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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 

 

NOWOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM! 

Po dwóch miesiącach wakacyjne-

go odpoczynku wróciliśmy do 

szkoły. Wypoczęci i pełni wrażeń 

jesteśmy gotowi, aby rozpocząć 

naukę w nowym roku szkolnym. 

 Pod okiem 45 nauczycieli 

będziemy zdobywać wiedzę i 

nowe doświadczenia. Łączna 

liczba uczniów w naszej szkole 

wynosi 547. W części przeznaczo-

nej dla klas I-III naukę rozpocz-

nie 280 uczniów, podzielonych 

na 13 klas. Natomiast w skrzydle 

przeznaczonym dla starszych 

dzieci, uczyć się będzie 267 

uczniów w 11 klasach. Grupy 

przedszkolne rozpoczną edukację 

w „0” klasach. Najliczniejszymi 

klasami w szkole są Vb i Vd, li-

czące po 27 uczniów. 

 Mamy nadzieję, że bieżący 

rok szkolny będzie satysfakcjonu-

jący zarówno dla uczniów, jak i 

dla nauczycieli. Życzymy wszyst-

kim uczniom jak najlepszych wy-

ników w nauce, a naszym na-

uczycielom dużo cierpliwości i 

radości z codziennego nauczy-

cielskiego trudu. 

Redakcja 

I. Czas wakacyjnej prze-

rwy to jednocześnie 

okres, w którym wyko-

nywane są prace remon-

towe w szkole. 

Dziękujemy bardzo Panu 

Pawłowi Witoldowi Kali-

nowskiemu Burmistrzo-

wi Miasta Gostynina oraz 

pracownikom Urzędu 

Miasta i Radnym Miasta 

Gostynina za podjęcie się 

i realizację przedsięwzię-

cia platformy przyscho-

dowej dla osób niepełnospraw-

nych ruchowo. 

II. Zgodnie z wymogami Powia-

towej Państwowej Straży Pożar-

nej w Gostyninie Szkoła posiada 

instalację hydrantów wewnętrz-

nych co skutecznie podnosi po-

ziom bezpieczeństwa przeciwpo-

żarowego. 

III. Prace remontowe wykonane 

w czasie wakacji to: 

a)piwnica wschód-szpachlowanie 

i malowanie/ściany i lamperia/ 

sale: 64 (język angielski), 73 

(wychowanie fizyczne), 63 

(szatnia WF dziewcząt), 65 

(szatnia WF chłopców) 

b) parter wschód 

-sala 11 (gabinet pielęgniarki 

szkolnej) – uzupełnienie ścian po 

zalaniu /malowanie ścian i lam-

perii, nowe meble (czerwiec 201-

5r.) 

-pokój nauczycielski WF– szpa-

chlowanie i malowanie /ściany i 

lamperia/ 

c) szpachlowanie i 

malowanie /ściany 

i lamperia/ sale: 

91A (język angiel-

ski), 28 (język an-

gielski), 30 

(plastyka, zajęcia 

techniczne, muzy-

ka), kącik czytelni-

czy 

d) szpachlowanie i 

malowanie olejne 

drzwi i do wszyst-

kich pomieszczeń szkolnych no-

we szyldy i klamki oraz tabliczki 

i nr sal (II sem. 2015r.) 

e) szkoła pozyskała dodatkowe 

środki z projektów na wyposaże-

nie: 

-7000 zł kuchnia 

-12000 zł pomoce dydaktyczne 

dla osób niepełnosprawnych 

-2170 zł „Książka moich ma-

rzeń” (biblioteka) 

Edyta Mikulska 

Dyrektor Szkoły  

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/669-nowosci-w-szkole-podstawowej-nr-1.html
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 W piątek, 11 września 2015 

roku gościliśmy w naszej szkole 

księdza misjonarza Radosława 

Zawadzkiego. Było to już nasze 

trzecie spotkanie, po raz pierw-

szy ksiądz był u nas w 2011. 

Ksiądz pracuje w Peru w 700 ty-

sięcznym mieście Iquitos, do któ-

rego można tylko dolecieć lub 

dopłynąć. Ksiądz misjonarz 

"zabrał" nas w ciekawą podróż 

po Peru. Przy pomocy filmu i 

wielu zdjęć poznaliśmy przyrodę 

tego kraju, egzotyczne zwierzęta 

(pumy, jaguary, piranie, żółwie, 

krokodyle), góry Andy i piękną i 

groźną podczas powodzi rzekę 

Amazonkę. Poznaliśmy też pro-

blemy mieszkańców Peru, zanie-

czyszczenie środowiska wycie-

kiem ropy z rurociągów, powo-

dzie, brak dostatecznej ilość 

szkół. Dzieci chodzą do szkół, 

które są małe, w jednej sali uczą 

się dwie, trzy klasy. W wielu 

szkołach nie ma prądu, brakuje 

też nauczycieli. W tym roku w 

marcu, gdy dzieci rozpoczynały 

nowy rok szkolny, wylała rzeka 

Amazonka i do lipca szkoły z 

powodu powodzi były zamknię-

te. Poznaliśmy też upodobania 

kulinarne Peruwiańczyków. Pod-

stawowym pożywieniem są ryby, 

które jedzą na śniadanie, obiad i 

kolację. Prawdziwym rarytasem 

są dania z krokodyla, żółwia, 

małpy i świnki morskiej. W Peru 

brakuje misjonarzy, są miejsco-

wości, w których księdza po raz 

ostatni widziano 13 lat temu. Z 

tego też powodu jest dużo osób, 

które nie znają nauki Pana Jezu-

sa. Sakramentu chrztu, Pierwszej 

Komunii Świętej udziela się za-

równo dzieciom, jak i dorosłym. 

Ksiądz Radosław Zawadzki zor-

ganizował adopcję misyjną dla 40 

uczniów. Dzięki temu dzieci ta-

kie jak Karolos i Kemi, którym 

opiekuje się nasze koło misyjne, 

mają opłaconą szkołę, podręczni-

ki, mundurki szkolne. 

 Na zakończenie spotkania 

opiekunka koła misyjnego pani 

Elżbieta Marciniak podziękowała 

księdzu misjonarzowi za ciekawe 

spotkanie i zaprosiła na następne 

za dwa lub trzy lata (księża - mi-

sjonarze przyjeżdżają na urlop do 

Polski raz na dwa lub trzy lata). 

Elżbieta Marciniak  

SPOTKANIE Z MISJONARZEM Z PERU 

TO JUŻ TRZECI 
WEEKEND  
WRZEŚNIA 

To czas, w którym obcho-

dzimy „Sprzątanie Świata”! 

Co roku, w każdy trzeci 

weekend września wraz z tysią-

cami wolontariuszy: młodzieżą, 

dorosłymi – wszystkimi, którym 

zależy na czystym środowisku, 

prowadzimy działania propagu-

jące ograniczanie powstawania 

odpadów, selektywną zbiórkę i 

recykling, a także wyszukujemy i 

w miarę możliwości usuwamy 

dzikie wysypiska. Rokrocznie 

sprzątamy wzdłuż torów kolejo-

wych od OSiR do końca ulicy 

Sienkiewicza, przy współpracy z 

Wydziałem Gospodarki Komu-

nalnej, Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa. W akcji 

uczestniczyło 240 uczniów z klas 

I–VI.r. 

