
 

  

                Alfabet dobrych manier nastolatka 
Każda osoba powinna się stosować do alfabetu dobrych manier,         
a tu kilka przykładów: 
Arogancja – Okazywana słowami, minami, gestami wobec innych   
jest bardzo nie do wybaczenia. 

Dzień dobry – Obowiązkowo mówić! Nigdy nie zaszkodzi,                
nic nie kosztuje. 
Fair play – Nie oszukuj, nie wygrywaj cudzym kosztem,                    
nie wykorzystuj swojej przewagi 
Grzechy szkolne – Zrzucenie na kogoś swojej winy, 
podlizywanie się, wyśmiewanie… Niewybaczalne! 
Jedzenie – Niechlujne i głośne jedzenie jest kompromitujące. 
Niepunktualność – Ten, kto się spóźnia, zraża do siebie ludzi, 
jeszcze zanim ich zobaczy. 
Plucie – Czynność szczeniacka i obrzydliwa. 
Ręce – Zawsze są widoczne, więc z tego też powodu muszą być 
czyste i zadbane. Nie rozmawiamy trzymając je w kieszeniach. 
Zaczepki – Nie reagujemy na zaczepki, zwłaszcza gdy są 
ordynarne. 
Sądzę, że każdy takich zasad się trzyma, ale zawsze warto o nich 
przypomnieć. 

           Coś o porach roku … 
U nas w Polsce występują cztery 

pory roku: 

Wiosna – astronomicznie zaczyna 

się 20 marca, a kalendarzowo     21 

marca (równonoc wiosenna), 

Lato – astronomicznie zaczyna się 

21 czerwca,  a kalendarzowo      22 

czerwca (najdłuższy dzień roku), 

Jesień – kalendarzowo rozpoczyna 

się 23 września (równonoc 

jesienna),                     a 

astronomicznie 22 września, 

Zima – kalendarzowo rozpoczyna 

się 22 grudnia (najkrótszy dzień 

roku), a astronomicznie 21 grudnia. 

 

Trochę o czasie 
 

Czas w Polsce nie zawsze jest taki sam. 
W ciągu roku przestawiamy zegarki dwa 
razy. 
W ostatnią niedzielę marca o 1:00 czasu 
uniwersalnego (w Polsce jest to 2:00) 
przestawiamy zegarki do przodu na czas 
letni, a w ostatnią niedzielę października 
przestawiamy zegarki z godziny 3:00 na 
2:00. 
 

 Redakcja gazetki: 

Opiekunowie: p. Katarzyna Borecka, 

p. Elżbieta Szostak 

Uczniowie: Alicja Jelonek, Julia 

Brodziak, Klaudia Drynda, Adrianna 

Ślusarczyk, Bartłomiej Drosik, Kamil 
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Nowy ustrój szkolny 

 Od 1 września 2017 roku zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. 
Uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-
letniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej         w Przystajni. 

Edukacja w szkole podstawowej składa się z dwóch etapów:   
I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III - tzw. edukacja wczesnoszkolna    
II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII.                                              
Do  naszej szkoły uczęszczają uczniowie dotychczasowego gimnazjum. 

 
Udział naszej szkoły w projektach 

 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w 2016 roku 
wzięła 
udział i została laureatką konkursu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zielona 
Pracownia Projekt'2016. Uzyskaliśmy wówczas nagrodę w 
postaci projektora multimedialnego.  

 W 2017 roku nasza szkoła ponownie wzięła udział 
w organizowanym przez WFOŚ i GW w Katowicach  konkursie 
pn. Zielona pracownia'2017. W ramach środków pozyskanych 
z dofinansowania – w kwocie 28 847,37 zł  oraz  środków 
własnych utworzono pracownię ekologiczno – przyrodniczą 
"Eko-Przystań" w sali nr 23. W pomieszczeniu pomalowano 
ściany, odbyło się cyklinowanie i malowanie parkietu, zakupiono 
meble oraz ławki i krzesła. Pracownię wyposażono w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK. 

