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Rok 2015/16 

Wydanie marzec/kwiecień! 

 Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  L U B O W I D Z U  

LUZIK!  
Ważne tematy: 

 Szkoła w Turcji 

 Podróżujący miś 

 Wernisaż 

 Być kobietą, być 

dziewczyną 

 Najpopularniejsze 

dziewczyny w klasach 

 Choinka 2016 

 Walentynki  

 Spotkanie z Mrówką 

 Dzień Kobiet 

 Pierwszy dzień wiosny 

 Apel  profilaktyczny 

 Konkurs językowy 

 Ciekawa lekcja mate-

matyki 

Leciutki wietrzyk wiosenny 

Obłoczek jasny, promienny 

Zieloność trawy soczysta 

I woda czysta, przejrzysta 

Śpiew ptaków w górze pod niebem 

I pole pachnące chlebem 

Piosenka w dal płynie  

radosna 

- To wiosna! 



 Nasza szkoła poprzez stronę eatwinning, nawiązała kontakt ze szkołą w Turcji. Szkoła ta jest w mie-

ście Izmir. Jest to  jedno z większych miast Turcji. Rozpoczęliśmy projekt, który ma trwać do czerwca 

2016r. Uczniowie klasy4 i 6 piszą listy w języku angielskim do przyjaciół z Turcji,  co miesiąc piszą na 

inne tematy. Pierwsze i drugie listy już dotarły do nas i stworzyliśmy gazetkę. Zorganizowana została 

lekcja językowa, w której uczniowie klasy 6 SP poprzez skype rozmawiali z uczniami z Turcji. Ta lekcja 

miała na celu zwalczyć barierę w mówieniu po angielsku. Uczniowie na początku konwersacji byli 

troszkę nieśmiali, ale po jakimś czasie nabrali pewności siebie. Tego samego dnia uczniowie klasy IIIG 

rozmawiali z panią Selen Ozen Altun nauczycielką z Turcji. Bardzo im się podobało. Uczniowie bardzo 

chętnie piszą listy do siebie i nie mogą się doczekać listów od przyjaciół z Turcji. 

Nasza szkola w II semestrze bierze udział również winnym projekcie języ-

kowym pod tytułem ,,Travelling teddy  connectsstudents from different 

countries” tj ,,Podróżujący miś łączy uczniów z różnych krajów. W tym pro-

jekcie bierze udział 6 państw tj. Polska, Ukraina, Turcja, Chorwacja, Gre-

cja i Szwecja. Od nas bierze udział klasa 4 SP pod kierunkiem p. G. Zieliń-

skiej. Uczniowie wykonali plakaty związane z Polską, zrobili flagi Polski 

oraz napisali listy do przyjaciół z Grecji. Te prace wraz z misiem podróżni-

kiem zostały wysłane do szkoły w Grecji. Uczniowie klasy 4 SP bardzo 

chętnie przygotowali plakaty, flagi i listy. Paczka z Polski dotarła do Grecji 

a paczka z Grecji dotarła do Polski. Następnym krokiem w tym projekcie 

będzie wysłanie prac uczniów z misiem do kolejnego państwa. 



2 marca 2016 roku uczniowie klas 6, II oraz III gimnazjum naszej szkoły odwiedziły Gminną Bib-

liotekę Publiczną w Lubowidzu. Celem tego spotkania było przedstawienie ogólnego korzystania z kata-

logu książek online tej biblioteki.  

Dzięki temu katalogowi uczniowie bez wychodzenia z domu mogą wyszukać dane pozycje książkowe, a 

także sprawdzić, czy dana książka znajduje się w tym księgozbiorze. http://szukamksiążki.pl/

SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedBib=1253 ← korzystając z tej strony, możecie sprawdzić, czy 

szukana książka, jest dostępna w bibliotece. 



W piątek 20 lutego w Żuromińskim Centrum Kultury odbyła się wystawa prac Zbigniewa Izdebskiego, 

zatytułowana "DeMony i Anioły w uniFormach",  w której miałam przyjemność uczestniczyć. Wernisaż 

połączony był z promocją książki pan Zbyszka pod tytułem "Teatr chwilowy".  Należy wspomnieć, że 

pan Zbigniew pochodzi z Żuromina, malarstwem zajmuje się od 30 lat. W swojej twórczości malarskiej 

tworzy w klimatach surrealizmu, abstrakcji, impresji, technice drippingu oraz collage. W swoich pra-

cach pisarskich, malarskich i teatralnych zawsze dopomina się o człowieka. Miałam okazję poznać pa-

na Zbyszka podczas wakacyjnych warsztatów teatralnych i mogę ze swojej strony dodać, tylko tyle, że 

jest to niesamowicie inspirujący człowiek, który nie poucza, ale pomaga w odkrywaniu samego siebie. 