 Maria Chromniak 

Uczniowie klas młod-

szych naszej szkoły aktywnie 

uczestniczą w corocznej akcji 

„Sprzątanie świata - Polska", któ-

re jest częścią międzynarodowe-

go ruchu na rzecz ochrony śro-

dowiska. Nikogo nie trzeba na-

mawiać ani przekonywać, że 

czystość naszej planety jest nie-

zwykle ważna. Uczniowie posia-

dają szeroką wiedzę na temat 

czystości środowiska, więc 18 

września 2015r. przeszli do czy-

nów. Dzieci z klas najmłodszych 

– pierwszaki porządkowały wraz 

z wychowawcami swoje pracow-

nie, segregowały pomoce dydak-

tyczne, sprzątały różne kąciki w 

klasach, uczyły się, jak segrego-

wać odpady. Klasy drugie i trze-

cie po zaopatrzeniu się w worki 

na śmieci i rękawice ochronne 

ruszyły z wychowawcami w te-

ren – drugoklasiści sprzątali bo-

iska szkolne, a trzecioklasiści 

pobliskie ulice wokół szkoły oraz 

teren przy MCK. Podczas akcji 

dzieci stwierdziły, że nie zdają 

sobie sprawy na co dzień, ile 

śmieci ląduje na naszych ulicach, 

trawnikach, boiskach. A przecież 

Ziemia to nasza planeta i to od 

nas – ludzi zależy, jak będzie 

wyglądać. Oby za rok śmieci już 

nie było!!! 

Edyta Brzózka 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/adopcja/674-spotkanie-z-misjonarzem-z-peru.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/679-to-juz-trzeci-weekend-wrzesnia.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/679-to-juz-trzeci-weekend-wrzesnia.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/679-to-juz-trzeci-weekend-wrzesnia.html
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SPOTKANIE  
Z SYBERIĄ 

Agnieszka i Michał Do-

magałowie są misjonarzami. Pra-

cowali i nadal pracują wśród 

tamtejszych narodów: Chakasów, 

Ewenków i Koriaków. Ich praca 

polega na tłumaczeniu Biblii, tak 

aby każdy miał do niej dostęp w 

swoim własnym języku – w języ-

ku serca. W piątek, 25 września 

bieżącego roku gościliśmy ich w 

naszej szkole. Opowiadali o lu-

dziach zamieszkujących różne 

części Syberii. Opisywali warun-

ki ich życia i ich zwyczajów. Do-

wiedzieliśmy się między innymi, 

że lokalnymi przysmakami 

Ewenków jest mrożone i surowe 

oko renifera, zaś oko łososia sma-

kuje Koriakom i jest jak cukierek 

dla dzieci. Mogliśmy usłyszeć o 

panujących tam niskich tempera-

turach spadających poniżej -60 st. 

Celsjusza, o atakujących ludzi 

niedźwiedziach, o psich zaprzę-

gach i chakaskiej rozległej tajdze. 

Oprócz wysłuchania opowieści 

dzieci mogły zobaczyć, dotknąć, 

a nawet powąchać skórę z renife-

ra, przymierzyć ozdoby wykona-

ne z kości renifera. Oglądaliśmy 

też syberyjskie buty i skórzaną 

chakaską piłkę. Chakasowie grają 

w piłkę w śniegu i nie strzelają 

do bramek tylko do ustawionych 

w śniegu kijków. Spotkanie mi 

się bardzo podobało, ponieważ 

lubię słuchać opowieści o misjach 

i chętnie czytam książki o misjo-

narzach. 

Jeremiasz Syska  

klasa Va 

Z przyjemnością 

informujemy, że nasza 

szkoła wzięła udział w 

Ogólnopolskim konkur-

sie zorganizowanym 

przez Studium Prawa 

Europejskiego w War-

szawie, wykonując za-

dania przewidziane re-

gulaminem konkursu 

Szkoły dobrego wycho-

wania - w terminie od 

26 stycznia 2015r. do 11 

czerwca 2015r - i uzy-

skała tytuł „Szkoła do-

brego wychowania”. 

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ  
„SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA"! 

Informacja o zadaniach konkur-

sowych. 

Zadanie 1. 

 Przeprowadzenie debaty 

uczniowskiej na temat dobrego 

wychowania oraz opracowanie 

Szkolnej Karty Zasad Dobrego 

Zachowania.  

Zadanie 2. 

 Zorganizowanie ogólnosz-

kolnego konkursu wiedzy wśród 

uczniów na temat savoir vivre. 

Laureaci otrzymują dyplom 

„Mistrz savoir vivre” przygoto-

wany przez szkołę.   

Zadanie 3. 

 Opracowanie krótkich prac 

pisemnych nt.: Moje zachowanie 

świadczy o mnie.  

Zadanie 4. 

 Kolejne zadanie polegało 

na przeprowadzeniu międzykla-

sowych inscenizacji na temat zna-

jomości i stosowania zasad do-

brego zachowania na co dzień w 

stosunku do osób starszych, do-

rosłych, rówieśników. 

  

Koordynatorzy projektu 

Renata Grabowska  

Magdalena Andrzejczak  

Przeszedł sobie dawno 

śliczny, złoty wrzesień... 

Teraz nam październik 

dała pani jesień... 

 I już październik… a jeśli 

październik to Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych. 

 W jesiennej odsłonie biblio-

teka szkolna zaprosiła dzieci ze 

świetlicy na zajęcia czytelnicze 

pt. „Jesienne spotkanie z Frankli-

nem”. Mali czytelnicy wysłuchali 

przygód Franklina i jego przyja-

ciół, obejrzeli fragmenty filmu o 

jesiennych porządkach w ogro-

dzie sympatycznego żółwika. 

Dzieci opowiadały o urokach tej 

pory roku oraz wykonały ilustra-

cje do czytanej książki. Piękne 

rysunki zawisną w galerii biblio-

teki. 

Zapraszamy do biblioteki 

Biblioteka czynna 

Poniedziałek         8.00 – 14.00 

Wtorek  8.00 – 15.00 

Środa  8.00 – 15.00 

Czwartek 8.00 – 14.00 

Piątek  8.00 – 14.00 

Ewa Stolarz 

I JUŻ  
PAŹDZIERNIK... 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/688-spotkanie-z-syberia.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/688-spotkanie-z-syberia.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/664-zdobylismy-tytul-szkola-dobrego-wychowania.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/664-zdobylismy-tytul-szkola-dobrego-wychowania.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/biblioteka/211-zapraszamy-do-biblioteki.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/biblioteka/691-i-juz-pazdziernik.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/biblioteka/691-i-juz-pazdziernik.html
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bardzo dużo i długo pracują, nie 

mają czasu ze sobą rozmawiać, a 

kiedy przychodzi niedziela, są 

zmuszeni patrzeć na siebie i prze-

bywać ze sobą, więc staje się to 

koszmarem. 

Monika: Jakie jest Pana najlepsze 

wspomnienie z dzieciństwa? 

