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      FFlleesszz      wwyyddaarrzzeeńń      sszzkkoollnnyycchh  

      1 lutego rozpoczęło się II półrocze i rzecz jasna, że w naszej szkole działamy 

nieustannie, stąd początek nowego okresu uświetniła wystawa twórczości 

dziecięcej. Kilka dni później odbył się szalony bal karnawałowy. Dzięki wsparciu 

Rady Rodziców bal dla klas młodszych poprowadzili animatorzy. Były piękne stroje, 

szalone tańce, pyszne i zdrowe kąciki od rodziców i wspaniała atmosfera! 

      10 lutego nastąpiło uroczyste podsumowanie I półrocza. P. Ewa i P. Kaja poprowadziły i 

przygotowały spotkanie dla całej szkoły, podczas którego pokazano dotychczasowe 

osiągnięcia i działania uczniów, nauczycieli i rodziców. P. Dyrektor gratulowała każdemu 

wyróżnionemu uczniowi i wszystkim dzieciom, wręczała nagrody za konkursy, stypendia 

oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VI. (Prezentacja dostępna na stronie 

szkoły). 

      Czas ferii już minął, ale warto wspomnień, że dla prawie 100 uczniów w szkole dzięki wsparciu 

Gminy Piaseczno i Caritas Głosków, zorganizowano akcję „Zima w mieście”, podczas której dużo się 

działo: kino, basen, zabawy na śniegu, na hali, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, dyskoteka, 

karaoke, pizza i wiele innych. 

       25 lutego odbył się I Szkolny Koncert-Konkurs Kolęd i Pastorałek. 

Zainteresowanie uczniów było bardzo duże. W koncercie wzięli udział soliści, grupy 

wokalne oraz wokalno-instrumentalne.  Jury przydzieliło nagrody w wyjątkowej 

formule, bo i konkurs przebiegał w wyjątkowej atmosferze. Widownia, czyli 

społeczność szkolna nie żałowała braw dla wszystkich uczestników, co świadczy, że 

koncert i występy były niezwykle udane. Dziękujemy rodzicom za obecność                          

i zaangażowanie. 

    Gratulujemy naszym dziewczętom, które pod czujnym okiem niezastąpionej 

trenerki Kai Ożgo, wzięły udział w Igrzyskach Międzypowiatowych Rejonu 

Legionowo w Unihokeju. Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej grze zespołowej 

udało się im wywalczyć srebrny medal. Skład drużyny: Zofia Leśniewska, Anna 
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Skarżyńska, Aleksandra Gruza, Karina Baranowska, Maja Poprawa, Patrycja 

Górska, Gabriela Kijowska, Zuzanna Wiśniakowska. Jeszcze raz gratulujemy!!!! 

         W środę 22 marca, z okazji Dnia Patrona,  

nasi wspaniali aktorzy przygotowali krótkie  

przedstawienie, które miało przybliżyć postać  

Tadeusza Kościuszki.  

W piątek zaś uczniowie naszej szkoły uczestniczyli,  

w krótkiej lekcji historii w Izbie Pamięci,  

gdzie mogli poznać fakty historyczne dotyczące  

patrona szkoły, obejrzeć portrety namalowane  

przez uczniów klas młodszych i sprawdzić swoją  

wiedzę w krzyżówkach przygotowanych przez 

klasy starsze. 

 

 

 

 

                                                                          Po długich przygotowaniach                                                        

                                                    i bardzo wielu próbach uczniowie  

                                                    oddziału 0 a zaprezentowali  

 inscenizację baśni „Calineczka” wg tekstu H.Ch. Andersena. Występy 

odbyły się 8 marca dla uczniów klas 0-3 i rodziców. Aktorzy spisali się 

na medal.  
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      28 marca naszą szkołę odwiedzili wspaniali goście – dzieci                       

i    wychowawcy z Przedszkola w Głoskowie. Wizyta przebiegła we 

wspaniałej atmosferze. Nasi najmłodsi uczniowie przywitali kolegów                

i koleżanki występem artystycznym. Był też to czas małych upominków 

i słodkich niespodzianek. Kolejna wizyta przyszłych uczniów już w maju! 

