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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia                                                                        

Życzymy pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom naszej 

szkoły oraz wszystkim uczniom jak najserdeczniej: smacznych 

pierników, pięknej, kolorowej choinki, wielu cudownych 

prezentów, a przede wszystkim ciepła rodzinnego. 

Jest taki  Czas, co łzy w śmiech zmienia, jest taka Moc,               

co smutek w radość przemienia, jest taka Siła, co spełnia 

marzenia... to właśnie Cud Bożego Narodzenia. Właśnie takich 

radosnych Świąt pełnych spokoju, refleksji, rodzinnego ciepła, 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w śród tych bliższych i tych 

dalszych, spędzonych z prawdziwą miłością i radością 

serdecznie życzymy !!!  

 Redakcja gazetki 

Ważne tematy: 

Patriotyzm - temat tylko 

na 11 listopada czy 

żywy każdego dnia? 
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 Czytający ten artykuł pomyśli pewnie, że temat jest przereklamowany, zbyt patetyczny 

albo    po prostu nudny, zwłaszcza dla nastolatków. Cóż oni mogą powiedzieć oprócz tego,                

co usłyszą podczas lekcji historii, języka polskiego, czy patriotycznych akademii? No właśnie, 

ważne że chcą na temat patriotyzmu rozmawiać, czują wagę wypowiadanych słów, deklaracji, 

wrażliwość pieśni patriotycznych słuchanych choćby „ od święta”. Czy trzeba współcześnie                

„manifestować” swój patriotyzm, czy o to chodzi? Kiedy mogę powiedzieć, że jestem patriotą?

Według książkowych definicji - patriotyzm jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania     

się własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony              

w każdej chwili. Mimo że nie mamy teraz wojny i nie musimy stawać w obronie swojego kraju 

w sposób „fizyczny”, patriotyzm to dość żywy temat. W celu sprawdzenia, co na temat 

patriotyzmu wiedzą uczniowie naszej szkoły, przeprowadziłam z nimi „mały wywiad”.                                                

Wszyscy z zapytanych przeze mnie osób, potrafili odpowiedzieć na pytanie „Czym jest 

patriotyzm?”. Uczniowie mówili głównie, że to szacunek i oddanie dla narodu oraz miłość              

do ojczyzny. Samo słowo „patriotyzm” gimnazjalistom kojarzy się m.in. z flagą, hymnem, 

obchodzeniem świąt patriotycznych, spełnianiem dobrych uczynków na rzecz państwa               

i po prostu z byciem prawdziwym Polakiem. Patriotyzm dla moich rówieśników jest ważną 

wartością, którą mogą realizować choćby swoją postawą podczas hymnu narodowego,                    

a przede wszystkim śpiewaniem go. Uczniowie twierdzą też, że patriotyzm mogą 

reprezentować poprzez wieszanie biało -  czerwonej flagi, bądź uczestniczenie we mszach 

Św. z okazji świąt narodowych. Godne prezentowanie Polski poza jej granicami - to również 

ważne zadanie każdego obywatela. Pytani powiedzieli mi również, że patriotyzm                      

w dzisiejszych czasach jest na pewno potrzebny. A dlaczego? - „Bez patriotyzmu nie byłoby 

kraju, ani nas”, - „Zapomnielibyśmy o swojej historii, a to przecież bardzo ważne”,                          

- „Pokazujemy, że nasza ojczyzna nie jest nam obojętna”.  

PATRIOTYZM - TEMAT TYLKO NA 11 LISTOPADA CZY ŻYWY KAŻDEGO DNIA? 



 

Gimnazjaliści stwierdzili, iż obecny patriotyzm jest zupełnie inny niż ten z czasów drugiej wojny 

światowej. Według nich, wtedy byli najwięksi patrioci, bo nie bali się oddać życia dla kraju, 

mężnie go bronili i pokazywali ogromną siłę woli, której dziś wielu z pewnością brakuje. - 

„Oczywiście teraz nie musimy bić się dla Polski, ale powinniśmy okazywać większy szacunek 

chociażby dla naszych symboli narodowych. Większość młodych ludzi dzisiaj w ogóle                 

nie przejmuje się, ani nie interesuje losami naszego kraju. Jest to bardzo przykre. - „Tamci” 

patrioci pokazali nam prawdziwą miłość do ojczyzny i my teraz możemy uczyć się od nich                         

tej umiejętności bezinteresownego kochania Polski - mówili uczniowie.                                                                                                          

Po tej krótkiej ankiecie mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasi uczniowie dobrze 

znają temat patriotyzmu. Wiedzą, co jest ważne i potrzebne naszemu narodowi w dzisiejszych 

czasach i potrafią też okazywać małe, jednakże ważne gesty patriotyczne. Wiele wypowiedzi 

moich kolegów i koleżanek  zawiera dojrzałe i mądre słowa. Mogę więc stwierdzić, że nasi 

gimnazjaliści to młodzi patrioci, którzy wiedzą, w jaki sposób okazywać szacunek i miłość         

do własnej ojczyzny.   

