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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Agresja fizyczna 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii 
Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria –  prace Patrycji Jarosz 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

 

AGRESJA FIZYCZNA 
Agresja fizyczna to fizyczny atak na drugą osobę lub jej własność. Najczęściej 

przybiera formę bezpośrednią. Dochodzi wtedy do fizycznego kontaktu agresora 

z ofiarą, np.: w postaci uderzeń, popchnięć lub zadawania ran. Agresja fizyczna może 

mieć charakter instrumentalny i emocjonalny. Jej przyczyn agresji doszukiwać się 

w środowisku rodzinnym, które ma bardzo ważny wpływ na powstawanie zachowań 

agresywnych. Dzieci częściej są agresywne, jeżeli mają do czynienia z agresją i prze-

mocą w rodzinie, kiedy w rodzinie panuje chaos, a role matki i ojca nie są w pełni 

realizowane. Może się to wyrażać między innymi przez: negatywny lub chłodny stosu-

nek emocjonalny rodziców do dziecka, brak wyznaczonych granic, których dziecku nie 

wolno przekraczać, brak reakcji ze strony rodziców na dziecięce zachowania. Dzieci, 

które czują się bezpieczne w swoich relacjach z rodzicami, są mniej agresywne i lepiej 

radzą sobie z emocjami. Gdy otocza się je miłością i zainteresowaniem, mają mało 

powodów do agresji i wrogości. Uciekają się do niej wtedy, gdy się boją, są osamot-

nione i pełne rozterek lub, gdy mają silną potrzebę akceptacji, bądź zwrócenia na sie-

bie uwagi. Jeżeli nauczą się stosowania zachowań agresywnych i przemocy jako meto-

dy na rozwiązywanie problemów, a ze strony dorosłych spotyka się to z pobłażliwo-

ścią lub akceptacją, to poziom agresji prawdopodobnie u nich wzrośnie. Dzieci, które 

miały do czynienia z agresją i przemocą jako metodę wychowawczą w rodzinie, uczą 

się jej stosowania w relacjach z innymi ludźmi. 

 

Gdzie szukać pomocy: 
 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: ,,Niebieska linia’’ - 

116123 (nr bezpłatny)  

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzyżowie przy Powiatowym Centrum Po-

mocy w Rodzinie. 

 Pedagodzy i psychologowie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzy-

żowie. 

 Pedagog szkolny. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Izabela Szaro 

Uczennica klasy II gimnazjum - Joanna Zamorska 

 

 



Z życia szkoły: 
Już w naszym gronie! 

 
 

Pasowanie na pierwszoklasistę odbyło się w naszej szkole 28 października. Dzieci 

były bardzo podekscytowane tym wydarzeniem. Nie mogły się doczekać, kiedy ofi-

cjalnie „wkroczą” w progi naszej szkoły. Na początku pierwszoklasiści zaprezentowali 

piękne wierszyki, które przygotowali na tę uroczystą chwilę. Oczywiście publiczność 

była zachwycona, co wiązało się z gromkimi brawami. Następnie „pierwszaki” zostały 

przywitane przez „drugaków”, którzy również specjalnie na tę okazję przygotowali 

„prezent” dla swoich młodszych koleżanek i kolegów w postaci przedstawienia. Ca-

łość zakończyła się gromkimi brawami. Na wszystkich czekało już coś słodkiego 

(Mniam, mniam). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaraz po pierwszakach na scenę wkroczyła tzw. starszyzna, czyli młodzież z gim-

nazjum. Na początku klasa I zaprezentowała przygotowaną dla nas część artystyczną. 

