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 Jak co roku 
w naszej szkole 
o b c h o d z i l i ś m y 
Dzień Edukacji 
Narodowej popu-
l a r n i e  zwa n y 
Dniem Nauczycie-
la. Tego dnia [13 
października] za-
szczycił nas swoją 
obecnością wójt 
gminy Krasocin, 
pan Józef Siwek. 
 Akademię dla 
wszystkich zapro-

szonych gości przy-
gotowali uczniowie 
klas IV-VI pod kie-
runkiem  pań Agaty 
Szymczyk, Ireny  
Kukli.  
 Kulminacyjnym mo-
mentem uroczysto-
ści były nagrody dla 
nauczycieli: pani 
Wandy Wilczyńskiej, 
pani Mieczysławy Ci-
szek, pani Agaty 
Frączek i pani Agaty 

Szymczyk. 
Nagrodę otrzymała również dyrek-

tor szkoły -pani Małgorzata Klim-
czyk. Nagrodę wręczył osobiście  

Święto nauczycieli 

MIŚ 
CZYLI MY I ŚWIAT 
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„Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem” /Cyceron/     

wójt gminy Kra-
socin. 

/Redakcja/  
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 18 października 
2006 roku uczniowie kla-
sy piątej przypomnieli 
nam  o rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Papie-
ża —Jana Pawła II.  
Pod kierunkiem księdza 
Marka Szyby uczniowie 
przygotowali informacje 
o papieskich pielgrzym-
kach jak również przed-
stawili uczucia towarzy-

szące różnym osobom w 
chwili śmierci papieża.   

 
        /Patrycja Ptak/ 

/Dominika Tatar/ 

odbyło się wiele konkur-

 Od kilku lat nasza szkoła 
bierze udział w zlocie rowero-
wym. Miejscem spotkania jest 
stadion sportowy we Włoszczo-
we. Uczniowie klas V - VI pod 
opieką pani Agaty Frączek, pani 
Ireny Kukli i pani Violetty Chru-
ściel— mamy jednego z uczestni-
ków, po wielu trudach związa-
nych z usterkami rowerów, do-
tarli na miejsce spotkania. Tam 

sów, między innymi: jazda 
slalomem na czas oraz  wybór 
najbezpieczniejszego rowe-
ru. Był również smaczny po-
częstunek, który musiał wy-
starczyć na drogę powrotną 
do domu (około 25 kilome-
trów). 

         /Katarzyna Kowalczyk/ 
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Zlot rowerowy 

MIŚ 

DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE 

prezentowałam ja—czyli 
Katarzyna Kowalczyk. 
Sprawdzian pisało pięt-
naście osób ze szkół pod-
stawowych całej gminy 
Krasocin.  

/Katarzyna Kowalczyk/ 

 W dniu 26 paź-
dziernika 2006 roku w 
Bukowie odbył się kon-
kurs humanistyczny dla 
uczniów klas VI—”Na 
Parnasie w szóstej kla-
sie”.  Naszą szkołę re-

Konkurs humanistyczny- „Na Parnasie w szóstej klasie” 

Ale trudne!!! 
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 3 listopada 2006 roku w 
naszej szkole odbyło się ślubo-
wanie klasy pierwszej. Dzieci 
pod kierunkiem swojej wycho-
wawczyni - pani Urszuli Dudek 
przygotowywały się do tego 
dnia od początku roku szkolne-
go. Wagę uroczystości podkre-
ślił moment poświęcenia pleca-
ków przez księdza proboszcza 
Marka Szybę. Niezapomnianym 
przeżyciem był na pewno mo-
ment samego pasowania na 
ucznia wieeelkim ołówkiem, 
który dzierżyła pani dyrektor. 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

Uroczystość zakończyły prezenty i słodko-
ści przygotowane przez rodziców dzieci 
klasy pierwszej. 

/Kasia Kowalczyk/ 

„Wiedza jest drugim słońcem dla  
ludzi” /Platon/  
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 7 listopada 2006r. 
byłem uczestnikiem 
konkursu MATEMA-
TYCZNO – PRZYROD-
NICZEGO, który w 
tym roku odbył się w 
Olesznie. 
Brało w nim udział  14 
tęgich głów z całej gmi-

ny. Sprawdzian był na 
40 punktów. Kolega z 
Krasocina zdobył 20 
punktów i była to naj-
większa ilość . Ja uzy-
skałem 17 punktów i 
myślę, że nie wypadłem 
najgorzej.    

/Łukasz Kozieł/ 

Konkurs MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY  

Ucz się ucz bo nauka 
to potęgi klucz!!! 

 14 listopada 2006 roku w Krasocinie od-
były się zawody w badmintona. Naszą szkołę 
reprezentowały następujące osoby: Klimczyk 
Aneta, Larecka Katarzyna, Frączek Magda , 
Frączek Dawid, Chruściel Krystian, Ciszek 
Piotr. Rywalizowaliśmy z takimi szkołami jak: 
SP Krasocin, SP Oleszno, SP  Czostków. Dru-
żyna dziewcząt z Mieczyna zajęła I miejsce, a 
chłopców II miejsce.  

Indywidualnie : Klimczyk 
Aneta zajęła I miejsce, 
Larecka Katarzyna II, Frączek Magdalena -III, 
Ciszek Piotr - IV, Chruściel Krystian —V, a Frą-
czek Dawid —IX.  

                                              /Katarzyna Larecka/ 

ZAWODY SPORTOWE 
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 24 listopada 2006r. w  Szkole 
Podstawowej w Mieczynie odbyło się 
przedstawienie inauguracyjne dotyczą-
ce zdrowego stylu życia. Zachęcały do 
niego przedszkolaki z Oddziału Przed-
szkolnego - wychowankowie pani mgr 
Małgorzaty Sornat.  

Rośniemy zdrowo 

Dzięki sponsorom : pani Marioli Ko-
walczyk z Mieczyna i Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej z Włoszczo-
wy, każdy uczeń, nauczyciel i rodzic 
dostał przepyszny serek i jabłko.  

 

                                                 /Łukasz Kozieł/  
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Ale śmieszne ! 

Wnuczek wiezie babcię 
samochodem po mieście, 
co chwilę zmieniając bie-
gi. 
Po chwili babcia zwraca 
się do wnuczka: 
• Jak chcesz, to ja ci 

mogę mieszać tę 
benzynę. 

 
 
 
 

NA WESOŁO 

 Dowcipny pilot przygo-
towuje się do lądowania  
i zgłasza się do kontrole-
ra lotu: 
• Zgadnij kto? 
Kontroler lotu zgasił 
wszystkie światła na pa-
sie i zwraca się do pilota: 
• Zgadnij gdzie? 
 


