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Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym! 

Z okazji nowego roku szkolnego SU pragnie życzyć wszystkim uczniom, żeby 

zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności nie było smutnym obowiązkiem, ale 

wspaniałą przygodą, podczas której każdy z was będzie mógł odkryć swoje 

zdolności i rozwijać je z czynną pomocą naszych wspaniałych nauczycieli. 

Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, 

by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia 

Samorząd Uczniowski 

HASŁO:…………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………. 

POZIOM TRUDNOŚCI:    

Wraca Jasiu ze szkoły i mówi do 

mamy:  

- Mamo, w szkole mówią, że mam 

długą szyję.  

- Nie słuchaj ich, Jasiu! Ale teraz 

zobacz przez komin, czy tata nie idzie. 

*** 

Jasiu pyta mamę:  

- Mamo, mogę popatrzeć na telewizor?  

- Popatrzeć możesz, tylko nie włączaj. 

*** 

Ksiądz pyta na religii Jasia:  

- Jasiu, gdzie mieszka Bóg?  

- W mojej łazience. 

 - A dlaczego tak sądzisz? 

 - Bo jak rano mamusia siedzi w 

łazience, to tatuś zawsze woła: Boże, 

jeszcze tam siedzisz?! 

 

 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel 

pyta:  

- Czym będzie wyraz „chętnie” w 

zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach"? 

 Zgłasza się Jasiu:  

- Kłamstwem, panie profesorze. 

*** 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą 

babcia i pyta Pawełka:  

- Wnusiu, dobrze się chowasz? 

 - Staram się. Ale mama i tak zawsze 

mnie w końcu znajdzie i wykąpie. 

*** 

Ekspedientka do małego Jasia: 

- Proszę stanąć na końcu kolejki.  

- To niemożliwe - odpowiada 

rezolutny malec - Tam już ktoś stoi. 

 

 

 

Redakcja gazetki: 

Opiekunki: mgr Elżbieta Szostak, mgr Katarzyna 

Borecka 

Uczniowie: Alicja Jelonek, Julia Brodziak, Bartek 

Drosik, Klaudia Drynda, Adrianna Ślusarczyk,  

Wszystkie gazetki w wersji elektronicznej 

można znaleźć na stronie szkoły: 

Link: www.spprzystajn.pl 

 



 

 

 

CIASTECZKA OWSIANE: 

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI 

1.Czerwone korale wiszące na drzewie. 

2.Owoce dębu. 

3.Owoc drzewa ukryty w kolczastej skorupce. 

4.Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów. 

5.Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie. 

6.Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.  

 

JESIENNY KĄCIK KULINARNY 

ZUPA DYNIOWA: 

SKŁADNIKI: 

- dynia (600 g.)  

- cebula 
- 3 ząbki czosnku 

- sok z 

pomarańczy 
- 1/2 szklanki 

mleczka 

kokosowego 
- masło 

- sól, pieprz, curry 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Na maśle szklimy cebulę i rozgnieciony czosnek. 

Dodajemy pokrojoną w kostkę dynię i zalewamy 

wodą. Dusimy do zmięknięcia i dodajemy sok z 

pomarańczy oraz mleczko. 

Wartości odżywcze: białko: 13g/tłuszcze: 28.5g/ 

węglowodany: 67g (całość). 

SKŁADNIKI: 
- szklanka 
płatków 

owsianych 

- 125 g malin 
mrożonych 

- łyżka oleju 

kokosowego 
- 2 łyżki miodu 

- 5-6 orzechów 

włoskich 

- cynamon 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Wszystko blendujemy i pieczemy 15-20 min w 180 

stopniach. 

Wartości odżywcze: białko: 19.5g/tłuszcze: 

30g/węglowodany: 134.5g (całość). 