                                                                                                                  Sylwia Dziedzic kl. 3 a                        
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Wywiad na temat wycieczki do Oświęcimia 

 

 Dnia 28 października 2016 roku klasy III pojechały na wycieczkę do Oświęcimia. 

Wszyscy byli tą wycieczką bardzo podekscytowani, a jednocześnie baliśmy się tych przeżyć.     

Z opowieści poprzednich klas wiedzieliśmy bardzo niewiele, a na historii nie ma tematów o II 

wojnie światowej. Dlatego też, gdy przyjechaliśmy na miejsce,  z zaciekawieniem słuchaliśmy 

przewodników, gdyż każdy chciał znać historię ludzi, którzy przeżyli to ,,piekło’’. Po wycieczce 

odbywały się dyskusje na temat Oświęcimia, które zainteresowały wszystkie osoby                    

w autobusie. Dlatego też postanowiliśmy,  przeprowadzić wywiad na temat przeżyć i refleksji 

uczniów po wycieczce. 

Pytanie 1. Czy podobała Ci się wycieczka do Oświęcimia ? 

Uczeń 1 : ,,Tak podobała mi się, pokazała mi, jak wiele cierpień ludzie potrafią uczynić ludziom 

i ,że niektórzy naprawdę nie mają serca,, 

Uczeń 2:,,Tak bardzo mi się podobała ta wycieczka do Oświęcimia, ponieważ mogłam lepiej 

poznać historię mojego kraju podczas II wojny światowej’’ 

Uczeń 3:,,Bardzo mi się podobała w znaczeniu, że była dla mnie bardzo ważnym przeżyciem      

i na pewno to będzie jedna z najbardziej zapamiętanych moich wycieczek szkolnych’’. 

Pytanie 2. Co najbardziej zapamiętałaś/eś z tej wycieczki ? 

Uczeń 1:,,Obrazy bardzo wychudzonych ludzi ,zapamiętałam obraz kobiety, która przed 

przyjściem do obozu ważyła 75 kg, a gdy opuściła Auschwitz, ważyła 25 kg. 

Uczeń 2:,,Najbardziej zapamiętałam, jak szliśmy między tymi budynkami w Auschwitz i wtedy 

mogłam się poczuć jak w tamtych czasach i przez pogodę też mogliśmy się wczuć w trudną 

sytuację więźniów. 

Uczeń 3:,,Jak esesmani znęcali się fizycznie i psychicznie nad więźniarkami, dzieci zabijali       

na oczach matek. To było przerażające’’. 
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Pytanie 3. Czy uważasz, że takie wycieczki powinny się odbywać ? Dlaczego? 

Uczeń 1:,,Uważam ,że powinny ,ponieważ poznajemy naszą historię i możemy z tego coś 

wynieść , z pewnością nasuwają się ważne wnioski’’. 

Uczeń 2:,,Tak ,ponieważ nasze społeczeństwo, nasze dzieci mogą zapomnieć o naszych 

przodkach, którzy walczyli za naszą Ojczyznę ‘’. 

Uczeń 3:,,Jak najbardziej, tego typu wycieczki uczą nas szacunku do tego, co mamy,  

powinniśmy się cieszyć z każdej nawet małej rzeczy, a nie tylko marudzić’’. 

Pytanie 4. Czy uważasz ,że w szkołach powinniśmy się uczyć o II wojnie światowej ? 

Uczeń 1:,,Jak najbardziej, to jest nasza historia musimy ją znać’’. 

Uczeń 2:,, Możemy wzbogacać swoją wiedzę, przez to bardziej doceniamy to, co mamy’’. 

Uczeń 3:,,Oczywiście to jest kawałek naszej historii ,czasami wstyd mi jest za ludzi, którzy 

nawet nie znają daty II wojny światowej ,bo kto ją ma znać Szwajcar ? Japończyk? Nie, to my 

mamy ją pamiętać i wszystko co jest związane z drugą wojną światową ,bo to nasi przodkowie 

w niej walczyli’’. 

Pytanie 5.Czy takie zabytki jak Oświęcim powinny istnieć ,czy to nie powinno być 

pokazywane ze względu na  tragizm całego tego miejsca? 

Uczeń 1:,,Myślę ,że tak bo one też pokazują ,że powinniśmy pamiętać o tych osobach i też 

mają nam o tym przypominać’’. 

