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S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E J   N R  1   W   G O S T Y N I N I E 

 

DZIEŃ OTWARTY ZDROWY I KOLOROWY 

Dużym zainteresowa-
niem w naszej szkole cieszy się 
od wielu lat Dzień Otwarty. Przy-
szli uczniowie i ich rodzice, opie-
kunowie, mogą na własne oczy 
przekonać się, że w Jedynce warto 
się uczyć. 

W tym roku zaproszono 
gości 20 marca. Na najmłodszych 
czekały liczne atrakcje pod ha-
słem Żyjmy zdrowo i kolorowo. W 
programie znalazły się: montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu 
dzieci z grup przedszkolnych, 
prezentacja osiągnięć zerówkowi-
czów, Foto-Kronika - bawimy się 
i uczymy, zabawy i konkursy w 
świetlicy lub sali zabaw, ciekawe 
prezentacje pracowni, ulotki pro-
mujące zdrowy styl życia, upo-
minki i poczęstunek. Największy 
podziw i zachwyt licznie zgro-
madzonych gości wzbudziły 
wierszyki i piosenki o spożywa-
niu owoców i warzyw oraz 
utrzymywaniu higieny osobistej, 
a także piękne układy taneczne w 
wykonaniu obecnych uczniów 
grup 0.   

Dzieci do występu przy-
gotowały panie: Teresa Zarzycka, 
Ewa Wypych, Izabela Reńda, Ewa 
Dusza oraz  muzyk, Krzysztof So-
chacki. Dekoracje wykonała p. 
Anna Michalak wraz z wycho-
wawcami grup. Rodzice mogli 
zapoznać się z bogatą ofertą edu-
kacyjną i bazą dydaktyczną na-
szej placówki oraz przekonać się 
na własne oczy i uszy, jak pracu-
jemy. Pani Dyrektor, wytypowa-
ni uczniowie i nauczyciele spra-
wowali opiekę nad przebiegiem 
uroczystości, wskazywali go-
ściom drogę podczas zwiedzania 
szkoły i  odpowiadali na  pytania 
nurtujące rodziców. Zaintereso-
wani mogli też otrzymać folder i  
nabyć gazetkę szkolną. 

Przypominamy, że w 
roku szkolnym 2013/2014 do na-
szej szkoły mogą uczęszczać 
dzieci urodzone w 2006r. do kla-
sy I, w 2007r. do klasy I lub klasy 
0 i dzieci urodzone w 2008r. do 
klasy 0. Program realizowany w 
grupach przedszkolnych dosto-
sowany jest do wieku dzieci, ich 

potrzeb i możliwości. Również 
program edukacji wczesnoszkol-
nej w klasie I uwzględnia możli-
wości, potrzeby i zainteresowa-
nia dzieci 6-letnich, umożliwia 
wykorzystanie ich potencjału i 
stworzenie jak najlepszych  wa-
runków rozwoju. Placówka ofe-
ruje wysoki poziom nauczania, 
rozwijanie zdolności i zaintereso-
wań dzieci, opiekę w świetlicy 
szkolnej.  
Tworzy model szkoły przyjaznej, 
bezpiecznej, rozumiejącej potrze-
by ucznia i lokalnego środowi-
ska. Wdraża i realizuje szereg 
programów i innowacji pedago-
gicznych z wykorzystaniem tre-
ści zdrowotnych, ekologicznych i 
europejskich, uczniowie zaś od-
noszą znaczące sukcesy.   

Na wspólne poszukiwa-
nie skarbu mądrości przez sie-
dem lat pobytu w szkole zapra-
szają: Dyrekcja, Grono Pedago-
giczne i Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr1 w Gostyninie! 

Róża Szlosowska 
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 Pewnego słonecznego dnia 
Zosia i Tosia wybrały się nad je-
zioro. 
 Idąc, zauważyły małego 
biało - brązowego pieska. Był 
przywiązany do drzewa. Nie za-
stanawiając się, odwiązały zwie-
rzątko i go nakarmiły. 
 Wołały na niego Lolek. Nie 
rezygnując z planów, poszły z 
przyjacielem nad wodę. Plaża 
była pusta. Siostrzyczki pluskały 
się. Okazało się, że piesek dosko-
nale pływa. Dziewczynki płynęły 
coraz dalej. Powoli traciły grunt. 
Tosia pływała znacznie lepiej. W 

pewnej chwili usłyszała głos: 
- Ratunku ! Ratunku ! Tonę ! 
Zosi już nie było widać. Nagle 
Lolek zmienił trasę i zaczął pły-
nąć w jej stronę. Złapał ją za rękę 
i wyciągnął na powierzchnię. 
Dziecko było nieprzytomne. To-
sia zauważyła siostrę i do niej 
podbiegła. Była cała roztrzęsiona. 
- Zosiu! Zosiu! Proszę, obudź się !
 Dziewczynka zaczęła się 
krztusić wodą. Tosia odetchnęła 
z ulgą. Zadzwoniła po rodziców. 
Po ich przyjeździe zabrano Zosię 
do szpitala. Lolek biegł za samo-
chodem. Ze względu na jego bo-

PRAWDZIWY PRZYJACIEL 

 W światowej literaturze 
temat II wojny światowej oraz 
holocaustu jest bardzo powszech-
ny i popularny. Tysiące książek 
opowiadają o tragicznych, wojen-
nych losach ludności żydowskiej, 
polskiej i innych, przybliżając 
współczesnym czytelnikom ten 
tragiczny czas w dziejach ludzko-
ści. Niektóre z publikacji wzru-
szają, inne - szokują, zaś jeszcze 
inne - zmuszają do refleksji oraz 
zadumy nad losem tamtych po-
koleń. Jednak rzadko zdarza się, 
by książka poruszająca powyższą 
tematykę łączyła w sobie wszyst-
kie wymienione emocje. Taką 
właśnie książką jest powieść 
Chłopiec w pasiastej piżamie, której 
autorem jest  John Boyne. 

Na fabułę składa się tu 
historia ośmioletniego chłopca o 
imieniu Bruno, który wraz z ro-
dziną przeprowadza się z tętnią-
cego życiem Berlina, do małego 
miasteczka na dalekiej prowincji. 
Związane to było z awansem jego 
ojca, który był niemieckim ofice-
rem, jego awans polegał na nad-
zorowaniu pewnego obozu za-
głady. To „nadzorowanie” pole-
gało na kierowaniu na śmierć 

WSTRZĄSAJĄCA HISTORIA PIĘKNEJ PRZYJAŹNI  
NA PRZEKÓR ZŁU SZALEJĄCEJ WOJNY 

kolejnych tysięcy osób. Dla nie-
świadomego Bruna to była zwy-
kła przeprowadzka do innego 
domu, tyle że ten nowy był ogro-
dzony wysokim płotem i pilno-
wanym przez żołnierzy z psami. 

Chłopiec nie ma tu żad-
nych kolegów, przyjaciół, z któ-
rymi mógłby się bawić. Z tego 
powodu zaczyna szukać sobie 
nowych zabaw i atrakcji. Chło-
piec wymykał się wielokrotnie 
spod szczelnej ochrony i udawał 
się na piesze wędrówki po naj-
bliższej okolicy. Podczas jednej z 
takich wypraw poznał małego 
chłopca o imieniu Szmul, który 
przebywał w obozie zagłady. 
Nosił on „pasiastą piżamę”. Po-
mimo drutu kolczastego, który 
ich dzielił, szybko zaprzyjaźnili 
się ze sobą. 