 

 

Z poprawnymi 

rozwiązaniami proszę 

zgłaszać się do p. Kasi 

Boreckiej. Zwycięzca 

zostanie wybrany 

drogą losowania. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych – rok szkolny 2018/2019 
 

Rok szkolny w tym roku rozpoczął się 3 września. Uczniowie i nauczyciele powrócili do budynku szkolnego w nowej szacie, a to za 

sprawą przeprowadzonych w obiekcie remontów: uzupełnieniu ubytków, wykonaniu zaprawek malarskich w różnych miejscach, 

dokonaniu wielu drobnych napraw. W naszej szkole odbył się gruntowny remont schodów i barierek w starszej części obiektu 

szkolnego, remont dachu na nowej części obiektu szkolnego, remont szatni przy hali sportowej. Ponadto dokonano wymiany 

oświetlenia w hali sportowej na ledowe, pomalowano stołówkę szkolną. Zamontowano rolety w małej sali gimnastycznej w 

starszej części obiektu szkolnego. Środki na rolety pozyskano od sponsorów oraz w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia 

Dziecka zorganizowanym przy bardzo dużym zaangażowaniu Rodziców. W najbliższym czasie planowany jest też montaż 

nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej. 
 

Kontynuacja projektów realizowanych na terenie szkoły 

 
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 będziemy kontynuowali realizację projektu „Pomagamy najsłabszym”, który wspiera 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów młodszych. Środki pozyskane w ramach projektu w kwocie 269 784,79 

zł przeznaczono na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, urządzenia TIK oraz zajęcia dla 

uczniów młodszych i z niepełnosprawnościami. Szkoła została doposażona w tablice interaktywne z projektorami (7szt.), laptopy 

(7szt.), urządzenia wielofunkcyjne (3 szt.), wizualizery (3szt.), ekrany na stojaku (7szt.), tablety (2szt.), zestaw nagłaśniający z 

mikrofonem. Ponadto szkoła pozyskała programy multimedialne, publikacje, plansze, gry i wiele innych. 

Dla uczniów klas I i IV zaplanowano w ramach projektu następujące zajęcia: matematyczno– przyrodnicze, korekcyjno– 

kompensacyjne i logopedyczne. 
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom niepełnosprawnym, zaplanowano zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne, dydaktyczno– wyrównawcze, logopedyczne oraz wspierające dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie uczęszczają na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne 

i w zespole, dydaktyczno – wyrównawcze indywidualne i w zespole, rewalidacyjne, logopedyczne. Ponadto uczniowie biorą udział 

  w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z różnych przedmiotów oraz w zajęciach 

wyrównujących braki w ramach godzin statutowych. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa Vc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

Wsparcie pedagogiczno – psychologiczno – zawodowe 

W naszej szkole oprócz pedagoga, doradcy zawodowego, pracuje psycholog, którego najważniejszym celem pracy jest 

zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. 

 

Uczniowie poszczególnych klas biorą udział w ciekawych wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych 

organizowanych przez wychowawców poszczególnych  klas. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wyjeżdżają cyklicznie na 

basen do Olesna. 

Jak co roku nasza szkoła z dużym zaangażowaniembierze udział w zbiórce makulatury. W tym roku zwycięstwo w konkursie na 

zebranie jak największej ilości makulatury  zdobyły następujące klasy: I. miejsce klasa V c, II. miejsce klasa VI a, III. miejsce 

klasa VI b. 

Nagrodą za I miejsce była  wycieczka na Jurę Krakowsko- Częstochowską, która odbyła się 01.10.2018. Udział w niej wzięli 

uczniowie klasy V c. W czasie wycieczki zwiedzili zamek w Olsztynie, Jaskinię Olsztyńską oraz Bramę Twardowskiego, Pałac 

Raczyńskich i Dworek Krasińskiego w Złotym Potoku.  

