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UCZNIOWIE KLAS 4-6 NA WYCIECZCE 
 

 

 

7 listopada uczniowie klas IV – VI pod opieką pani Agaty Szymczyk, pani Ireny Kukli i 

pani Wandy Wilczyńskiej uczestniczyli w wycieczce do Włoszczowy. Głównym celem 

wyjazdu było pokazanie młodzieży ciekawych form spędzania czasu. W programie 

wyprawy były: zajęcia na pływalni „Nemo”, obejrzenie sztuki pt. „Przygody Tomka 

Sawyera” wystawionej przez aktorów PSE Narodowego Teatru Edukacji im. Adama 

Mickiewicza z Wrocławia oraz zwiedzanie kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny reprezentującego styl barokowy. Wycieczka, oprócz wartości 

poznawczo – sportowych, stała się podstawą do ćwiczeń redakcyjnych na zajęciach 

lekcyjnych. 

Eliza Palac 
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W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Język to 

podstawa. Ucz się języków” uczniowie klas IV - VI wzięli 

udział w konkursie ‘’Poznaj świat przez języki ‘’. Aby się do 

niego odpowiednio przygotować, uczniowie uczestniczyli w 

specjalnej lekcji języka angielskiego, w trakcie której 

przypomnieli sobie najważniejsze wiadomości z zakresu 

geografii i kultury Wielkiej Brytanii. Następnie, zgodnie z 

regulaminem, uczniowie zalogowali się na stronie konkursu i 

rozwiązali kilka quizów. Jak sami zgodnie przyznali, niektóre 

z pytań nie sprawiły im trudności ale były również takie, 

które wymagały naprawdę dużej wiedzy. 

Konkurs miał zasięg ogólnopolski i niestety nie udało nam się 

zdobyć nagród rzeczowych, niemniej udział w rywalizacji 

zapewnił sporo pozytywnych emocji, był okazją do zdobycia 

nowych informacji i do wspólnej zabawy.   

Oto nazwiska uczniów, którzy wzięli udział w konkursie.  

klasa IV:  Dawid Stępień 

klasa V: Eliza Palac,  Maja Sobczyk, Julia Klimczyk 

klasa VI: Radosław Kupczyk, Adrian Maroń, Damian Frączek, 

Wiktoria Podstawka 

 

Damian Frączek 
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W dzisiejszych czasach języki obce, a w szczególności język angielski, pełnią 
niezwykle ważną rolę. Wszyscy korzystamy z Internetu, telefonów komórkowych 
oraz portali społecznościowych, dookoła nas dostrzegamy wiele skrótów 
pochodzących z języka angielskiego. Podczas krótkiego apelu uczniowie klasy III 
przybliżyli kolegom i koleżankom temat anglojęzycznych skrótów występujących 
w codziennym życiu. Najbardziej znane wśród młodzieży akronimy używane 
podczas internetowych czatów to LOL (z ang. Laughing Out Loud- śmieję się w 
głos), oraz WB(z ang. Welcome Back-witaj z powrotem). Niemniej, podczas 
internetowych rozmów równie często korzystamy ze skrótów takich jak: CUL(z 
ang. see you later- do zobaczenia później) , 4U(for you- dla Ciebie), 2U2(to you too- 
wzajemnie). Na zakończenie apelu uczniowie klasy III sprawdzili, czy koledzy i 
koleżanki zapamiętali akronimy, o których była mowa. Okazało się, że 
zdecydowana większość szkolnej społeczności doskonale odnajduje się w 
anglojęzycznym świecie. Zarówno nasi starsi jak i młodsi uczniowie wciąż 
wzbogacają zasób słownictwa o nowe, praktyczne w codziennym życiu zwroty i 
dostrzegają wartość nauki języków obcych. 

Weronika Woś 
 

 

 
20 października 2012 r. został rozstrzygnięty VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka. 
Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie oraz Przewodniczący 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk. Warunkiem uczestnictwa w 
konkursie było zgłoszenie maksymalnie trzech wierszy własnego autorstwa. Wiktoria Łapot z kl. III 

zajęła I miejsce w kategorii szkoła podstawowa I-III. 
Weronika Wertka 
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W KRAINIE BAŚNI……………. 

 
7 listopada dzieci z klas 0 –III wyjechały do domu kultury we Włoszczowie na 
przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowany świat braci Grimm”, wystawione 
przez Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu. Tegoroczna propozycja teatru 
to przeniesienie najmłodszego widza do baśniowego lasu, w którym trójka 
rodzeństwa przeżywa wiele przygód. Fabuła spektaklu promując tak 
uniwersalne postawy jak: miłość, przyjaźń, czy lojalność wobec rodzeństwa i 
przyjaciół, ukazuje dzieciom, że wszystkie przeciwności można pokonać, gdy 
się ma przy boku przyjaciela, na którym zawsze można polegać. 
 

