiednią dla siebie porcje i zajadaj 

ze smakiem!
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UCZNIOWSKA TWÓRCZOŚĆ...

W bieżącym numerze zapraszamy do lektury 
wierszy o jesieni napisanych przez naszych 
młodszych kolegów i koleżanki z klas trzecich.

Błażej Łoboda, kl. 3a

„Kolorowa jesień”

Przyszła jesień zapukała do mych drzwi.
Bukiet kolorowych astrów mi przyniosła.
Drzewa obsypała złotym liściem
Babie lato już na polach,
jak zaczarowane fruwa wciąż.
W lesie grzybów moc,
każdy ma pełen kosz.

Ewelina Piotrowska klasa 3b

Maja Błasińska, klasa 3a

Jesień jaka to piękna pora
lecą kolorowe,  śliczne liście, które

chętnie zbieram do wora,
moje półki zdobią zgrabne kasztanowe ludziki.

A w ogrodzie spacerują z jabłkiem na grzbiecie
młode, kolczaste jeżyki.

Grzybów w lasach całe mnóstwo
ach ta jesień to dopiero bóstwo

 Weronika Kołsut klasa 3b

Idzie jesień wielkimi krokami.
Zwiewa liście z drzew.
Czasem słonko świeci.

Czasem deszczyk z nieba leci. 
I wiaterek owiewa nas.

Filip Bochyński klasa 3b
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Lecą z drzew kasztany,
wiatr liście rozwiewa,
tu żołądź tam listek
już jesień przybywa.
 
Kolory ma złote i lekko czerwone
trochę żółte i pomarańczowe.
Ranek trochę zimny
mgłę ze sobą niesie.
Piękna jest ta nasza kolorowa jesień.

Julia Kacprzyk klasa 3b

Jesień najpiękniejsza pora roku,
kolorowa na każdym kroku.

Spadające liście z wiatrem figlują,
Całą okolicę na rudo i brązowo malują.

Filip Sasin klasa 3b

Kamil Spasiński, kl. 3a

Przyszedł sobie dawno śliczny, złoty 
wrzesień.

Teraz nam październik dała pani jesień.
Słonko rano później wstało,

 a bociany odleciały hen w dalekie kraje.
Lecą liście z drzew, żółci się każdy krzew.

Wiatr znów mocniej wieje,lecz mamy 
nadzieję,

że nam pani jesień słoneczko przyniesie.

Julia Makowiecka klasa 3b

Jesień, jesień ach to Ty!
Z liśćmi spadają deszczu łzy.
Drzewa kolorami stroją ulice,
podziwiam je ja i moi rodzice.
Jesienne liście spadają z drzew.
Łapią je dzieci,ja złapię też.
Jesień jest piękna, mówię to 
wam.
Każdy listeczek swój kolor ma.

Amelia Sasin klasa 3b
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Natalia Seweryn , kl. 8a
Czy tolerancja jest ważna?

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o tolerancji. Jest to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń
czy upodobań, które różnią się od naszych. Główne znaczenie tolerancji opiera się na szacunku i zaakceptowaniu 
odmienności drugiej osoby, a człowiek tolerancyjny to taki, który w pełni ją akceptuje i nie dostrzega różnic miedzy 
ludźmi na podstawie tego po jakiej stronie się odwołują, czy jak wyrażają siebie. Pytanie brzmi, więc:
Czy tolerancja jest ważna w naszym życiu i społeczeństwie? Uważam, że jest. Jest to jedno z określeń, które 
powinno mówić o każdym człowieku, bo każdy powinien traktować innych z szacunkiem. Wyrażać swoje poglądy, 
jednakże bez przekreślania od razu cudzych, jako tych mniej wartościowych. Dlaczego?

Od człowieka, który nie liczy się ze zdaniem innych
i wyklucza ich z powodów błahych, w pewnym momencie 
wszyscy się odwrócą, a jego chwała nie potrwa długo. 
Wszystko się zmienia, świat idzie do przodu. Nie 
zataczajmy koła, aby wrócić do czasów prześladowań 
podczas drugiej wojny światowej, podczas gdy Adolf 
Hitler bez konkretnych powodów mścił się na ludności 
pochodzenia żydowskiego. Myśląc, że wygrał, będąc 
okrutnym wobec ludzi, bardzo się pomylił, gdyż 
okupywana ludność polska sprzeciwiała się tym rządom
na każdym kroku. Jednak kiedy ostatecznie doszło
do momentu kulminacyjnego, ci, którzy traktowani przez 
Hitlera najokrutniej, również przeciwstawili się temu. 

