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Nareszcie wiosna!!!

Po kilku ciepłych dniach w marcu kwiecień zaskoczył nas dość kapryśną
pogodą. Znów były przymrozki i śnieg, silne wiatry i w ogóle szaro i buro.

Jednak końcówka kwietnia powitała nas słońcem i prawie bezchmurnym
niebem. Zakwitły tulipany a na kasztanowcach pojawiły się pąki kwiatowe.
Ciekawe czy uda im się zakwitnąć do matur. Przecież to już tuż, tuż…

Nas jednak bardziej interesuje końcówka maja, kiedy to nadejdzie pora na
egzamin ósmoklasisty - pierwszy ważny test w naszym życiu.

Czy się boimy? Na pewno. Przecież od wyników egzaminu zależy wybór
szkoły i dalszej drogi życiowej. I choć czekamy na te ważne dni z pewną dozą
niepewności to przecież mamy za sobą dwa próbne testy i wiele godzin
spędzonych nad lekturami, rozprawkami i zadaniami z j. angielskiego i
matematyki.

Prosimy - trzymajcie za nas kciuki!!!

Tymczasem zapraszamy do lektury czwartego już w tym roku szkolnym
numeru “Bazgrołka”. Mamy nadzieję, że idzie nam coraz lepiej. Aż żal
pomyśleć, że za chwilę będziemy musieli przekazać pałeczkę w redagowaniu
gazetki młodszym kolegom.

W tym wydaniu zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem sezonu
narciarskiego, o którym opowiada Monika. Dawid przedstawia wywiad z nową
Panią od biologii i przyrody, która dołączyła do grona nauczycielskiego w II
semestrze. Kuba przedstawia serię zdjęć prezentujących szkołę w nowej
odsłonie po remoncie. Otylka zapoznaje nas ze zwyczajami wielkanocnymi a
Dawid i Bartek opowiadają o obchodach Dnia Ziemi w naszej szkole.
Pozostałe artykuły przygotowaliśmy wspólnie.

Redakcja
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PODSUMOWANIE SEZONU NARCIARSKIEGO
2021/2022

Sezon narciarski 2021/2021 zakończył się kilka tygodni temu. Za nami
m.in. Konkurs Pucharu Świata czy Zimowe Igrzyska Olimpijskie, w których
udział brali nasi skoczkowie. Mimo, że to nie my byliśmy najczęstszymi
triumfatorami i czuliśmy duży niedosyt wyróżnień, nie możemy zapomnieć o
osiągnięciach Polaków. Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym imprezom i ich
triumfatorom:

· Bezkonkurencyjnie największym osiągnięciem tego sezonu dla
Polaków był brązowy medal Dawida Kubackiego na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie. Okazał się on dużą niespodzianką- oczywiście
pozytywną, która dodała kibicom wiary do końca. Złoty medal należał
natomiast do Ryoyu’ego Kobayashi, który w tym sezonie może pochwalić się
nie jednym osiągnięciem. Do niego w tym sezonie należy także Kryształowa
Kula, o której marzy każdy skoczek.

· Warto wspomnieć też o rywalizacji w tzw ,,Kilometrówce”. Polega ona
na podaniu łącznej długości wszystkich oddanych skoków w konkursie
Pucharu Świata. Z największym niedosytem pozostał tutaj Karl Geiger, który
mimo wygrania tego rankingu, swego sezonu nie zaliczy raczej do
wyśmienitych- nie triumfował on w ani jednym konkursie. Przekroczył on próg
11km(11400m), konkursy zaś kończył on najczęściej tuż za podium. W
czołowej trzydziestce znalazło się miejsce tylko dla trzech naszych
reprezentantów (Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch).

· Na koniec warto
wspomnieć, że brązowy krążek
Dawida Kubackiego, dał nam 7
Miejsce w klasyfikacji
medalowej (ranking liczby
medali zdobytych podczas
zimowych IO w Pekinie). Mimo,
że po tym sezonie wielu
kibiców odczuwa duży niedosyt
związany ze skokami w tym sezonie. Jednak wciąż się nie poddajemy, a już
niedługo w Wiśle zaczynamy kolejny sezon 2022/2023 (skoki na trawie)