G.C.: Mam kilka takich wspo-

mnień. W dzieciństwie bardzo 

lubiłem chodzić z moimi kolega-

mi po łące bez butów i łapać igu-

any. 

Marta: Czy lubi Pan swój zawód? 

G.C.: Kocham. Jest to moje życie, 

moja pasja. 

Weronika: Jaką widział Pan naj-

zabawniejszą ,,wpadkę'' na sce-

nie? 

G.C.: Aktorzy lubią sobie płatać 

różne figle na przykład, kiedy 

aktor gra poważną rolę i musi 

przy niej czytać książkę, to jej 

współpracownicy przyklejają 

jakiś śmieszny obrazek do jej 

środka. Widziałem też taką sytu-

ację, że była walka na miecze ak-

torów, jeden z nich musiał zabić 

drugiego, a w trakcie tej sceny 

jednemu złamał się miecz i nie 

miał czym zabić drugiego. 

Justyna: Dziękujemy, były to już 

wszystkie pytania. 

G.C.: Dziękuję. 

Wywiad spisały:  

J. Złotnik, M. Golus  

Wywiad prowadziły:  

J.  Złotnik, W. Szulecka, J. Kor-

czyńska, M. Golus, M. Berlińska 

Justyna: Dzień dobry, jesteśmy z 

Kółka Dziennikarskiego, ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Gostyni-

nie. Czy mogłybyśmy zadać Pa-

nu kilka pytań? 

Giovanny Castellanos: Dzień do-

bry, oczywiście. 

Julka: Z jakimi aktorami lubi Pan 

najbardziej pracować? 

G.C.: Bardzo lubię pracować z 

aktorami z mojego teatru, czyli 

zespołem ,który bardzo dobrze 

znam. Również lubię pracować z 

dziećmi, które dają mi masę ener-

gii. 

Marta: Jak długo Pan pracuje? 

G.C.: Pracuję w zawodzie, od 

kiedy pamiętam. Kiedy miałem 

trzynaście lat, zacząłem zarabiać 

w teatrze. 

Weronika: Z jakimi sławnymi 

aktorami Pan pracował? 

G.C.: Pracowałem z wieloma ak-

torami, m.in. z Tomaszem Karo-

lakiem, profesorem Jerzym 

Stuhrem i Katarzyną Zielińską. 

Monika: Jakie jest Pana motto 

życiowe? 

G.C.: Walcz o swoje marzenia. 

Julka: Kto jest Pana zawodowym 

wzorem? 

G.C.: Moim zawodowym wzo-

rem jest profesor Jerzy Stuhr i 

mój tata, który nauczył mnie wie-

lu rzeczy, nigdy się nie podda-

wał, zawsze pracował bardzo 

ciężko i był bardzo fajnym czło-

wiekiem. 

Marta: Jaką ostatnią sztukę Pan 

reżyserował? 

G.C.: Ostatnią sztuką jaką ostat-

nio reżyserowałem była: 

,,Najwięcej samobójstw zdarza 

się w niedzielę." Opowiada ona o 

dwójce młodych ludzi, którzy 

GOŚĆ Z TEATRU  IM. STEFANA JARACZA BUM PAKA BAM 

  Od wrześni a grupa 

uczniów z  naszej szkoły uczest-

niczy w  projekcie  „Labirynt” . 

Wspólnie z gostynińską  młodzie-

żą  przygotowują   spektakl pt. 

Ghost Town”. Projekt finansowa-

ny ze środków miasta Gostynina, 

realizowany przez instruktorów 

Akademii Inicjatyw Młodzieżo-

wych. 

Redakcja 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/688-spotkanie-z-syberia.html
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Pierwsze obchody tego 

święta odbyły się w 1999r. w Sta-

nach Zjednoczonych. Celem jest 

rozwój bibliotek szkolnych we 

wszystkich krajach. Tegoroczne 

hasło obchodów: „Biblioteki rzą-

dzą”. W tym czasie biblioteka 

organizuje wiele wydarzeń i 

świętuje razem z czytelnikami. 

Miedzy innymi zaprasza na 

„Jesienne poranki z ulubionymi 

bohaterami książek”. Uczniowie 

oczekujący na zajęcia mogą wy-

słuchać fragmentów twórczości 

A. Bahdaja i Z. Nienackiego oraz 

obejrzeć zekranizowane na pod-

stawie ich książek filmy, które 

były przebojami w latach 70-

tych.: „Wakacje z duchami”, 

„Podróż za jeden uśmiech”, „Pan 

Samochodzik i Templariusze”, 

„Wyspa złoczyńców”. 

Ewa Stolarz 

MIĘDZYNARODOWY  
MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK 

pomysły, żeby czegoś zakazać, 

coś potępić i to dla dobra dzieci. 

Miejmy nadzieję, że nigdy to się 

nie zdarzy... 

 Oto kilka przykładów ksią-

żek, które trafiały kiedyś na listy 

zakazanych książek… Chata wu-

ja Toma/ Harriet Beecher Stowe. 

Książka zakazana w Illinois 

(1984) na wniosek radnego ze 

względu na rasizm i niestosowny 

język (użycie w niej słowa 

„nigger”). Zdanie radnego po-

dzielili uczniowie i rodzice. Zo-

stała też zakazana w 1853 r. w 

Rosji z powodu podważania na-

uk kościoła prawosławnego i 

poddawanie w wątpliwość auto-

kratycznej władzy. Charlie i fa-

bryka czekolady/ Roland Dahl. 

Książka zakazana w bibliotece 

publicznej w Boulder (Colorado, 

USA), ponieważ bibliotekarze 

uznali, że promuje ubogą życio-

wą filozofię. Harry Potter i ka-

mień filozoficzny/ Joanne K. 

 W ramach obchodów Mie-

siąca Bibliotek Szkolnych biblio-

teka szkolna zorganizowała Ty-

dzień Zakazanych Książek 

(Banned Books Week – wywo-

dzący się ze Stanów Zjednoczo-

nych). Jest to okazja do zaintere-

sowania ciekawymi przypadka-

mi z historii literatury, zachęce-

nie do czytania także książek, 

którym przypięto łatkę niepo-

prawności politycznej, obyczajo-

wej. 

 W Tygodniu Zakazanych 

Książek biblioteka prezentuje te 

książki, które z różnych powo-

dów zostały umieszczone na li-

ście książek zakazanych do czyta-

nia. Zakaz ten nie ominął rów-

nież książek dziecięcych. Wy-

stawka wzbudza ogromne zainte-

resowanie oraz zdziwienie 

uczniów, którzy nie wiedzieli, nie 

znali takich zakazów i nie przy-

puszczali, że istniały listy zakaza-

nych książek. Ciągle powracają 

Rowling. W sukcesie książki Jo-

anne K. Rowling zaczęto dopa-

trywać się działania samego… 

szatana. Książka wielokrotnie, 

głównie przez środowiska ko-

ścielne, oskarżana była o podej-

rzane i nieczyste podteksty.  Nie-

jednokrotnie palono książki oraz 

usuwano je z bibliotek. Ostatnio 

pojawiły się nowe doniesienia, 

które nie spodobały się niektó-

rym środowiskom. Mianowicie, 

według włoskich naukowców, ci, 

którzy czytali Harry’ego Pottera 

są bardziej tolerancyjni – wyka-

zują mniej uprzedzeń w stosunku 

do imigrantów oraz mniejszości 

etnicznych. Czerwony Kapturek/ 

bracia Grimm. Książki zakazano 

w szkołach w Kalifornii przez... 

butelkę wina znajdującą się w 

koszyku, który Czerwony Kaptu-

rek niósł dla babci. Przygody 

Tomka Sawyera/ Mark Twain. 