Uczeń 2:,,Tak powinny istnieć ,żeby pokazywać ludziom, jak  było strasznie; chodzi też o to,     

by pokazać naturę ludzką ,że nie jest taka idealna, że wojna bardzo niszczy ludzi i trzeba też    

to rozpowszechniać, by nigdy więcej takie obozy już nie powstawały’’. 

Uczeń 3:,,Myślę ,że tak ponieważ tam zginęło dużo Polaków, nie chcemy, by byli oni 

zapomniani, wręcz przeciwnie-  pragniemy, by stali się bohaterami, umarli tam za ojczyznę,      

za swoje dzieci, rodziny, przyjaciół. To bardzo straszne, ale też bardzo pouczające miejsce’’. 

Jak widzimy, wszyscy uczniowie mają bardzo podobne zdania, jest to dowód na to,                   

że w naszym kraju nadal jest dużo patriotów - młodych ludzi, którzy chcą ocalić od zapomnienia                

to, co świadczy o braku moralności i człowieczeństwa ku przestrodze dla ludzkości. 

                                                                   Iwona Gałka  3 a 
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 W naszej historii mieliśmy wiele przykładów osób, które swoją postawą udowodniły,           

iż wierność jest silniejsza niż ogień. Jedną z nich jest plutonowy Stefan Karaszewski, żołnierz 85 

Pułku Strzelców Wileńskich. Stefan Karaszewski urodził się w kwietniu 1915 roku w Harbinie        

w Chinach, gdzie jego ojciec Stanisław – były żołnierz carskiej armii pracował przy linii kolejowej 

łączącej Syberię z Władywostokiem. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Stefan wraz               

z rodzicami oraz przybraną siostrą Zosią (Stanisław i Anna Karaszewscy adoptowali                     

w Harbinie osieroconą polską dziewczynkę) przyjechali do Tomaszowa Mazowieckiego – miasta, 

z którego Stanisław pochodził. Po powołaniu do wojska trafił do 85 Pułku Strzelców Wileńskich, 

do kompanii karabinów maszynowych. Jego służba miała się skończyć 10 września 1939 roku. 

Miał już nawet wykupiony bilet z Wilna do Tomaszowa Mazowieckiego. Rankiem 1 września 

1939 r. niemiecka armia dokonała inwazji na Polskę. Piątego dnia wojny kolumna czołgów            

4 Dywizji Pancernej Wermachtu przerwała front nieopodal Moszczenicy                                            

w dzisiejszym powiecie piotrkowskim. Wchodzący w skład Armii "Prusy" 85 Pułk Strzelców 

Wileńskich rzucił się do odwrotu, by uniknąć okrążenia. Na stanowisku ogniowym pozostał jeden 

człowiek, mający ubezpieczać wycofujących się kolegów. Miał przygotowaną skrzynkę                  

z granatami, zabrał ze sobą kilka karabinów. To wszystko przeciwko 60 niemieckim czołgom. 

Plutonowy Karaszewski doszczętnie zniszczył sześć czołgów, kilka innych znacznie uszkodził. 

Samotna walka trwała dwie godziny. Żołnierz nie miał zamiaru oddawać                                        

się w niemiecką niewolę. Odbezpieczył swój ostatni granat… Jego kolegom z 85 Pułku udało      

się bezpiecznie wycofać. Pogrzeb bohaterskiego plutonowego w Moszczenicy stał                      

się patriotyczną demonstracją i zgromadził około tysiąca osób. Honory oddali mu nawet 

stacjonujący w miejscowości oficerowie niemieccy. 

 

 

Historyczne ciekawostki                                                                                                                           

w numerze prezentujemy kolejną ciekawostkę z dziedziny historii                                                 

Mało znani bohaterowie -  „sam przeciw czołgom” 

   Julia Makuch                                                                                                                                          

Weronika Makuch                                                                                                                             

Natalia Rusiecka 



 

 21 X 2016r. w Zespole Szkół w Pierzchnicy odbył się I Przegląd Inicjatyw 

Świętokrzyskiej  Młodzieży.  Zaprezentowano  projekt „Młodzi-Aktywni” realizowany przez 

Stowarzyszenie Kalejdoskop  i współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 

Następnie przybyłe grupy młodzieży przedstawiały swoją działalność. Były to: 

 grupa nieformalna Kielce – inicjatywa „Wakacje bez prądu” , 

 grupa Młodzieżowa Rada Miejska Wąchock – inicjatywa „Nasza działalność w Młodzieżowej 

Radzie Miejskiej”, 

 grupa Szkolny Teatr Profilaktyki  Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Pierzchnicy – 

inicjatywa „Działalność Szkolnego Teatru Profilaktycznego”, 

 grupa młodzieży UMiG Suchedniów oraz Gimnazjum w Suchedniowie – inicjatywa 

„Młodzieżowa Rada Suchedniów”, 

 grupa Regionalne Centrum Wolontariatu Kielce – inicjatywa „Działania Grupy Inicjatywnej 

Na Rzecz Powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach”, 

grupa nieformalna Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy – inicjatywa „Czas na Nas”. 