Bruno jest zafascynowany 
nowym przyjacielem. Zazdrości 
mu tego, że może bawić się z in-
nymi dziećmi, po jego stronie 
ogrodzenia. Świat jaki opowiada 
Szmul, wydaje się chłopcu 
„światem wymarzonym”. Tym 
bardziej Bruno cieszy się z propo-
zycji „chłopca w pasiastej piża-
mie”, gdyż zaproponował mu 

przejście na „jego” stronę ogro-
dzenia oraz prosił o pomoc w 
znalezieniu jego ojca. Następnego 
dnia chłopiec zgodnie z obietnicą, 
przechodzi i pomaga w poszuki-
waniach ojca Szmula. Brunowi 
jednak nie spodobało się w tym 
„wymarzonym świecie” i posta-
nawia wrócić do domu. Jednak  
chłopiec prosi go, by jeszcze po-
szukali ojca w jednym z baraków. 
Chłopiec zgadza się. Tymczasem 
w obozie rozpoczynają się przy-
gotowania do kolejnych egzeku-
cji w komorach gazowych … 

Jest to bardzo ciekawa, 
poruszająca serce powieść. Otóż 
piękna przyjaźń może narodzić 
się w najokropniejszym czasie i 
miejscu na ziemi. Przyjaźń ta mo-
że być jak najbardziej szczera, 
niewinna i bezinteresowna. Nie 
może jednak pokonać okrucień-
stwa wojny. 

Naprawdę warto przeczy-
tać wyżej wspomnianą  książkę. 
Myślę,  że każdemu przypadnie 
ona do gustu. 

 
Ernest Olszewski  

klasa VIc 
 

haterską postawę piesek zamiesz-
kał u nich. 
 Ta historia skończyła się 
szczęśliwie. Zosia ma teraz 20 lat, 
a Lolek nadal jest jej wierny. Ta 
przygoda uczy nas, iż nie wolno 
się kąpać w nieznanych miej-
scach, na niestrzeżonych kąpieli-
skach. 

 
 
 
 

Natalia Brudnicka  
klasa VIc 
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We wrześniu 2012 r. pani 
Renata Jędrzejewska zgłosiła 
mnie i sześcioro innych uczniów 
naszej szkoły do udziału w Woje-
wódzkim Konkursie Interdyscy-
plinarnym zorganizowanym 
przez Ośrodek Edukacji Informa-
tycznej i Zastosowań Kompute-
rów na zlecenie mazowieckiego 
kuratora oświaty pod honoro-
wym patronatem marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego dla 
uczniów klas IV – VI szkoły pod-
stawowej Janusz Korczak – wiel-
ki przyjaciel dzieci.  

Od października praco-
waliśmy na platformie Moodle, 
na której zarejestrowało się ogó-
łem 1179 uczniów z całego woje-
wództwa. Konkurs składał się z 
trzech etapów.  

W I etapie w 5 modułach 
kursu online przez 5 tygodni za-
poznawaliśmy się z materiałami 
przybliżającymi nam postać Ja-
nusza Korczaka – człowieka, pi-
sarza i społecznika – w poszcze-
gólnych etapach jego życia. 
 Wykonywaliśmy drzewa 
genealogiczne, redagowaliśmy 
artykuły, rozpoznawaliśmy po-
mniki i inne obiekty związane z 
Korczakiem. Zmierzyliśmy się z 
11 różnymi zadaniami, odpowie-
dzieliśmy na 60 pytań w 7 qu-
izach sprawdzających naszą wie-
dzę o życiu i twórczości Janusza 
Korczaka. Poza tym rozwiązywa-
liśmy 3 quizy Hot Potatoes, po-
twierdzając naszą znajomość 

KONKURENCJA BYŁA DUŻA!!! 

przygotowywanych materiałów 
w zakresie technologii informa-
cyjnej. 
 Przez cały czas czuwała 
nad nami pani od informatyki, 
która udzielała nam wskazówek i 
pilnowała terminów wykonywa-
nych przez nas zadań – a było ich 
naprawdę wiele. 
 Dodatkowo należało prze-
czytać kilka lektur autorstwa Ja-
nusza Korczaka oraz innych ksią-
żek dotyczących jego życia i dzia-
łalności. 
 Do II etapu zakwalifikowa-
ło się 466 osób, w tym sześcioro 
uczniów naszej szkoły: Alicja La-
skowska, Michalina Stańczak, 
Mikołaj Jagodziński, Jakub Przy-
byszewski, Filip Trawczyński i 
Krystian Grabowski. Wraz z na-
szym opiekunem – panią Renatą 
Jędrzejewską – udaliśmy się do 
Płocka, by tam rozwiązać test  
wiedzy  z życia i twórczości Janu-
sza Korczaka. Nie było łatwo, ale 
zgromadzona przez kilka tygo-
dni wiedza nie poszła na marne.  
 Kolejny raz w napięciu 
oczekiwaliśmy na wyniki. Nade-
szła upragniona chwila. Do III 
etapu konkursu zakwalifikowało 
się 95 osób, a wśród nich my, 
czyli Alicja Laskowska, Michali-
na Stańczak, Filip Trawczyński i 
ja – Krystian Grabowski.   
 Ostatnie zadania polegały 
na przygotowaniu prezentacji pt. 
Co bym zrobił, gdybym był cza-
rodziejem?  i wykonaniu cyklu 

zdjęć pt. Kiedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały świat (w ter-
minie od 11 lutego do 15 kwiet-
nia 2013 r.) To była najtrudniej-
sza, ale jednocześnie najciekaw-
sza, moim zdaniem, część kon-
kursu. 
 Z niecierpliwością oczeki-
wałem na wyniki III etapu. Nig-
dy nie zapomnę tej chwili, kiedy 
odnalazłem swoje nazwisko na 
liście 28 laureatów konkursu. 
Moja niezwykła przygoda dobie-
gła końca. W poniedziałek, 3 
czerwca br. w niezwykłym miej-
scu, jakim jest KORCZAKIA-
NUM w Warszawie, otrzymałem 
dyplom laureata konkursu i na-
grodę książkową. To było nie-
zwykłe doświadczenie. Na wy-
stawie, wśród wielu pięknych 
zdjęć, odnalazłem wykonaną 
przeze mnie fotografię, którą za-
tytułowałem Smak dzieciństwa.  
 Marzyło mi się zajęcie I, II 
lub III miejsca, niestety, nie udało 
mi się tego dokonać, bo konku-
rencja była duża!!! Cieszę się z 23 
pozycji i tytułu laureata. Myślę, 
że trwające ponad pół roku zma-
gania konkursowe wzbogaciły 
mnie o nowe ciekawe doświad-
czenia, a myśli Janusza Korczaka 
z pewnością towarzyszyć mi bę-
dą przez całe moje życie. Polecam 
wszystkim udział w konkursach 
tego typu. 
 

Krystian Grabowski 
klasa Vc 

Wśród nagrodzonych laureatów 
Wystawa zdjęć  

(zdj. środkowe Smak dzieciństwa) 

Przed pomnikiem JanuszaKorczaka 
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Było barwnie i wesoło, 
choć temat bardzo poważny: o 
tym, co nam pomaga, a co  szko-
dzi, czyli zdrowym odżywianiu, 
aktywnym stylu życia, higienie 
osobistej i ekologii. To główne 
tematy, które w tym roku poru-
szyli w swoich piosenkach 
uczestnicy Festiwalu Piosenki o 
Zdrowiu.  

15 maja br. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Armii Krajowej 
w Gostyninie odbył się V Powia-
towy Festiwal Piosenki o Zdro-
wiu. Celem nadrzędnym Festi-
walu jest połączenie atmosfery 
zabawy z akcją rozpowszechnia-
nia i popularyzowania treści 
prozdrowotnych. Organizatora-
mi konkursu byli: Powiatowa 
Stacja Sanitarno - Epidemiolo-
giczna w Gostyninie i Szkoła 
Podstawowa nr 1. Nasza placów-
ka  posiada Wojewódzki Certyfi-
kat Szkoły Promującej Zdrowie   i 

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU 

opiekun - Krzysztof Sochacki 
II miejsce - Kacper Bogucki, 

Aneta Krysinska, Alicja Justyńska, 
Anna Wójcikowska  - Szkoła Pod-
stawowa nr 1  w Gostyninie,  
opiekunowie - Ewa Dusza, Ewa 
Wypych, Izabela Reńda, Teresa 
Zarzycka  

II miejsce -  Antonina Brzo-
zowska, Amelia Kaczanowska i ze-
spół taneczny - Miejskie Przed-
szkole nr 4 w Gostyninie, opie-
kun – Grażyna Stanisławska 

 III miejsce - Klaudia Wi-
śniewska, Krzysztof Śmiałkow-
ski, Michał Błaszczyk, Mateusz 
Dobiński - Miejskie Przedszkole 
nr 5 w Gostyninie, opiekunowie - 
Sylwia Śmiałkowska, Ilona Ró-
życka - Lińska  

Wszystkim uczestnikom  
gratulujemy i życzymy sukcesów! 