    Na początku kwietnia klasa 3 b przygotowała dla uczniów klas młodszych 

przedstawienie pt. „Wiosna, ach to Ty!”. Występ miał charakter programu 

przyrodniczego, podczas którego reporterzy przekazywali dzieciom informacje 

dotyczące widocznych oznak wiosny. Wesołe piosenki, kolorowa dekoracja                 

i duża dawka humoru, sprawiły, iż wiosna zawitała również do naszej szkoły! 

  

     Od 1 lutego do dnia wydania niniejszej gazetki odbyło się wiele 

wycieczek: 

- „Kosmiczną wystawę” odwiedzili uczniowie klas I-III, 

- klasa 3 b była na cyklicznym spotkaniu muzycznym w Centrum Kultury 

w Piasecznie, 

- klasy 1 b, 3 b, 2 d, 2 b wzięły udział w przedstawieniu pt. 

„Różnorodność kultur mieszkańców Europy”, 

- klasy 2 a, 2 c były w kinie na filmie pt. „Piękna i bestia”, 

- klasy 4-te miały możliwość uczestnictwa w Operetce Warszawskiej 

na spektaklu pt. „Zaczarowany flet”, 

- klasy 5-te obejrzały dwa seanse w kinie: „Piękna i bestia” oraz „Power 

Rangers”, po czym integrowały się przy wspólnym posiłku, 
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- klasy 6-te obejrzały spektakl pt. „Szatan z 7 klasy” w Teatrze 

Studio Buffo. 

Należy dodać, iż klasy 2-ie rozpoczęły naukę pływania na basenie 

w Piasecznie, w ramach gminnego programu. 

 

NASI ZWYCIĘZCY W KONKURSACH! 

 
 W Gminnym Konkursie Plastycznym „Wiosenny witraż” 

Magdalena Mich, kl. 5 b, zajęła I miejsce. 

 W Gminnym Konkursie Plastycznym „Nasz Bohater – Tadeusz 

Kościuszko” Natalia Rajkowska, kl. 6 b, zdobyła I miejsce. 

 W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” 

Stanisław Musiałowicz, kl. 3 c, zdobył wyróżnienie, a Karol Stępień, kl. 5 

a, zajął III miejsce. 

 W Gminnym Konkursie „My Little English World” Julia Lubańska, 

kl. 3 b,  zdobyła II miejsce, Małgorzata Iwańczuk, kl. 3 c,  zdobyła III 

miejsce. 

 W Powiatowym Konkursie „Kota portret własny” wyróżnienie 

zdobyła Joanna Serafin, kl. 3 c. 

 W Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „The Champion of 

English” Amelia Bzdel, kl. 4 a,  zdobyła I miejsce w kategorii klas IV. 

 W Gminnym Konkursie Plastycznym „Zimowe Pejzaże” Kinga 

Bisińska, kl. 3 b, zdobyła III miejsce, a Alicja Krzemińska, kl. 2 d, 

wyróżnienie. 

 Mistrzowie konkursu „Max matematyczny” – Paweł Czarnecki, kl.2 

a, Witek Perkowski, kl. 2 d, Piotr Białas, kl. 3 c, Tymek Cichacki, kl. 4 b, 

Maciek Książek, kl. 4 a, Dominik Skweres, kl. 4 b, Kacper Zaremba, kl. 6 c. 

 W Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Matematyki” w 

kategorii kl. 3 zwyciężył Piotr Suter, kl. 3 a. 

 W Gminnym Konkursie „Super Rachmistrz” Maciek Książek, kl. 4 a, 

zajął II miejsce. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Wiele konkursów jeszcze trwa, czekamy na wyniki, które 

opublikujemy w kolejnym numerze! 
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Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? 