Uczestnicy mieli możliwość udziału w debacie Open Space „Aktywności Młodych”. 

Zaprezentowano także występy  artystyczne  lokalnej grupy młodzieży. Młodzież naszego 

gimnazjum należąca do Szkolnego Teatru Profilaktyki przedstawiła w formie prezentacji            

13 -letnią historię jego działalności. Natomiast w części artystycznej przygotowała 

przedstawienie składające się z  fragmentów  różnych występów Szkolnego Teatru Profilaktyki. 

Uczniowie Szkolnego Teatru Profilaktycznego 

   

Młodzi – aktywni są wśród nas 
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 Święto chłopców stało się tradycją chyba w każdej szkole. Obchodzimy je, chcąc               

pokazać naszym mężczyzną, że pamiętamy o nich i sprawia nam dziewczętom frajdę ich 

radość z otrzymanych upominków lub przygotowanych dla nich  niespodzianek. Jest to też 

okazja   do wzajemnej integracji i poczucia klasowej i szkolnej wspólnoty. Poniżej prezentujemy 

opinie chłopców dotyczące obchodów ich „święta”. 

  

  

  

 

 

 

  

 

 30 września 2016 roku w klasie  I „c” obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczęta zaczęły 

przygotowania już kilka dni wcześniej. W piątek, po dwugodzinnych zajęciach z Panią 

Pedagog, wszyscy chłopcy musieli czekać przed salą. Z ekscytacją do niej weszliśmy, kiedy 

jedna z dziewcząt otworzyła nam drzwi. Po zajęciu miejsc każda z naszych klasowych 

koleżanek podchodziła do któregoś z nas i przekazywała nam prezenty. Następnie wszystkie 

dziewczyny otworzyły zamkniętą tablicę, na której były pięknie wymalowane słowa „100 lat!”        

i „Wszystkiego Najlepszego!”, a potem zaśpiewały nam piosenkę „100 lat!”. Na koniec 

częstowaliśmy się wyrobem jednej z mam naszych koleżanek- ciasta z dodatkiem szpinaku. 

Myślę, ze mnie jak i wszystkim chłopakom z naszej klasy ten dzień zapadnie na długo               

w pamięci 

    Damian Karwat kl. 1 c 

 

  

                                                                                    

  

Dzień Chłopaka w naszej szkole 
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 W piątek 30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. W każdej klasie 

chłopcy dostali prezenty, jakieś upominki, ale najoryginalniejszy pomysł miały dziewczyny            

z mojej klasy, czyli II a. Na przerwie przed godziną wychowawczą otrzymaliśmy instrukcję, aby 

wyjść na plac szkolny. Zgodnie z nią wraz z wychowawczynią wyszliśmy na zewnątrz. Już na 

schodach wiodących z szatni na boiska zobaczyliśmy przypiętą kartkę z instrukcją gry, którą 

właśnie mamy rozpocząć. Polegała ona  na odgadnięciu zagadek i przemieszczaniu się 

zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami  - odpowiedziami. Wcale nie były to takie łatwe 

zagadki! Przy każdej łamigłówce była korona,  z napisem cechy charakteryzującej któregoś        

z chłopców. Podchody poprowadziły nas do altanki, gdzie czekały już dziewczyny                        

z prezentami – kubki z napisami oraz tort. Wróciliśmy do klasy z koronami na głowach i tam 

wspólnie skonsumowaliśmy pyszne ciasto. Chłopcy jednomyślnie uznali, że to był świetny 

prezent. Chyba nikt z nas nie spodziewał się tak zmyślnej niespodzianki! Byliśmy zadowoleni. 

Dziewczyny naprawdę się postarały i jesteśmy im za to wdzięczni. 

                                                                                   Filip Ślusarczyk kl. 2 a 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dzień Chłopaka każda klasa obchodziła inaczej. W naszym przypadku uroczystość            

ta odbyła się na godzinie wychowawczej. Gdy weszliśmy do klasy, dziewczyny poinformowały 

nas, abyśmy za 5 minut zjawili się w sali gimnastycznej. Uczyniliśmy to bez żadnych pytań! 