Róża Szlosowska 

od wielu lat prowadzi  szereg 
działań z zakresu promocji zdro-
wia i ekologii.  Festiwal kierowa-
ny jest do 5-6 latków z przed-
szkoli i szkół z terenu powiatu 
gostynińskiego. 

W tegorocznej edycji  wzię-
ło udział 38 małych  wykonaw-
ców z dziesięciu  placówek.  Po-
pisy  dzieci oceniała komisja kon-
kursowa, która nie miała łatwego 
zadania,  gdyż oprócz umiejętno-
ści  wokalnych, mogliśmy podzi-
wiać atrakcyjne układy chore-
ograficzne i  wspaniale charakte-
ryzacje sceniczne. Wszyscy 
uczestnicy festiwalu  celująco 
przygotowali się do konkursu i 
dostarczyli publiczności wielu 
wrażeń artystycznych, za co 
otrzymali niejednokrotnie lawinę 
oklasków. Występujące dzieci 
otrzymały nagrody, książki i za-
bawki  edukacyjne, które ufundo-
wali: Gmina Gostynin, Gmina 
Sanniki, Gmina Miasta Gostyni-
na, Jolanta Syska- Szymczak 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Gostyninie. 

Wyniki konkursu : 
I miejsce - Zuzanna Pała-

sińska  - Zespół Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Emilianowie, 

 Jedenastego kwietnia 2013 
r. w Miejskim Centrum Kultury 
w Gostyninie odbyły się rejono-
we eliminacje konkursu recyta-
torskiego dla dzieci i młodzieży 
im. Janusza Kroczaka Pięknie być 
człowiekiem. Organizatorem kon-
kursu jest Książnica Płocka im. 
Władysława Broniewskiego w 
Płocku, a głównym celem kon-
kursu jest kształtowanie warto-
ściowego człowieka, uczenie po-
przez literaturę tego, co najpięk-
niejsze i najwartościowsze w ży-
ciu. Uczestników konkursu w 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych oceniało powołane przez 

kl. VId; opiekun uczniów- p. Ró-
ża Szlosowska 
w grupie wiekowej klas I-III: 
I miejsca nie przyznano ; 
II miejsce- Zuzanna Cichońska, 
kl. IIb, opiekun- p. Monika Ma-
jewska 
 Finał konkursu odbędzie 
się w Płocku 18 maja 2013 r. w 
Książnicy Płockiej. Do udziału w 
finale zakwalifikowali się: Zuzan-
na Cichońska i Michał Godlewski . 
Nagrodzonym gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów! 
 

Róża Szlosowska 

organizatorów jury, według na-
stępujących kryteriów: kultura 
mowy, dobór repertuaru, inter-
pretacja. Recytatorzy ze starszych 
grup wiekowych prezentowali 
dwa utwory : wiersz i fragment 
prozy, a dzieci z klas I-III ze  
szkół podstawowych dwa wier-
sze. 
 Miło nam ogłosić, że repre-
zentanci naszej szkoły zajęli miej-
sca:  
w grupie wiekowej klas IV-VI : 
I miejsca nie przyznano ; 
II miejsce- Michał Godlewski , 
kl. VId ; 
wyróżnienie- Alicja Laskowska, 

KOLEJNY SUKCES W KONKURSIE 
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Od 7 do 10 maja bieżące-
go roku odbyła się kilkudniowa 
wycieczka w góry do Małego 
Cichego. 

7 maja o godzinie 7.45 
zebraliśmy się przed naszą szkołą 
wraz z nauczycielami, którzy 
sprawdzili listę obecności. Opie-
kunami były panie: Agnieszka 
Olszewska, Katarzyna Sosnow-
ska, Małgorzata Lińska i pan Re-
migiusz Cepil. O godzinie 8.15 
wyruszyliśmy w drogę. Tego sa-
mego dnia mieliśmy zaplanowa-
ne zwiedzanie kopalni soli w 
Wieliczce. Bardzo nam się tam 
podobało, ale żeby się tam do-
stać, musieliśmy zejść ok. 100 
metrów pod ziemię. Mogliśmy 
podziwiać piękne rzeźby i pła-
skorzeźby wykonane z soli  oraz 
oglądać to, co ludzie tworzyli na 
przestrzeni wielu setek lat. Całą 
historię tej kopalni przybliżył 
nam przewodnik, który wzboga-
cił naszą wiedzę na temat tego 
miejsca. Na koniec zwiedzania 
musieliśmy „wydostać się” z 
podziemi windą. Około godziny 
18.00 dojechaliśmy do domu wy-
poczynkowego Tatry. Cały czas, 
który spędziliśmy w autokarze, 
minął nam bardzo przyjemnie. 

WYPRAWA W GÓRY 

Po zjedzeniu obiadokolacji mieli-
śmy czas na rozpakowanie swo-
ich bagaży i odpoczynek po po-
dróży.  

Następnego dnia naszej 
wycieczki, tj. 8 maja, po śniada-
niu o godzinie 9.30 wybraliśmy 
się do Zakopanego, zwiedzali-
śmy starą góralską kapliczkę 
Jaszczurówkę. Potem pojechali-
śmy na Krupówki, gdzie mieli-
śmy czas na kupno pamiątek. 
Następnie zwiedzaliśmy kaplicz-
kę na Pęksowym Brzysku wraz z 
cmentarzem, gdzie został pocho-
wany między innymi Kornel Ma-
kuszyński, autor wielu książek 
dla dzieci. Następnie kolejką wje-
chaliśmy na Gubałówkę, z której 
można podziwiać piękną panora-
mę Tatr. Po godzinie odpoczyn-
ku zeszliśmy z góry, u jej stóp 
czekał na nas autokar. O godzinie 
16.00 mieliśmy pół godziny na 
spakowanie się, wybieraliśmy się 
do term podhalańskich - Szaflary. 
Spędziliśmy tam godzinę, świet-
nie się bawiąc w ciepłych base-
nach termalnych. Po powrocie o 
godzinie 19.00 zjedliśmy kolację. 
Dla urozmaicenia czasu wolnego, 
nauczyciele zorganizowali nam 
dyskotekę. 

Trzeciego dnia wycieczki, 
po śniadaniu, musieliśmy odpo-
wiednio się ubrać i uszykować na 
górski spacer po Dolinie Kościeli-
skiej, do której dojechaliśmy o 
9.00. Przewodnik, który prowa-
dził nas szlakiem turystycznym, 
gwarą góralską, opowiadał nam 
wiele ciekawych informacji i le-
gend związanych z miejscami, 

przez które szliśmy. Wszyscy 
podziwialiśmy piękne górskie 
widoki oraz robiliśmy wiele pa-
miątkowych zdjęć. Szlak Doliny 
Kościeliskiej, który przeszliśmy, 
wynosił 12km w obie strony. 
Około godziny 17.00 wszyscy 
zmęczeni długim marszem, wró-
ciliśmy do pensjonatu. Po kolacji 
odbyła się kolejna dyskoteka. 

Ostatniego dnia naszej 
wycieczki, tj. 10 maja, zjedliśmy 
śniadanie, a potem musieliśmy 
spakować nasze bagaże, bo już o 
godzinie 9.30 mieliśmy zaplano-
wany wyjazd do Ogrodzieńca, 
aby tam zwiedzać ruiny zamku 
Orle gniazdo. W Ogrodzieńcu 
zwiedzanie ruin zaczęliśmy od 
godziny 14.30. Mogliśmy tam 
między innymi podziwiać piękne 
widoki widziane z wieży zamko-
wej, oglądać średniowieczną salę 
tortur i stare komnaty. Następnie 
po ukończonym zwiedzaniu ru-
szyliśmy w dalszą drogę powrot-
ną do Gostynina. Bezpiecznie i 
szczęśliwie dotarliśmy do niego 
około godziny 20.00.  