     To czy rozwiną się w dziecku talenty i zdolności zależy nie tylko od 

wrodzonych predyspozycji, ale i od okoliczności i warunków środowiska,                                           

w jakim dorasta młody człowiek. Każde dziecko jest inne i ma inne zdolności, ale 

każde potrzebuje stymulacji i pomocy w dostrzeżeniu i rozwoju swoich 

zainteresowań czy talentów. Zatem jak pomóc dziecku? Oto kilka praktycznych 

wskazówek: 

- odpowiadaj cierpliwie i szczerze na pytania dziecka. Niech wie, że ma ono 

prawo pytać. Nie zawsze ty rodzicu musisz znać odpowiedź, ale zawsze możesz 

powiedzieć, że sprawdzisz, poszukasz, dowiesz się i wtedy udzielisz odpowiedzi, 

- wskazuj dziecku drogi poszukiwań, pytaj „jak myślisz?, co o tym sądzisz?”, 

- bądź gotów przymknąć oko na bałagan w miejscu, gdzie dziecko jest twórcze                

i kreatywne, wyznacz dziecku miejsce na jego „eksperymenty”, 

- spędzaj czas z dzieckiem – spaceruj, rozmawiaj, zabieraj w ciekawe miejsca, 

- pokazuj dziecku, że je kochasz i wspierasz, 

- dbaj o prawidłowe kontakty dziecka z rówieśnikami, ucz współpracy w grupie, 

- wspieraj dziecko, gdy napotka trudność, pomóż mu znaleźć rozwiązanie, 

- zachęcaj do samodzielności i podejmowania własnych decyzji, 

- chwal za wysiłek, starania a nie tylko za wyniki i osiągnięcia, 

- stymuluj rozwój dziecka a nie wyręczaj i nie przyspieszaj rozwoju dziecka, idź 

krok za nim, obserwuj, pokazuj, zachęcaj. 

Na pewno nie należy: 

- porównywać dziecka niekorzystnie do innych dzieci 

  „Zosia dostała 6, a ty tylko 4, dlaczego?”, 

- wyśmiewać, poniżać i krytykować dziecko,  

jeśli czegoś nie potrafi, nie rozumie, 

- chwalić za wszystko, ogólnie,  

tylko za konkretne zachowanie, 

- przymuszać dziecko nadmiernie  

do czegoś, czego nie lubi, nie rozumie,  

nie chce, 

- narzucać dziecku własnych poglądów, podejmować za nie decyzje bo to 

ogranicza rozwój jego samodzielności i uczy bezradności. 

Rodzice powinni zachować zdrowe proporcje w życiu dziecka i mieć wobec niego 

realne oczekiwania.                                             (Ewa Wołynkiewicz, oprac. Na podst. Życie Szkoły nr 15/2014) 
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Wielkanoc – jak to się zaczęło?  

      Większość z nas obchodzi Wielkanoc,  

lecz czy ktokolwiek zastanowił się kiedyś skąd to święto pochodzi? 

 Dla dzieci Wielkanoc to czas w którym ozdabia się pisanki, szuka się zająca 

wielkanocnego i idzie się do kościoła ze święconką. Jak to się zaczęło?  

Kiedyś w czasach przedchrześcijańskich wśród wielu ludów przyjęty był zwyczaj 

witania wiosny. Ludzie przywoływali ją różnymi znakami, na przykład 

rozpaleniem ognisk. Pierwsza sobota i niedziela po 21 marca były przeznaczone 

na wiosenne świętowanie. W ofierze składano kolorowane jajka, które były 

symbolem życia. Był to czas zabawy.  

        Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie. Uregulowane obchody Świąt 

Wielkanocnych zapoczątkowano podczas trwającego trzy miesiące soboru 

nicejskiego (od maja 325 roku). Było to pierwsze spotkanie biskupów, podczas 

którego ustalono, jak w ogóle obliczać daty związane ze zmartwychwstaniem 

Jezusa.  Wcześniej sprawa ta była sporna i dzieliła Kościół lecz ostatecznie 

Wielkanoc to święto  ruchome - najwcześniej wypada 22 marca, a najpóźniej 25 

kwietnia. Wielkanoc to najważniejsze dla katolików święta, w których uwidacznia 

się sens religii z jej wiarą w zbawienie. Znane nam dziś zwyczaje i rytuały 

świąteczne kształtowały się przez lata. 

 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 

ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu 

palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 

Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za 

obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 

nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by 
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mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – 

wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania.  

Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek  

z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka  

(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 

 (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, –  

bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. 

Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też 

wodę.  

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w 

której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!  

Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić 

śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych 

sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono 

się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli 

mazurka.  

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 

doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 

dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to 

nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd 

każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 

tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.   

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, 

wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla 

każdego. 

Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanocnym stole,  

jest symbolem życia i odrodzenia.  

Tradycja pisanek i dzielenia się święconym  

jajkiem sięga daleko w przeszłość.  

Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim  

bliskim czerwono barwione jaja. 
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Tematy od czytelników  

Na życzenie Kuby i Tymka z klasy IV b  

prezentujemy sylwetkę piłkarza:  

Fernando José Torres Sanz. 

 

Urodził się  20 marca 1984 w Madrycie. Występuje 

 na pozycji  napastnika w hiszpańskim klubie  

Atletico Madryt, gra również w reprezentacji Hiszpanii,  z którą zdobył Mistrzostwo Świata 

2010  oraz  Mistrzostwo Europy dwukrotnie. Piłką nożną zaczął interesować się jako dziecko.  

W wieku 5 lat dołączył do swojego pierwszego  zespołu, Parque 84. Początkowo Hiszpan 

chciał być bramkarzem, na tej pozycji grał jego starszy brat.  Mając siedem lat zaczął 

regularnie występować na  pozycji napastnika w halowym zespole dziecięcym Mario’s 

Holland. Trzy lata później, w wieku 10 lat, trafił do Rayo 13. Po sezonie, w którym strzelił 55 

goli, Torres został jednym z trzech zawodników zespołu, którzy zostali wysłani na próbne testy 

do Atlético Madryt. Swoją grą zrobił wrażenie na skautach  i w 1995 roku, w wieku 11 lat, 

dołączył do klubu. Rok później Torres otrzymał ofertę przenosin do Realu Madryt, rywala 

Atlético, którą odrzucono. Torres zaczął karierę w Atlético Madryt,  w którym występował we 

wszystkich młodzieżowych  drużynach. W pierwszym zespole zadebiutował w 2001,  łącznie 

zagrał w 174 meczach Primera División,  strzelając 75 goli. Wcześniej przez dwa sezony 

reprezentował barwy klubu w Segunda División. W 2007 odszedł do Liverpoolu stając się 

najdroższym piłkarzem w historii angielskiego klubu. W debiutanckim sezonie zdobył ponad 

20 goli w lidze. W grudniu 2009 roku strzelił 50 bramkę w lidze i został najszybszym 

zawodnikiem, który tego dokonał. W styczniu 2011 roku Torres przeszedł z Liverpoolu do 

Chelsea Londyn za szóstą w historii futbolu najwyższą kwotę 58,5 mln euro. Z drużyną 

narodową wziął udział w wielu Mistrzostwach. Torres ustanowił także kilka rekordów. Jest 

najmłodszym debiutantem oraz najmłodszym kapitanem w historii. Najszybciej zdobył 50 

bramek w Premier League. Torres jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w całej historii 