Każdy uczeń pięknie i bezbłędnie recytował swój wiersz. Oczywiście wszystkim się to 

podobało. Zaraz po klasie I na scenę zaproszono klasę II gimnazjum, która zgotowała 

młodszym kolegom niezłe „piekło”.  „Drugacy” sprawdzali czy „koty” nadają się do 

naszego gimnazjum. Każdy uczeń otrzymał po jednym lub dwa zadania, które musiał 

wykonać. Wielu uczniów podołało tej próbie, a cała zabawa przyniosła publiczności 

wielką radość. Miejmy nadzieję, że za rok również będzie tak wesoło  
 

 

Uczennica klasy II gimnazjum - Dominika Koziarska 

 

 

 

fot. Patryk Góra 



Ku pamięci 
11 listopada co roku, obchodzimy Święto Niepodległości. Ta data jest ważna dla 

naszego kraju, gdyż w tym dniu Polska, po długiej przerwie, pojawiła się znowu na 

mapie Europy. Staliśmy się niepodległym państwem. 

Tego dnia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pocztem sztandarowym 

zgromadzili się na uroczystej mszy, aby pomodlić się za nasz niepodległy kraj. W tym 

dniu również delegacja uczniów naszej szkoły udała się ze sztandarem do Strzyżowa. 

Tam wraz z innymi delegacjami uczestniczyliśmy w gminnych obchodach Święta 

Niepodległości. Najpierw udaliśmy się do Kościoła na mszę świętą. Po skończonej 

modlitwie wszyscy udali się, maszerując ulicami Strzyżowa, na cmentarz, gdzie zosta-

ły złożone kwiaty na symbolicznych mogiłach bohaterów walczących kiedyś o wol-

ność naszej ojczyzny. 

Na koniec, przy dźwiękach orkiestry, przybyliśmy pod pomnik żołnierzy poległych 

w walkach o niepodległą Polskę. Zgromadziło się tu wielu młodych ludzi. Tam bur-

mistrz miasta Strzyżowa wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie, po czym 

uroczyście złożono kwiaty pod pomnikiem. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Kamila Barlik 

 

Z potrzeby serca 
Światowy Dzień walki z AIDS obchodzimy od 1988 roku 1 grudnia. AIDS jest 

chorobą zakaźną i nabytym niedoborem odporności. Symbolem solidarności z zakażo-

nymi na HIV i chorymi na AIDS jest czerwona wstążka. 

W naszej szkole, jak co roku, w ramach akcji „Czerwona wstążeczka” odbyła się 

zbiórka pieniędzy. Jej koordynatorką była p. Maria Czarnik – pedagog szkolny. Pod jej 

okiem dziewczyny z klasy III gimnazjum przeprowadziły kwestę, z której uzyskały 

znaczną kwotę. Każdy ofiarodawca otrzymywał w podziękowaniu symboliczną czer-

woną wstążkę. Zbiórka przebiegła sprawnie. Zebrane środki zostały przekazane funda-

cji „Mały Książe”. 

Uczennica klasy II gimnazjum - Joanna Zamorska 

 

Z wizytą w „Szkole Życia” 
6 grudnia klasa V udała się do ośrodka szkolno-wychowawczego w Strzyżowie. 

Uczniowie tej klasy spotkali tam chore i bardzo sympatyczne dzieci. Właśnie dla nich 

przygotowali niespodziankę: przedstawienie pt. „Kot w butach”. Inscenizacja była 

bardzo ciekawa i została nagrodzona gromkimi brawami. Po przedstawieniu i podzię-

kowaniach pani Małgorzata Ochab wraz z Natalią Flagą i Gabrysią Wnęk rozdały 

upominki od św. Mikołaja, którego spotkaliśmy po drodze. Klasa V także dostała małe 

prezenty. Później pani dyrektor zaprosiła nas na poczęstunek. Po krótkim odpoczynku 

poszliśmy zwiedzać szkołę. Zobaczyliśmy piękne prace dzieci, medale z zawodów 

sportowych. Największą atrakcją okazało się łóżko wodne oraz mały basen z kulecz-

kami. Po bardzo miło spędzonym przedpołudniu musieliśmy wracać do szkoły. Cie-

szyliśmy się wszyscy, że mogliśmy poznać te dzieci, w jakiś sposób im pomóc i je 

uszczęśliwić. 