Ta czterodniowa wy-
cieczka bardzo nam się podobała. 
Wiele się nauczyliśmy, posłucha-
liśmy gwary góralskiej, a przy 
tym mieliśmy wprost wymarzo-
ną pogodę na zwiedzanie. Warto 
jeździć na takie wycieczki, ponie-
waż są to świetne okazje na po-
znanie piękna naszego kraju, jego 
zabytków oraz genialną zabawę. 

 
Karolina Kuźnicka 
Michalina Durma 

Klasa VI b 

LATO 
Lato zawsze, tak co rok, 

w czerwcu robi pierwszy krok. 
Duże zmiany proponuje, 
kolorami świat maluje. 
Łąki pięknie ustrojone, 
całe toną w kwiatach. 

Sady strojnie ukwiecone, 
to początek lata. 

 
Wiatr się bawi w pięknych  

krzewach, 
muska, pieści liście. 

Ciepły deszczyk je obmywa, 
Lekko, lecz rzęsiście. 

W parkach na ławeczkach siedzą, 
staruszki i dzieci. 

Bardzo są uradowane, 

 
że słonko tak świeci. 

Księżyc srebrem swojej twarzy, 
ławeczki maluje. 

Nocka na zielonych trawach, 
rosę rozsypuje. 

 
        Weronika Zduńczyk  

klasa VIb 
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Moc atrakcji dla małych i 
większych, znakomita atmosfe-
ra, uśmiechnięte dziecięce twa-
rze. Nawet pogoda dopisała.  
Organizatorzy festynu z okazji 
Dnia Dziecka tradycyjnie zad-
bali, żeby był to niezapomniany 
dzień.   

Czwartego czerwca br. w 
Szkole Podstawowej nr1 im. Ar-
mii Krajowej w Gostyninie już 
kolejny raz odbył się festyn 
szkolny z okazji Dnia Dziecka. 
Organizatorami imprezy byli 
nauczyciele SP1 i Rada Rodzi-
ców, którzy do współpracy za-
prosili Fabrykę Zabawy Tęczowo. 
Pani dyrektor ciepło i serdecznie 
powitała dzieci naszej szkoły, a 
po życzeniach zaprosiła do 
wspólnej zabawy. Sala gimna-
styczna wypełniona była po 
brzegi, tłumnie zapełniły się też 
korytarze i boisko szkolne, gro-
madząc zarówno uczniów jak i 
rodziców. 

W programie festynu zna-
lazły się animacje – gry, zabawy, 
konkursy prowadzone przez ani-

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Policjant z Komendy Powiatowej 
Policji w Gostyninie  przypo-
mniał, że każdy mieszkaniec po-
wiatu może przyjść ze swoim 
rowerem do KPP i tam go bez-
płatnie oznakować. Najbardziej 
oblegane były stanowiska ze 
smakołykami: watą cukrową, 
napojami i niezliczoną ilością 
ciast. Na uczestników festynu w 
stołówce szkolnej czekał również 
smakowity poczęstunek. Należy 
podkreślić, że skorzystanie z tak 
ogromnej ilości atrakcji i posił-
ków było dla dzieci  całkowicie 
bezpłatne. 

Życie to plac zabaw – napi-
sał Laurent Gournelle. W czasie 
festynu teren szkoły przypominał 
wielki, radosny plac zabaw. Ma-
my świadomość, że im więcej 
możliwości wspólnej, twórczej 
zabawy stworzymy dzieciom na 
początku ich życiowej drogi, tym 
pełniejsze będzie ich życie w 
przyszłości. 

Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się znów za rok! 

 
Róża Szlosowska 

matorów (clown, postacie bajko-
we), mega gry – chińczyk, jenga, 
kółko i krzyżyk, pokaz mega ba-
niek, dmuchaniec (zamek skaka-
niec), budowle z wielkich, drew-
nianych kloców i inne.  Amato-
rzy doznań sportowych mogli 
sprawdzić się na stanowisku 
strzeleckim (łuk sportowy), w 
dmuchanym ringu bokserskim, 
celując rzutkami do tarczy lub 
podczas gry w piłkę nożną. Miło-
śniczki pięknych paznokci długo 
nie opuszczały salonu piękności 
(przeobrażonej na ten dzień kla-
sy lekcyjnej) w którym malowa-
no paznokcie, oczywiście na tę-
czowo. Zainteresowaniem cie-
szyły się: występ uczniów w 
przedstawieniu, w języku angiel-
skim pt. Little Red Riding Hood 
oraz wystawa prac uczniowskich 
w bibliotece szkolnej. Wśród naj-
młodszych największe emocje 
wzbudziła wielka loteria fanto-
wa, w której każdy los wygrywał  
a fanty były bardzo atrakcyjne. 
Przed szkołą, tradycyjnie, miało 
miejsce znakowanie rowerów. 
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Pięć dni minęło jak z bi-
cza trzasnął i nawet się nie obej-
rzeliśmy, jak czas było wracać do 
domu, ale to co zobaczyliśmy i 
przeżyliśmy na długo zapadnie 
w naszych pamięciach. 

Wyjazd rozpoczął się 
całkiem skromnie zwłaszcza, że  
pod znakiem zapytania pozosta-
wała pogoda, ale my  wyposaże-
ni w dobre  humory, nie przejmo-
waliśmy się doniesieniami  tele-
wizyjnych pogodynek. Deszcz 
pozostawiliśmy w tyle, a Wro-
cław przywitał nas pięknym 
słońcem. Tam wraz z przewodni-
kiem zwiedziliśmy   jeden z naj-
większych rynków staromiej-
skich Europy, z największym 
ratuszem w Polsce. 

Oto my na tle  pomnika A.Fredry. Pomnik 
został przeniesiony ze Lwowa. 

Wrocław to również Pa-
norama Racławicka, a tam  malowi-
dło Bitwa pod Racławicami, obraz 
upamiętniający bitwę z 1794 r., 
powstał w latach 1893–1894 pod 
kierunkiem Jana Styki i Wojcie-
cha Kossaka. 

Kolejny dzień to niesa-
mowity pobyt w Zamku Czocha. 
Obronny, średniowieczny zamek 
graniczny położony w miejsco-
wości Sucha (Czocha), gmina 
Leśna, nad Zalewem Leśniań-
skim na Kwisie w polskiej części 
Łużyc Górnych pochodzi z XIII 
wieku i wciąż zachwyca swoją 
majestatycznością. Zaskoczyły 
nas tajemne przejścia zamkowe, 
ponoć jeden z właścicieli uwiel-
biał bawić się tam ze swoimi 
dziećmi w chowanego.  Malowni-
cze zabudowania zamku były 

ochronnych kaskach. 

Wąwóz prowadzący do wodospadu. 

Na tle wodospadu. 

  
 Warto parę słów wspo-
mnieć o miejscu naszego noclegu 
Świeradów- Zdrój to miejscowość 
położona w Sudetach Zachod-
nich, niedaleko Jeleniej Góry na 
wysokości 450-710 m n.p.m. w 
Górach Izerskich, w dolinie rzeki 
Kwisy. Posiada uzdrowisko i wy-
ciąg narciarski. 

Budynek uzdrowiska. 

Spacer po mieście. 

tłem powstania filmów: Gdzie jest 
generał? Wiedźmin, Legenda, Poza 
Lasem Sherwood (Beyond Sherwo-
od Forest) oraz seriali Tajemnica 
twierdzy szyfrów, Dwa światy 
(Spellbinder) oraz Pierwsza miłość. 
Ostatnio kręcono tam odcinek 
Top model. 

Po obiedzie wyruszyli-
śmy w góry i dotarliśmy do Wo-
dospadu Kamieńczyka to najwyższy 
wodospad w polskich Sudetach. 
Woda potoku Kamieńczyk spada 
trzema kaskadami z wysokości 
27 m. Za środkową kaskadą znaj-
duje się grota sztucznie wykuta 
przez Walończyków, którzy 
przed wiekami znajdowali tu 
ametysty i pegmatyty. Grota ta 
jest nazywana Złotą Jamą. Przed 
II wojną światową Wodospad 
Kamieńczyka posiadał status po-
mnika przyrody, obecnie jest to 
teren ochrony ścisłej, wchodzący 
w skład Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Poniżej wodospa-
du znajduje się kanion Kamień-
czyka długości 100 m. Szerokość 
przy wodospadzie wynosi około 
15 m, a niżej zmniejsza się nawet 
do 3 metrów. Ściany mają wyso-
kość do 25 m. 

