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Z okazji Dnia Ziemi nasza Szkoła włączyła się w ogólnopolską proekologiczną 
edukacyjną akcję „Listy dla Ziemi", zainicjowaną przez  Fundację Ekologiczną ARKA. 
Uczniowie klas IV-VI wykazali się dużą aktywnością w pisaniu listów. Jako 
ambasadorowie akcji ekologicznej  przekonywali dorosłych do recyklingu, sadzenia 
drzew i innych korzystnych dla środowiska zachowań. Najciekawsze prace autorzy 
odczytali na apelu szkolnym. Byli to: z kl.  VI Weronika Wertka, Weronika Woś, Kinga 
Chruściel oraz  Igor Kukla z kl. V. Po apelu uczniowie klasy IV wraz z opiekunką LOP, 
panią Ireną Kuklą, posadzili przed szkołą ozdobne drzewka. 

 

LIST WERONIKI WERTKI - UCZENNICY KLASY VI 

DRODZY DOROŚLI 

W imieniu moim, przyszłych pokoleń i przede wszystkim naszej kochanej Ziemi, ślę do 
Was prośbę: Szanujcie Planetę. 

Wiem, że Waszym zdaniem wygląda ona normalnie. Teraz jeszcze tak, ale co będzie za 
sto, dwieście lat? Wasze prawnuki będą rozwijały się wśród wysypisk śmieci. Dlatego 
proszę , pomyślcie o przyszłości. Chcielibyście żyć ze świadomością, że zwykła zabawa 
na podwórku może spowodować śmiertelną chorobę Waszego dziecka ?Jak? Przecież 
,to tylko jedna reklamówka, jedno pudełko po chemikaliach, jedna lodówka. Owszem. 
Ale niech każdy na Ziemi wyrzuci takie coś .To daje miliony szkodliwych substancji w 
glebie i powietrzu .A wystarczy wrzucić śmieci do odpowiednich pojemników. Jeden 
papier na ziemi mniej, to jedno życie robaczka więcej. Chrońcie też lasy. Dajcie im trwać 
w nienaruszonym stanie. Pozwólcie być czystymi. Moje słowa na większość z Was 
zapewne nie podziałały. Dlatego wcielcie się w Naszą Planetę. Połóżcie się na ziemi 
,niech ktoś wysypie na Was kubeł śmieci, odpadów, szklanych butelek .Prawda, że nie 
jest Wam miło? Tak samo czuje się ONA. Posłuchajcie mnie. To naprawdę ważne. 
Ratujcie świat. Jeszcze nie jest za późno. 

Z poważaniem Weronika                                              
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TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Tydzień promocji zdrowia – cykl imprez mających 

pomóc w zachowaniu tego jedynego i bezcennego skarbu. 

Poniedziałek, 15 kwietnia był „dniem witaminowym”. Dzieci z klasy III wraz z wychowawczynią 

– panią Lidią Siwek, przygotowały serię piosenek i wierszy o witaminach zawartych w owocach i 

warzywach i o ich ważnym wpływie na nasz organizm. 

 

   

Wtorek poświęcony był radzeniu sobie ze stresem. Uczniowie klasy VI, pod kierunkiem pani 
Agaty Frączek pokazali, jak radzić sobie z tym, z jednej strony paraliżującym, a z drugiej 
mobilizującym uczuciem, które towarzyszy każdemu z nas od narodzin aż po śmierć. 
Obejrzeliśmy pokaz karate w wykonaniu: Karoliny Wydrych, Pawła Wydrycha, Jakuba Jordana z 
klasy IV, Macieja Wydrycha i Julii Jordan z klasy II. Weronika Woś zaśpiewała piosenkę. W środę 

odbył się turniej matematyczno - sportowy z elementami wychowania komunikacyjnego, 

przygotowany przez panią Agatę Szymczyk i panią Agatę Frączek. Jego celem było rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień, logicznego myślenia oraz umiejętności pracy w zespole. W eliminacjach 

klasowych wzięli udział chętni uczniowie z klas IV-VI, którzy na pierwszym etapie rywalizowali 

rozwiązując krzyżówki matematyczne. W czwartek odbyła się najważniejsza impreza całego 

tygodnia – Gminna Biesiada Profilaktyczna. Tegoroczna, czwarta już biesiada miała hasło 