Jego obrazy są zjawiskowe i zmuszające do refleksji. Spodobało  mi się to, że w każdym z nich można 

doszukać się niesamowitej historii, pełnej emocji. Co do książki, kupiłam i mam zamiar przeczytać. Re-

cenzje na pewno zamieszczę w naszej gazetce. Zachęcam wszystkich czytelników do poznania dzieł 

pana Zbyszka, będą mieli okazję, tak jak ja, zakochać się w jego pracach. 

19 lutego w Żuromińskim Centrum Kultury wystawiony był monodram Ewy Wencel pod tytułem 

"Promieniowanie - sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie", autorstwa Jarosława Sokoła. Mimo że oglą-

dałam tę sztukę w kinie, przez cały spektakl czułam się jak w prawdziwym teatrze. Scenografia, oświe-

tlenie i nagłośnienie były bardzo profesjonalne. Monodram całkowicie mnie wciągnął. Historia naszej 

rodaczki, nieznane fakty z jej życia prywatnego i zawodowego tworzyły ze sobą jedność, która ani przez 

chwilę nie była nużąca.  Byłam pozytywnie zaskoczona całokształtem tego wydarzenia kulturalnego. 

Niesamowita była również gra aktorska - przez dziewięćdziesiąt minut pani Ewa Wencel potrafiła sku-

pić na sobie uwagę widza. Kwintesencją wieczoru była możliwość rozmowy z panią Ewą. Okazała się 

bardzo ciepłą, skromną i pozytywną osobą, z którą konwersacja była czystą przyjemnością. Mogłam 

liczyć na zdjęcie oraz autograf aktorki, z czego jestem bardzo dumna. Podsumowując, polecam tę sztu-

kę nie tylko tym, którzy chcą poznać bliżej postać Marii Curie-Skłodowskiej "bez lukru", ale wszystkim 

miłośnikom teatru. 

Warto dodać, że spektaklem tym Żuromińskie Centrum Kultury wraz  z Mazowieckim Instytutem Kultu-

ry rozpoczęło współpracę z Teatrem Mazowieckim. Nasze ŻCK gościć będzie na swojej scenie utytuło-

wanych aktorów sceny polskiej, takich jak np. Wojciech Pszoniak. Udało mi się dowiedzieć, że następ-

na uczta teatralna planowana jest na początek kwietnia. Tym razem zobaczymy spektakl "Małe zbrod-

nie małżeńskie", a w nim Katarzynę Herman / Emilię Komarnicką i Redbada Klijnstra.  Tego nie można 

przegapić! 



 Zawsze trzeba im przytakiwać, że mają rację, bo i tak się ich nie przegada 

 Nie dają za wygraną 

 Ambitne, źle znoszą krytykę, kłótliwe 

 Nie powinny wychodzić z kuchni 

 Jesteśmy wrażliwsze, bardziej romantyczne, pracowite, dojrzalsze 

 Lepiej się uczymy 

 ,,kobieta zmienną jest”, czyli nie można się z nami nudzić  

 Dokładniejsze, przykładamy wagę do szczegółów 

Kl. III G:  

1. Weronika – wszyscy ją znają, bo dobrze się 

uczy 

2. Karolina– bo jest wszędzie 

3. Ola – wszędzie słychać jej śmiech 

 

Kl.5a: 

1. Oliwia– bo ładna, ładnie śpiewa 

2. Ola– można z nią pożartować 

3. Wiktoria– mądra, ma poczucie humoru 

 

 

Kl. 5b: 

1. Dorotka– zwraca na siebie uwagę, zawsze 

ma coś do powiedzenia 

2. Weronika– bo jest mądra i grzeczna 

3. Amelia– ma największe powodzenie u chło-

paków z klasy 

 

Kl.6 : 

