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Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 
pani Katarzyna Paszek 

pani Małgorzata Ochab 

Z życia szkoły: 
29 września w naszej szkole odbyła  się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Dziew-

czyny z klasy II G zorganizowały  różne konkurencje w których nasi koledzy mogli 

pokazać na co ich stać. Pierwsza konkurencja polegała na jak najdłuższym utrzymaniu 

siatek  pełnych ciężkich przedmiotów (książki) przy wyprostowanych i uniesionych 

ramionach. Kolejna konkurencja to bieg określoną trasą z jedną z koleżanek na rękach. 

Trzecia to wszystkim znany tak zwany „szczur”. Pan Jakub Soja kręcił skakanką do-

okoła. Zawodnicy stojąc w kręgu musieli podskoczyć aby nie „zatrzymać” skakanki. 

Ostatni zawodnik, który się nie „skuł”, wygrał. Po ogłoszeniu wyników konkurencji 

wróciliśmy na parkiet. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Joanna Zamorska  

 

5 pazdziernika 2011 roku uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wyruszyli już 

na XI pielgrzymkę rodzin szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Wszyscy wzięliśmy 

udział w pięknej mszy św.,włączając się poprzez śpiew i modlitwę. Naszą szkołę pod-

czas mszy św. Reprezentował poczet wraz ze sztandarem. Po zakończonej mszy świę-

tej każdy miał czas przeznaczony na zakup różnych pamiątek. W drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się w Łagiewnikach w tym dniu był tam obchodzony tydzień Miłosier-

dzia Bożego. Zapewne każdy odczuł zachwyt w swoim sercu, było pięknie. Piel-

grzymka udała się, wszyscy byli zachwyceni i na pewno będą mieli co wspominać. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Joanna Zamorska 

 

 

„Święto pierwszoklasistów” 
12 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę. Zde-

nerwowani pierwszacy zaprezentowali przygotowaną cześć artystyczną nagrodzoną 

gromkimi brawami. Następnie pan dyrektor pasował uczniów wielkim ołówkiem. 

Uczniowie klasy drugiej przygotowali dla nich drobne upominki. Kiedy emocje opadły 

wszyscy wraz z rodzicami udali się na poczęstunek. 

Tego samego dnia o godz. 15:00 rozpoczęła się Masza św. w intencji uczniów roz-

poczynających naukę w gimnazjum. Około godz. 16:00 wszyscy wraz ze sztandarem 

udali się do szkoły na halę sportową. Na początku uczniowie kl. I G. zaprezentowali 

część artystyczną, za którą zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie złożyli 

uroczystą przysięgę i zostali pasowani na gimnazjalistów. Po złożonej przysiędze na 

scenę wkroczyli uczniowie kl. II g., którzy przygotowali najzabawniejszą część wie-

czoru. Każdy uczeń kl. I musiał wykonać przydzielone mu zadanie tj. karmienie kisie-



lem, jedzenie spaghetti bez użycia rąk… . Wszyscy byli bardzo rozbawieni. Jednak 

najtrudniejszymi zadaniami dla chłopców było ubijanie bitej śmietany i zrobienie ma-

kijażu swoim koleżankom. Na koniec „koty” w ramach podziękowania zaprosiły 

wszystkich na poczęstunek. Wieczór zakończył się dyskoteką. Miejmy nadzieję, że 

wszystkie te zabiegi przyczynią się do lepszej interpretacji wszystkich uczniów gimna-

zjum.  

Uczennica klasy II gimnazjum - Natalia Flaga 

 

O szkole na wesoło! 
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto państwowo, święto oświaty i szkol-

nictwa. Ustanowione zostało 27 kwietnia 1972r. Upamiętnia rocznicę powstania Ko-

misji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskie-

go w roku 1773. 