Nagrodą za II i III miejsce była wycieczka po ziemi kłobuckiej, która odbyła się 27.09.2018 r. Wzięli w niej udział 

uczniowie klasy VI a i VI b. W czasie wycieczki uczniowie zwiedzili: synagogę i cmentarz żydowski w 
Krzepicach, kościół i ruiny zamku w Dankowie, wapiennik w Wapienniku, Jaskinię Szachownica oraz Pomnik 

Bohaterów Bitwy pod Mokrą. 

 
 

Wycieczki i zajęcia 

rozwijające 

Klasy Via i VIb na wycieczce po ziemi kłobuckiej 



 

 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI? 

UWAGA! Powyższy tekst w całości pochodzi z bloga www.literutopia.pl. 

Redakcja gazetki nie jest jego właścicielem. 

SAMORZĄD SZKOLNY  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

AKCJE SKW 

Wizyta Świętego Mikołaja w Kresach: do dnia 14 listopada do świetlicy szkolnej można przynosić 

różnego rodzaju artykuły szkolne, słodycze (odporne na podróż)  i maskotki. Zebrane artykuły zostaną 

przekazane  przez Mikołaja polskim dzieciom na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 

Zbiórka na schronisko dla zwierząt w Częstochowie: do dnia 31 października będzie trwała zbiórka 

dla bezdomnych zwierząt z częstochowskiego schroniska. Potrzebne artykuły to: karma w puszkach dla 

kotów i psów, żwirek dla kotów, miski na pożywienie oraz stare ręczniki, koce czy też prześcieradła.   

KAŻDA POMOC MA ZNACZENIE! 

W dniu 12 października 2018 roku nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasy 

IVa i IVd pod opieką mgr. Doroty Szatraj i mgr. Ilony Wystalskiej przygotowały apel, który przedstawiły 
całej szkole. W ten szczególny dzień uczniowie składali nauczycielom życzenia i wręczali im drobne 

upominki w postaci kwiatów czy słodyczy. Z racji tego, że święto to obchodzą także uczniowie, oni 

również spotkali się z miłymi słowami od pracowników szkoły. Lekcje w tym dniu były skrócone. 

Wszyscy spędzili go w ciepłej atmosferze. 
Z okazji tych obchodów, chcemy życzyć całemu gronu pedagogicznemu sukcesów na różnych szczeblach, 

dalszego rozwoju oraz pomyślności w aktualnym roku szkolnym. 
Redakcja gazetki Echo Szkoły 

 

W naszej szkole, jak co roku, odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.  Został on 

wybrany drogą tajnego głosowania. Młodzież wybrała opiekunów oraz dwie osoby 

reprezentujące szkołę, których zadaniem jest dbanie o ład i porządek w naszej placówce. 

Ostatecznie na opiekunów Samorządu wybrano: p. Agnieszkę Leśniak oraz p. Marzenę 

Grajcar. Spośród kandydatów do Samorządu Uczniowskiego wyłoniono dwie uczennice. 

Przewodniczącą została Nel Bolewska z klasy IIIb gimnazjum, a zastępcą Katarzyna 

Galiczak również z klasy IIIb gimnazjum. Mamy nadzieję, że wybrane osoby spełnią 

wszystkie obietnice złożone w czasie wyborów, a w naszej szkole będzie wiele dni 

tematycznych, imprez oraz udogodnień.  
 

 

Całemu Samorządowi życzymy owocnej współpracy, chęci do działania, a także 

realizacji postawionych celów.  
 

Redakcja gazetki  ,,Echo Szkoły” 
 

1. Poszerzenie słownictwa. Czytając, poszerzasz swój zasób słownictwa. 

Powód jest prosty. Stykamy się z niezliczoną liczbą autorów. Każdy z nich ma 

swój własny styl pisania. Autorzy wręcz prześcigają się w pogoni o lepsze 

sformułowania i błyskotliwsze określenia, a to skutkuje bogatą paletą słów, 

które, jako czytelnik, możesz wprowadzić do swojego języka 
2. Rozwój wyobraźni. Czytając skomplikowane, żywe opisy scen znajdujących 

się w książce, jesteś zmuszony do wyobrażania sobie tego, o czym pisze autor. 