Zejście w dół wąwozu, możliwe tylko w 

WYCIECZKA DO ŚWIERADOWA JUŻ ZA NAMI! 
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 Wyjazd nie obył się bez  
dyskoteki.  Panie okazały się bar-
dzo wyrozumiałe, a my następ-
nego dnia chrypieliśmy jak stare  
drzwi. 

 Trzeci dzień wycieczki roz-
począł się wczesnym rankiem, 
wyruszyliśmy do miasta zwane-
go „Florencją Północy”, czyli do 
Drezna.   Główny punkt zwie-
dzania to– późnobarokowy ze-
spół architektoniczny znajdujący 
się w centrum Drezna Zwinger. 

Jest zaliczany do najbardziej zna-
czących budowli późnego baroku 
w Europie. Określenie „Zwinger" 
pochodzi od pierwotnego położe-
nia budynku, pomiędzy ze-
wnętrznymi i wewnętrznymi 
murami obronnymi. Wzniesiony 
w latach 1711–1728 przez Ma-
tthäusa Daniela Pöppelmanna na 
życzenie Fryderyka Augusta I 
zwanego Mocnym, który w 1696 
wybrany został królem Polski 
pod imieniem Augusta II. August 
Mocny zamówił budynek odpo-
wiadający rzymskiemu Kolo-
seum, w którym miały odbywać 
się różne uroczystości. Jako wy-
nik tego życzenia architekt Pö-
ppelmann stworzył budynek w 
stylu późnobarokowym. Zbudo-
wany na planie prostokąta z we-
wnętrznym dziedzińcem, który 

tów narciarskich, kompleks 
skoczni narciarskich, pełno tu 
tras zjazdowych. 

Zdobywanie szczytu – ostatnie metry. 

Widoki ze szczytu Ještěd. 

  
 Ostatnim punktem tego 
dnia był pobyt w miejscowości 
Liberec w Czechach Północnych, 
a dokładanie w Centrum Babylon. 
To niepowtarzalne Centrum Roz-
rywki, największy, całoroczny 
wodny raj w Czechach Północ-
nych, w skład którego wchodzą 
baseny i brodziki, zjeżdżalnie i 
rury dostarczające niezapomnia-
nych wrażeń i podnoszące adre-
nalinę, tajemnicze, ukryte jaski-
nie, sauny i mnóstwo innych 
atrakcji wkomponowanych w 
przyjemną scenerię romantycz-
nych, antycznych łaźni. Ubaw po 
pachy. 
 Wieczorne dokazywanie, 
zabawy, gry, pląsy, pyszne, do-
mowe  jedzenie długo by jeszcze 
wymieniać plusy tej wyprawy.   
Jednym słowem warto jeździć na 
wycieczki i aktywnie spędzać 
czas! 

 
 
 
 

Jakub Stachowski  
klasa Vc 

otoczony jest galeriami (ogród z 
fontannami), bramą koronną, 
pawilonami. W późniejszym 
okresie August Mocny sprowa-
dził tutaj swoje zbiory egzotycz-
nych roślin, a także porcelany. 
Do dziś Zwinger wykorzystywa-
ny jest do prezentowania wy-
staw. 
  Kolejny dzień przy-
niósł nam nowe atrakcje. W dro-
dze do „Walońskiej Chaty” zaba-
wiliśmy się w poszukiwaczy mi-
nerałów, wszystko, co znaleźli-
śmy, mogliśmy zabrać ze sobą. 

W poszukiwaniu minerałów, niektórych trze-
ba było odrywać od korytka ☺. 

  
 P o t e m  p o z n a l i ś m y 
„obrzędy” Walończyków to śre-
dniowieczni fachowcy od wydo-
bywania i przetwarzania bo-
gactw naturalnych, srebra, złota, 
kamieni szlachetnych, działający 
do dzisiaj w Sudeckim Bractwie 
Walońskim.  

Przed wiedźmą dobrotliwą. Sebastian i Oliwia 
przechodzą próbę  trzech żywiołów ognia, 
wody i powietrza. Świetna zabawa ☺i śmie-
chu co niemiara. 

  Tego dnia zdobyliśmy ☺

również szczyt po czeskiej stronie 
gór.  Ještěd to  najwyższy szczyt 
Grzbietu Jesztiedzkiego i zara-
zem Grzbietu Jesztiedzko-
Kozakowskiego. Ośrodek spor-
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Na dworze coraz cieplej, 
więc coraz częściej spędzamy 
czas na świeżym powietrzu. Za-
czynamy myśleć o rowerowych 
przejażdżkach. Do tego trzeba 
jednak odpowiednio się przygo-
tować. 

Żeby bezpiecznie korzy-
stać z uroków wiosny i lata nale-
ży wykonać wiele żmudnych 
czynności. Po pierwsze trzeba 
wyczyścić nasz sprzęt, ponieważ 
na pewno bardzo się zakurzył 
stojąc w piwnicy czy w garażu. 
Do tego przydadzą się odpo-
wiednie środki czystości, woda i 
przede wszystkim szmatka. Po 
drugie należy naoliwić łańcuch. 
Aby to zrobić, trzeba się zaopa-
trzyć w specjalny olej do tego 
przeznaczony.  

JAK PRZYGOTOWAĆ ROWER   
DO SEZONU LETNIEGO? 

Następną czynnością, jaką 
należy wykonać, jest napompo-
wanie roweru. Do tego potrzebna 
jest oczywiście pompka 
(rowerowa lub samochodowa w 
zależności od typu roweru).  

Po skończonej pracy moż-
na już wybrać się na przejażdżkę. 
Przy okazji powinno się spraw-
dzić, czy przerzutki odpowiednio 
działają. 

Jeśli tylko pogoda dopisu-
je, a nasz rower jest sprawny, 
można spokojnie wybrać się na 
przyjemną wyprawę rowerową 
wraz z rodziną, znajomymi czy 
też samemu. 

 
Agata Serwatkiewicz  

klasa Va  
 

WAKACJE  
 

Już akacje zakwitają 
i nam wszystkim oznajmiają, 

że oceny wystawione, 
więc wakacje zasłużone. 
Lasy, góry oraz morze - 
pamiętajmy o jeziorze- 

na nas wszystkich wyczekują, 
odpoczynek proponują. 

W sercu radość, w uszach wiatr, 
na nas czeka cały świat. 

I wędzarnie z rybeczkami, 
i kawiarnie z lodzikami. 

Ciała wiatrem wysmagane, 
buzie słonkiem malowane, 
olejkiem wysmarowane, 
na kocach się znajdują 

i lenistwa oczekują. 
A wakacje w środku lata, 

to najlepszy pomysł świata. 
A najlepszy drugi krok, 
żeby trwały cały rok !!! 

 

Weronika Zduńczyk  
klasa VIb 

Każdy z nas wie, że rok 
szkolny już niebawem dobiegnie 
końca i zaczną się upragnione 
wakacje. Ten wolny od nauki 
czas powinniśmy spędzić jak naj-
lepiej, ale istnieje duże ryzyko 
niebezpieczeństwa podczas wa-
kacyjnych zabaw. Wakacje to 
czas, w którym większą część 
wolnego czasu spędzamy na 
dworze. Niestety, bardzo dużo 
wypadków zdarza się nad wodą. 
Z tego powodu chciałybyśmy  
przedstawić wam kilka pomoc-
nych rad, jak bezpiecznie spędzić 
czas nad wodą. 

• Zawsze wchodźcie do wody 
tylko pod opieką dorosłej osoby, 
która w razie potrzeby mogłaby 
zareagować, gdybyście potrzebo-
wali pomocy. 
• Kąpcie się tylko w miejscach 
dozwolonych, tam gdzie czuwa 
ratownik, który w każdej chwili 
jest gotowy wam pomóc. 

