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Z ŻYCIA 

SZKOŁY  
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach 

      Nr 1 wrzesień, październik 2014r. 

         Witamy wszystkich uczniów w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że ten 

pierwszy numer gazetki będzie się Wam podobał. Serdecznie witamy pierwszaków, 

którzy po raz pierwszy są z nami w szkole. Jeśli macie informacje, którymi chcielibyście 

się podzielić z całą szkołą możecie zgłaszać je do redakcji. 

Samorząd uczniowski został wybrany przez uczniów klas 4-6 i 

wszystkich nauczycieli. Kandydowały 4 uczennice klas VI. 

Społeczność szkolna wybrała: 

Przewodnicząca:    Julia Wojtyna 

Zastępca:    Yasmine Bouteben 

Opiekunowie gazetki:    Zuzanna Trojnar  i  Anna Brzuzan 

       Mojemu Nauczycielowi 

Dziękuję, że pomagasz mi odkrywać 

świat, badać go, tworzyć, pytać i wyjaśniać. 

Dzięki Tobie odkrywam swoją wartość i to,       

co potrafię robić najlepiej.  

Dziękuję za pokazanie mi, że porażki 

mogą mnie nauczyć dużo o samym sobie. 

Pokazujesz, że życie może być nudne jak szary papier albo barwne jak tęcza.  

Wybór zależy ode mnie!   

Dzień Nauczyciela 

Właściwie i poprawnie - Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich 

pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października. Na mocy artykułu 74 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji 

Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich 

pracowników oświaty. 
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XIV Dzień Papieski. "Jan Paweł II - Świętymi 
Bądźcie" 

Ustanowienie Dnia Papieskiego 
Dzień 16 października został ustanowiony 

świętem przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku - 
jak stwierdzono w uchwale …………………………     
- w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, 
człowiekowi, który sięgając do  źródeł 
chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi                 
i pokory. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 
posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch 
wstrzymało się od głosu. 

       Dzień Papieski w Kościele Polskim  

Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim Kościele rzymskokatolickim 

Dzień Papieski - dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem 

Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - 

rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem 

przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W trakcie Dnia Papieskiego 

zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych   

i ubogich rodzin. 

 Kanonizacja Jana Pawła II  odbyła się 27 kwietnia 2014 w Watykanie na Placu 

Świętego Piotra, podczas której dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł 

II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego. 

W naszym kościele parafialnym 22 października odbył się występ o Janie Pawle II.  

Inscenizacja  przedstawiała jak nasz wielki święty wstępuje do nieba i oddaje się  w ręce 

Boga. Ukazano, że w niebie są same przyjemności a na ziemi pozostała tęsknota za 

Janem Pawłem II.  Ludzie bardzo kochali go, tęsknili i płakali za nim, gdy odszedł od 

nich. Tłumy czuwających i modlących się zaczęły płakać. 

 

W październiku uczęszczamy na nabożeństwa różańcowe poświęcone Maryi. 

Modlimy się za jej i papieża wstawiennictwem o każdą ważną dla nas sprawę, zdrowie, 

pomoc w ważnym sprawdzianie, czy o pokój na świecie. Jeśli prosimy to należy również 

przepraszać, że jest się słabym w codziennym życiu, nie dajemy sobie rady w różnych 

sytuacjach, a także dziękować za rodzinę, za rozum, za pomoc. Opracowała Zuzanna Trojnar 

 
1 listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych, 

a 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny.  W tych dniach 
pamiętamy o modlitwie za wszystkich zmarłych. Dzień 
„Wszystkich Świętych” nie oznacza, że mamy pamiętać        
i modlić się tylko za świętych lecz za wszystkich bliskich, 
których już nie ma wśród nas. Należy iść na cmentarz, 
zaświecić znicze na grobach, pomodlić się w intencji 
zmarłych. Można również ofiarować mszę świętą za jakąś 
bliską, zmarłą osobę.                         Opracowała Zuzanna Trojnar 
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PASOWANIE 
 W dniu 14 października 2014 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie 47 

pierwszoklasistów  na uczniów naszej szkoły.  

 

Jeden dzień z życia ucznia/szkoły. 

14 października odbyło się pasowanie na ucznia naszej szkoły. Było bardzo miło, 

ponieważ jedna z dziewczynek przypomniała mi dawne czasy, kiedy to ja miałam 

pasowanie i druga klasa podarowała nam upominki. Jednak nie tylko to się zdarzyło. 