Opiekunowie wycieczki 
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ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 

 

12 października 2012 roku, uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie 

powiększając wielką szkolną rodzinę. Świadkami tego niesłychanie ważnego wydarzenia w 

życiu najmłodszych uczniów szkoły byli zaproszeni goście: wójt Gminy Krasocin pan Ireneusz 

Gliściński, kierownik ZOPO w Krasocinie pani Irena Kuśmierczyk, ksiądz proboszcz Marek 

Szyba, dyrektor szkoły pani Małgorzata Klimczyk – Karpińska a także rodzice, nauczyciele i 

wszyscy uczniowie naszej szkoły. Nastój był podniosły. 

Uczniowie z przejęciem powtarzali słowa przysięgi a pani dyrektor, która dokonała 

oficjalnego pasowania, życzyła dzieciom, aby słowa przysięgi na zawsze już zagościły w ich 

sercach. Po ceremonii ślubowania w krótkim programie artystycznym pierwszoklasiści 

udowodnili, że „są do szkoły przygotowani". Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

Na zakończenie uroczystości  wójt Ireneusz Gliściński wręczył dzieciom słodką niespodziankę 

a rodzice przygotowali poczęstunek. 

Weronika Wertka 

 

 

 

Marzycielska Poczta w naszej szkole 

Spółdzielnia Uczniowska Żaczek wraz z opiekunem panią Magdaleną Kawka zachęca 

wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników naszej szkoły do udziału w ogólnopolskiej 

akcji charytatywnej Marzycielska Poczta. Udział jest bardzo prosty: 

1. Wejdźcie na stronę internetową http://marzycielskapoczta.pl/ i zapoznajcie się z profilami 

chorych dzieci. 

2. Wybierzcie przynajmniej jedno z dzieci i wspólnie z wychowawcą zorganizujcie akcję 

pisania do niego listów, kartek pocztowych czy malowania obrazków. 

http://szkola.mieczyn.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Amarzycielska-poczta-w-naszej-szkole&catid=10%3Aimprezy&Itemid=2
http://marzycielskapoczta.pl/
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Na kartce lub kopercie napiszcie adres dziecka. 

3. Swoje prace włóżcie do skrzynki pocztowej, która 6 grudnia zagości w każdej klasie. 

Chore dzieci kochają dostawać listy i kartki – to dla nich wspaniałe prezenty. Dzięki nim 

czują, że nie są same w swoim cierpieniu. Bądź Świętym Mikołajem, podaruj choremu 

dziecku odrobinę radości! 

 Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej 

 

W naszej szkole odbywał się będzie  konkurs na najładniejszą salę 
lekcyjną. Pamiętacie o wystroju, gazetkach stałych i 

okolicznościowych. Liczy się każdy pomysł i zaangażowanie całych 
zespołów klasowych. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ 

I. Cele konkursu: 

- stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjających nauce, 

- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za ład, porządek i estetykę w salach lekcyjnych, 

- motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy. 

II. Adresaci konkursu: 

- adresatami konkursu są uczniowie poszczególnych klas wraz z oddziałem przedszkolnym 

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie 

III. Czas trwania konkursu: rozpoczęcie w dniu 15.10.2012r.,  zakończenie w dniu 

31.05.2013r. 

IV. Sale oceniać będzie komisja w składzie: Pani Irena Kukla, Pani Magdalena Kawka, Pan 

Stanisław Iwanek, Weronika Woś, Hubert Frączek 
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V. Zasady konkursu 

W konkursie ocenie podlegać będą: czystość i estetyka, klasowe gazetki, wystrój sali, 

atrakcyjne pomysły na dekoracje sali. 

Komisja konkursowa dokona oceny sal trzykrotnie: na początku listopada, w grudniu - 

oceniany będzie wystrój świąteczny, w styczniu 

II etap: w marcu, w kwietniu, pod koniec maja 

Po każdym etapie zostaną przedstawione wyniki na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej szkoły. 

VI. Kryteria oceny sal lekcyjnych: 

Sale lekcyjne oceniane będą w skali punktowej: czystość i estetyka: od 1 do 6 pkt., 

klasowe gazetki: od 1 do 6 pkt., wystrój sali: od 1 do 6 pkt. Maksymalna ilość punktów 

do zdobycia w danym miesiącu – 18 pkt. Łącznie za trzy miesiące – 54 punkty. 

POWODZENIA!!!            

Opracował: Samorząd Uczniowski 

STREFA ŚMIECHU 

 
Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 

- Proszę wymienić pięć drapieżników. 
- Jeden lew i cztery tygrysy. 

 
 

- Jak brzmiały ostatnie słowa Twojego Pana od biologii?  

- Znam ten gatunek węża. Spokojnie…. nie jest jadowity. 
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