 

Uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Wnęk 

Uczennica klasy I gimnazjum - Natalia Flaga 

 

W świątecznym nastroju 
W piątek, 17 grudnia w naszej szkole odbył się Kiermasz Świąteczny, organizowa-

ny przez p. Jadwigę Stanek i uczniów z naszej szkoły. O godz. 13:00 zebraliśmy się na 

sali gimnastycznej, aby obejrzeć wspaniałe kompozycje świąteczne wykonane przez 

naszych kolegów i koleżanki. 

 
Kiermasz rozpoczął się występem Wojciecha Sekowskiego, który zaprezentował 

nam kilka wspaniałych kolęd zagranych na akordeonie. Następnie wystąpiły dziew-

czyny, które przebrane za pomocnice św. Mikołaja, pięknie zatańczyły. Na koniec 

uczennice z kl. VI zaśpiewały wspaniałe kolędy, m.in. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 

„Gdy śliczna Panna”. Pani Jadwiga Stanek złożyła nam życzenia świąteczne i rozpo-

czął się kiermasz. 



Cała sala gimnastyczna wypełniona była ozdobami świątecznymi. Znajdowały sie 

tam stroiki w różnych stylach, np. renesansowym, barokowym, secesyjnym, wykonane 

przez kl. III gimnazjum, bombki, ozdobione świątecznie butelki, aniołki, szopka z 

makaronu. Ponadto mogliśmy podziwiać ozdoby z papieru wykonane przez dzieci z 

kl. I-III. Swoją obecnością zaszczyciła nas również p. Stanisława Kopiec, która przy-

wiozła na nasz kiermasz własnoręcznie wykonane bąbki z origami. 

Rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy wzięli udział w kiermaszu chętnie kupo-

wali ozdoby i byli zachwyceni naszymi pracami, co było widać po ich uśmiechach. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Dorota Ziobro 

Subiektywnym okiem: 
Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia 

Pięknie ustrojona choinka, blask migoczących światełek, słowa kolęd, zapach wigi-

lijnego barszczu… To wszystko nasuwa nam na myśl ten jeden, jedyny i najbardziej 

wyjątkowy okres w roku. Okres upamiętniający narodzenie kogoś, kto w życiu każde-

go z nas gra najważniejszą rolę. Kogoś, kto od przeszło dwóch tysięcy lat, co roku 

odnawia swoje przyjście na świat.  

Tak magiczny czas, jakim są Święta Bożego Narodzenia, nie powinien być tylko 

czekaniem na drogie prezenty, które co roku i tak możemy znaleźć pod choinką. To nie 

tylko czas wolny od pracy i szkoły, ale chwile, dzięki którym nasze serca zaczynają bić 

inaczej niż na co dzień. To święto rodzinne. Czas radości, przebaczenia i szczególnego 

pojednania. Często jednak waga tego święta zatracona jest na rzecz jego przygotowań. 

Wykorzystujemy go dla zaspokojenia swoich błahych pragnień. 

Z mojego wczesnego dzieciństwa nie zapamiętałam prezentów świątecznych prze-

znaczonych dla mnie, widocznie nie one były wtedy najważniejsze. Pamiętam jednak 

czekanie na przyjazd rodziny z różnych części Polski, a nawet z poza jej granic. Jak 

cieszyły nas wtedy chwile czekania na widok pierwszej gwiazdki.  

Teraz, jak również w dobie wczesnych lat mojego życia, w wigilię obowiązuje ta 

sama tradycja. Bo czymże byłyby święta bez uroczystej wieczerzy w noc wigilijną? 

Tak, to dzień, na który czekamy z największym utęsknieniem. Jednak nie mniej ważne 

są dla przykładu: staropolski zwyczaj kładzenia siana pod obrus, który okrywał stół, 

dzielenie się opłatkiem wraz ze składaniem sobie życzeń pomyślności. Oczywiście nie 

można zapomnieć o drzewku świątecznym oraz śpiewaniu kolęd, tworzących więź 

wśród ludzi razem je śpiewających.  