Dnia 13 października 2011r. na piątej lekcji w naszej szkole odbyła się akademia z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowali ją uczniowie wszystkich klas z pomocą 

p. Katarzyny Paszek i p. Małgorzaty Ochab. Przedstawienie rozpoczął występ Oli 

Ziobro, która wcieliła się w rolę i odrabiającej zadań domowych uczennicy. Potem 

pozostali uczniowie recytowali swoje wierszyki, a dziewczyny urozmaicały występ 

piosenkami. Następnie wystąpili czterej chłopcy z klasy VI, zaśpiewali piosenkę z 

kabaretu pt. „Nasza Klasa”. Ten występ rozbawił publiczność. Na koniec dziewczyny 

z IV klasy podziękowały nauczycielom i złożyły im życzenia. 

Wszyscy występujący wyszli na środek Sali i ukłonili się. Widzowie nagodzili ich 

głośnymi brawami, które wskazywały na to, że występ im się podobał. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Olena Wolan 

 

Dzień Papieski 
19 października obchodziliśmy 6 rocznice nadania naszej szkole imienia Jana Paw-

ła II. Na hali sportowe odbyła się akademia w wykonaniu naszych koleżanek i kole-

gów z Gimnazjum pod opieką pań polonistek. Inscenizacja ta zawierała wspomnienia z 

życia Jana Pawła II. Uczniowie pięknie wyrecytowali wiersze oraz zaśpiewali kilka 

piosenek zespołu „ Arka Noego ”. W trakcie akademii były odważanie fragmenty 

kazań Jana Pawła II do młodzieży. Podczas przedstawienia była również odtwarzana 

prezentacja multimedialna z życia patrona. Po występie głos zabrał pan dyrektor, a 

następnie ksiądz katecheta. Po krótkiej przemowie księdza wszyscy zaśpiewaliśmy 

ulubioną piosenkę naszego patrona „Barka” 

Uczennica klasy II gimnazjum - Dominika Rubajczyk 

 

Subiektywnym okiem: 
Często zastanawiamy się, kim jest nauczyciel i jaką naprawdę rolę odgrywa w 

naszym życiu. Moim zdaniem nauczyciel, to nie tylko pedagog, lecz każdy, kto poma-

ga nam w pogłębieniu naszej wiedzy i w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Moimi pierwszymi nauczycielami byli rodzice. W moim życiu odgrywają, bardzo 

ważną role. Pomagają mi zarówno w nauce, jak i w pełniejszym poznawaniu świata i 

żyjących w nim ludzi. Szczególne miejsce w moim sercu zajmuje Jan Paweł II. Jak 

nikt inny rozumiał czym jest życie. To właśnie dzięki niemu coraz bardziej je rozu-

miem. Za każdym razem, gdy się czegoś boję, gdy nie mogę sobie poradzić, przypo-

minam sobie, jak mówił, aby się nie lękać, lecz iść przez życie tak godnie, jak tylko 

nas na to stać. Te słowa zawsze dodają mi siły, pomagają mi podnieść się i żyć dalej. 

Drugiego kwietnia 2005r dotarła do mnie informacja, o śmierci Jana Pawła II. Chociaż 

miałam wtedy zaledwie 11 lat, bardzo to przeżyłam. Poczułam wtedy, ze straciłam 

kogoś naprawdę bardzo ważnego. Do tej pory, kiedy o tym pomyślę, trudno mi jest 

powstrzymać łzy.  Jan Paweł II zawsze będzie pełnił bardzo ważną rolę w moim życiu. 

Sądzę, że każdy człowiek, którego uważamy za nauczyciela, odgrywa ważną rolę w 

naszym życiu. Zazwyczaj to właśnie taką osobę staramy się naśladować. W moim 

życiu taką role odgrywają rodzice i Jan Paweł II. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Natalia Cynar 

 

Z kart historii 
 

Rewolucja październikowa w Rosji to dokonany przez bolszewików przewrót 

zbrojny, trwający od nocy z 24 na 25 października, gdy została podjęta ostateczna 

decyzja przejęcia władzy w państwie, do drugiej godziny w nocy 26 października (8 

listopada), gdy został opanowany Pałac Zimowy, a członkowie Rządu Tymczasowe-

go aresztowani. 

