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Wakacyjne wspomnienia  

Wakacje w Crikvenica   

Perła Chorwackiej riwiery Crikvenica to miastecz-

ko położone na Chorwackim wybrzeżu. Różne 

atrakcje turystyczne sklepiki, restauracje, oceanaria 

ciągną się pasem nadmorskim. Warto zwiedzić 

Klasztor Paulinów czy stary drewniany młyn, któ-

ry mielił oliwki z tamtejszych  plantacji .To dosko-

nałe miejsce do plażowania . Wyjątkowe walory  

krajobrazowe i pełne uroku plaże. Morze czyste, 

przejrzyste , w którym można oglądać rybki, kraby, 

rozgwiazdy. Pogoda prawie zawsze gwarantowana. 

Polecam!                                                                                                             

Amelia Mika 

Olszyńskie bezdroża 

Wielu z Was wyjeżdżało  

w poszukiwaniu wakacyjnych doznań,  

tymczasem w Olszynach  

można zabłądzić ...  

w bardzo urokliwe miejsca. 

Redakcja  

SARBINOWO 2018 

 
Stowarzyszenie Wszystkie 

Dzieci Nasze Są wraz z grupą 

wolontariuszy spędzało  czas 

nad polskim morzem. Bałtyk 

był piękny, pogoda  

wymarzona, humory  

fantastyczne. Uczestnicy  

z niecierpliwością wyczekują 

następnych wakacji ☺ 
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Narodowe Czytanie 
 

Kolejna  edycja Narodowego Czytania   

w naszej szkole odbyła się 7 września.  

Tym razem  fragmenty „Przedwiośnia”  

Stefana Żeromskiego - czytano rodzinnie.  

Manifestacja  patriotyczna  

w Olszynach 

17 września 2018 r. przy Pomniku 
Poległych Lotników  

w Olszynach odbyła się   

uroczystość upamiętniająca  
wydarzenia sprzed 74 lat.  

Społeczność szkolna, mieszkań-

cy Olszyn i  zaproszeni gości od-
dali hołd poległym za Ojczyznę. 

 

Wybory do SU 
 

Wyłoniony został skład Zarządu  

Samorządu Uczniowskiego  
na rok 2018/2019 

Przewodniczącą szkoły została 

(kolejny raz z rzędu) Patrycja  
Ryndak. Gratulujemy!  

Życzymy ciekawych inicjatyw  

i pomysłów w nowym roku.  
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Klasy I - III przystąpiły do  udziału w kon-

kursie edukacyjnym z Gangiem Słodziaków. 

Celem konkursu jest budowanie nawyku co-

dziennego czytania wśród uczniów klas I – III. 

We wrześniu  uczniowie wzięli udział w zaję-

ciach lekcyjnych z wykorzystaniem książki 

„Gang Słodziaków” autorstwa Renaty Piątkow-

skiej oraz maskotek przedstawiających zwie-

rzęta żyjące w lesie. Codzienne głośne czytanie 

w domu (dowolnej książki) dokumentowane  

było  podpisem rodzica i  nagradzane w szkole 

naklejką Słodziaka, umieszczaną w albumie 

ucznia „Czytaj codziennie”. Obchodzony był 

również w klasach  Dzień  Głośnego Czytania. 

Przed uczniami jeszcze  tworzenie własnej  

historii o dalszych przygodach Gangu Słodzia-

ków i przedstawieniu jej w różnej formie w za-

leżności od grupy wiekowej. 

 Halina Duran  

Dzień Głośnego Czytania 

GANG SŁODZIAKÓW 

A tak świętowali  

Dzień Chłopaka  

chłopcy  

z trzeciej gimnazjum! 

I nawet nie „wstydzili się” pozo-

wać do zdjęć. A może koszulki  

do czegoś zobowiązują?  

Gratulujemy Dziewczynom  

z 3 gim. pomysłu na prezent! 
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Dzień Patrona Szkoły 

Karol Wojtyła był pierwszym biskupem Rzymu 

nie-Włochem od 1522 roku.  

Był także pierwszym Słowianinem i oczywiście 
pierwszym Polakiem sprawującym ten urząd. 

Był pierwszym papieżem, który odpowiadał  

na pytania dziennikarzy - audiencje dla  

mediów zostały przekształcone w konferencje 

prasowe. 

Papież pobił wszystkie rekordy jeśli chodzi o po-
dróże zagraniczne - odbył ich 104. Odwiedził 132 
kraje, 900 miejscowości. W drodze spędził 586 
dni, pokonał 1 650 900 kilometrów. Wyliczono, 
że w czasie tych podróży wygłosił 2,4 tys. oficjal-

nych przemówień. 