W tym dniu nadziei i radości życzę sobie i Wam, drodzy bracia i siostry, aby speł-

niły się nasze marzenia i aby ten czas miłości i pojednania był czasem spędzonym w 

gronie rodziny. Życzę Wam wszystkim, abyście spędzili te chwile tak, jak kiedyś. By 

te święta wyglądały jak w czasach dzieciństwa, gdy z wszystkiego potrafiliśmy się 

cieszyć. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Klaudia Zwiercan 

 

Nie szata zdobi człowieka 
Moda z dnia na dzień się zmienia. Może nie wszystkim ludziom, ale większości za-

leży na tym, aby wyróżnić się z tłumu. We współczesnym świecie największą uwagę 

zwraca się na wygląd zewnętrzny. Niektórzy uważają, że ze stylu ubierania się można 

odczytać cechy charakteru. Bardzo często jednak ta teoria okazuje się mylna. W czym 

wobec tego tkwi wartość człowieka? Według mnie nie w jego ubiorze. 

Uważam, że drugiego człowieka trzeba przede wszystkim dobrze poznać, a potem 

wyrobić sobie o nim zdanie. Nie można oceniać na pierwszy rzut oka, po ubiorze czy 

wyglądzie. Dobry człowiek powinien okazywać swoją miłość wobec bliźniego, spie-

szyć z pomocą, poświęcać swój czas dla innych, być czułym i przyjaznym dla otocze-

nia. Są to wartości, których wielu osobom brakuje. Choć są najpiękniejsi i najmodniej 

ubrani, a puści w środku, nie potrafią kochać i nie rozumieją problemów innych. 

Kolejnym dobrym przykładem tego, że to nie wygląd zewnętrzny jest najważniej-

szy, lecz wnętrze człowieka, jego dusza, może być postać Matki Teresy z Kalkuty- 

dobrej i wartościowej kobiety. W świecie była bardzo sławna, a mimo to pozostała 

skromna. Przez całe swoje życie, które powierzyła Bogu, zawsze niosła pomoc potrze-

bującym, ludziom chorym, zarażonym, którym nikt nie chciał pomóc. 

Ostatnim argumentem na to, że nie szata zdobi człowieka, są sami uczniowie. Za-

pewne każdy zauważył rywalizację między uczniami w kwestii, kto ładniej ubrany, kto 

ma lepszy telefon, Dzieci czy też młodzież, która bierze udział w tej rywalizacji, jest 

niestety bezwartościowa, bo w głowach ma tylko dobra materialne. Młodzi ludzie 

myślą, że są lepsi od innych, zapominają o tym, co ważne, są zarozumiali. Każdy 

człowiek powinien mieć szacunek do drugiego człowieka oraz do siebie, bezintere-

sownie pomagać innym i być życzliwym. To w tych wartościach, wypływających z 

serca, tkwi cała ozdoba człowieka, nie w ubiorze. Uczniowie skromni i biedniejsi ina-

czej podchodzą do życia, są bardziej wrażliwi na krzywdy innych, żyją ze wszystkimi 

w zgodzie i są szczęśliwi. Takich osób powinno być więcej, bo są potrzebni światu. 

Pamiętajmy więc, że „nie szata zdobi człowieka". Wiemy, jak ważny jest strój, ale 

nie jest on głównym miernikiem wartości. Ubraniem można wyróżnić się z tłumu, lecz 

jest to tylko opakowanie, pod którym kryje się osobowość człowieka. Nie liczy się 

więc to, co mamy na sobie, ale to, kim jesteśmy. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek  

 



Z kart historii 
Zakręty historii 

13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Przyczyn ta-

kiego postępowania przez władze PRL było wiele. Najważniejszą z nich była utrata 

kontroli nad związkiem zawodowym „Solidarność”, a także walka stronnictw PZPR, 

które nie mogły dojść do porozumienia w kwestii ustroju politycznego PRL.  