Zakazano jej w Stanach Zjedno-

czonych – za rasistowski język. 

Pyza na Starym Mieście. Mimo że 

Hanna Januszewska nie została 

wpisana na listę "zakazanych 

pisarzy dla dzieci", to niektóre jej 

utwory, jak np. Jak polska Pyza 

wędrowała musiały przejść grun-

towną zmianę .W 3-ciej części 

"mazowiecka kukiełka" wędruje 

po zrujnowanej po II wojnie stoli-

cy. "Pyzulę" w wędrówkę po sto-

licy zabiera stary kapral - przypo-

minający naszych przedwojen-

nych ułanów w rogatywkach, a 

sumiasty wąs może niejednemu 

starszemu czytelnikowi skojarzyć 

się z marszałkiem Piłsudskim. 

 "Unowocześnieniu" przez 

cenzurę poddano popularny, 

zdawałoby się niewinny komiks 

przedwojenny dla dzieci, czyli 

Przygody Koziołka Matołka 

(pierwsze wydanie z 1932 ro-

ku).Twórczość L. M. Montgome-

ry autorki wielu książek dla dzie-

ci też nie podobała się władzom, 

ponieważ uznano ją za nieprzy-

datną dla dzieci żyjących w socja-

listycznym państwie. 

Ewa Stolarz  
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Uczniowie klasy IIIa i 

IIId w roku szkolnym 2015/2016 

przystąpili do realizacji projektu 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM. 

Jest to projekt realizowany przez 

Fundację Banku Ochrony Środo-

wiska w trosce o zdrowie młode-

go pokolenia. Projekt ma charak-

ter ogólnopolskiej międzyszkol-

nej rywalizacji zespołowej. Pro-

jekt ZDROWO JEM, WIĘCEJ 

WIEM to - bogata oferta eduka-

cyjna dla klas 0-III szkół podsta-

wowych, wieloaspektowy, spój-

ny projekt doskonale wpisujący 

się w podstawy programowe Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej, 

rzetelna wiedza naukowa na te-

mat zdrowego odżywiania i roli 

aktywności fizycznej, wiele war-

tościowych nagród, z najcenniej-

szą nagrodą „główną”, jaką jest 

możliwość zmiany dotychczaso-

wego stylu życia na zdrowszy i 

bardziej aktywny ruchowo. 

Koordynator: M. Andrzejczak,  

A. Panek 

Chleb nasz powszedni. 

Chleb w polskiej kulturze zajmu-

je wręcz mistyczne miejsce. Kult i 

szacunek do chleba, a także cięż-

ką pracę włożoną w jego powsta-

nie przedstawił film oglądany w 

bibliotece Od ziarenka do bo-

chenka. 

Niesamowity zapach chleba kusił 

wszystkich uczniów, pracowni-

ków szkoły oraz odwiedzających 

rodziców do oglądania wystawy. 

Można było obejrzeć różne ro-

dzaje chleba, bułeczek, zobaczyć 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM 

Do kraju tego, gdzie kruszyny 

chleba 

podnoszą z ziemi przez uszano-

wanie 

dla darów nieba tęskno mi  Pa-

nie… 

 Tak wzruszająco i pięknie 

opisywał szacunek do chleba Cy-

prian Kamil Norwid. 

W ramach obchodów Tygodnia 

dobrego chleba i zdrowego stylu 

życia w szkole biblioteka szkolna 

przygotowała wystawę:  

z jakiej mąki może być wypieka-

ny chleb, co dodaje się dla wzbo-

gacenia jego smaku. Kulminacyj-

nym momentem była degustacja 

pieczonych przez uczniów i na-

uczycieli chlebów. 

 Wszyscy życzyli sobie wię-

cej tak „smakowitych” wystaw :) 

Ewa Stolarz 

„SMAKOWITA” WYSTAWA 

http://www.fundacjabos.pl/
http://www.fundacjabos.pl/
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/693-zdrowo-jem-wiecej-wiem.html
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RAJD ROWEROWY 
2015r. 

 Dnia 12 IX 2015r. ucznio-

wie z klasy IIIA i IIID wybrali się, 

pod opieką swoich wychowaw-

ców, na Rajd ,,Siedmiomilowe 

buty”, zorganizowany przez 

PTTK w Gostyninie. Od rana po-

goda była kapryśna. Jednak 

grupka odważnych i zdrowych 

uczniów wesoło wyruszyła na 

rajd. Podczas drogi pan prze-

wodnik opowiadał różne, cieka-

we historie. Po dotarciu na sta-

dion od razu piekliśmy kiełbaski. 

Następnie uczniowie brali udział 

w konkurencjach sportowych. 

Była wspaniała zabawa i mnó-

stwo nagród. Każda drużyna 

otrzymała dyplom uczestnictwa 

w rajdzie. 

 

Dnia 25 września 2015r. z 

inicjatywy nauczycieli wychowa-

nia fizycznego odbył się Rajd Ro-

werowy dla uczniów klas V-VI 

oraz członków ich rodzin. W raj-

dzie udział wzięli uczniowie klas 

Vb, Vd oraz VIb. 

Głównym celem rajdu 

było: propagowanie aktywnych 

form wypoczynku w gronie ro-

dzinnym oraz zdrowego trybu 

życia, popularyzacja turystyki 

rowerowej na terenie Gostynina, 

a także zaprezentowanie walo-

rów turystyczno – rekreacyjnych 

naszego regionu. 

Do przejechania mieliśmy około 

18 km. W połowie trasy zrobili-

śmy sobie krótką przerwę, którą 

urozmaiciły zabawy i konkursy. 

Zakończenie rajdu odbyło się na 

stadionie OSiR w Gostyninie, 

gdzie trochę zmęczeni, ale 

uśmiechnięci piekliśmy kiełbaski. 

Całej imprezie towarzyszyła mi-

ła, sympatyczna i przede wszyst-

kim wesoła atmosfera. 

Małgorzata Lińska 

RAJD "SIEDMIOMILOWE BUTY" 2015 

W środę, dwudziestego 

trzeciego września zajęcia pierw-

szaków z naszej szkoły odbyły 

się nieco inaczej niż zwykle. 

Wszyscy uczniowie wraz z wy-

chowawcami udali się do Ośrod-

ka Jeździeckiego Wictoria w Bie-

rzewicach, gdzie odbyło się Świę-

to Pieczonego Ziemniaka. Pod-

czas wspólnych zmagań sporto-

wych, wesołych zabaw, pląsów i 

śpiewów dzieci poszerzyły wie-

dzę na temat historii ziemniaka, 

zajadały się pieczonymi w ogni-

sku ziemniakami i kiełbaskami. 

Wspaniałą atrakcją był przejazd 

bryczką oraz na kucyku. To była 

bardzo ciekawa lekcja przyrody. 