Zastaliśmy przygotowane ławki do siedzenia. Zajęliśmy środkową, a po obu stronach miejsca 

były dla dziewcząt. Najpierw wszyscy panowie wyszli na środek i ustawili się w kole. Nasza pani 

wychowawczyni weszła do środka i zaczęła kręcić po podłodze długim sznurkiem. cd.  
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 Osoba, którą dotknął sznurek przegrywała, a zwycięzcę tej konkurencji nagradzano 

słodkim upominkiem. Później odbyły się jeszcze inne pomysłowe konkurencje, podczas których 

mogliśmy popisać się naszą sprawnością, m.in. rzut woreczkiem do celu, skakanie na skakance. 

Było naprawdę wesoło! Trochę czuliśmy się wyczerpani, więc nasze dziewczyny kazały nam 

usiąść i wręczyły ponumerowane pudełka na pizzę, które wcale, nią nie pachniały. Po otwarciu 

zobaczyliśmy upominki, były to koszulki z naszymi „ksywkami” i słodkie co nieco. Chłopaki 

założyli koszulki        i rozegrali mecz. Uważamy, że ten Dzień był jedną z najbardziej udanych 

imprez klasowych. Dziewczyny miały fantastyczny pomysł i naprawdę dobrze zorganizowały tę 

uroczystość. 

                                                                                        Kacper Kmiecik kl. 2 b  

 

                              

  

  

 Dziewczyny z naszej klasy wraz z wychowawczynią przygotowały dla nas miłą 

niespodziankę. Każdy chłopak otrzymał zdjęcie wszystkich dziewczyn z naszą wychowawczynią 

oprawione w piękną, czarną ramkę w białe serduszka. Nie był to jednak jedyny prezent. 

Koleżanki pomyślały o czymś dla ciała. Przygotowały poczęstunek w postaci pysznej pizzy. 

Bardzo ucieszyło nas to, że w tak miły i oryginalny sposób uczciły nasz dzień. Było trochę 

śmiechu, wspomnień i uświadomiliśmy sobie, że to już ostatni w gimnazjum nasz Dzień 

Chłopaka. W imieniu wszystkich chłopców bardzo serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym 

koleżankom i pani wychowawczyni.                     

Emanuel Partyka kl. 3 a  

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTUALNOŚCI  
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 Tyle się dzieje w naszej szkole, ze nie sposób wszystkiego opisać. Redakcja próbuje 

ocalić od zapomnienie najciekawsze naszym zdanie akcje. Oto opis niektórych z nich.                                  

  

 Andrzejki obchodzone są z 29 na 30 listopada. Podczas nich można wywróżyć sobie 

przyszłego męża/żonę oraz można dowiedzieć się czy w przyszłości będziemy bogaci                

czy raczej biedni. Tak czy inaczej, andrzejki to czas wróżb, czarów i dobrej zabawy. Do tradycji 

tego święta należą różnego typu zabawy. W naszym gimnazjum, aby dotrzymać kroku tradycji 

odbyła się 22 listopada dyskoteka. Zabawa miała miejsce na korytarzu szkolnym, jednak nie 

zraziło to uczestników, ponieważ zebrało się tam kilkudziesięciu gimnazjalistów. Wszyscy bawili 

się doskonale w rytm najnowszych hitów mi. in. muzyki disco polo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Nasza szkoła uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Do takich właśnie akcji należy 

„Góra grosza”. Polega ona na zbieraniu monet o nominałach 1 grosz, 2 bądź 5 groszy. Do Góry 

Grosza włączyli się uczniowie,  jak i nauczyciele. Przedstawiciele klasowych samorządów przez 

kilka dni zbierali do przygotowanych wcześniej puszek pieniądze  chodzili wraz z puszkami po 

klasach, dzięki temu zebrali sporą kwotę. Za kilka dni - po zliczeniu pieniędzy — okazało się jaką 

uzbieraliśmy kwotę.  
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 W dniu  24.11. 2016 r. w Zespole Szkół w  Pierzchnicy przeprowadzone zostały warsztaty 

profilaktyczne na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. W zajęciach „Potrafię być 

sobą” wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum oraz uczniowie  klas szóstych SP. Program 

„Potrafię być sobą” prezentował wiedzę na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, ale 

jego głównym celem była nauka praktycznego stosowania różnych technik zachowań 

asertywnych. Młodzi ludzie często sami dochodzą do wniosku, że najlepiej może ich ochroni 

przed uzależnieniami - umiejętność skutecznego odmawiania. Sytuacje takie, gdy młody człowiek 

jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne. Animatorzy prowadzący szkolenie 

przeprowadzili anonimową ankietę, z której jednoznacznie wynika, iż Zespół Szkół w Pierzchnicy 

jest wolny od narkotyków - więc uczniowie mogą się czuć bezpiecznie.  