Uczniowie podarowali pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane upominki z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Każdy nauczyciel dostał piękną sowę. Naszej pani i zarazem 

wychowawczyni uczniowie klasy 5 b osobiście poszli wręczyć upominek. Kiedy 

nauczycielka otworzyła drzwi powiedzieliśmy razem „Wszystkiego najlepszego”, pani 

była bardzo wzruszona i szczęśliwa. Opracowała Paulina Olechowska 

27 listopada w naszej szkole odbędzie się Zabawa Andrzejkowa. Na Andrzejki 

samorząd szkolny przygotował ciekawe atrakcje m.in. malowanie twarzy, pomysłowe 

fryzury, konkursy, zabawy z fantami.  

Trochę humoru nie zaszkodzi… 

Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa, Ren czy Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze Jasiu, a o ile jest dłuższa? 

- O sześć liter. 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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Mama pyta Jasia: 

- Jasiu jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej? 

- Dzwonek, mamo. 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Zagadki: 

 

1. Jaka jest różnica między komputerem a praniem? 

2.Co robi pająk w internecie?   

 

ROZRYWKA 

 Przeskakiwanka matematyczna 

 W polu zaznaczonym grubszą linią znajdują 

się litery stanowiące początek ukrytego hasła, a 

poniżej liczba 1. Przeskakując o pewną liczbę pól, 

których wynik działań wzrasta o 3, otrzymasz hasło. 

Rebus

 
 

Osiągnięcia naszych koleżanek i kolegów: 

 Paulina Olechowska z V b zdobyła wyróżnienie w szkolnym 

konkursie na najciekawszy artykuł do gazetki szkolnej. 

 Anna Brzuzan  VI a zajęła I miejsce i Szymon Wajda VI a  

zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 

 pt. „Ekologia rzecz nie nowa, trzeba w nią zainwestować”. 

 Kamil Jaskuła II b, 

Julia Zakielarz II b, Sara 

Orłoś II a, Anna Barnat II b 

zajęli I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym pt. 

„Wyprawa do krainy baśni Andersena”. 
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 Julita Wojnar III a, Aniela Krupa 

III a, Krystian Dołęga III b, Anna 

Barnat III b, Jakub Szczepański 

III b, Ewelina Mac III b, Sara 

Orłoś II a, Kinga Grygar II b, 

Julia Zakielarz II b, Patryk Kubis 

II b, Kamil Jaskuła II b, Amelia 

Ortwein II b zajęli I miejsce w 

Szkolnym Konkursie 

Czytelniczym pt. „Wyprawa do 

krainy baśni Andersena. 

 

 

 

Konkurs 

Szkolny konkurs na najciekawszy artykuł do gazetki szkolnej. 

    

 Napisz artykuł, opowiadanie, sprawozdanie, wywiad, felieton, komentarz, 

reportaż na wybrany temat, a opublikujemy go w gazetce szkolnej „Z życia 

szkoły”. Pamiętaj aby do artykułu dołączyć zdjęcie. 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Adama 

Mickiewicza w Białobrzegach. 

 Prace powinny być w formie papierowej i elektronicznej.  

 Należy dostarczać je do biblioteki szkolnej do p. Teresy Kruk. 

 Prace napisane komputerowo w programie Microsoft Word można wysyłać na 

adres terkru@wp.pl (nie zapomnijcie podpisać się!). 

 Termin oddawania prac do 28.11.2014r. 

 Uczestnicy konkursu otrzymają: dodatnie punkty, wysoką ocenę z języka 

polskiego, pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 

Zachęcamy do udziału w konkursie. 

                                                              Zespół redakcyjny 
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Kącik Książki 

 

Opracowała Anna Brzuzan 

 

Odpowiedzi na zagadki:  

1.Inaczej się zawiesza 
2.Plecie sieć. 
 
Redakcja: Anna Brzuzan, Zuzanna Trojnar, Weronika Maczuga. 
 

 
 
 

 

„Fletcher Moon – prywatny 

detektyw” 

Książka opowiada o chłopcu, który działa w szkole jako 

prywatny detektyw. Do tej pory zajmował się 

rozstrzyganiem koleżeńskich sporów i wykrywaniem 

drobnych wykroczeń za co płacono mu słodyczami. 

Zawsze jednak marzył, by stać się prawdziwym 

detektywem. Wreszcie nadchodzi moment, w którym 

będzie mógł w pełni wykorzystać swoje zdolności. W 

miasteczku dochodzi do napaści, podpalenia i kradzieży… 
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Jesienne kąciki przyrody 

 

 