 Nasza szkoła wzięła  udział w Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa i pozyskała  środki finansowe na zakup 

książek. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań 

i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie bibliotek 

w podejmowaniu przedsięwzięć promujących czytelnictwo. 

Ważne jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, 

a także uatrakcyjnienie ich księgozbiorów poprzez zakup 

nowości wydawniczych. Program jest   w trakcie realizacji 

 

KĄCIK KULINARNY: ROZGRZEWAJĄCE HERBATY NA JESIEŃ 

Herbata goździkowa 

Szklanka czarnej herbaty 

2 goździki 

Plaster pomarańczy 

Miód 

Limonkowa herbata 

Szklanka herbaty 

2 plastry limonki 

Miód najlepiej lipowy 

Szczypta zmielonego imbiru 

Herbata z lipy 

2 łyżeczki suszonych kwiatów 

lipy 

Wrzątek 

Sok malinowy 

Herbata z jabłkiem i cynamonem 

Łyżeczka czarnej herbaty 

Łyżeczka suszonego jabłka 

Szczypta cynamonu 

2 goździki 

 
Humor 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do 

domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

 

 

Nagroda dla pierwszych trzech osób!!! 

Odpowiedzi zgłaszać do redakcji lub opiekunów. 

 

Krzyżówka 

1.Nazwisko polskiego 

reprezentanta Eurowizji 2016 

2.Muzyczny hit lata 2017. 

3. Imię polskiego skoczka, który 

zajął 3 miejsce na MŚ 2017 

4.Ciocia po niemiecku. 

5.Osoba towarzyska, otwarta. 

6. Autor ,,Pana Tadeusza''. 

7.Miejsce, w którym wypożyczasz 

książki (po angielsku). 

8.Popularna zabawka 

odstresowująca 

9.Modna tasiemka na szyję. 

 



 

Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  – w Kościołach 

łacińskich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający 

corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z poprzedzającą 

go uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się 

zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, 

wywodzącymi się z wierzeń pogańskich lub obrzędowości 

przedchrześcijańskiej. W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień 

Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, 

zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy 

wstawienniczej. W Kościołach wschodnich podobne obchody 

odbywają się kilkukrotnie w ciągu roku, przede wszystkim w okresie 

Wielkanocy. 

Halloween 

Zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach 

w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często 

widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Halloween 

najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem 

urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą 

popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka 

dynia. 

Andrzejki 

Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w 

wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza 

polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą 

Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku 

roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania 

ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 

 

Z funduszy europejskich Gmina wspólnie ze szkołą w ramach 

konkursu Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – tytuł 

projektu Pomagamy najsłabszym – wsparcie ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego, pozyskały środki      

na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt 

komputerowy oraz urządzenia TIK oraz zajęcia dla uczniów 

młodszych i z niepełnosprawnościami w kwocie prawie 300 000 zł. 

Realizacja projektu rozpocznie się w drugim semestrze roku 

szkolnego 2017/2018. 

Ponadto nasza szkoła znalazła się w wykazie szkół 

zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach 

rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno - komunikacyjnych Aktywna tablica. Wsparcie 

finansowe będzie przeznaczone na zakup tablicy z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym i głośnikami oraz 65 calowego monitora 

interaktywnego. 

INNE DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ SZKOŁY 

Zbudowano ogródek skalny - 

przesunięto nadmiar ziemi i usypano 

wzniesienie, ułożono krawężnik, 

rozmieszczono korę, kamienie, 

posadzono rośliny ozdobne, krzewy, 

drzewka, wytyczono ścieżkę i wysypano 

ją drobnymi kamykami. Środki na ten cel pozyskano między innymi  

podczas  organizacji festynu w czerwcu 

2017 roku. Bardzo serdecznie 

dziękujemy uczniom, rodzicom, 

nauczycielom i wszystkim innym 

osobom, które przyczyniły się do  

utworzenia ZIELONEJ KLASY za pracę, 



za trud i za poświęcony czas. Ponadto posadzono krzewy na 

kompleksie sportowym w pobliżu parkingu. 