Rozwija to Twoją wyobraźnię i sprawia, że łatwiej Ci stworzyć w umyśle coraz 

bardziej abstrakcyjne obrazy.  

3. Nauka myślenia. Książki uczą myśleć, zmuszają Twój mózg do aktywności, 

przez co powstają nowe wiązania neuronalne w mózgu. Czytając, z tygodnia na 

tydzień zauważasz, że jesteś produktywniejszy, a Twoja aktywność myślowa 

przynosi Ci coraz więcej korzyści. 

4. Relaks i odprężenie. Nic tak nie koi skołatanych nerwów jak wieczór z 

dobrą książką i aromatyczną kawą. Kiedy czytasz, troski dnia codziennego 

odchodzą w dal. To wszystko jest poza Tobą, gdyż wkraczasz w świat, który 

stworzył dla Ciebie autor i w którym Twoje osobiste rozterki nie istnieją. Taki 

relaks ułatwia Ci zasypianie i obniża poziom hormonów stresu. 
5. Zasady pisowni. Kiedy czytasz, automatycznie zapamiętujesz sposób zapisu 

danych słów i zwrotów. Osoby, które regularnie czytają, nie mają problemów z 

ortografią! 

6. Lepsze wysławianie. Zasada taka sama jak przy rozwoju pisowni. 

Wysławiasz się logicznie, inteligentnie i w przyjemny dla ucha sposób. 
7. Kreatywność. Książki dostarczają mnóstwo pomysłów. W świecie książki 

nie ma barier, jeśli oswoisz się dobrze z tym światem, zrozumiesz, że stać Cię 

na pomysły równie dobre, jak Twojego ulubionego bohatera. 
8. Kształtowanie charakteru. Młodzież czytając książki obyczajowe, 

psychologiczne itp. uczy się kształtować charakter, rozróżniać pozytywne i 

negatywne zachowania. Perypetie książkowych bohaterów niejednokrotnie 

bardzo dobrze odzwierciedlają nasze codzienne życie. Pokazują, jakie 

konsekwencje mają poszczególne życiowe wybory i co w społeczeństwie jest 

akceptowane, a co negowane. 

9. Poprawa pamięci. Czytając i wyobrażając sobie poszczególne sceny, 

tworzysz nowe ścieżki neuronalne i tym samym wpływasz na rozwój swojego 

mózgu. Owocuje to poprawą pamięci, zwiększeniem zdolności koncentracji, 

łatwością kojarzenia faktów i analizowania. Jednym słowem regularne czytanie 

sprawia, że z dnia na dzień stajesz się inteligentniejszy i efektywniejszy. 
 
 

http://www.literutopia.pl/


 

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Po raz kolejny w naszej szkole została zorganizowana akcja „Sprzątanie świata”. 

Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. W piątek   

21 września  uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w rękawiczki i worki na 

odpady, a następnie klasami ruszyli oczyszczać naszą gminę ze śmieci. 
To wydarzenie jest bardzo ważne ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie 

gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% 

recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Dzięki 

pomocy szkół takich jak nasza, staje się to możliwe. 

 

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH SPORTOWCÓW 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

Dzień Chłopaka obchodzony jest w Polsce 30 września głównie wśród młodzieży szkolnej. 

Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym 

dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją 

sympatię. Dzień Chłopaka jest bardziej popularny od Dnia Mężczyzn.  

Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że z roku na rok zyskuje ono na 

popularności dzięki mediom, a szczególnie internetowi i portalom społecznościowym.  

Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję, jest Japonia. Prawdopodobnie już w VI 

wieku n.e. zapoczątkowane zostały obchody święta Tango no Sekku, czyli Dnia Chłopca, w 

którym rodziny cieszyły się z rozwoju i postępów w nauce męskiej części swojego potomstwa. 