Jako pierwszy papież odwiedził synagogę, 

meczet i kościół luterański. 

Jan Paweł II był „pierwszy" także w wielu przy-

ziemnych sprawach. 

Żaden poprzedni papież nie czytał bez okula-

rów i nie nosił na ręce zegarka. Karol Wojtyła 

był oryginalny także, ze względu na zamiłowa-

nie do sportu - jeździł na nartach, pływał kaja-

kiem i uprawiał wspinaczkę górską. 

Znał 7 języków obcych. Biegle władał angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, 
rosyjskim, mówił także po łacinie. Papież-Polak 
przemawiał także po litewsku, ukraińsku, węgier-

sku i czesku. 

Łamał schematy. Jedną z pierwszych decyzji 

Ojca Świętego była rezygnacja z lektyki,  

w której do tej pory noszono papieży. 

Karol Wojtyła kochał sport, żaden inny Ojciec 
Święty nie poświęcał mu tyle uwagi - przyjął  
na audiencjach wielu słynnych sportowców,  

w tym Polaków. 

Jan Paweł II/PAP/EPA     https://fakty.interia.pl/ 

http://ukta.pl/kajakowy-szlak-papieski-apostolow-milosierdzia/ 

Jan Paweł II/PAP/EPA       https://fakty.interia.pl/ 

Rekordy Jana Pawła II 
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Dzień Patrona Szkoły 

Przeczytaj dokładnie pytanie i wybierz prawidłową odpowiedź 
 Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt 

1. Karol Wojtyła urodził się:  

a) w Krakowie;  

b) w Wadowicach;  

c) w Zakopanem; 

2. Data urodzenia Karola Wojtyły to: 

a) 15 maja 1920 r.;  

b) 18 maja 1920 r.; 

c) 20 marca 1920 r.; 

3. Rodzice Karola Wojtyły nosili imiona:  

a) Anna i Jan;  

b) Elżbieta i Paweł;  

c) Emilia i Karol;  

4. Na Karola Wojtyłę, kiedy był małym 

chłopcem, wołano: 

a) Bolek;  

b) Lolek; 

c) Edmund;  

5. Jak młodzież i przyjaciele nazywali 

ks. Karola Wojtyłę?  

a) Karol;  

b) Wujek;  

c) Wojtek; 

6. Karol Wojtyła otrzymał święcenia ka-

płańskie: 

a) 26 maja 1945 r.; 

b) 20 maja 1940 r.; 

c) 1 listopada 1946 r.; 

7. Pasją Karola Wojtyły było:  

a) wędrówki górskie;  

b) kolarstwo;  

c) żeglarstwo ; 

8. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany 

na następcę św. Piotra:  

a) 26 maja 1978 r.;  

b) 16 października 1978 r.;  

c) 16 października 1979 r.; 

9. Jak nazywa się okres sprawowania 

władzy w Kościele przez Papieża?  

a) pątnik; 

b) panteon; 

c) pontyfikat; 

10. Ile razy Ojciec Święty pielgrzymował  

do Polski: 

a) 8; b) 4; c) 6;  

11. Papieskie „ Totus Tuus” oznacza: 

a) Cały Twój;  

b) Miłuję Maryję;  

c) Zawierzam Matce;  

12. Ulubionym ciastem Karola Wojtyły  

z czasów gimnazjum była:  

a) eklerka; 

b) kremówka;  

c) bajaderka; 

13. O co wzbogacił Ojciec Święty  

modlitwę różańcową? 

a) o Litanię do Matki Bożej; 

b) o Tajemnice Światła;  

c) o modlitwę do Ducha Świętego; 

14. Wymień datę śmierci Ojca Świętego  

Jana Pawła II 

a) 2 marca 2005 r. o godz. 22:00; 

b) 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37;  

c) 8 kwietnia 2005 r. o godz. 18:22; 

15. Który z papieży dokonał beatyfikacji 

Jana Pawła II? 

a) Pius XI; 

b) Jan Paweł VI; 

c) Benedykt XVI. 

Jeżeli odpo-

wiedziałeś 

poprawnie  

na wszystkie 

pytania  

zdobyłeś  

15  punktów  
GRATULUJEMY!!!  