Monika Bodych
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Wywiad
z nowym

pracownikiem
szkoły – Panią

Agnieszką Cichy

Dawid Szperalski: Dzień dobry, nazywam się Dawid Szperalski. Moim i państwa
gościem jest Pani Agnieszka Cichy, nauczyciel biologii i przyrody,  która w naszej
szkole uczy od nieco 2 miesięcy.
Agnieszka Cichy: Dzień dobry
DS: Właśnie dwóch miesięcy, i dlatego ten wywiad może być wyjątkowy, ponieważ
uczniowie dopiero co zdążyli panią poznać i dlatego pewnie są bardziej zaciekawieni
takich pytań do pani jak jakie ma pani hobby, marzenia i plany. Zaczniemy od pytania
na które pewnie spora część naszych czytelników jest najciekawsza. Mianowicie –
Ile lat uczy pani w szkole?
AC: Dość krótko uczę w szkole, ponieważ wcześniej pracowałam w całkowicie
innym zawodzie, natomiast teraz stwierdziłam że jest to dla mnie dobry moment aby
wrócić do zawodu więc - krótko uczę, po prostu
DS: Jest pani póki co zadowolona z obecnej pracy?
AC: Myślę, że tak, na razie
jest to praca rozwojowa
[śmiech], uczniowie nie dają
mi się nudzić, więc jestem
zadowolona i oby tak dalej
DS: Trzymam kciuki w imieniu
całej redakcji, a propo szkoły i
przedmiotów szkolnych – jaki
był pani ulubiony przedmiot w
dzieciństwie?
AC: Z tego co pamiętam, z
czasów szkolnych, jeśli
mówimy o podstawówce, była
to plastyka, uwielbiałam
malować, nawet wygrywałam
nawet konkursy plastyczne, bardzo lubiłam ten przedmiot
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DS: Znienawidzony przedmiot?
AC: Nie lubiłam języka Niemieckiego, nie miałam po prostu do tego talentu.
DS: A teraz pytanie, na które część nauczycieli boi się odpowiadać, ponieważ jeśli
odpowie się - tak, to można pomyśleć, że jaki zły przykład nauczyciel daje uczniom,
natomiast odpowiedzieć - nie, to każdy pomyśli zapewnie że to kłamstwo. Pytanie
brzmi następująco - czy była pani kiedykolwiek na wagarach?
DS: Oczywiście, że byłam. Zwłaszcza jak był pierwszy dzień wiosny w szkole
podstawowej to zawsze razem z całą klasą szliśmy na wagary, więc byliśmy zgraną
grupą, więc tak, jak najbardziej tak
AC: Co zdecydowało u pani o wyborze zawodu nauczyciela?
Biologia od zawsze mnie bardzo pasjonowała, więc wybrałam taki właśnie kierunek
studiów. Uważam że jest to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy, jest bardzo rozwojowa
i cieszę się, że mogę teraz dzielić się tą wiedzą z uczniami w tej szkole
DS: Wiąże pani z tym przyszłość i gdzie się pani widzi za ok. 10 lat?
AC: Jest to bardzo trudne pytanie, na dzień dzisiejszy widzę się w szkole, ale życie
jest tak przewrotne że trudno powiedzieć co będzie za 10 lat.
DS: Rzeczywiście czasy się szybko zmieniają, nie mam już więcej pytań, zechce
pani coś powiedzieć naszym czytelnikom?
AC: Chciałam pozdrowić uczniów naszej szkoły, co prawda wiem, że są to dopiero
nasze początki ale mam nadzieje że do końca roku będzie nam się bardzo fajnie
pracować, życzę wszystkim owocnej nauki, zwłaszcza z biologii i przyrody
DS: Dziękuje serdecznie, za to iż zgodziła się pani na wywiad do naszej gazetki,
życzę miłego dnia i nadchodzącego weekendu, do widzenia
AC: Również dziękuję, do widzenia.

Dawid Szperalski
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Remonty w naszej szkole

Remont dotyczył stołówki. Zostały przebudowane i pomalowane ściany,
wymienione drzwi, położono nowe płytki. Zostało także dobudowane pomieszczenie
do odbiorów obiadów, które uczniowie mogą jeść w szkole od marca.

Na zdjęciu obok widać dobudowane
pomieszczenie niezbędne do odbioru

posiłków.

Oto pomieszczenia
kuchni i stołówki przed

remontem……..

I po remoncie:

Jak widać na powyższych
zdjęciach pracy było dużo a
efekty są godne podziwu.
Wszędzie jasno, czysto,
wprost sterylnie..
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Na zdjęciu widać  jedną ze ścian
stołówki w której   zostały
wyremontowane ściany i

zamontowane nowe  drzwi.

Na koniec dzięki funduszowi sołeckiemu i
hojności Rady Rodziców został

odmalowany dolny korytarz a obok
sekretariatu pojawiła się nowa oszklona

gablota na puchary.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap
remontu, który obejmie łazienki dla uczniów.

Mamy nadzieję, że wszystkie prace
zakończą się w ciągu wakacji i we wrześniu

uczniowie wrócą już do wyremontowanej
szkoły.

Jakub Fałkowski
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WIELKANOC
Wielkanoc – to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące

misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie,
obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary
(325 r.).Jest to kulminacyjny moment cyklu paschalnego.