Zaczęło się  13 grudnia 1981 roku o godzinie 0:00. Wtedy właśnie oddziały 

ZOMO rozpoczęły falę aresztowań opozycjonistów. O godz. 6:00 Polskie Radio nada-

ło przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.  

Podczas stanu wojennego wprowadzono godzinę policyjną, która trwała od 

1900 do 700, specjalne jednorazowe zezwolenia na wyjazdy z miasta, a także zastoso-

wano cenzurę. Wprowadzenie stanu wojennego spotkało się z wielkim oporem społe-

czeństwa. „Solidarność” podjęła wiele akcji protestacyjnych, które ZOMO pacyfiko-

wało. Wypisywano na budynkach hasła antyrządowe. Symbolem oporu stał się znak 

„V”,  oznaczający victorię (zwycięstwo).  

Podczas stanu wojennego  zginęło 56 osób, gdyż milicja strzelała do protestu-

jących ludzi i katowała osoby przesłuchiwane . Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 

roku. Osoby, które go wprowadziły, nie zostały ukarane. 

Anonim  

 
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_1981-1983 

Kącik kolekcjonera:  

 
 

Naszym rozmówcą jest Adrianna Góra, kolekcjonerka czasopism o psach, uczennica 

klasy V. 

  

 Dlaczego wybrałaś właśnie gazety o psach? 

 Ponieważ zainteresowała mnie ich historia i bardzo je lubię. 

 Od jak dawna zbieranie czasopism o psach jest twoim hobby? 

 Od ok. 2 lat. 

 Ile czasopism liczy twoja kolekcja? 

 26, ale ta liczba ciągle rośnie 

 Jak mogłabyś zachęcić młodszych kolegów do poznania historii twoich ulu-

bieńców? 

 Myślę, że historia psów jest bardzo ciekawa, a cechy tych czworonogów, ja-

kimi są wierność i oddanie, sprawiają, że warto się im wcześniej przyjżeć. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Wnęk 

Uczennica klasy I gimnazjum - Natalia Flaga 

fot. Patryk Góra 



Nasza „mała” twórczość: 
 

W chwilach tych, 

gdy jesteś blisko 

zamieniasz kryształ w bijące serce 

i wtedy czuję... 

Lecz kiedy odchodzisz z obojętnym uśmiechem, 

znów mam tylko sopel lodu zatopiony w mym ciele... 

Chyba przez pomyłkę, 

bo przecież chcę kochać! 
 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek  

 

Szkolna galeria – prace Patrycji Jarosz (kl. I gim.)  

 

 

 
 

Czy wiesz ,że…  (geografia) 
 Tylko nam się wydaje, że gwiazdy migoczą bo widzimy je przez warstwy atmos-

fery ziemskiej. Przechodzące przez nie światło jest rozmywane, dlatego zauwa-

żamy zmieniające się natężenie ich blasku. 

*** 

 Gwiazda to gorąca kula gazowa, zbudowana z wodoru i helu w jej wnętrzu za-

chodzą reakcje termojądrowe i uwalnia się energia, dzięki czemu gwiazda świeci. 

*** 

 Kometa Halleya zbliża się do ziemi średnio co 761. Uczeni twierdzą, że to wła-

śnie ona była gwiazdą betlejemską. Gejzery to gorące źródła wyrzucające pod 

wielkim ciśnieniem wodę i parę, które są ogrzewane we wnętrzu ziemi. 