W naszej szkole dziewczęta uczciły to święto wręczeniem chłopcom różnych małych prezentów, 

które wywoływały uśmiech na twarzach jubilatów. Poza tym we wszystkich klasach odbyło się 

głosowanie na najsympatyczniejszego chłopca. Zwycięzcom zostały zrobione zdjęcia, które 

zawisły na gazetce szkolnej na korytarzu. Wielu nauczycieli zrezygnowało również z tej okazji z 

pytania, co uczniowie z pewnością docenili  . 
 

 

Wyjątkowo humorystycznym prezentem  mogli się 

poszczycić chłopcy z klasy 5c – otrzymali koszulki z 

napisem „chłopaki do wzięcia”. Ubrania spotkały się z 

bardzo entuzjastycznym przyjęciem. 

 

CIEKAWOSTKI: CZY WIESZ, ŻE… 

1. Najpopularniejsze nazwiska w podanych krajach brzmią tak: 

- Polska – Nowak 

- Niemcy – Müler 

- Wielka Brytania – Smith 

- Włochy – Rossi 

2. Pierwszą tabliczkę czekolady stworzył Francis Fry w 1847r. 

3. W Japonii czarny kot przynosi szczęście. 

4. Armenia jest najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie. 

5. W Tajwanie znajduje się szpital imienia kultowej zabawki – „Hello Kitty”.  

6. W Warszawie osoby urodzone w środkach transportu publicznego mają prawo do bezpłatnego 

podróżowania aż do śmierci. 

7. Koty nie rozpoznają słodkiego smaku. 

8. Reksio jest rasy Jack Russel Terrier. 

9. Słoń przeciętnie wypija 210 litrów wody dziennie. 

 

 

W dniu 27 września 2018 roku na Stadionie OSiR w Kłobucku odbyły się zawody sztafetowych biegów 

przełajowych. Każda ze szkół  wystawiała po 6 reprezentantów. Odległości, jakie mieli do pokonania 

zawodnicy, to 800 metrów u dziewcząt i 1000 metrów w przypadku chłopców. 

Skład żeński (klasy VIII i gimnazjum): Grajcar Kinga, Matuszczyk Dominika, Wystalska Marta, Grzyb 

Emilia, Drynda Klaudia, Leśniak Karolina, Stemplewska Wiktoria – II miejsce. 

Skład męski (klasy VIII i gimnazjum): Piotr Wystalski, Żerdziński Kacper, Pakuła Kacper, Woźny 

Michał, Izydorczyk Miłosz, Krawczyk Radosław, Gloc Szymon – I miejsce. 

Skład męski (klasy IV – VI): Matyja Błażej, Matuszczyk Piotr, Szklarski Kamil, Ćwieląg Jakub, Kotarski 

Szymon. 

Skład żeński (klasy IV – VI): Janik Natasza, Cioch Daria, Wachowska Julia, Gworys Oliwia, Tomzińska 

Gabriela, Grajcar Sonia. 

We wtorek 16 października odbył się rejonowy etap zawodów, do którego zakwalifikowali się chłopcy 

(gimnazjum, klasa VII i VIII) i dziewczęta (również gimnazjum, klasa VII i VIII). Męski skład zdobył 7 

miejsce, a żeński – 5. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

  

 

Aktualnie z gospodarstw domowych 

do recyklingu trafia ok. 13% 

odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat 

zacząć zbierać ich poprzez selektywną 

zbiórkę trzykrotnie więcej! 

 

Zdjęcia zwycięzców konkursu na najsympatyczniejszego 

chłopaka. 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-chlopaka-2018-pomysly-na-prezent-dla-chlopaka-dzien,4810025,artgal,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-chlopaka-2018-pomysly-na-prezent-dla-chlopaka-dzien,4810025,artgal,t,id,tm.html