Wielkanoc to tak zwane ruchome święto. W kościołach zachodnich
Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca
(tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. Oznacza to, że
Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie).

Popularne tradycje wielkanocne w Polsce

Wiosenne porządki
Malowanie jaj
Kolorowe palmy
Wielki Tydzień
Święcenie pokarmów
Lany Poniedziałek
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Ciekawostki

● Wielkanoc jest najstarszym chrześcijańskim świętem.
● W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc jest

świętem ruchomym
● Jeden z papieży chciał ustalić stałą datę Wielkanocy.
● Wielkanoc poprzedza, tzw. Wielki Tydzień rozpoczynający się

Niedzielą Palmową.
● Nazwa "Wielkanoc" nawiązuje do momentu Zmartwychwstania.
● Podobnie jak inne święta chrześcijańskie, również Wielkanoc

czerpie z tradycji        ludowych.
● Baranek wielkanocny z czerwoną wstęgą symbolizuje

zmartwychwstałego Chrystusa.
● Mazurek wielkanocny wypiekany w wielu domach w tym okresie

wywodzi się z Turcji.
● Wedle tradycji, święconka powinna zawierać: pisanki, chleb,

wędlinę, sól, chrzan, masło, ciasto i baranka wielkanocnego.
● Tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym jest babka.

Otylia Tkacz
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DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy
Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie
postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na
obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne
instytucje.

Wiosenne porządki wokół szkoły

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klasy 8 wraz z wychowawczynią i
Panem Dyrektorem oraz pod kierunkiem Pana Tadeusza Gruszeckiego.
Wykorzystaliśmy piękną, wiosenną pogodę na zagospodarowanie terenu wokół
szkoły poprzez zasadzenie krzewów tui.

Sadzonki zostały ofiarowane przez Pana Kazimierza Jędrzejczyka, tatę
uczennicy klasy 6 – Dominiki i właściciela Szkółki Roślin ze Stanisławowa.

Mamy nadzieję, że wszystkie rośliny się przyjmą i będą cieszyć nasze oczy
przez wiele lat. Może gdy uczniowie klasy 8 przyprowadzą za jakiś czas do szkoły
swoje dzieci będą mogli się pochwalić, że sami sadzili te drzewka.

CIEKAWOSTKI

1. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku.
2. Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci,

sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, podpisują petycje i planują lepszą
przyszłość naszej planety. 3. W dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło
rowerami w Chinach, aby zmniejszyć emisję CO2 i oszczędzać paliwo.

4. Przeciętna osoba wyrzuca codziennie około 4kg śmieci.
5. Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000

kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion
stworzeń w oceanie rocznie.
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Z  ŻYCIA SZKOŁY
Marzec i kwiecień były w tym roku szkolnym miesiącami bardzo bogatymi

w wydarzenia. Po dwóch latach pandemii, w których całą wiosnę
przesiedzieliśmy w domach w tym roku aż kipiało od różnych uroczystości .

W marcu obchodziliśmy już po raz trzeci Dzień Matematyki. 15 marca
uczniowie rozwiązywali zadania
dotyczące liczby 𝚷, zaś 16 marca stanęli
do zawodów z tabliczki mnożenia. Po
długich zmaganiach wyłoniono
zwycięzców. Są nimi:
Kl. III – V: Agata Rusin, Krzysztof Bodych
Kl. VI – VIII: Artur Tkacz, Mateusz Pindor,
Zofia Słomczyńska, Adrian Grabalski
Wyróżnienie: Filip Nowecki, Jakub
Wiśniewski

W kwietniu uczniowie aktywnie
uczestniczyli w Gminnym
Konkursie na palmę i ozdobę
wielkanocną. I tu również
pełen sukces:

I miejsce za palmę wielkanocną w
kategorii klas IV - VIII zdobył Adam
Osik z kl. VI
w kategorii klas 0 - III - Daryna
Kondor

I miejsce za stroik w kategorii klas
IV - VIII zdobyła Klaudia Pindor
zaś I i III miejsca w kategorii klas 0 -
III zdobyły Nikola Szymańczak i
Daria Mirgo

I to nie koniec nagród.Mamy również sukcesy w Powiatowym Konkursie
Plastycznym pt. „Wiosenne czary mary” organizowanym przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Żyrardowie. Nagrody otrzymali: Maja Byćko, Oliwier Ziomski,
zaś wyróżnienie Lena Solińska. Prace Szymona Ziomskiego i Antoniny
Gorzkowskiej otrzymały kwalifikacje do wystawy.

.24 kwietnia nasi uczniowie zostali
wyróżnieni II miejscem na Gali
Tanecznej DYNCEWAY w
Książenicach.
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