 

  

 

 

 



 

 W piątek 25 listopada w ramach obchodów Świętokrzyskiego Dnia Badmintona w sali 

gimnastycznej odbyła się impreza sportowa „Badminton – sport dla wszystkich”. Spotkanie  miało 

na celu integrację społeczności lokalnej i promocję aktywności fizycznej wśród gimnazjalistów        

i mieszkańców Pierzchnicy poprzez przeprowadzenie otwartego, grupowego treningu 

badmintona oraz rodzinnego turnieju gier podwójnych. Zajęcia skierowane były do młodzieży 

szkolnej oraz członków ich rodzin. Badminton to dyscyplina sportu niezbyt u nas 

rozpowszechniona, dlatego chcieliśmy przybliżyć rodzinom  tę grę, którą uprawiamy na zajęciach 

SKS. W turnieju uczestniczyło 10 par, które w miłej, sportowej atmosferze rozgrywały ze sobą 

mecze zgodnie z przepisami PZBad - do dwóch wygranych setów. Nad prawidłowym 

przebiegiem zawodów czuwały Emilka Nowak, Sara Partyka, Oliwia Błaszczyk, Klaudia 

Kwiecień, Joanna Strąk i Natalia Rusiecka. I miejsce zajęła Karolina Miszczyk z siostrą Darią, II 

miejsce Gabrysia Wicha z mamą, III miejsce Natalia Wojnowska z tatą. Otrzymali oni pamiątkowe 

dyplomy i medale, a zwycięska para puchar. W rozgrywkach i treningu brali także udział: 

Aleksandra Kułagowska z siostrą Anetą, Aleksandra Ławik z mamą, Julia Markiewicz z mamą, 

Justyna Dudkiewicz z bratem, Kinga Ogłoza z mamą, Oliwia Jurek z mamą i Julia Zajączkowska 

z mamą. Wszystkim uczestnikom turnieju dziękujemy za wielkie zaangażowanie w rozgrywane 

mecze i gratulujemy dobrej kondycji fizycznej. 
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 W ostatnim tygodniu listopada w naszym gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o 

Krajach Anglojęzycznych. Był on skierowany do wszystkich chętnych uczniów z klas I – III 

gimnazjum, a ogólna liczba uczestników w tegorocznej edycji wyniosła 23 osoby. Konkurs 

składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich rozegrał się w przeciągu 3 dni (22–24 listopada) – 

codziennie uczniowie otrzymywali zestawy pytań, na które pisemne odpowiedzi musieli 

dostarczyć nauczycielom języka angielskiego następnego dnia rano. Do finału zakwalifikowało 

się 11 osób, które najlepiej poradziły sobie z pytaniami eliminacyjnymi. W drugim etapie 

uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością kultury, geografii, historii oraz zwyczajów 

krajów anglojęzycznych, rozwiązując samodzielnie test zawierający zarówno pytania otwarte jak    

i zamknięte. Zwycięzcami tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach 

Anglojęzycznych są : 

I miejsce – Majewska Małgorzata  II a 

II miejsce – Błaszczyk Oliwia II b 

III miejsce – Miszczyk Karolina II b 

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom 

gratulujemy. 

 30 listopada odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej  „Miłość 

ojczyzny naszym prawem”.  W tym roku został on poszerzony o piosenkę patriotyczną. Podobnie 

jak w ubiegłym roku mogliśmy podziwiać niezwykle dopracowane występy recytatorskie. Jest 

nam niezmiernie miło, że konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci          

i młodzieży, którzy chętnie rywalizują o miejsce do finału. Ponadto cieszymy się, że przegląd 

wspierają i patronują urzędy, instytucje oraz firmy z naszego regionu, bo to pokazuje, że WARTO 

POSTAWIĆ NA TALENTY NASZYCH DZIECI. Wśród gości znaleźli się Barbara Zamożniewicz - 

Rzecznik młodzieży woj. Świętokrzyskiego; Jolanta Białek - przedstawiciel OMPiO w Kielcach; 

Wójt Gminy Pierzchnica - Pan Stanisław Strąk; Prezes FRRP, Pan Dariusz Michalski; Prezes 

SRT, Pan Marek Kułan.                 *Laureaci konkursu: 

 

 

 

A PRZED NAMI? 

 Wieczór z poezją 

 Klasowe wigilie 

 Świąteczna przerwa 

 Konkretna nauka teraz i do końca  

KONKURS RECYTATORSKI:                        

(klasy I-III SP) Dominik Dziedzic 

(klasy IV-VI SP) Maria Idzik 

(gimnazjum) Iwona Gałka 

 KONKURS WOKALNY: 

(klasy I-III SP) Emilia Bryk 

(klasy IV-VI SP) Patrycja Dzierżak 

(gimnazjum) Anastazja Idzik 
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zwłaszcza I semestru. 