1. Wiktoria– bo kręci filmiki na You Tube 

2. Ola– jest mądra 

3. Natalia– da się lubić 

 Nie trzeba  się czesać  

 Nie musimy  dbać o urodę, bo już jeste-

śmy piękni  



 

Choinka szkolna jak co roku odbyła się w sali OSP. Czas zabawy dostosowano do wieku 

uczniów. Najpierw bawiły się maluszki z przedszkola oraz kl. 1-3 Sz. P, następnie zaś kl. 4-6 

Sz. P i uczniowie gimnazjum. DJ- em, który poprowadził zabawę był absolwent naszej szkoły 

Dawid Klimowski. W rolę prezenterek wcieliły się Asia Ostrowska I Julia Ostrowska, które  już 

drugi rok z powodzeniem prowadzą tak dużą imprezę. Atrakcją tego wieczora był występ Ady 

Dobies i Artura Cywińskiego, którzy zaprezentowali się w tańcu towarzyskim, wzbudzając 

aplauz publiczności. Nie obyło się też bez odwiedzin Mikołaja, który każdego obdarował słod-

kim upominkiem. 





 

Niestety Walentynki w tym roku przypadły zaraz po feriach, więc nie mieliśmy okazji się przygotować, 

aby  uczcić jakoś szczególnie ten dzień. Jak co roku  zorganizowaliśmy  walentynkową pocztę  oraz 

dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego upiekły ciasteczka-serduszka, które rozprowadzały  wśród 

uczniów . Wszyscy tego dnia mogli posłać kartkę swojej miłości. 

 PSB Mrówka ogłosiła konkurs plastycz-

ny na najpiękniejszą pisankę wielkanoc-

ną. W związku z tym  odwiedziła na-

szych przedszkolaków, rozdała im ksią-

żeczki, poczęstowała firmowymi cukier-

kami. W konkursie wzięły udział wszyst-

kie przedszkolaki z całego powiatu. Nie 

przyznano I, II, III miejsca, ale było 30 

wyróżnień. Z naszego przedszkola wy-

różnienie otrzymała Lenka Grzywna. 



 

W naszej szkole 8 marca, obchodziliśmy dzień kobiet. Każda kobieta pracująca w szkole 

została obdarowana kwiatkiem. Chłopcy pamiętali także o swoich koleżankach z klasy i 

każda z tej okazji otrzymała kwiatek lub słodki upominek. 

Pierwszy dzień wiosny od samego rana był wyjątkowy, gdyż  pierwszą lekcje prowadzili uczniowie naj-

starszych klas SP i G czyli  III i VI klasa. Uczniowie mieli okazje odczuć na własnym ciele, jak to jest być 

nauczycielem. Drugą godzinę uczniowie spędzili przygotowując się do pokazu mody i pokazu  stroików 

wiosennych. Na trzeciej lekcji odbył się apel, podczas którego uczniowie prezentowali owoce swojej 

pracy. Całą uroczystość uświetnił występ chóru. Był to dla wszystkich dzień pełen wrażeń. 



Uczniowie świetnie  poradzili sobie w nowej dla siebie roli— roli nauczyciela.  

Jak widać dobrze bawili się i duzi i mali. 

Moda nie tylko na wiosnę— tu sportowa i postacie z bajek. 



"Eleonora i Park" to książka autorstwa Rainbow Rowell. Opowiada o 

dwojgu nastolatków, którzy zakochali się w sobie, lecz los jest przeciwko 

nim. Eleonora jest nielubiana w szkole, ma kłopoty w domu (jej ojczym 

jest alkoholikiem) i ma bardzo specyficzny charakter. Mimo to Park 

wbrew swojej woli zakochuje się w niej i odkrywa  wspaniałe cechy Ele-

onory. Pozwala jej zaznać szczęścia, o jakim nawet nie marzyła. Niestety 

muszą się ukrywać, ojczym Eleonory nie zgadza się na żadne jej związki. 

Mimo to są ze sobą i nie przejmują się niczym. Takie zachowanie jednak 

przynosi Eleonorze zgubę. Jak potoczą się ich losy? Ja już wiem, teraz 

czas na Ciebie. Sięgnij po tę książkę, a obiecuję, że nie będziesz zawie-

dziony. 

"Dzień dobry kocham Cię", film z 2014 roku w reżyserii Ryszarda Zator-

skiego, który miałam ostatnio okazję obejrzeć, jest komedią romantyczną. 