Liverpoolu oraz jednym z dwóch graczy, którzy ośmiokrotnie z rzędu zdobywali gole w 

meczach na Anfield. W dniu 14 marca 2013 stał się pierwszym piłkarzem w historii, który w 

przeciągu jednego sezonu strzelał bramki w 7 rozgrywkach (Premier League, FA Cup, Puchar 

Ligi, Liga Europejska, Liga Mistrzów, Tarcza Wspólnoty oraz Klubowe Mistrzostwa Świata). 
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Pomysły na majówkę  

Nie masz pomysłu, jak ciekawie majówkę?  W tym roku majówka  

jest wyjątkowo długa, więc warto ją wykorzystać  na aktywny i twórczy 

wypoczynek. Poniżej nasze propozycje: 

 Zakopane                                                                                                                                            

Możesz pojechać z rodzicami do Zakopanego, na Krupówkach jest tłoczno i 

głośno, ale gdzie indziej znajdziesz ten niepowtarzalny klimat? Wrażeń z 

pewnością dostarczą ci wycieczki po górskich szlakach, kwitnące krokusy 

czy mieniące się w słońcu szczyty Tatr. 

 Mazury                                                                                                                                                    

Tu czeka na Ciebie wiele atrakcji! Możesz żeglować po przepięknych 

mazurskich jeziorach, wybrać się na kajaki lub wycieczkę rowerową po 

mazurskich lasach. 

 Kraków                                                                                                                                     

Jeśli majówka w mieście, to tylko w Krakowie. Spacery urokliwymi uliczkami 

zapełnią cały twój plan dnia. W Krakowie nie sposób się nudzić, jest tyle do 

zwiedzania!  

 Sandomierz, Kazimierz Dolny…. zabytkowe uliczki, rynek, widoki na Wisłę. 

 A może Wrocław, Lublin czy Toruń?  

      Polska obfituje w przepiękne i niezwykle ciekawe miejsca z niezliczoną ilością 

atrakcji. Jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz, nic nie szkodzi, w naszej okolicy też 

znajdziesz szereg atrakcji: kolejka piaseczyńska, skatepark, gospodarstwa 

agroturystyczne, Park Zalesie, baseny, place zabaw… Ponadto sąsiedztwo stolicy 

kusi, by poznać jej zakamarki – Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki 

Królewskie, zoo, park trampolin, Centrum Nauki, kina, teatry, rejsy statkiem, 

escape roomy, parki linowe i wiele, wiele innych atrakcji, w których każdy znajdzie 

coś dla siebie. 

                    Nie siedź w domu, ruszaj w Polskę! 



 

12 
 

 

    

Pomysły na pisanki: 

  

1.Aby zdobyć ciekawy efekt możesz 

pofarbować jajko na jakiś kolor np. niebieski i 

obkleić je kawałkiem  firanki czy wstążki.   

  

  

2.Na zafarbowanym jajku możesz napisać 

związanego z Wielkanocą zwykłym czarnym 

markerem.  

 

  

3.Farbowaniem możesz się pobawić. Na 

początek  zafarbuj całe jajko dowolnym 

kolorem, następnie stopniowo mocz jajka, aby 

powstały pasy.  

 

 

 

4.Kolejną propozycją jest obklejenie całego jajka 

sznurkiem.  

 

 

  

5.Ostatnią moją propozycją jest oklejenie 

całego jajka kawałkami gazety. 
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                Zapowiedzi 

A co przed nami???? 
 Apel „Tradycje wielkanocne” 

 Wiosenna przerwa świąteczna (czas świąt Wielkiej Nocy)  

    13 – 18.04.2017r. 

 Dzień Ziemi 

 Majówka 

 Dzień Mamy i Taty  

 Zielone szkoły 

 Dzień Dziecka 

 Wybory do SU, 

 Karaoke  

 Konkursy, noc filmowa, wycieczki, …… 

 Zakończenie roku szkolnego! 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i przyjaciół oraz wesołego Alleluja 

Uczniom i Rodzicom  

życzą 

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Głoskowie  

 

 

 