Dokonano gruntownego remontu świetlicy szkolnej, w której 

wymieniono okna, pomalowano ściany, odbyło się cyklinowanie         

i malowanie parkietu, montaż rolet, zakup nowych stolików i krzeseł, 

by dzieci i młodzież mogły miło spędzać w niej czas. Ponadto 

w czasie wakacji dokonano demontażu kotłowni.  Montaż nowych 

kotłów grzewczych odbędzie się w październiku. Fundusze             

na montaż nowych pieców i  przygotowanie placówki do nowego 

roku szkolnego otrzymaliśmy od organu prowadzącego szkołę – 

Gminy Przystajń, za co władzom gminy serdecznie dziękujemy.  

Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły   

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy  warunków 

nauki i pracy w naszej szkole (zdjęcia na stronie szkoły 

zsprzystajn.pl) 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku 

szkolnym 2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018 będą organizowane następujące 
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów: 
 
szkół podstawowych z: 

 Języka Polskiego;  
 Matematyki;  
 Języka Angielskiego;  
 Języka Niemieckiego  
 Historii. 

 
 
 
 

 
Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach, aby pogłębiać 

swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, umacniać wiarę we własne 
siły i możliwości osiągania sukcesów, przygotować się do 
samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, kształtować 

odporność emocjonalną oraz pozytywną motywację do 
podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego 
wysiłku intelektualnego. 
CO NAS CZEKA … 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Inaczej Dzień Nauczyciela. W Polsce obchodzony 14 października. 
Miał swoje początki już w 1957 roku. 
Wtedy to podczas Światowej 
Konferencji Nauczycielskiej 
w Warszawie ustalono, że 20 listopada 
będzie „Międzynarodowym Dniem Karty 
Nauczyciela'' i świętem nauczycieli w 
Polsce. Po pewnym czasie przesunięto 
to święto na 14 października, a także 
zmieniono nazwę na ,,Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej''. 

 

W innych krajach Dzień Nauczyciela jest obchodzony w dniach: 

 w Brazylii 15 października 

  w Chinach 10 września 

 w Rosji 5 października 

 w Turcji 24 listopada 

 

 

 

 

 

 

 

dotychczasowych gimnazjów z:  
 Języka Polskiego;  
 Matematyki; Biologii; 
 Języka Angielskiego;  
 Historii;  
 Geografii;  
 Wiedzy o Społeczeństwie; 
 Fizyki;  
 Chemii; 
 Języka Niemieckiego; 

Zaproszenie 
Uczniowie klas V a i V b wraz  z wychowawcami, panią 

Edytą Galiczak i panią Elżbietą Szostak, serdecznie 

zapraszają na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

która odbędzie się w piątek 13 października 2017 roku      w 

sali gimnastycznej. Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej 

proszeni są o przyjście na godzinę 9:00, a uczniowie klas VII 

oraz II i III gimnazjum na godzinę 10:00. Ze sprawdzonych 

źródeł wiemy, że piątoklasiści przygotowali dla nas dużą 



 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 

Na całym świecie Międzynarodowy dzień bez przemocy obchodzimy 

2 października. Celem tego święta jest 

szerzenie idei życia bez przemocy. 

W tym dniu SU naszej szkoły zainicjował 

dla wszystkich uczniów SP i Gimnazjum 

spotkanie z funkcjonariuszami policji 

z Komendy Powiatowej w Kłobucku, 

którzy przeprowadzili pogadankę-

prelekcję związaną z tym dniem, udzielając cennych i pouczających uwag. 
 