*** 

 Największe jezioro pod względem wielkości i głębokości to jezioro Bajkał w 

Rosji. Zawiera ono 22995km3 wody oraz 1741m głębokości. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek  

 

 

Nasze sukcesy : 

Wyniki zawodów sportowych:  
 

Szkoła podstawowa: 

Gminne zawody w mini piłce nożnej 

III miejsce  ZS Godowa   

Gimnazjum:  

Gminne zawody w koszykówce chłopców 

I miejsce  ZS Godowa   

Powiatowe zawody w koszykówce chłopców 

II miejsce  ZS Godowa   

 

 

 



Wyniki konkursów szkolnych 
Konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii” 

Szkoła podstawowa: 

I miejsce  Wojciech Sękowski   

II miejsce  Tomasz Ziobro 

III miejsce  Olena Wolan  

Gimnazjum:  

I miejsce  Natalia Flaga   

II miejsce  Dominika Koziarska 

III miejsce  Kamila Barlik   

Konkurs z Języka angielskiego „THANKSGIVING” 

Plakat - Szkoła podstawowa: 

I miejsce  Kamil Balawajder   

II miejsce  Patrycja Pękosz 

III miejsce  Olena Wolan  

Test - Szkoła podstawowa IV-VI  

I miejsce: Tomasz Ziobro,  

  Franciszek Moskal   

  Olena Wolan   

  Patrycja Pękosz   

Test - Gimnazjum:  

I miejsce  Elżbieta Kiczek   

Konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy  

I miejsce  Olena Wolan 

II miejsce  Diana Hajduk 

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną 

I miejsce  Klaudia Chruniak 

II miejsce  Sylwia Ziobro 

III miejsce  Magdalena Sołtys  

Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną 

Nagroda dla Moniki Górskiej 

Konkury kuratoryjne  
Paweł Brud – II i III etap konkursu biologicznego 

Elżbieta Kiczek – II etap konkursu chemicznego 

Patryk Góra – II etap konkursu informatycznego 

Uczennica klasy III gimnazjum – Honorata Paszek 

 

Uśmiechnij się:  
Nauczycielka do Jasia: 

- Jasiu ”Ja się ożenię” jaki to czas? 

- Najwyższy, proszę pani. 

*** 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

-Co ty znowu jedynka z historii? 

-Niestety, historia lubi się powtarzać… 

*** 

Po kilku dniach nieobecności Jasio zjawia się w szkole i z tornistra wyciąga jakąś 

kartkę. 

Wychowawczyni pyta: 

- Czy to usprawiedliwienie twojej nieobecności od rodziców ?? 

- Nie, od porywaczy ! 

*** 

Nauczycielka do Małgosi: 

-Przyznaj się, ściągałaś od Jasia! 

- A skąd pani o tym wie? 

- Bo obok ostatniego pytania on napisał: ” nie wiem”, a ty ”ja też” 

*** 

Humor z zeszytów (naszych!): 

1.Zeskoczył szybko z wozu i wziął dziecko na ręce, które zostawiła matka. 

2.Mały Książe opuścił planetę na motocyklu. 

3.Papież jeździł po krajach do ludzi i młodzieży. 

4.Jan Kochanowski mieszkał w domu nad Rozlewiskiem 

5. Antygona czuła miłość do brata i dlatego go zakopała mimo zakazu króla. 

6. Była to wyspa położona z dala od morza. 

7. Car się zlitował i zmienił mu karę śmierci na żywot wieczny. 

8. Chemik pracuje dlatego w białym fartuchu, aby nie wyżreć dziury w ubraniu. 

9. Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

 

 

 



Rusz głową !! 
Co to jest właściwie sudoku? Są to puzzle z liczb, a nazwa gry pochodzi od japoń-

skich słów Su czyli cyfra i doku oznaczający pojedynczy. Gra się więc cyframi, ale 

wcale nie trzeba ich do siebie dodawać. Wartość cyfr nie ma znaczenia, a chodzi o to 

by przestrzegać reguły sudoku, że każda cyfra od 1 do 9 musi się znaleźć w: 

 każdym rzędzie 

 każdej kolumnie 

 a także w każdym kwadracie wyróżnionym pogrubionymi liniami 

 

   
 

Opracowała: Klaudia Zwiercan 

 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek ( ucz. kl. III g)  

do 4 II 2011 r. 

Przewidziane są nagrody!  