Jesteś  

POKOLENIEM 

JP2! 
ODPOWIEDZI 
1. b) w Wadowicach  
2. b) 18 maja 1920 r.  
3. c) Emilia i Karol 
4. b) Lolek 
5. b) wujek 
6. c) 1 listopada 1946 r.  
7. a) wędrówki górskie 
8. b) 16 października 1978 
r.  
9.  c) pontyfikat 
10. a) 8 
11. a) Cały Twój  
12. b) kremówka  
13. b) o tajemnice światła  
14. b) 2 kwietnia 2005 r.  
o godz. 21: 37 
15 c) Benedykt XVI 

Jedno z najbardziej znanych zdjęć Jana Pawła II wykonane w trakcie 
wizyty w Słowenii w 1996 r.  
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Tablica Waszych Prac 
 

Strefa, w której pojawiać będzie się Wasza Twór-

czość. Anonimowo — jeżeli czujecie dyskomfort pre-

zentowania się przed całą społecznością szkoły.  
Z podpisami — jeżeli jesteście dumni ze swoich prac. 

Poezja, malarstwo, fotografia, moda, sport, zaintere-

sowania … wszystko to co Was interesuje i czym żyje-
cie na co dzień — poza szkołą. Zachęcamy do otwarto-

ści i aktywności. 

Redakcja   

Prosimy o kontakt z koordynatorką 
działu  - Julią Mikos 
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 7 września 2018 r. w Kinie za Rogiem 
gościliśmy panią Agnieszkę Lily Fałat.  
To właśnie tutaj odbył się wernisaż pani 
Agnieszki, na który zostali zaproszeni 
mieszkańcy Olszyn. Autorka – z wykształce-
nia i zawodu: artysta-plastyk, trener rozwoju 
osobistego, architekt - z zamiłowania peda-
gog i fotograf. Jako specjalistka od wizuali-
zacji, swoją pasję realizowała fotografując 
dla Świata Motocykli, Must be the music. Marze-
niem Pani Agnieszki (które zrealizowała) 
była praca z dziećmi. Świadectwem tego 
była sesja fotograficzna zwieńczona wystawą pt.: W obronie marzeń, której bohaterami stały się dzieci z domu 
dziecka w Rybniku. Wystawa ta była o Marzeniach. Dzieciaki, z którymi pracowała pani Agnieszka, na co dzień 
zwykle nie miały powodu do uśmiechu, a tym bardziej szans i sposobności, by beztrosko marzyć. Tymczasem 

warsztaty i sesja udowodniły, że jeśli 
marzenia są duże, fakty naprawdę nie 
mają znaczenia. Dzieci na spotkaniach  
z panią Agnieszką miały za zadanie 
określić swoje marzenia na kartce papie-
ru. Celem było wyobrazić sobie, że to 
marzenie już się spełniło. Okazało się, 
że po spisaniu marzeń - wiele z nich 
możliwe było do zrealizowania.  
Również w Olszynach pani Agnieszka 
rozdała kartki, na których każdy napisał 
swoje marzenia. Miejmy nadzieję, że się 
spełnią. 
 Wernisaż podziwiali mieszkańcy 

Olszyn. Prace przedstawiały uśmiech-

nięte i zadowolone dzieci, co niosło  

za sobą bardzo pozytywną i przyjemną 

energię. Stowarzyszenie My kobiety przygo-

towało poczęstunek dla gości. Panowała 

bardzo przyjazna atmosfera. Bardzo 

pozytywnie oceniam wystawę pani 

Agnieszki, gdyż zaszczepiła w nas zami-

łowanie do sztuki i fotografii.  

Monika Niziołek, 

 

 

W obronie marzeń 

A oto kilka rad które pomogą Wam  
zrealizować wymarzony cel 
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Młodzieżowe Rady Gminne tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników 

w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym 

terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii 

o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. 

Lista kandydatów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach  

(piąty okręg wyborczy) -  znajduje się na gazetce ściennej SU 

Życzymy życzliwej i owocnej kampanii wyborczej! 

 

KALENDARIUM 
WYBORÓW  

DO  
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY   

REPIENNIK STRZYŻEWSKI 

Zgłaszanie  
kandydatów 
 na Radnych 

11.10 12.10 

Przekazanie list 
kandydatów 
 na Radnych 

Do Gminnej Komisji 
Wyborczej 

12 - 26.10 

Kampania  
wyborcza 

29.10 

Wybory do  
Młodzieżowej   
Rady Gminy  
Rzepiennik  
Strzyżewski 

30.10 

Podanie do publicz-
nej wiadomości wy-

ników wyborów 

10.12 

Pierwsza sesja Mło-
dzieżowej Rady 

Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski 
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Okiem najmłodszych…. 

 W piątek, 5 października br. podczas sesji Rady Gminy wręczone zostały stypendia dla najzdolniejszych 

uczniów z terenu naszej gminy.  