Trwająca od trzech lat I wojna światowa, porażki armii rosyjskiej i pogarszająca się 

sytuacja gospodarcza spowodowała ogólne zniechęcenie i upadek caratu. Rewolucja 

lutowa 1917 (8-15 marca 1917) nie uspokoiła sytuacji, ponieważ wyłoniony 15 mar-

ca 1917 przez Komitet Tymczasowy Dumy w porozumieniu z Piotrogrodzką Radą 

Delegatów Robotniczych i Żołnierskich Rząd Tymczasowy, nie zdecydował się na 

wystąpienie z Ententy i jednostronne zakończenie wojny. Zostały przyjęte decyzje: 

zniesienie cenzury, zniesienie kary śmierci, powszechna amnestia, rozwiązanie policji 
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politycznej nie uspokoiły sytuacji, a ułatwiły działanie potencjalnym konspiratorom. 

Administracja terenowa w praktyce przestała funkcjonować, policja się rozpadła. Wła-

dzę w miastach, obok istniejących rad miejskich, w coraz większym stopniu kontrolo-

wały "rady delegatów robotniczych", a na froncie – "rady delegatów żołnierskich". 

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz dalsze klęski na froncie nie sprzyjały 

stabilizacji sytuacji w Rosji. 7 kwietnia rząd był zmuszony do wprowadzenia monopo-

lu na handel zbożem i kartek na chleb. 3 maja bolszewicy stworzyli paramilitarne od-

działy Gwardii Czerwonej. W tym samym czasie na wsi doszło do żywiołowych wy-

stąpień chłopów zajmujących majątki obszarnicze. 18 maja do Rządu Tymczasowego 

weszli mienszewicy. W Rosji narastało znużenie wojną i świeżo ustanowionymi swo-

bodami demokratycznymi. Czas sprzyjał bolszewikom - pozostającym w konsekwent-

nej opozycji wobec wszystkich posunięć Rządu Tymczasowego, zgodnie z tezą Leni-

na, że rewolucja "burżuazyjna" powinna być niezwłocznie przekształcona w "socjali-

styczną" i budujących konsekwentnie zwartą, zdyscyplinowaną organizację na terenie 

całego kraju (przede wszystkim w wielkich miastach i w wojsku). 

14 września Rząd Tymczasowy proklamował ustrój republikański Rosji. 22 wrze-

śnia w wyniku nowych wyborów do Rady Piotrogrodzkiej większość uzyskali bolsze-

wicy, na czele z Trockim. 20 października do Piotrogrodu powrócił potajemnie Lenin. 

23 października Komitet Centralny bolszewików przyjął rezolucję o powstaniu zbroj-

nym i stworzył pierwsze Biuro Polityczne. 25 października utworzono Komitet Woj-

skowo-Rewolucyjny, oficjalnie dla obrony stolicy przed Niemcami – w rzeczywistości 

jako sztab przygotowujący przewrót. 

Rewolucja październikowa była przewrotem, w wyniku którego władzę w Rosji 

przejeli komuniści, ale jednocześnie początkeim długoletniej wymagajacej wojny z 

Kościołem, inteligencją i chłopami traktatów rozbiorowych państwa polskiego. 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej – Wojciech Sękowski 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej – Tomasz Ziobro 

 

Wywiady:  

Rozmowa z Natalką Zielińską, uczennicą klasy II sp. oraz Szkoły Muzycznej w Strzy-

żowie. 

Andżelika i Aneta: Od jak dawna grasz na skrzypcach? 

Natalia: Gram na skrzypcach od dwóch lat. 

Andżelika i Aneta: Czy występowałaś publicznie? 

Natalia: Tak, występowałam na akademii szkolnej. 

Andżelika i Aneta: Jak radzisz sobie z tremą podczas występów? 

Natalia: Trochę się denerwuje, ale potrafię się opanować. 

Andżelika i Aneta: Jaki jest twój popisowy numer? 

Natalia: Mój popisowy numer to „pogodny dzień”. 

Andżelika i Aneta: Ile poświęcasz czasu na ćwiczenia? 

Natalia: Dziennie poświęcam na naukę gry na skrzypcach 30 min. 

Dziękujemy za poświęcony dla nas czas i życzymy dalszych sukcesów! 

Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Aneta Zamorska 

Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Andżelika Złotek 

 

Natalia Cynar: Chciałabym z Paniami przeprowadzić wywiad na temat pracy opieku-

nów Samorządu Uczniowskiego. 

N.C.: Jakie plany ma Samorząd Szkolny na rok 2011/2012? 

Samorząd Uczniowski : Wspólnie z Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły 

planujemy szereg imprez kulturalnych ; rozrywkowych typu : dyskoteki, akademie, 

konkursy i koncerty. Planujemy również akcje charytatywne takie jak: akcja „Czerwo-

na wstążeczka” , czy „Szlachetna paczka”. 

N.C. : Czy czekają nas w tym roku jakieś wydarzenia sportowe lub turystyczne? 

SU : Ależ oczywiście Sekcja Sportowa planuje rozgrywki i konkursy wiedzy oraz 

piesze rajdy w okolice naszej wsi. 

N.C. : Czy uczniowie chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez SU? 

SU: Są osoby bardzo aktywne. Jest jednak również cała grupa mniej aktywnych i 

twórczych. 

N.C : Te inicjatywy wychodzą bardziej od uczniów czy raczej od nauczycieli? 

SU : Staramy się współpracować. Często podsuwamy uczniom tylko jakiś pomysł, a 

oni go rozwijają i realizują. 

N. C : Jakie wydarzenie czeka nas w najbliższym czasie? 

SU : W najbliższym czasie będziemy obchodzili najważniejsze święto narodowe: 

Święto Odzyskania Niepodległości, a nie co wcześniej Święto Zmarłych. Z tej okazji 

Samorząd Szkolny planuje pewne wydarzenie, np. rajd pieszy na „groby pamięci nro-

dowowej” 

N. C. : Czy funkcja opiekuna Samorządu Uczniowskiego przynosi satysfakcję ? 

Su : Oczywiście. Ogromną. 

N.C : Dziękuje za wywiad. 

Rozmawiała uczennica klasy III gimnazjum - Natalia Cynar 
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Nasza „mała” twórczość: 
 

Szkolny nowy rok w końcu  wzywa nas. 

Za nami świetnie spędzony czas. 

Każdy do nauki chęci wiele nie ma . 

Od kiedy ciężki plecak w rękach. 

Łza spływa po policzku, bo wakacje juz odeszły . 

A teraz pragniemy  by znowu nam nadeszły 

 

Szkoła życia. 

Podążam za sobą, 

chcę być kimś. 

Śmiać się z tobą, 

i nie martwić się tym.  

 

Inni ludzie ,inny świat, 

juz mineło kilka lat . 

Szkoła nauczyła żyć, 

i nie wolno nigdy z niej kpić. 

 

Czasem  w różnych sytuacjach, 

podążamy za niczym. 

Mijamy się na różnych stacjach, 

i patrzymy się wzrokiem wilczym. 

 

Uczennica klasy VI szkoły podstawowej – Magdalena Patryn 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna galeria –  

 

 
  



Czy wiesz ,że…   
 We wraku okrętu niedaleko greckiej wyspy Antykithry odkryto niezwykłe 

urządzenie. Prawdopodobnie powstało na wyspie Rados w I w. p.n.e i służyło 

do obliczania pozycji ciał niebieskich. Mechanizm składa się z tarczy, które w 

starożytności  pokazywały m.in. ruch Słońca i Księżyca na tle zodiaku. 

Skompilowany przyrząd badacze nazwali „starożytnym komputem” 

 Gra w szachy prawdopodobnie wywodzi się z Indji, skąd później przejęli ją 

Persowie. Stosowane przez szachistów wyrażenie kończące grę- „szach - 

mat”- pochodzi z języka perskiego i oznacza „król nie żyje”. Szachy stały się 

popularną rozrywką wśród Arabów, a następnie trafiły na kontynent europej-

ski. 

 W  latach 60 archeolodzy odkryli najstarsze na świecie lustra – wypolerowane 

kawałki obsydianu (bardzo trwałego szkliwa wulkanicznego) – w grobowcach 

10 kobiet w Turcji. Przed 2900r. p.n.e. Egipcjanie zaczęli używać luster z po-

lerowanego brązu lub miedzi. Podobne robiono w Indiach i Pakistanie ok. 