 

PIERWSZOKLASIŚCI  MAJĄ GŁOS 

 Nowa szkoła, znajomi, nauczyciele czy to dla młodych gimnazjalistów nie za wiele? . 

W tym artykule opiszemy początki pierwszoklasistów w naszej szkole. Przeprowadziłyśmy 

krótką ankietę wśród uczniów klas pierwszych. Zapytałyśmy kilka osób, jak się czuły, idąc     

do gimnazjum. Wszyscy odpowiadali podobnie, a mianowicie obawiali się, jak będą traktować 

ich klasy starsze, nauczyciele oraz czy poradzą sobie z tak wieloma przedmiotami. Następne 

pytanie skierowałyśmy do Julki: Co najbardziej podoba Ci się w naszej szkole? Nasza 

młodsza koleżanka odpowiedziała: 

„Bardzo fajne są dyskoteki  i cieszę się także, że poznałam tylu nowych rówieśników             

i szybko sie zaklimatyzowałam”. 

 Następną osobą, która chciała  podzielić się z nami swoimi wrażeniami była Daria: 

- Czy nowa szkoła, do której aktualnie chodzisz, przypadła ci do gustu ? Czy to miejsce 

różni się od szkoły podstawowej do której chodziłaś ? 

- Oczywiście, że tak . Gimnazjum różni sie bardzo, dyskoteki są o niebo lepsze, a poziom 

nauki zdecydowanie trudniejszy oraz większe wymagania. 

  Później odpowiedzi udzielała nam Patrycja: 

- Czy miałaś jakieś obawy, przychodząc do nowej szkoły? 

- Trochę tak,  jednak byłam ciekawa, co mnie tu czeka. Jakie będą nowe wyzwania,         

czy będą kolejne  sukcesy. Najbardziej jednak bałam sie, że sobie nie poradzę, nie podołam 

tym nowym obowiązkom. 

  - A co Ci się podoba w nowej szkole ? 

   - Dosłownie wszystko. Szkoła jest bardzo ładna i zadbana. Nauczyciele wyrozumiali,                        

a rówieśnicy bardzo mili. 

    - A klasa, jak Ci się podoba? Zamieniłabyś ją na inną ? 

  Moi koledzy, koleżanki są bardzo fajni. Co prawda początkowo byłam w innej,                 

ale źle się tam czułam i właśnie dlatego przepisałam się do  1 c. 

   Podsumowując, pierwsze klasy wyjątkowo szybko zaklimatyzowały się w tej szkole               

i dobrze się w  niej czują. Poznali sporo nowych kolegów i koleżanek, a co najważniejsze - 

nie boją się tutaj przychodzić i miło spędzają czas w gimnazjalnych ławach. 

Dziękujemy za uwagę  

                                                              Magda Zielińska, Gabriela Bednarska 
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Czy czytanie książek przez młodzież jest  modne?  – ankieta 

 Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Widok nastolatka trzymającego        

w ręku książkę wydaje się dziś zjawiskiem wręcz niezwykłym. Mówi się, że sztuka czytania wśród 

młodych ludzi zupełnie zanikła. W dobie komputerów, telewizji i innych atrakcji elektronicznych 

książka przestaje być źródłem wiedzy i ucieczką od szarej codzienności. Telewizja nie pozwala 

nam na samodzielne myślenie. Dzięki czytaniu książek kształcimy nasza wyobraźnię. Dobra 

książka porusza i ożywia umysł.  Co na ten temat sądzą nasi gimnazjaliści? Oto wypowiedzi kilku 

osób:  

 W ciągu roku czytam około 30 książek, ostatnią czytałam 2 tygodnie temu. Dlaczego 

czytam ? Hmm..dla przyjemności, relaksu. Książki kupuję, bądź wypożyczam z biblioteki. 

Zazwyczaj wybierając powieść,  zwracam uwagę na opis fabuły. Moim ulubionym autorem jest 

John Green, a ukochane książki to „Zostań, jeśli kochasz” i „Wróć, jeśli pamiętasz”. 

Zdecydowanie warto czytać, ponieważ w dużym stopniu pobudza to naszą wyobraźnię. 

           

Sara Partyka kl. 2 b 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 W ciągu roku przeczytam ok. 50 - 60 książek. Oprócz obowiązku lektury często            

czytam dla przyjemności i odprężenia. Wiele powieści pozyskuje od znajomych,                         

albo z naszej szkolnej biblioteki. Moją ulubioną książką jest „Wiedźmin” napisany                    

przez Andrzeja Sapkowskiego. Tak, oczywiście - warto czytać książki. Każda                                 

z nich wzbogaca zasób naszego słownictwa oraz zwiększa inteligencję. 