Humory i pogoda dopisała, więc 

i zabawa była znakomita! 

Bardzo dziękujemy 

Ośrodkowi Jeździeckiemu Wicto-

ria za ponowne zorganizowanie 

fantastycznej imprezy dla na-

szych uczniów. 

Wychowawcy  

oraz uczniowie klas I 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

M. Andrzejczak, A. Panek 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/szkola-w-ruchu/689-rajd-rowerowy-2016r.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/szkola-w-ruchu/689-rajd-rowerowy-2016r.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/wycieczki/672-rajd-siedmiomilowe-buty-2015.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/695-sprawozdanie-ze-swieta-pieczonego-ziemniaka.html
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 Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów i nauczy-

cieli, Pani Dyrektor Edyta Mikul-

ska podjęła decyzję o zakupie 

nowych komputerów do pracow-

ni 33, w której zajęcia odbywają 

uczniowie kl. I-III. Do pracowni 

zakupiono 9 stacjonarnych kom-

puterów z nowoczesnym opro-

gramowaniem, które pozwala 

realizować program zajęć spraw-

nie i bez zakłóceń. Dzieci chętnie 

wykonują zadania zamieszczone 

na płytach zaproponowanych 

przez wydawnictwo. Zakup zo-

stał w większości sfinansowany 

przez naszą szkołę i Radę Rodzi-

ców. Aktualnie pracownia kom-

puterowa wyposażona jest łącz-

nie w 12 zestawów komputero-

wych w skład, którego wchodzą: 

jednostka centralna, płaski moni-

tor, klawiatura, myszka i słu-

chawki. Tak wyposażona pra-

cownia spełnia oczekiwania i da-

je możliwość edukacji na odpo-

wiednim dla tej grupy wiekowej 

poziomie. Dziękujemy!  

Anna Walczak 

NOWE  
KOMPUTERY W  SP1 

 We wtorek, 6 października 

udaliśmy się pod opieką p. Rena-

ty Kuźniewskiej, p. Anity Sta-

chowskiej i naszego wychowaw-

cy p. Roberta Idzikowskiego na 

wycieczkę do Warszawy. Na-

szym głównym celem było 

uczestnictwo w warsztatach 

komputerowych. Podczas warsz-

tatów czuliśmy się, jak młodzi 

naukowcy, którzy wykonują 

skomplikowane wykresy. Po za-

jęciach udaliśmy się na film do 

Multikina, a następnie na posiłek 

do restauracji McDonald's. W 

kinie i w restauracji mieliśmy 

czas na wspólny relaks. 

 Atrakcyjność wycieczki 

INFORMATYCZNE  ZMAGANIA W STOLICY 

podniosła podróż pociągiem do i 

z Warszawy, szczególnie, że nasz 

pociąg był wyjątkowo zadbany. 

O godzinie 20.05 wycieczka za-

kończyła się na gostynińskim 

peronie. Tam czekali już na nas 

rodzice. 

 Po całym dniu spędzonym 

w Warszawie byliśmy zamęczeni, 

ale pełni pozytywnych wrażeń. 

J. Korczyńska, M. Berlińska 

kl. Va 

EUROPE CODE WEEKEND 

 Szesnastego października 

2015r. w Gimnazjum nr 1 im. 

Księcia Mazowieckiego Siemowi-

ta IV w Gostyninie odbyły się 

Warsztaty Komputerowe z pro-

gramu „Alice 3” i  „Scratch”, or-

ganizowane przez uczniów Gim-

nazjum nr. 1 z Gostynina oraz 

gości  z gimnazjum z Wrześni.  

Chętne osoby z klas VI z naszej 

szkoły  mogły w nich uczestni-

czyć. Na zajęciach szóstoklasiści 

próbowali stworzyć  animacje w 

programie „Alice 3” oraz  gry  w   

„Scratch - u”.  Warsztaty bardzo 

podobały się i zainteresowały 

uczniów z naszej szkoły. Czeka-

my na kolejne zajęcia. 

 Marcelina Durma kl. VIa 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/716-nowe-komputery-w-pracowni-33.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/716-nowe-komputery-w-pracowni-33.html
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Wycieczka bardzo nam się podo-

bała i z niecierpliwością czekamy 

na kolejne takie wyjazdy. 

Anna Golus 

 Dziewiętnastego listopada 

2015 roku uczniowie klas Vb i 

VIb wybrali się na wycieczkę do 

Warszawy. Celem wycieczki było 

zwiedzanie budynków Polskiego 

Radia i Telewizji Polskiej. 

 Podróż rozpoczęła się o 

godzinie 7.00 i minęła nam bar-

dzo szybko. Na początku poje-

chaliśmy do Polskiego Radia. 

Przyglądaliśmy się, jak odbywa 

się nagrywanie audycji radio-

wych. Braliśmy też udział w lek-

cji edukacyjnej, podczas której 

rozpoznawaliśmy i nagrywali-

śmy różne dźwięki. Na koniec 

wspólnej zabawy otrzymaliśmy 

płytę z nagranymi przez nas od-

głosami potworów morskich. 

 Kolejnym punktem wy-

cieczki była wizyta w Telewizji 

Polskiej. Odwiedziliśmy studia, 

w których nagrywane są progra-

my, takie jak: Pytanie na śniada-

nie, Świat się kręci, Jaka to melo-

dia? Cieszyliśmy się, że mogli-

śmy zobaczyć na żywo miejsca, 

które do tej pory oglądaliśmy 

tylko na ekranach telewizorów. 

Ciekawostką była wizyta w stu-

diu, w którym prowadzona miała 

być debata wyborcza. Wielką 

atrakcją było dla nas spotkanie z 

piosenkarkę Ewą Farną, z którą 

mogliśmy zrobić sobie pamiątko-

we zdjęcia. W drodze powrotnej 

zjedliśmy posiłek w restauracji 

McDonald's.  

Z WIZYTĄ W WARSZAWIE 
 Dwudziestego siódmego 

października 2015 r. IVb i Vd po-

jechały na wycieczkę do Warsza-

wy. W planie była wizyta w bu-

dynku Polskiego Radia i Telewi-

zji Polskiej. Trasa minęła nam 

bardzo szybko. Na początku 

zwiedziliśmy Polskie Radio. Było 

tam bardzo ciekawie. Mieliśmy 

przyjemność porozmawiać z 

przemiłą panią Agnieszką Kuni-

kowską, która opowiedziała nam 

dużo o Radiu. Następnie ogląda-

liśmy, jak prowadzi się audycje 

radiowe. Braliśmy też udział w 

lekcji edukacyjnej, w której roz-

poznawaliśmy różne dźwięki, 

sami też zrobiliśmy nagranie. 

Udawaliśmy potwory morza. 

Potem pani, która prowadziła 

zajęcia, dała mam pamiątkową 

płytę, na której byliśmy nagrani 

my, jako potwory morskie. Bawi-

liśmy się przy tym świetnie. Po 

wizycie w Polskim Radiu odwie-

dziliśmy Telewizję Polską. Oglą-

daliśmy studia, w których nagry-

wane są znane programy, takie 

jak: Jaka to melodia?, Świat się 

kręci, Pytanie na śniadanie. Byli-

śmy podekscytowani światem, 

który do tej pory był widziany 

jako mały obrazek w telewizorze. 