WYCIECZKI NAGRODOWE 

Za zajęcie pierwszych miejsc w 

szkolnym konkursie - Zbiórka 

makulatury SKW zorganizował 

wycieczki dydaktyczne dzięki 

sponsorom: Gminie Przystajń oraz 

Firmie F.H. Koral z Kłobucka.  

 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom!  
 

Dnia 13.09.17r klasa IIIa SP wyjechała na 

wycieczkę do Ośrodka Edukacyjnego 

ZPKWŚ Kalinie. Uczniowie uczestniczyli w 

warsztatach na temat: „Smog jako jedno 

ze zjawisk zanieczyszczenia powietrza”. 

Na zakończenie uczniowie piekli kiełbaski. 

 

 

Dnia 18.09.17r uczniowie klas IIA 

Gim, Va i VIb SP wzięli udział                    

w wycieczce na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Uczniowie mieli wiele 

atrakcji m.in. zwiedzanie zamków i źródełka w Złotym Potoku. 

                        

Łącznie zebraliśmy 8,45 ton, makulatury!!!! 

CO SIĘ U NAS DZIAŁO … 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Sprzątanie Świata – międzynarodowa 

kampania odbywająca się na całym 

świecie w trzeci weekend września. 

Polega na zbiorowym sprzątaniu 

śmieci zalegających poza miejscami 

przeznaczonymi do ich składowania. 

Jej celem jest wzrost świadomości 

ekologicznej społeczeństw. 

 

 

 

Akcja „Sprzątanie świata" 

wywodzi się z Australii. Po raz 

pierwszy odbyła się w 1989 r., 

kiedy 40 tysięcy mieszkańców 

Sydney wzięło udział w akcji 

sprzątania terenów portu.  

 

 

 

 

Nasza szkoła również wzięła 

udział w tej akcji. W dniu 

18.09.2017 r.  uczniowie klas 

I-III porządkowali teren wokół 

szkoły oraz plac zabaw, 

świetnie się przy tym bawiąc. 



 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

Dzień Chłopaka to święto obchodzone w Polsce przez nastolatków           
i mężczyzn 30 września. Dziewczęta tego dnia obdarowują kolegów 
upominkami. Organizowane są w tym dniu przeróżne ogniska, 
imprezy. Historia tego święta ma początek w 1999r. na wyspach 
Trinidad i Tobago (Karaiby). 

 

Dzień chłopaka w innych krajach: 
7 lutego – Malta 
5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 
5 maja – w Japonii (święto Tango-no Sekku) 
15 lipca – Brazylia 
7 października – Norwegia 
19 listopada – Indie, Meksyk 
25 listopada – Kanada 
 

CHŁOPAK w różnych językach: 
> angielski – boy 
> niemiecki – Junge 
> włoski – ragazzo 
> hiszpański – chico 
> francuski – garçon 
> norweski – gutt 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE 
 

W środę 27 września w naszej szkole podstawowej odbyła się 
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. W pierwszej części od 1-2 
godziny lekcyjnej na dyskotece bawiły się klasy I-III SP, a na 3-4 
lekcji salę przejęły klasy IV-VI SP. 

 

 

W piątek 29 września od godziny 1800 do 2100 w naszej szkole 

odbywał się Wieczór Filmowy z okazji Dnia Chłopaka. W spotkaniu  

wzięły udział klasy VII SP i II-III Gimnazjum. Oglądali oni filmy:  Need 

for speed, Gwiazd naszych wina, Jutro będziemy szczęśliwi, Piraci 

z Karaibów i wiele innych. Uczniowie dostali przekąski  tj. popcorn,  

aby poczuć się jak w prawdziwym kinie. A po krótkim czasie 

dojechała również pizza. 

 

Był plecak na plecach i były walizki, 

a teraz wakacje skończone. 

Tornistry i teczki czekają na wszystkich 

i zaraz zawoła nas dzwonek. 

                                              Wanda Chotomska 