Każdy ma takie same prawa i nie można 
dyskryminować kogoś, ze względu tylko na 
odstawanie jego od ogółu. Gdybyśmy nie zwracali 
uwagi na kulturę, szacunek i równouprawnienie dla 
wszystkich, nie moglibyśmy mówić o normach 
moralnych. Nie określajmy ludzi przez pryzmat plotek 
i domysłów. Nie każdy jest taki sam, jak opisują go 
inni. Nie każdy ciemnoskóry jest zbrodniarzem. Nie 
każdy z ludności cygańskiej to złodziej. Bardzo często 
wyklucza się kogoś ze względu na kolor skóry czy 
pochodzenie, ale nasza kultura osobista powinna 
sygnalizować nam o tym, że takie zachowanie nie jest 
odpowiednie. 

Z podanych argumentów wynika, iż tolerancja jest jak najbardziej potrzebna w życiu człowieka. Bez niej 
wrócilibyśmy do czasów drugiej wojny światowej i zapomnieli o prawach i obowiązku  powszechnego szanowania 
wszystkich. Niestety nie wszyscy stosują się do reguł i wielu  żyje w ciągłym strachu, w obawie o niezaakceptowanie 
przez społeczeństwo ich inności. Powinniśmy jednak przełamywać i obalać wszelkie mity i plotki. Raz na zawsze 
uświadomić całemu światu, że każdy z nas jest inny i nie musi podlegać nikomu. Każdy ma prawo do wyrażania 
siebie takim, jakim chce, wyglądać i żyć, jak tylko zechce, byleby szanował innych.

Gabriela Stanik, kl. 8a
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Maria Stanisława Konopnicka, z domu Wasiłowska, 
urodziła się 23 V 1842 roku w Suwałkach, zmarła
 zaś 8 X 1910 roku we Lwowie. Tworzyła poezje 
i nowele, zajmowała się również publicystyką, przekłada
mi i krytyką literacką. Jest powszechnie znana, zwłaszcza 
jako pisarz dziecięcy, uchodzi za jedną
z najwybitniejszych polskich pisarek. Posługiwała się 
wieloma kryptonimami i pseudonimami (M.K., K., 
Komar, Jan Sawa, Maro, Jan Waręż, Humanis, Ursus, 
Mieczysław Pazurek).

Od 2005 roku Maria Konopnicka jest patronką szkoły 
w Mazowszanach. 

„RZUCAM WSZYSTKO I CZYTAM!”

Pragnąc uczcić 110. rocznicę śmierci patronki naszej szkoły – Marii Konopnickiej – 
zorganizowaliśmy 8.10.2020r. akcję czytelniczą „Rzucam wszystko i czytam”.

Wydarzenie miało za zadanie przypomnienie Jej różnorodnej działalności literackiej i społecznej 
oraz najbardziej znanych utworów. W tym dniu nauczyciele uczący o godz. 920  czytali przez 15 
minut wiersze, nowele i baśnie. Wśród propozycji literackich znalazły się: „Wiersze dla dzieci”, 
„Jak to ze lnem było”, „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, „Dym”, „Nasza szkapa”, „Mendel 
gdański”, „Miłosierdzie gminy”. Dopełnieniem akcji była wystawa „Życie i twórczość Marii 
Konopnickiej” oraz ekspozycja utworów literackich Patronki oraz dzieł, poświęconych Jej życiu
i twórczości, zorganizowana w bibliotece szkolnej i udostępniona czytelnikom.
Mamy nadzieję, że zrealizowane działania zachęcą naszych uczniów do poznania twórczości 
Poetki i sięgnięcia po Jej utwory.
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W tym numerze gazetki w “Kąciku matematycznym” znajdują się łamigłówki związane
z tabliczką mnożenia. Ruszcie głową i … powodzenia!

Uzupełnij krzyżówki:

Każdej z 3 sów przyporządkowana jest pewna liczba.
Jaka wartość kryje się pod znakiem zapytania?
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Julia Wasilak, kl. 8a

Redakcja gazetki „Szkolniak”
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  1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole, gdzie jest 
dużo książek
4. Roznosi listy
5. Uczy w szkole
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc, w którym jest 
początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem 
Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą
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Opiekunowie gazetki: Aneta Urbańska, Marta Zaniat