          

Gabriela Wicha kl. 3 a      
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 No więc czytam około 300 książek rocznie. Bardzo lubię to robić. Sięgam po książki 

zdecydowanie dla przyjemności. Często je wypożyczam , ale również kupuję. Głównie        

zwracam uwagę na stronę tytułową każdej powieści. Teraz jestem w trakcie                        

czytania całej serii „Zwiadowców”, której autorem jest John Flanagan.                                 

Czytanie książek jest super! Wzbogacają one moje słownictwo i pogłębiają wiedzę. 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Większość osób uważa że książki są nudne i nic nie wnoszą do naszego życia.               

Nie zawsze tak jest... może po prostu czytamy te niewłaściwe, te które nas nie interesują. 

Kluczem do czytania książek z przyjemnością i pasją jest znalezienie odpowiednich dla siebie. 

Musimy wiedzieć, jaki rodzaj nas interesuje. Czy wolimy fantasty, romantyczne, a może 

kryminały...? Z czasem zrozumiemy i zdamy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę książki nie 

muszą się kojarzyć tylko z przymusem i nudą. Jeżeli nie znajdziesz choć jednej lektury, która     

Cię zaciekawi nie uwierzysz, że taka istnieje. Dlatego szukaj i nie zniechęcaj się! 

                                                                     

Karolina Miszczyk  

                                                                                   Kinga Ogłoza  

kl. 2 b  
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Joanna Strąk kl.1 a 



 

Klub ciekawej książki 

 

 Ostatnio przeczytałam bardzo interesującą książkę dotąd nieznanego mi autora - Johna 

Greena - "Gwiazd naszych wina". Powieść ta przyniosła mu dużą sławę,  zyskała ona miliony 

czytelników, a po dwóch latach obecności na listach bestsellerów - doczekała się ekranizacji. 

Książka opowiada o dwojgu młodych ludziach, 16 - letniej Hazel i 17 - letnim Augustusie, którzy 

spotkali się w grupie wsparcia dla chorych na nowotwór nastolatków. Tych dwoje pragnie mieć 

jedynie czas, aby przeżyć jak najwięcej wspaniałych chwil. Co wydarzy się później? Czy tych  

ludzi połączy uczucie czy może rozdzieli ich choroba? Tego musicie dowiedzieć się sami... 

Według mnie była to jedna z najlepszych książek, które przeczytałam. Głęboka i poruszająca 

fabuła daje do myślenia. Książka pokazuje, jakie wartości są w życiu najważniejsze – czyli 

zdrowie, rodzina, przyjaciele. W dzisiejszych czasach nieszczególnie zwracamy na to uwagę, nie 

doceniamy każdej spędzonej chwili w gronie rodziny lub przyjaciół. Dopóki nie zabraknie kogoś 

bliskiego, nie dowiemy się ile straciliśmy.  

 "Gwiazd naszych wina" - ze względu na prezentowane motywy i tematy to książka           

dla osoby w każdym wieku. Z pełną odpowiedzialnością mogę ją polecić zarówno dziewczynom, 

jak i chłopcom. Jest to też doskonała lektura dla dorosłego czytelnika. Przeczytajcie, warto! 

                                                     

                                                                                                                    Gabriela Wicha  kl.  3 a  
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HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH                                           

 

 Co potrafią wymyślić uczniowie?! Pewnie po przeczytaniu poniższych wypowiedzi, sami 

odpowiecie na to pytanie. 

 Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i woły, stoją bosi, ubrani w siermięgi                      
i przepasani krajkami. 

 Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył w niego, a nie w dom. 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie. 

 Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 

 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

 Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta. 

 Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII wieku było pijaństwo, któremu Krasicki poświęcił 
wiele czasu i wysiłku. 

 Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut. 

 Z niejednego byłby wielki pisarz, gdyby umiał pisać. 

 Pod broń powołano całą młodzież - od 16 do 60 lat. 

 Powieść podobała mi się pod względem stylu pisarza, który był przystępny i nie miałam         
z nim trudności. 

 Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi. 

 "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

 Bohater upadł na duchu, ale szybko się podniósł, bo nadciągały wojska nieprzyjaciela. 

 Na skutek żałoby swojej matki Iwona urodziła się 5 lat po śmierci ojca. 

 Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem. 

 Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 
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Jasio mówi do mamy:                                                             

- Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę.                                                                    

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.             

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

Przedszkolak pyta kolegę:                                                      

- Co dostałeś na gwiazdkę?                                                   

- Trąbkę.                                                                                         

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!                             

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę!                                                                                           

- W jaki sposób? - Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Kolega pyta Fąfarę:                                      

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?                                                   

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

 

         Humor świąteczny 


