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Witamy!
Pragniemy powrócić do pięknej tradycji naszej szkoły jaką było
wydawanie gazetki szkolnej o nazwie Bazgrołek.
W roku 2000 został wydany pierwszy numer gazetki i tworzona była
ona do 2005 roku. Zostało wydane łącznie około 50-ciu numerów.
Opiekunami gazetki byli Państwo Halina i Tomasz Krajewscy.
Kolejne numery tworzyli oni wraz z uczniami  Gimnazjum.
Wznawiając gazetkę mamy nadzieję, że przetrwa ona przez długie
lata zapisując na swoich kartach najważniejsze wydarzenia z życia
naszej szkoły.
Impulsem do wznowienia Bazgrołka stała się informacja, że Szkoła
Podstawowa w Baranowie w przyszłym roku będzie obchodziła
100-lecie powstania. Mamy nadzieję, że reaktywacja gazetki wpisze
się w godne obchody tego wydarzenia.
Zatem zapraszamy do lektury pierwszego numeru i prosimy o
wyrozumiałość, gdyż to nasz skromny debiut.

Redakcja

.
Autorzy tekstów w poniższym wydaniu:

Strona tytułowa - Antonina Dąbkowska
Od autora - Kornelia Sadowska, Beata Tomaszewska
Jesienne kalendarium - Monika Bodych
Wycieczka do teatru - Otylia Tkacz
Wycieczka do Częstochowy - Otylia Tkacz
Dowcipy na Dzień Nauczyciela - Beata Tomaszewska
Rozrywka - Zuzanna Szymanczak, Antonina Dabkowska
Ciekawostki o szkole - Jan Grochal
Sport - Bartek Zając, Dawid Zając
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JESIENNE KALENDARIUM

Październik

1.10 – Dzień Tabliczki Mnożenia

4.10 – Dzień Zwierząt

5.10 – Światowy Dzień Nauczyciela

9.10 – Dzień Poczty

11.10 – Ogólnopolski Dzień Dziewczyn

14.10 - Ogólnopolski Dzień Nauczyciela

31.10– Halloween

Listopad

1.11 – Wszystkich Świętych

2.11 – Zaduszki

5.11 – Dzień postaci z bajek

11.11 – Dzień Niepodległości

19.11 – Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

24.11 - Katarzynki
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WYCIECZKA DO TEATRU

W dniu 11 października 2021 roku uczniowie klas:

VIIa, VIIb oraz VIII pod opieką wychowawczyń:

Małgorzaty Rytel-Kuc, Dominiki Dąbrowskiej,

Beaty Tomaszewskiej oraz polonistki Małgorzaty

Motylewicz wzięli udział w spektaklu muzycznym

“Mały Książę” w Teatrze „Garnizon Sztuki”

w Warszawie.

Pełna poezji i mądrych refleksji opowieść

o przyjaźni, miłości i życiu. Historia przybysza

z malutkiej planety, który swobodnie przekracza

granice między światem realnym, a sferą

niezwykłości. MAŁY KSIĄŻĘ przypomina o tym,

„[…]wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że

tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają”.

Może więc warto wrócić w magiczną krainę

dzieciństwa i zobaczyć świat na nowo

wrażliwymi oczami dziecka?

Po teatrze uczniowie pojechali do Parku Trampolin Airo,

aby resztę dnia spędzić aktywnie. Po profesjonalnej

rozgrzewce pod okiem instruktora korzystali z wielu

atrakcji m.in. trampolin akrobatycznych, ścianek

wspinaczkowych, trampolin sportowych oraz basenów

wypełniomych gąbkami. Wszyscy z radością skakali na

trampolinach na różne sposoby. Pobyt w Parku Trampolin

sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego

czasu oraz integracji uczniów. Ta coraz bardziej popularna forma spędzania czasu przez dzieci i młodzież.
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WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY

7 października 2021r. nasi uczniowie

wraz z opiekunami wzięli udział w

XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie

odbyło się pod hasłem „Nie lękajcie się”.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była

uroczysta Msza Święta.

W spotkaniu wzięło udział 110 szkół oraz ponad

5 tysięcy uczniów i nauczycieli. Spotkanie

było dziękczynieniem za błogosławionego kard.

Stefana Wyszyńskiego, jako wyraz  pamięci,

szacunku i uznania dla Jego życia i posługi pasterskiej.