Jest to historia Basi (Barbara Kurdej-Szatan), która zakochuje się w przy-

stojnym nieznajomym Tomku (Aleksy Komorowski). Wymieniają się telefo-

nami, lecz na skutek różnych  zbiegów okoliczności nie mogą się odna-

leźć. Po długich poszukiwaniach Basia poddaje się i zaręcza się z Leonem 

(Łukasz Garlicki). Tomek, mimo przeciwności losu, odnajduje ją. Czy nie 

jest jednak za późno? Czy ich miłość ma szanse na przetrwanie? Obejrzyj 

ten film i sam się przekonaj.  

Apel profilaktyczny przygoto-

wała p. I. Kapela i dotyczył tym 

razem szkodliwości palenia 

papierosów. Odbyła się mię-

dzy innymi  prezentacja   mul-

timedialna oraz wystawa pla-

katów z podziałem na trzy gru-

py wiekowe.: kl. I-III Sz. P, kl, 

IV-VI Sz. P i I-III G. Puentą ape-

lu antynikotynowego było ha-

sło: „Palenie nie jest modne” 



15 marca 2016 roku sześć uczennic( Asia Ostrowska, Dominika Kubkowska, Natalia Górska, Weroni-

ka Kubkowska, Karolina Piekarska i Zuzia Miłoszewska) z III klasy gimnazjum wzięło udział w konkur-

sie języków obcych. Turniej odbył się z okazji Dnia Języków Obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Władysława Orkana w Bieżuniu. Na konkurs wraz z opiekunami przybyli uczniowie z Gimnazjów: nr 1 w 

Żurominie, Bieżuniu, Zielonej, Zieluniu, Siemiątkowie, Kuczborku, Lutocinie, Lubowidzu, Syberii i Rości-

szewie.  Konkurs składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich był test leksykalno - gramatyczny. 

Uczniowie w sześcioosobowych grupach musieli rozwiązać go w ciągu 45 minut. Kolejną częścią był 

quiz kulturoznawczy, związany ze znanymi nam krajami. Pytania zawierały podstawowe informacje o 

państwach, w których używa się języka niemieckiego oraz angielskiego. Ostatnim i najważniejszym eta-

pem tego spotkania była prezentacja na temat wybranego państwa anglo- lub niemieckojęzycznego. W 

przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali pro-

gram artystyczny. Wykonali oni utwory muzyczne w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz wy-

stąpił kabaret. Celem tego spotkania było rozwijanie zainteresowania językami obcymi, motywowanie 

uczniów do nauki języków obcych oraz poszerzania wiedzy na temat kultury państw anglo- i niemiecko-

języcznych oraz Rosji. 

Uczennice naszej szkoły otrzymały wyróżnienie oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Na lekcji matematyki w klasie Va 4 kwietnia nauczyciel p. M. Antonieska realizowała temat: „Działania 

na liczbach dziesiętnych. Uczniowie wcześniej kupili  dostępne w sklepie spożywczym owoce i śmieta-

nę potrzebną do przygotowania sałatki owocowej. Dzieci zaopatrzyły się również w fartuchy, a dziew-

czynki w chusteczki na głowę. Kilku uczniów przyniosło wagi do ważenia owoców. Niezbędne były także 

miski, deski, noże i ręczniczki. Dzieci z wielkim zapałem i zaangażowaniem ważyły zakupione owoce. 

Potem daną ilość owoców zamieniały na wszystkie możliwe sposoby, czyli na każdą jednostkę wagi.  

Niezbędna okazała się znajomość ułamków zwykłych i dziesiętnych. Dziewczynki i chłopcy rewelacyjnie 

poradzili sobie z obieraniem i krojeniem owoców. 

Ubito również śmietanę, którą dołożyliśmy do owo-

ców. Poza przygotowaniem deseru z owoców, dzieci 

rozwiązywały zadania z treścią dotyczące wagi 

wszystkich owoców, wagi jednej porcji przypadającej 

na jednego ucznia i wielu innych możliwości z wyko-

rzystaniem  jednostek wagi ułamków  zwykłych i 

dziesiętnych. Zajęcia te były dla uczniów wspaniałą 

zabawą , jak również świetną aktywizującą lekcją 

matematyki. 