Zobaczyliśmy tam też pana Prze-

mysława Babiarza, słynnego 

dziennikarza i komentatora spor-

towego, z którym zrobiliśmy so-

bie wspólne zdjęcie. Podsumo-

wując, bawiliśmy się niesamowi-

cie i chcemy, aby takich fajnych 

wycieczek było coraz więcej. 

Weronika Stańczyk 

Daria Woźniak, klasa Vd 
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niego według wskazówek zegara 

i w tym czasie pomyśli się życze-

nie, to ono się spełni.  

W Fabryce Cukierków najpierw 

patrzyliśmy, jak z masy cukrowej 

robi się cukierki, a następnie sami 

robiliśmy pyszne lizaki. Można 

było też zakupić lizaki lub cukier-

ki. Na koniec pani każdemu wrę-

czała dyplomy „Małego Cukier-

nika” i upominki w postaci pacz-

ki cukierków. Następnie po zaku-

pie pamiątek udaliśmy się do 

autokaru. Podróż minęła nam 

nawet szybko i wesoło. Śpiewali-

śmy różne piosenki i świetnie się 

bawiliśmy w autokarze.  

 Moim zdaniem wycieczka 

była bardzo udana. Było ciekawie 

i w niektórych momentach 

śmiesznie. Powinno być więcej 

takich wycieczek. 

Katarzyna Maślana 

 klasa VIA 

 Trzydziestego październi-

ka br. odbyła się wycieczka do 

Warszawy. Brała w niej udział 

klasa: VIA, VA i IVD. W planie 

była wizyta w Polskim Radiu, w 

Fabryce Cukierków i na Starym 

Mieście w Warszawie.  Na 

zbiórkę wszyscy przybyli punk-

tualnie. Podróż minęła szybko i 

w miłej atmosferze. Pierwszym 

przystankiem była wizyta w Pol-

skim Radiu. Po wejściu pani po-

dzieliła nas na dwie grupy. Jedna 

poszła z panią do sali podobnej 

do konferencyjnej. Prowadząca 

opowiadała nam o Radiu i o 

przeznaczeniu różnych sal. Po 

rozmowie pani podchodziła do 

każdego z nas ze specjalnym mi-

krofonem do nagrywania dźwię-

ków. Każdy miał wydać odgłos 

groźnego zwierzęcia. Było bardzo 

śmiesznie. Później pani zmieniła 

nasze odgłosy na odgłosy mor-

skich potworów. W tym samym 

czasie druga grupa, z inną panią, 

poszła do różnych stacji radio-

wych, takich jak: Jedynka, Dwój-

ka i Czwórka. Było tam ciekawie. 

Potem grupy się zamieniły. W 

Czwórce można było zrobić sobie 

zdjęcie z panem, który prowadził 

audycję. My też w niej uczestni-

czyliśmy. Następnie udaliśmy się 

na Stare Miasto. Spotkaliśmy się 

z przewodnikiem po Starówce. 

Znów podzieliliśmy się tak samo 

na dwie grupy. Jedna poszła do 

Fabryki Cukierków, a druga zo-

stała z przewodnikiem i zwiedza-

ła Stare Miasto. Na Starówce 

głównym elementem jest Kolum-

na Zygmunta. Poznaliśmy jej 

dawną historię i również zoba-

czyliśmy zdjęcia, jak ona wyglą-

dała kilkaset lat temu. Dowie-

dzieliśmy się również, co się wy-

darzyło na Placu Zamkowym i w 

Zamku Królewskim.  Zoba-

czyliśmy katedrę św. Jana i ko-

ściół jezuitów. Widzieliśmy rów-

nież dzwon, który spełnia marze-

nia. Jeżeli obejdzie się raz wokół 

KIERUNEK STOLICA 

 W dniach 24, 25 i 26 wrze-

śnia 2015 roku zwiedzaliśmy 

Warszawę. Pierwszego dnia zo-

baczyliśmy Stadion Narodowy. 

Byliśmy w szatniach i łazienkach 

piłkarzy, siedzieliśmy na widow-

ni i oglądaliśmy salę przeznaczo-

ną dla dziennikarzy. Wszyscy 

kupowaliśmy sobie pamiątki. 

Następnie pojechaliśmy do Wila-

nowa. Tam braliśmy udział w 

zajęciach przyrodniczych i histo-

rycznych. To było niesamowite 

przeżycie. Drugiego dnia zwie-

dzaliśmy Stare Miasto. Weszli-

śmy do Zamku Królewskiego i 

oglądaliśmy królewskie komna-

ty. Uważnie słuchaliśmy cieka-

wostek opowiadanych przez 

przewodnika. Bardzo podobały 

nam się kolorowe kamienice, Sy-

renka i Pomnik Małego Powstań-

ca. Po obiedzie, już w Popowie, 

mieliśmy grę terenową, ognisko i 

wieczorem - dyskotekę. To też 

był dzień pełen wrażeń. Trzecie-

go dnia byliśmy w Stróżewku. Tu 

była wspaniała zabawa na zakoń-

czenie naszej wyprawy. Do Go-

stynina wróciliśmy zmęczeni, ale 

zadowoleni. 

Uczniowie i wychowawcy  

M. Andrzejczak i A. Panek  
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 W szkole od października 

powstała grupa dzieci należących 

do SKTOZRP, czyli Szkolnego 

Koła Towarzystwa Obrony Zwie-

rząt Rzeczpospolitej Polskiej. Oto 

lista dzieci z SKTOZRP Anioły ze 

Szkoły: Ipatow Agata, Kinga 

Stańczyk, Stańczak Oliwia, Jan-

kowska Aleksandra, Mazurkie-

wicz Amelia, Kijek Michał, Front-

czak Zuzanna, Kijek Maciej, Ro-

jewski Mateusz, Kardacz Małgo-

rzata, Kosmalski Dawid, Toru-

niewski Filip, Brzozowska Oli-

wia, Jankowska Katarzyna, Wę-

„ANIOŁY ZE SZKOŁY" 

glewska Monika, Garstka Wikto-

ria, Lewandowski Maciej, Ci-

chońska Zuzanna, Debich Oliwia, 

Jaworska Julia. 

Dorota Stępniak 

 30 września w naszej szko-

le odbyła się dyskoteka z okazji 

Dnia Chłopaka. Najpierw wszy-

scy zebrali się w swoich klasach, 

gdzie trwały ostatnie przygoto-

wania do imprezy, a gdy tylko 

usłyszeli muzykę, poszli do dużej 

sali gimnastycznej, żeby zacząć 

się bawić. Muzyka była głośna, 

ale nikomu to nie przeszkadzało. 