• Nigdy nie wchodźcie bardzo 
szybko do zimnej wody, ponie-

waż wasz organizm nie zdoła 
przygotować się na tak gwałtow-
ne ochłodzenie i może to wywo-
łać szok. Dlatego wchodźcie do 
wody powoli, a wodą ochlapujcie 
się stopniowo, żeby organizm 
zdołał przygotować się na zmia-
nę temperatury. 
• Jeśli korzystacie ze sprzętów 
wodnych, takich jak łódki, kajaki, 
rowery wodne itp. pamiętajcie, 
aby zawsze mieć na sobie kami-
zelkę ratunkową. 
Wielu z nas lubi wygrzewać się 
na słońcu po kąpieli w wodzie, 
ale zawsze trzeba pamiętać, aby 
przed opalaniem posmarować się 
kremem z filtrem ochronnym, a 
na głowę założyć jasną czapkę, 
najlepiej z daszkiem lub kapelusz 
– to powinno uchronić przed po-
parzeniem słonecznym. 

Zagrożenia nie czekają na nas 
tylko w wodzie. Kiedy wybiera-
my się na wycieczki szlakami 
turystycznymi, powinniśmy zaw-
sze pamiętać o pilnowaniu się 

BEZPIECZNE WAKACJE 

grupy i niezbaczaniu ze szlaków 
turystycznych. Pamiętajcie, że 
podczas jazdy na rowerze czy 
rolkach powinniście mieć na so-
bie kask i ochraniacze, które pod-
czas upadku skutecznie uchronią  
przed jego skutkami.  
Jeśli akurat nie będzie was w do-
mu, a nadejdzie burza to: 

• nigdy nie chowajcie się pod 
drzewami, bo mogą one przycią-
gać pioruny, 
• jak najszybciej powinniście 
schować się w jakimś budynku, 
bo te posiadają piorunochrony, 
wyłączcie telefony komórkowe, 
bo mogą one przyciągać błyska-
wice. 

Mamy nadzieję, że te wakacje 
przyniosą wam wiele niezapo-
mnianych wrażeń i już w następ-
nym roku szkolnym znów spo-
tkamy się wszyscy cali i zdrowi.  

 
Karolina Kuźnicka  

klasa VIb 
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zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki     

dla  mądrej  główkidla  mądrej  główkidla  mądrej  główkidla  mądrej  główki    

1. Pływasz w niej.  
2. Opalasz się na niej, np. nad mo-

rzem. 
3. Pływasz na nich nad jeziorem. 
4. Razem z rodziną jeździsz nad 

Morze …. 
5. Nosimy ją, by uniknąć poraże-

nia słonecznego.  
6. Jeździsz na nie się kąpać i opa-

lać.  
7. Pływają w morzu.  
 

Weronika Wiśniewska  
klasa VIc 

LABIRYNT 
 

Patryk wybrał się rowerem do znajomych nad jezioro. Po-
móż mu znaleźć najkrótszą drogę. Powodzenia!!! 

REBUS 

KRZYŻÓWKA 

Patryk Korytkowski  
klasa VIa 

men 

ma k 

lak + mnij 

dor 

o 

+ch 

nasio 

+za mcy 

Agata Serwatkiewicz  
klasa Va 

Hasło: 

ba 
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Niedługo wakacje 

Niedługo przyjdzie beztroski czas, 
zabawy, podróży, marzenia. 

Gdy znów wolność odżyje w nas 
i da miesiące wytchnienia. 

 
Od nauki, ocen, klasówek, 

większych i mniejszych bójek, 
od szkolnej, cebulowej zupy, 
od pachnącej niewiedzą lupy. 

 
Ola Gęsiarz  

klasa VIa 

W terminie od 27 do 29 
maja 2013r. odbył się kolejny 
wspólny wyjazd uczniów klasy 
IVc i Vd. Tym razem wyruszyli-
śmy nad polskie morze, a do-
kładnie do Władysławowa.  

Wyjazd zorganizowały 
nasze panie wychowawczynie, 
czyli p.Renata Grabowska i p. R. 
Cichońska, a opieką podczas wy-
prawy otoczyły nas p. Małgorza-
ta Lińska i p.Dorota Stępniak. 

Podczas trwającej trzy 
dni wycieczki udało nam się od-
wiedzić wiele ciekawych miejsc: 

POWSPOMINAJMY! 
Szymbark ( „dom stojący do góry 
nogami” , najdłuższa deska w 
Europie, największy w Polsce 
fortepian), Władysławowo 
(zamieszkanie w hotelu APART 
SPORT, spacer brzegiem morza, 
wizyta  w niezwykłym parku i  
poznanie wielu gatunków zwie-
rząt żyjących w morzach   i oce-
anach, niezapomniany rejs  stat-
kiem, dyskoteka na „szóstkę”), 
Hel (obserwowanie fok podczas 
karmienia), Gdańsk (najciekaw-
sze zakątki miasta, zatoka, fon-
tanny, kościoły, pomnik Neptu-
na, rozmowa z piratem). 

Wycieczka była napraw-
dę udana. Cieszymy się, że mo-
gliśmy w niej uczestniczyć. 

Uczniowie klasy IVc i Vd 

Osiemnastego maja w 
Książnicy Płockiej im. Władysła-
wa Broniewskiego w Płocku od-
był się finał XXXV  edycji kon-
kursu  recytatorskiego im. Janu-
sza Korczaka dla dzieci i mło-
dzieży Pięknie  być człowiekiem. 
Eliminacje rejonowe odbywały 
się w: Gąbinie, Gostyninie, Kut-
nie, Łęczycy, Płocku, Sannikach, 
Sierpcu i Żychlinie. Konkurs 
przebiegał  w 3 kategoriach:  kla-
sy   I - III,  klasy  IV - VI   (szkoła 
podstawowa)  i  klasy  I -  III  
(gimnazjum). 

W grupie 7-12 lat rejon 
Gostynina reprezentował Michał 
Godlewski, uczeń klasy VId ze 
Szkoły Podstawowej nr1 im. Ar-
mii Krajowej w Gostyninie.  
Chłopiec prezentował dwa utwo-
ry: wiersz Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego  Koń w teatrze i 
fragment książki Jeana Philippe 
Arrou-Vignoda Jaśki. 

 Mamy zaszczyt poinfor-
mować, że spośród 33 wykonaw-
ców ze szkół podstawowych jury 
postanowiło przyznać Michałowi 
wyróżnienie. 

Gratulujemy sukcesu 
 i życzymy pięknych  przeżyć  

w obcowaniu z książką! 
 

 Róża Szlosowska 

WYRÓŻNIENIE  
W FINALE  

KONKURSU  

 
JUŻ ZA PARĘ DNI, 

ZA DNI PARĘ... 

WAKACJE!!! 
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 Trwa kolejny projekt Aka-
demii Inicjatyw Młodzieżowych pt. 
W POSZUKIWANIU PRAWDZI-
WYCH WARTOŚCI CZYLI…
PAMIĘTAJ MASZ WYBÓR, w 
szkołach podstawowych odbywa 
się pod hasłem Liga niezwykłych 
bohaterów, czyli graj regułami wod-
nego świata, który jest bez używek. 
Całość jest finansowana z fundu-
szów Miasta Gostynina. 

Program profilaktyczny 
w skrócie zwany przez nas Czyli 
składa się z kilku różnorodnych 
części, można je realizować od-
dzielnie w zależności od zapo-
trzebowania szkół. Każda z części 
otwiera inne możliwości rozwoju 
i stawia na rozwijanie zaintereso-
wań, hobby młodzieży jako anti-
dotum na problemy związane z 
uzależnieniami. Poprzez realiza-
cję programu można również 
ukierunkować młodzież, co do jej 
zawodowej przyszłości.  Ponadto 
program daje możliwość uczest-
niczenia w niebanalnych, nietu-
zinkowych działaniach, które z 
uwagi na ich ograniczoną dostęp-
ność i koszty sprzętu pozostawa-
ły w kręgu działań elitarnych 
(żeglarstwo, nurkowanie, su-
rvival, Krav Maga, ratownictwo, 
wspinaczka).  