„Żyjemy zdrowo i bezpiecznie”.  Piątek – 19 kwietnia, był dniem podsumowań. Uczniów i 

nauczycieli powitała pani Agata Szymczyk, która zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej 

pt. „Dekalog zdrowego żywienia”. Po pokazie nastąpiła dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie: 

Dlaczego tak trudno stosować się nam do zasad zdrowego żywienia? W dalszej części dnia 

podsumowań rozstrzygnięto konkurs „Moja ulubiona potrawa” oraz wręczono dyplomy i medale 

zwycięzcom turnieju matematyczno - sportowego. Po zaciętej dogrywce zwycięzcą turnieju okazał 

się Dawid Stępień, który otrzymał tytuł „Mistrza krzyżówek matematycznych i nie tylko” oraz puchar 

Dyrektora Szkoły. Drugie miejsce – srebrny medal zdobył Daniel Larecki, a trzecie miejsce i 

brązowy medal – Weronika Wertka. 

                                                                                                        Zespół Szkoły Promującej Zdrowie 
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Tydzień Kultury Języka  
 

W związku z obchodami TKJ w naszej szkole odbyło się kilka konkursów: 
ortograficzny dla uczniów klas II – III i IV - VI, poprawności językowej oraz 

„Przysłowia mądrością narodów”. Mistrzem ortografii kl. IV – VI została uczennica 
klasy V – Julia Klimczyk, natomiast tytuły mistrzów poprawności językowej 

otrzymały: Patrycja Mróz (kl. IV), Kinga Czerwińska (kl. V) i Martyna Kmiecik (kl. 
VI). Laureatki szkolnych konkursów otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz oceny 

cząstkowe za prace dodatkowe z języka polskiego zgodnie z regulaminami 
konkursów. 

 

 

Żywa lekcja historii 

   
Dnia 13 marca 2013 roku uczestniczyliśmy w lekcji historii: „Staropolski Sarmatyzm i 

Epoka Szlachecka” poprowadzonej przez grupę artystyczną „Rekonstrukto” z Lublina. W 

części wstępnej zapoznano nas z genezą i ideologią sarmatyzmu, mogliśmy zobaczyć strój 

sarmaty, przymierzyć niektóre jego elementy. Po prezentacji uzbrojenia i metod walki odbył 

się krótki kurs szermierki dla wybranych osób. Następnie przeprowadzono proces 

czarownicy, którą wybrano z grona chętnych uczennic. Poddana ona została małym torturom 

na krześle inkwizycyjnym. Na zakończenie obejrzeliśmy z bliska bogatą kolekcją broni i 

rekwizytów, każdy mógł wziąć do ręki szablę, rapier czy hakownicę i usiąść na krześle 

tortur.  

Damian Frączek 
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 DZIEŃ KOBIET    

 
 

 W dniu 08.03.2013r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 
Dnia Kobiet. Chłopcy z szóstej klasy wyrecytowali wierszyki 
i życzenia dla Pań nauczycielek i uczennic. Potem każda 
dziewczyna została poczęstowana pysznymi cukierkami, a 
paniom wręczyliśmy kwiaty i czekoladki. 

Samorząd Uczniowski 
 

 

Sukces Natalii Pianka w konkursie 
recytatorskim 

W dniu 5.03.2013 nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego pt: „Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs odbył się w 
Domu Kultury we Włoszczowie. Uczennica kl. II Natalia Pianka zajęła II miejsce. Natalia 
recytowała wiersz pt: „Śpiewam wsi mojej” autorstwa Feliksa Raka. GRATULACJE, 
NATALIA! 

 

http://szkola.mieczyn.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439:sukces-natalii-pianka-w-konkursie-recytatorskim&catid=10:imprezy
http://szkola.mieczyn.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439:sukces-natalii-pianka-w-konkursie-recytatorskim&catid=10:imprezy
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A na koniec słodkie walentynki…………..     
 

 
    
Dziewczyny same upiekły i udekorowały ciastka. Mniam! 
 
 

 źródło: http://www.ekologia.pl/komentarze-

satyryczne/wiosna-balwana,18001.html 
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