2800r. p.n.e., lecz najpiękniejsze z polerownego brązu wykonywano w Chi-

nach za czasów dynastii Han (202r. P.N.E) 

 Grzebienia używano już 4000 lat temu, czyli w epoce kamienia. Zrobiony był 

wtedy z rybich ości. Później był grzebień z rogu, kości zwierzęcych i drzewa. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Olena Wolan 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dorota Paszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze sukcesy : 

Wyniki zawodów sportowych:  
 

Lekkoatletyka szkoła podstawowa 

Zawody Gminne. 

Skok w dal : 

2 miejsce Patryk Fiołek 

3 miejsce Adrianna Góra 

Bieg na 60 m 

1 miejsce Aleksandra Ziobro 

Zawody powiatowe 

Skok w dal 

1 miejsce Patryk Fiołek 

Chłopcy 3 miejsce w gminie biegi przełajowe 

 

Lekkoatletyka gimnazjum 

Zawody Gminne  

Rzut oszczepem: 

1 miejsce Michał Moskal 

2 miejsce Łukasz Moskal 

Pchnięcie kulą 

2 miejsce Dominik Szlachta 

2 miejsce Karolina Cynar 

Bieg na 300 m 

1 miejsce Joanna Zamorska 

2 miejsce Patrycja Jarosz 

 Bieg na 100 m 

3 miejsce Michał Chrapek 

3 miejsce Natalia Flaga 

2 miejsce sztafeta dziewcząt 

 

 

 

 

 



Zawody powiatowe 

Rzut oszczepem 

2 miejsce Łukasz Moskal 

3 miejsce Michał Moskal 

Bieg na 300 m 

1 miejsce Łukasz Pałys 

1 miejsce Patrycja Jarosz 

Finał wojewódzki 

Bieg na 300 m 

22 miejsce Patrycja Jarosz 

21 miejsce Łukasz Moskal 

21 miejsce Łukasz Pałys 

Sztafetowe biegi przełajowe 

Chłopcy – uzyskali awans do zawodów rejonowych, które od-

będą się w marcu 2012r 

Konkursy 
Wiedza o Strzyżowie 

2 miejsce ZS Godowa 

 

Opracowała uczennica klasy II gimnazjum - Gabriela Wnęk 

 
 

Uśmiechnij się:  
Pani pyta Jasia: 

-Która rzeka jest dłuższa: Rzen czy Missisipi? 

-Missisipi. 

-Dobrze Jasiu. A o ile jest dłuższa? 

-Osześć liter. 

*** 

Jasiu- pyta się pani. 

-Biorąc pod uwagę twoje lenistwo, jakim zwierzątkiem chciał byś być? 

-Wężem. 

-A dlaczego? 

-Bo leże i idę… 

*** 

 

Pani do j. polskiego pyta Jasia: 

-Jeśli powiem: jestem piekna, to jaki to czas? 

-Z cała pewnością przeszły. 

*** 

Pani pyta Jasia w szkole: 

-Kiedy odrabiasz lekcje? 

-Po obiedzie. 

-To dlaczego dziś masz nieodrobione? 

-Bo jestem na diecie. 

*** 

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: 

-Z Ciebie byłby doskonały przestepca. 

-Dlaczego?- pyta Jaś? 

-Bo w zeszycie nie zostawiasz śladów działalności. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Patrycja Pękosz 

Uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Kremska 
 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rusz głową !! 
  1.      1.  

2.     

 3.       

4.       

5.      

6.     

7.          

 8.     

9.    

 10.      

11.       

 

1. … Królowej (motyl) 

2. czerwiec, lipiec, sierpień (pora roku) 

3. młody koń 

4. na dzwonnicy 

5. listopad, grudzień, styczeń (pora roku) 

6. tańczyła … z nitką 

7. 31 grudnia 

8. 1 styczeń : Nowy … 

9. po dniu 

10. stolica Egiptu 

11. nasz kraj 
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Prawidłowe rozwiązania przyjmuje do . 

Przewidziane są nagrody!  