W tym roku postawili-
śmy na nurkowanie. Projekt po-
dzieliliśmy na cztery etapy  i wła-
śnie zbliżamy się do zakończenia. 
 Do współpracy zaprosili-
śmy wyjątkowo ciekawą postać, 
osobowość-człowieka, który za-
wodowo pracuje jako strażak, 
ratownik. Dodatkowo pan Janusz 
Śnieżyński posiada uprawnienia 
instruktorskie w zakresie nurko-
wania w międzynarodowym sys-
temie Padi, podróżuje, odwiedza 
najciekawsze zakątki Polski i 
świata. Szczególnie ciekawe są 
miejsca niedostępne dla przecięt-
nego turysty: zalane kopalnie, 
kamieniołomy, wraki statków, 
podwodne korytarze elektrowni, 

POD TAFLĄ WODY 
nutowe Discovery. 

Do kolejnego etapu prze-
szło 40 osób, obecnie są  już po 
zajęciach z panem Dariuszem 
Tkaczykiem-psychologiem, tera-
peutą, który na co dzień pracuje 
w Warszawie i pomaga ludziom 
uzależnionym i członkom ich 
rodzin. To osoba z bardzo wyso-
kim doświadczeniem w pracy 
zawodowej. Pan Dariusz rozma-
wiał z uczniami na temat uzależ-
nień, przestrzegał przed konse-
kwencjami sięgania po alkohol, 
narkotyki, papierosy. Swobodna 
rozmowa, warsztatowa forma 
zajęć spodobała się uczniom, 
chętnie się wypowiadali i miło 
spędzili czas. 

W Gostynińskim Centrum Kultury - rozmo-
wa z uczniami szkoły podstawowej. 

Zakończyliśmy również 
zajęcia warsztatowe ze znajomo-
ści sprzętu nurkowego. Mimo że 
pogoda nam nie dopisała, to 
uczniowie  wykazali się rewela-
cyjną frekwencją. Zajęcia dla 
szkół podstawowych odbyły się 
w Gostynińskim Centrum Kultu-
ry. Warsztaty prowadziło troje 
instruktorów akademii: Jolanta 
Wasilewska, Tomasz Stachowski, 
Adrian Matecki. Są to osoby, któ-

zalane jaskinie. Ponadto uczestni-
czył w śmigłowcowych akcjach 
ratowniczych podczas powodzi, 
dzięki czemu uzyskał podzięko-
wania od premiera Donalda Tu-
ska. 
 Pan Janusz w naszej szkole 
spędził 3 godziny opowiadając o 
swoich zawodowych doświad-
czeniach, jak również wielkiej 
pasji do nurkowania.  Podróżnik, 
pasjonat nurkowania udowodnił, 
iż pracę zawodową można połą-
czyć z hobby.  W trakcie każdora-
zowo godzinnej prezentacji, pod-
czas której pan Janusz snuł opo-
wieści, pokazywał pamiątki z 
wypraw, można było także zoba-
czyć sprzęt płetwonurka i sprzęt 
wspinaczkowy.  

Poniżej krótki fotorepor-
taż z I, II i III  etapu działań. 

Zasłuchani uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Podróżnik opowiada o swoich 
ciekawych podwodnych wyprawach m. in. o 
głębinach Bałtyku, który skrywa ok. 700 wra-
ków, o zalanej przez rzekę Traum rzymskiej 
drodze, o Półwyspie Jukatan z ogromną liczbą 
wypełnionych wodą jaskiń, czy urokach Egip-
tu pod taflą morza. 

Pierwsze przymiarki na sucho. 
Radość uczennicy, właśnie otrzy-

mała bilet do II etapu programu i poszerzy  
swoją wiedzę na temat nurkowania, a może 
nawet, gdy dotrwa do końca projektu, znajdzie 
się wraz z instruktorem pod wodą na kilkumi-
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re ukończyły kurs płetwonurka 
w systemie Padi, pasjonaci nur-
kowania i innych sportów wod-
nych, instruktorzy pływania, ra-
townicy WOPR. 

Uczniowie SP1 uczą się skręcać 
sprzęt nurkowy. Poznają dokładnie, co do 
czego służy i jaką funkcję pełni pod wodą. 

W ramach projektu odby-
ły się również warsztaty żywie-
niowe, uczniowie uczyli się na 
czym polega zdrowa dieta, jakie 
produkty warto jadać i dlaczego.  

Wraz z dietetyczką panią Karoliną 
Jaworską, która przyjechała do nas z Warsza-
wy obalali żywieniowe mity. 

 Gostynińskie Centrum Kultury - 
warsztaty z panią Karoliną. 
(www.sekretydiety.pl) 

Za nami także pierwsze 
spotkania na  basenie. 

Doskonalenie pływania z wykorzy-

staniem maski i rurki. 

Zdjęcie drugiej grupy z SP1. 

  W połowie czerwca 
ostatni etap programu- wspólny 
wyjazd nad Jezioro Białe. Cieszy-
my się, iż nasz projekt spotkał się 
z tak ogromnym zainteresowa-
niem uczniów. 
 
 

Anita Stachowska 

DZIEŃ MAMY W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH 0a,b 
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 Tradycyjnie w Dzień 
Otwarty  biblioteka szkolna po-
witała małych gości wystawką 
książek z baśniami i bajkami, za-
prosiła do zabawy i malowania 
kolorowanek. Każdy milusiński 
został poczęstowany zdrową i 
smaczną przekąską. 

*** 
 W kwietniu odbył się kon-
kurs biblioteczny Mieć w małym 
palcu. Brali w nim udział ucznio-
wie klas VI. Cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. 
I miejsce – Michalina Durma VIb 
II miejsce – Weronika Justyńska 
VIb i Michał Godlewski VId 
Wyróżnienia: Maciej Markiewicz 
VIc, Kamila Węglewska VIa, 
Joanna Nowicka VIa, Alicja La-
skowska VId, 

Serdecznie gratulujemy! 
*** 

 Na przełomie kwietnia i 
maja w bibliotece szkolnej odbyła 
się wystawa prac malarskich p. 
Anny Michalak. Jak zwykle 
wzbudziła ogromny zachwyt. 
Miło nam było gościć p. Danutę 
Walczak, artystkę ze Szwajcarii, 
której bardzo przypadła do serca 
i gustu twórczość pani Ani. 

*** 
 Z okazji Święta Niezapo-
minajki biblioteka przygotowała 
zajęcia czytelnicze dla dzieci ze 
świetlicy, na których dzieci do-
wiedziały się o historii tego świę-
ta, poznały legendy, obejrzały 
film i wykonały bukiet niezapo-
minajek. 

*** 
 Szóstego czerwca odbył się 
w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie 
Konkurs pięknego czytania i inter-
pretacji ulubionych tekstów literac-
kich o zasięgu powiatowym. Miło 
nam donieść, że II miejsce zajęła 
Agata Serwatkiewicz kl. Va, a 
wyróżnienie Patrycja Urbańska 
kl. VI c.  
 