Jako DJ do komputera zasiadł 

pan R. Idzikowski, który świetnie 

spełnił się w tej roli. Wszyscy 

doskonale się bawili. Opiekuno-

wie Samorządu Uczniowskiego 

zadbali o uatrakcyjnienie dysko-

teki. Były konkursy na najlepsze-

go tancerza, wręczono dyplomy 

dla najsympatyczniejszych chłop-

ców z każdej klasy, można było 

też zadedykować komuś piosen-

kę. W połowie całego zdarzenia 

niektórzy wybrali się ponownie 

do klas, aby zjeść pyszny poczę-

stunek, jak zwykle przygotowany 

przez rodziców. Był to też czas na 

życzenia i drobne, najczęściej 

symboliczne, upominki dla na-

szych kolegów. Nie zabrakło 

wspólnych zdjęć. Nie było ani 

jednej chwili, żeby ktoś się nu-

dził. Wszystko było zaplanowane 

i dopilnowane. Myślę, że wielu 

uczniów chciałoby, żeby taka 

dyskoteka się powtórzyła. Miło 

jest spędzać czas w gronie rówie-

śników na wspólnej zabawie! 

Milena Truskolawska 

klasa VIb 

 SPORTOWE WYDARZENIE IVC 

 W dniach 5-6 października 

b y l i ś m y  w  Z a ź d z i e r z u 

na ,,zielonej szkole”. Ośrodek ,,12 

Dębów’’, w którym przebywali-

śmy, zrobił na nas wielkie wraże-

nie. Bardzo miło spędzaliśmy 

czas na placu zabaw, boisku oraz 

na basenie. Jedzenie było pyszne 

i nikt nie grymasił. Podczas po-

bytu nauczyciele zorganizowali 

nam wiele ciekawych i zaskaku-

jących atrakcji. Spacerowaliśmy 

po okolicy, bawiliśmy się w pod-

chody, rozgrywaliśmy turnieje, a 

największą niespodzianką był 

marszobieg w świetle księżyca. 

Było wesoło, zdrowo, a przede 

wszystkim na sportowo. 

Klasa sportowa IVc z opiekunem 

A. Olszewską 

DZIEŃ CHŁOPCA  

DZIECI Z SP1 W SEKCJI MINI  SARYT 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/711-anioly-ze-szkoly.html
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NAUCZYCIEL 
Nauczycielu drogi i kochany, 

bądź dla nas uczniów wyrozu-

miały. 

Gdy coś spsocimy, źle zrobimy, 

w mig to naprawimy. 

Choć czasem musisz być srogi, 

my rozumiemy, takie są wymogi. 

Z okazji Dnia Nauczyciela życzy-

my, 

pomyślności i szczęścia, 

cierpliwości i powodzenia. 

Życzenia są szczere i proste, 

wprost z uczniowskich serc pły-

nące, 

jak pachnące stokrotki na zielonej 

łące. 

Albert Smyczyński kl. 4c 

 
PANI MAŁGORZATA 

Moja Pani Małgorzata, 

dobrze wie, co to praca. 

Jest bardzo wykształcona, 

miła, skromna i szalona. 

Na jej twarzy uśmiech gości, 

niech jej nigdy 

nikt nie złości. 

Czym to grozi, może wiecie? 

Oceną niedostateczną, 

która jest najgorsza na świecie. 

Nasza klasa 6b bardzo dobrze o 

tym wie, 

że Pani Gosia cudowną wycho-

wawczynią jest! 

Magdalena Miłek kl. 6b 

 
PANI KASIU 

Ty masz doświadczenie, 

my młodość niewinną. 

Ty masz wielką mądrość, 

my mowę dziecinną. 

Tobie nie wystarcza, 

nasza słów swoboda. 

Chcesz byśmy przeżyli, 

życie jak przygodę. 

Za twe wszystkie rady 

i uparte kroki chcemy podzięko-

wać, 

Nauczycielu drogi. 

Maciej Gajewski kl. 4c 
 

NASZA PANI 
Być nauczycielem, 

to poważna rzecz, 

trzeba dużo wiedzy, 

cierpliwości mieć. 

Takim właśnie wzorem, 

jest Pani Renatka, 

troskliwa i miła, 

jest dla nas jak Matka. 

Uczy nas codziennie języka pol-

skiego, 

przedmiot to ważny dla dziecka 

każdego. 

Pani więc tłumaczy, uważnie 

przekazuje, 

na co „rz” się wymienia, 

że „uje” się nie kreskuje. 

Oliwia Serwach kl. 4b 

 Od 1 września 2015r. w 

naszej szkole funkcjonuje już dru-

ga klasa sportowa. Jest to klasa 

IVc. Zakładane cele realizowane 

są w 10-cio godzinnym systemie 

kształcenia sportowego. W wy-

miarze tygodniowym to 2 godzi-

ny pływania /od II semestru/ i 4 

godziny zajęć ukierunkowanych 

z gier zespołowych /piłka nożna i 

piłka koszykowa/. Pozostałe go-

dziny realizowane są zgodnie z 

podstawą programową z wycho-

wania fizycznego. Nauczycielem 

prowadzącym zajęcia z wycho-

wania fizycznego jest pani 

Agnieszka Olszewska, a wycho-

wawcą pani Katarzyna Sosnow-

ska. Duże zaangażowanie tego-

rocznych czwartoklasistów i 

wspaniała atmosfera wokół na-

szych treningów są dobrą pro-

gnozą na przyszłość. 

Agnieszka Olszewska 

KLASA SPORTOWA  
W JEDYNCE! 

DZIEŃ NAUCZYCIELA  

JESTEM  
BEZPIECZNY 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/klasa-sportowa/680-kolejna-klasa-sportowa-w-jedynce.html
http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/klasa-sportowa/680-kolejna-klasa-sportowa-w-jedynce.html
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1. Są to czerwono- pomarańczo-

we kuleczki. Rosną one na nie-

wysokich drzewach. 

2. W listopadzie. Jedno z naj-

ważniejszych świąt w roku. Na-

zywa się ono …… Niepodległo-

ści. 

3. Są zamknięte w zielonej kol-

czastej łupinie. 

4.Inaczej święto Komisji Eduka-

cji Narodowej (KEN). 

Dzień…….. .  

5.Dzień, w którym dzieci cho-

dzą po domach zbierając słody-

cze. 

Oliwia  Wilińska,  

Katarzyna Maślana VIa 

                                                             1.          

        2.       

                                   3.          

         4.             

                5.           

6.                                                              

 

SPORT W JEDYNCE 
Gratuluję wszystkich 

sportowych sukcesów uczniom i 

nauczycielom wychowania fi-

zycznego! 

Szkolne gabloty na kory-

tarzu wypełnione już po brzegi 

pamiątkowymi pucharami. Szko-

ła uzyskała również tytuł SZKO-

ŁY W RUCHU. 

Mając nadzieję na kolejne sukce-

sy zaplanowane są różnorodne 

formy aktywności fizycznej dla 

uczniów. 

Wykaz organizowanych dodat-

kowych zajęć sportowych i dzia-

łalności dla klas I-VI Szkoły Pod-

stawowej nr 1 

Klasy I-III: zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia ogólnorozwo-

jowe mające na celu przygotowa-

nie uczniów do Turnieju „Dwa 

ognie” oraz Turniejady, organiza-

cja Międzyszkolnego Turnieju 

„Dwa ognie usportowione”, or-

ganizacja Szkolnych Zawodów 

Pływackich, organizacja „Euro 

Turnieju” w piłkę nożną propa-

gującego kulturalne kibicowanie. 