Głównej Mszy św. przewodniczył  dotychczasowy

wieloletni duchowy opiekun Rodziny Szkół Jana Pawła II

radomski biskup senior Henryk Tomasik. „Nie lękajcie się

otwórzcie drzwi Chrystusowi” zachęcał w homilii

uczestników pielgrzymki za ich patronem bp Tomasik.
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Dowcipy
Na Dzień Nauczyciela:

Po lekcjach w domu:
Matka pyta syna:

- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.

- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła…

Lekcja chemii:
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i

otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?

- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. -

To kwas siarkowy…

Na lekcji polskiego:
Pani od polskiego wywołuje Jasia do

odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.

- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Lekcja matematyki:
-Dzieci, od dzisiaj będziemy

liczyć na komputerach.
- Wspaniale! Znakomicie! -

cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie ile to będzie

5 komputerów dodać 21?

Lekcja geografii:

Pani omawia sytuację demograficzną
w Chinach i porównuje ją z sytuacją

w Europie. W pewnym momencie
pada pytanie:

- Co robią bogaci Europejczycy
ze swoimi rodzicami?

- Oddają ich do domu dziecka

Z życia nauczycielki:
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę
- nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz

dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka

szczęśliwa! Wyobraź sobie:
rodzaj męski, liczba mnoga!
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Krzyżówka na Dzień Nauczyciela

Sudoku
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1. Najmniejszą szkołą na świecie jest
szkoła położona w górach, w
Makarcie w Gruzji. Uczy się tam tylko i
wyłącznie jeden 9 letni chłopiec.
Lekcje z gruzińskiego, matematyki i
angielskiego prowadzą na zmianę
dwie nauczycielki.

2. Największą szkołą jest szkoła
Montessori w Indiach. Uczy się w niej
ok. 47 tysięcy uczniów. W placówce
zatrudnionych jest ponad 3000
pracowników, w tym pracownicy
obsługi i pomoc taka jak stolarze,
ogrodnicy i sprzątaczki.

3. Czy wiesz, że w Finlandii zawód
nauczyciela uważany jest za jeden z
najbardziej prestiżowych zawodów,
zaraz po zawodzie lekarza?



4. W Australii dzieci noszą identyczne
mundurki. Dzięki temu wszystkie
dzieci są równe i nie rywalizują ze
sobą w żaden sposób.

5. W Finlandii każdy uczeń dostaje
bezpłatną pomoc od nauczyciela, wszystkie
korepetycje płatne są kompletnie zakazane,
dzięki temu każdy uczeń ma możliwość
poprawienia swoich wyników w nauce, bez
płacenia za dodatkowe lekcje. Częstym
zjawiskiem w Polsce jest właśnie to, że nie
każdego rodzica stać na płatne korepetycje
dla dziecka.

6. W Japońskich szkołach kilka razy
w ciągu roku sprawdza się wiedzę
jaką nabyło dziecko podczas nauki,
są one oceniane sposobem 100
punktowym.

7. W Japońskich podstawówkach
dzieci nie dostają prac domowych, w
Polsce jest to nagminne, gdyż często
prace domowe, które przynoszą
dzieci do domu są odrabiane przez
rodziców, gdyż dzieci po 8 godzinach
w szkole nie są w stanie poświęcać
czasu na kilkugodzinną naukę.



Sport
Turniej piłki nożnej.

Brało w nim udział 5 szkół z
naszego powiatu : Kaski,Boża
Wola, Gole, Jaktorów, Baranów.
Udało się nam zdobyć II miejsce
w kategori klas: VII-VII
oraz IV miejsce w kategori klas
IV-VI

Nagrody w Turnieju
Piłki Nożnej

Biegi przełajowe

We wrześniu odbyły się także
,,Powiatowe biegi przełajowe”
Zostały one zorganizowane przez
Szkołę Podstawową im. Jana
Twardowskiego w Bożej Woli.



Naszą szkołę reprezentowali:

Zosia Fałkowska i Jakub Szymańczak w kategorii roczników 2011/2012

Maja Kuran i Ryszard Dąbkowski w kategorii roczników 2009/2010

Antosia Dąbkowska i Jakub Jaranowski w kategorii roczników

2007/2008

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Maja Kuran – I miejsce

Zosia Fałkowska, Jakub Szymańczak, Ryszard Dąbkowski, Antosia

Dąbkowska i Jakub Jaranowski – miejsce III