Ewa Stolarz 

W BIBLIOTECE... 
 Dwudziestego czwarte-

go maja uczniowie klas IV uczest-
niczyli w szkolnym konkursie 
MISTRZ ORTOGRAFII. Najważ-
niejszym celem konkursu  było 
podniesienie kompetencji orto-
graficznych oraz możliwość 
sprawdzenia swojej świadomości 
ortograficznej w rywalizacji 
szkolnej. Każdą klasę reprezento-
wało troje uczniów wyłonionych 
w eliminacjach klasowych. 
Uczniowie w 10 zadaniach, 
sprawdzających  wiadomości i 
umiejętności z zakresu ortografii, 
mogli zdobyć razem 200 punk-
tów. Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. 
Wyniki: 
I miejsce – Klaudiusz Mikołajczyk , 
188 pkt 

II miejsce – Agata Siemińska, Mar-
tyna Rosińska,170 pkt 
III miejsce – Mateusz Kijek, 163 
pkt 
wyróżnienia: Julia Wiankowska, 
Daria Rybicka, 160 pkt 
Jakub Kowalczyk, 150,5 pkt 
 Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Róża Szlosowska 

MISTRZ ORTOGRAFII 

 Szóstego czerwca 2013r. w 
gostynińskim Centrum Kultury 
odbyła się inscenizacja pt. Ptasie 
plotki, przygotowana przez klasę  
IIb , pod opieką pani Moniki Ma-
jewskiej oraz pani Magdaleny 
Garstki. Był to występ adresowa-
ny dla rodziców , a jednocześnie 
próba generalna przed udziałem 
w Breweriach, czyli przeglądzie 
teatrzyków. 
 Przedstawienie obejmowa-
ło wiele wierszy znanych z dzie-
ciństwa, m.in.: Kokoszka - smakosz-
ka, Kaczka - dziwaczka, Sroka, Żu-
raw i czapla, Ptasie plotki, Kaczki, 
Kwoka oraz Sójka. Dzieci bardzo 
się starały i włożyły całe serce w 
przygotowania.  Na scenie wyka-
zały się nie tylko talentem aktor-
skim, ale także odwagą, gdyż 
przełamały tremę. Publiczność 
dostrzegła ich zapał i nagrodziła 
głośnymi brawami. 
 To było wspaniałe przed-
stawienie i myślę, że wszystkim 
się podobało. 
 

Weronika Justyńska  
klasa VIb 

INSCENIZACJA - PTASIE PLOTKI 
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Serdecznie gratulujemy. 

Redakcja  

TERMINARZ   

28.06.2013r. 
uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 2012/2013 

 
godz. 900 – klasy I – V 

 
godz. 1100 – klasy VI 

 
godz. 1100 –  grupy przedszkolne 

 W bieżącym roku szkol-
nym wychowawcy klas I wraz z 
dziećmi przystąpili do projektu 
zatytułowanego Smok Mądragon 
daje radę - Jak bezpiecznym być 
na co dzień. Bezpieczeństwo naj-
młodszych to nasza wspólna tro-
ska. Udział w akcji pozwalał 
utrwalać u dzieci wzory prawi-
dłowych zachowań i właściwe 
reakcje na różne zagrożenia. 
 W klasach pierwszych, 
które uczestniczyły w projekcie, 
zajęcia prowadzili wychowawcy 
klas, policjant z Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz Wydziału Pre-
wencji, przedstawiciel Straży Po-
żarnej, pielęgniarka szkolna, pe-
dagog szkolny. Uczniowie rozwi-
jali swoją spostrzegawczość oraz 
orientację w terenie. Poznawali 
zasady bezpiecznego uczestnic-
twa w ruchu drogowym, dosko-
nalili prawidłowe i szybkie re-
agowanie na bodźce słuchowe i 
wzrokowe, poznawali zagrożenia 
objęte działaniami ratowniczymi 
straży pożarnej. Kształtowali po-
stawy asertywne oraz wyobraź-
nię dotyczącą bezpieczeństwa w 
codziennych sytuacjach życio-
wych. Poznawali podstawowe 
zasady higieny oraz udzielania 
pierwszej pomocy. 

 Ideą przyświecającą reali-
zacji tego projektu jest szeroko 
rozumiana profilaktyka, propa-
gowanie i wspólna troska o bez-
pieczeństwo i zdrowie naszych 
uczniów. 

Szkolny koordynator projektu 
Edyta Brzózka  

SMOK MĄDRAGON 
DAJE RADĘ 

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE  
UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY 2013 

Z okazji zakończenia 
roku szkolnego 2012/2013 Dy-
rekcji, wszystkim nauczycielom, 
pracownikom szkoły, rodzicom i 
uczniom życzymy bezpiecznych i 
słonecznych wakacji, interesują-
cych podróży, niezapomnianych 
wrażeń, uśmiechu na co dzień 
oraz szczęśliwego powrotu do 
szkoły. 

Redakcja 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

 Piątego czerwca 2013 r. w 

Gimnazjum nr 1, odbył się kon-

kurs językowo-informatycznym 

dla uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych.  Konkurs składał 

się z części praktycznej - informa-

tycznej oraz sprawdzającej umie-

jętności z języka angielskiego. 

 Oto laureaci konkursu: 

I miejsce – Weronika Justyńska 

II miejsce – Karolina Kuźnicka   

Wyróżnienia; Michalina Durma.  

GRATULACJE! 
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ŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EJJJJ    

Szlachetne zdrowie  
nikt się nie dowie  

jako smakujesz  
aż się zepsujesz… 

 
Jan Kochanowski 

 
Hasło Światowej Organi-

zacji Zdrowia w roku 2013 brzmi 
„Zdrowe bicie serca”. Temat 
przewodni „Nadciśnienie tętni-
cze” ma uświadomić nam, jak 
ważne jest mierzenie ciśnienia 
krwi. 

Terminem „ciśnienie tęt-
nicze” określamy siłę nacisku 
krwi krążącej w tętnicach na ich 
ścianę. Wartość ciśnienia w czasie 
skurczu serca (wyższa), to ciśnie-
nie skurczowe, a w okresie jego 
rozkurczu (niższa) ciśnienie roz-
kurczowe. Jeżeli u dorosłych te 
wartości regularnie przekraczają 
w spoczynku 139 mmHg dla ci-
śnienia skurczowego lub 89 
mmHg dla ciśnienia rozkurczo-
wego mówimy o nadciśnieniu 
tętniczym. 

Badania naukowe wyka-
zują, że im wyższe ciśnienie, tym 
większe ryzyko zawału serca i 

KONTROLUJMY CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI 

− regularna aktywność fizyczna, 
dostosowana do możliwości, 

− ograniczenie spożycia alkoho-
lu u dorosłych, 

− niepalenie tytoniu. 

Kilka podstawowych  
faktów 

 
− Polacy żyją o prawie 7 lat kró-

cej niż mieszkańcy wysoko 
rozwiniętych krajów. 

− Zawał serca i udar mózgu są 
jednymi z najczęstszych przy-
czyn śmierci. 

− W Polsce na nadciśnienie tętni-
cze cierpi ponad 7 milionów 
ludzi. 

 Warto więc w trosce o 
swoje zdrowie regularnie mie-
rzyć ciśnie tętnicze krwi. 

 
Krystyna Zaręba 

NZOZ SZKOL-MED 

udaru mózgu oraz innych chorób 
serca i naczyń krwionośnych 
kończyn dolnych, nerek, siatków-
ki oka. Nadciśnienie jest chorobą 
przewlekłą, długo nie daje żad-
nych dolegliwości, podstępnie 
niszcząc organizm i dlatego jest 
takie niebezpieczne. Jedyną me-
todą, by wykryć nadciśnienie, jest 
mierzenie ciśnienia krwi. Długo-
trwale utrzymujące się podwyż-
szone ciśnienie tętnicze wywiera 
bardzo szkodliwy wpływ na 
zdrowie. Choroba nadciśnienio-
wa dotyczy raczej osób doro-
słych. Niestety, coraz częściej 
zdarza się, że występuje również 
u osób młodych. W Polsce w celu 
wczesnego wykrywania u dzieci i 
młodzieży szkolnej wad i zabu-
rzeń wykonywane są testy prze-
siewowe, w tym również pomia-
ry ciśnienia tętniczego krwi. War-
tości ciśnienia oceniane są na 
podstawie odpowiednio opraco-
wanych dla wieku wskaźnikach, 
które nazywamy siatkami centy-
lowymi, są to tzw. normy opraco-
wane dla populacji, z której 
dziecko pochodzi. Uczniowie z 
podwyższonym ciśnieniem wy-
konywane mają kontrolne pomia-
ry, jeżeli podwyższone ciśnienie 
utrzymuje się podczas kolejnych 
pomiarów, rodzice z dzieckiem 
kierowani są do lekarza rodzin-
nego na konsultacje. 

Jak wykazano w wielu 
badaniach ryzyko rozwoju ciśnie-
nia tętniczego może zmniejszyć: 
− prawidłowo zbilansowana die-

ta, 
− ograniczenie spożycia soli, 
− utrzymanie prawidłowej masy 

ciała, 