Klasy IV-VI: zajęcia z zespoło-

wych gier sportowych prowa-

dzone w ramach SKS, organizacja 

sportowych przerw dla uczniów, 

Tydzień Sportu, organizacja Ro-

dzinnego Rajdu Rowerowego, 

organizacja Sportowego Dnia 

Rodzinki, organizacja Mistrzostw 

Szkoły w pływaniu, piłce nożnej, 

piłce koszykowej, dwie klasy 

sportowe o profilu piłki nożnej i 

koszykowej z pływaniem - 

uczniowie w ramach dodatko-

wych zajęć mają możliwość 

uczestnictwa w systematycznych 

zajęciach na pływalni oraz hali 

sportowej oraz dodatkowych za-

jęć z wyszczególnionych gier ze-

społowych, (tygodniowo 10 go-

dzin wychowania fizycznego), 

aktywny udział we wszystkich 

zawodach sportowych organizo-

wanych przez Gostyniński Szkol-

ny Związek Sportowy. 

Gratuluję sukcesów i 

zachęcam do podejmowania no-

wych wyzwań. 

Edyta Mikulska- dyrektor Szkoły  

Wesołych Świat! 
Bez zmartwień, 

z barszczem, z grzybami, 

z karpiem, 

z gościem, co niesie szczęście! 

Czeka nań przecież miejsce. 

 

Wesołych Świat  

a w Święta,  

 niech się snuje kolęda. 

I gałązki świerkowe  

niech Wam pachną na zdrowie. 
(W. Melzacki) 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 

Redakcja gazetki Nowinki z Jedynki 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/2-strona-glowna/671-sport-w-jedynce.html
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STOP „DOPALACZOM”! 

mi, łatwo zauważają, gdy nie ro-

bisz tak, jak mówisz. Nie boją się 

stanowczości, źle natomiast zno-

szą niestabilność. Chcą czuć się 

kochane i wspierane. 800060800 -

pod tym numerem telefonu moż-

na uzyskać informacje na temat 

negatywnych skutków zażywa-

nia dopalaczy oraz o możliwo-

ściach leczenia. Infolinia jest tak-

że przeznaczona dla rodziców, 

którzy mają wątpliwości, czy ich 

dzieci zażywają dopalacze. Na 

infolinię GIS można przekazywać 

także informacje, które mogą uła-

twić służbom dotarcie do osób 

handlujących tymi nielegalnymi 

substancjami. 

Joanna Zając 

Rodzice! „Dopalacze” nie stano-

wią bezpiecznej alternatywy dla 

narkotyków. 
„Dopalacze” to nic innego jak 

nowe narkotyki, których używa-

nie stanowi bezpośrednie zagro-

żenie dla zdrowia lub życia. Cha-

rakteryzują się wysoką toksycz-

nością nawet w mikroskopijnych 

dawkach. Nawet jednokrotne 

użycie „dopalacza” może dopro-

wadzić do nieodwracalnych skut-

ków zdrowotnych, a nawet 

śmierci. Liczba zatruć 

„dopalaczami” wzrasta. Najlepiej 

chronić dziecko przed 

„dopalaczami” dobrym kontak-

tem z nim. Bądź przykładem – 

dzieci są dobrymi obserwatora-

 Od 16 do 23 października 

2015 pod hasłem TYDZEŃ DO-

BREGO CHLEBA I ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA W SZKOLE 2015 

włączyliśmy się do realizacji 

ogólnopolskiej kampanii Funda-

cji Dobre Życie i obchodziliśmy 

Tydzień chleba w szkole. 

 Na uwagę zasługuje fakt, 

że hasło Światowej Organizacji 

Zdrowia na rok 2015 brzmi: Bez-

pieczeństwo żywności. Jest kwe-

stią niezaprzeczalną, że jakość 

spożywanych pokarmów znaczą-

co wpływa na zdrowie ludzkości. 

Niebezpieczna żywność zawiera-

jąca szkodliwe bakterie, wirusy i 

pasożyty lub niebezpieczne sub-

stancje chemiczne jest przyczyną 

ponad 200 chorób - począwszy 

od biegunki po nowotwory. 

Kampania jest przedsięwzięciem 

promującym idee chleba na za-

kwasie, zdrowy styl życia i 

przede wszystkim podnosi świa-

domość zdrowotną i konsumenc-

ką. Kampania zbiegła się również 

w czasie z obchodzonym 24 paź-

dziernika Światowym dniem 

walki z otyłością. To dobra oka-

zja, by pomyśleć o swoim zdro-

wiu. Otyłość to epidemia XXI 

wieku. W Polsce 50% kobiet i 

60% mężczyzn ma nieprawidło-

wą masę ciała. Aktywność fizycz-

na , odpowiednia -zdrowa dieta, 

spożywanie jak najmniej prze-

tworzonych pokarmów - to 

pierwsze kroki do zmiany na lep-

sze. 

Krystyna Zaręba 

NZOZ SZKOL-MED 

DBAJ O ZDROWIE 

no-manualne: rysowanie ołów-

kiem, kredkami, malowanie far-

bami, wycinanki, wydzieranki, 

wyklejanki; żywe słowo: recyta-

cje, czytelnictwo, scenki dramo-

we; zajęcia dydaktyczne: zabawy 

słowne, krzyżówki, rebusy, zga-

dywanki, zabawy matematyczne, 

doskonalenie czytania; zajęcia 

muzyczne: słuchanie różnorodnej 

muzyki, śpiewanie piosenek, za-

bawy ze śpiewem, zabawy ryt-

miczne, taniec w grupach, ćwi-

czenia doskonalące sprawność 

fizyczną; zajęcia z wykorzysta-

niem środków audiowizualnych: 

oglądanie bajek i programów dla 

dzieci. 

 Pragniemy, aby rodzice 

zostawiając pod naszą opieką 

swoje pociechy, mogli spokojnie 

pracować, nie martwiąc się, że 

stanie się im coś złego, a dzieci 

wychodziły do domu zadowolo-

ne. 

Nauczyciele świetlicy 

Świetlica szkolna zaprasza od 

poniedziałku do piątku w godzi-

nach 7.00-17.00 

 Opieką świetlicową są ob-

jęci uczniowie grup 0 i klas I-III. 

W tym roku szkolnym dla po-

trzeb rodziców i dzieci korzysta-

jących z opieki świetlicy zorgani-

zowano 3 sale świetlicowe. Ce-

lem działalności świetlicy jest 

zapewnienie uczniom zorganizo-

wanej opieki wychowawczej, od-

powiednich warunków do wypo-

czynku, relaksu, kontaktów spo-

łecznych i sukcesów. W naszej 

świetlicy jest czas na zabawę, 

pomoc w nauce, rozwijanie zain-

teresowań, udział w konkursach 

oraz zajęciach ruchowych w za-

leżności od pogody na boisku 

szkolnym lub w budynku. 

 Aby uatrakcyjnić uczniom 

czas pobytu w świetlicy prowa-

dzone są różnorodne formy zajęć 

świetlicowych, organizowane są 

między innymi: zajęcia plastycz-

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA 

ŻYJ MY ZDROWI EJ 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/nowa/swietlica/696-swietlica-szkolna-zaprasza.html