 Wśród nagrodzonych znalazło się trzech uczniów naszej szkoły, ubiegłorocznych absolwentów:  

Kamil Karaś, Dawid Brudzisz i Mateusz Bąk  

 Chłopakom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 Jednocześnie mamy nadzieję, że wzorem minionych lat, wręczanie stypendiów powróci do szkół. Jest to prze-

cież ukoronowanie wielu lat ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. Chcielibyśmy cieszyć się sukcesami z naszymi kole-

gami i koleżankami. A sam fakt otrzymania stypendium przez uczniów naszej szkoły będzie miał znaczenie niezwykle 

motywujące. Może wielu z nas pomyśli: Ja też tak chcę? Będę stypendystą w przyszłym roku.  

Redakcja  

* Wyprawka dla Ukrainy - zorganizowanie zbiórki 

przyborów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. 

*„Drzewa niepodległości” - posadzenie na terenie 

szkoły 10 sadzonek drzew oraz nazwanie ich nazwiskami 

wybitnych Polaków. 

*„Pogotowie Naukowe” – stworzenie i umieszczenie 

na gazetce samorządu listy uczniów, którzy są chętni 

udzielić pomocy koleżeńskiej z danego przedmiotu. 

*Dzień pluszowego misia - robienie zabawek dla 

dzieci z domu dziecka/szpitala na zajęciach w szkole. 

* Poczta Walentynkowa 

* Eko-wlepki – rozmieszczenie w szkole ekowlepek 

przypominających o nawykach przyjaznych dla środowi-

ska. 

NAGRODY 

WÓJTA 

WRĘCZONE 

* Dzień książki - zbiórka książek i czasopism dla  

domów dziecka, domów opieki, szpitali. 

* Wakacyjna oś czasu - informowanie uczniów o ilości 

dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego. 

Ponadto: 

* Prowadzenie akcji „Trzynastkowy zawrót gło-

wy” – 13 dnia miesiąca ubieramy się w ustalony ”dress-

code”, co gwarantuje niepytanie (nie dotyczy przedmiotów, 

które są raz w tygodniu). 

 

Organizowanie akademii, dyskotek szkolnych tj. : Zabawy 

Andrzejkowej, Zabawy Choinkowej, włączanie się w akcje 

charytatywne, działania Rady Wolontariatu, Młodzieżo-

wej Rady Gminy. 



12 

Gadżetka nr I - 2018/2019 

P r z e ż y ć  w  s z k o l n e j  d ż u n g l i  

przygotowała: Monika Niziołek

Szkoła to nie serial 

- czy ABY na pewno? 
1. Nie gryź ołówków – lasów coraz mniej. 

2. Nie kuj na blachę – pamiętaj, że możesz 

wykorzystać tylko 10 % swojego mózgu. 

3. Nie zgrzytaj zębami – twój dentysta ma 

jeszcze innych pacjentów. 

4. Nie bój się rozdawania klasówek – módl 

aby twoja zaginęła. 

5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyja-

ciółce, byle nie za mocno. 

6. Nie bój się nauczycieli – to też ludzie. 

7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak ko-

niec świata, to dopiero początek. 

8. Przerwa – to krótkie światło, ciesz się, byle 

nie za głośno. 

9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji – 

zostaw trochę na później. 

10. Nie ucz się tyle – raz się żyje! 

przygotowała: Justyna Załęska
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Okiem najmłodszych…. 

 Long&Junior  

Wprawny reporter dostrzeże … 

i opisze wiele ... 

Gdzie się podziały, tamte dyskoteki ... 
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http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 

Wykorzystano strony internetowe:  
http://www.urwiskowo.com.pl/ 
http://czasdzieci.pl/  

Labirynt  

Bajtelkowo 

 

Pokochaj jesień 

 
Spróbuj pokochać jesień 

z niesamowitymi urokami 
Spójrz ile piękna niesie 

obdarzając cię nowymi dniami. 
 

Kolorowo jak wiosną 
barwne liście ostatki zieleni 

Dadzą chwilę radosną 
twą szarość życia mogą odmienić. 

 
Wieczór szybciej nastaje 

słońce też znika wcześniej niż latem 
Lecz nowe czy nie daje 

chwile spokoju skorzystaj zatem.  
 

Tadeusz Karasiewicz  

Znajdź drogę wiewiórki do swojej dziupli 

Tajemniczy Ogród 
Porównaj  i znajdź 10 różnic  

Zrób to sam ! 



15 

Gadżetka nr I - 2018/2019 

 

Bajtelkowo 

Zastanawialiście się kiedyś czym zwierzęta  

różnią się od ludzi?   

Quiz – zachowania i komunikacja zwierząt 

1.Które z owadów komunikują się za pomocą  

tańca?  

2. Które zwierzęta wykorzystują do komunikacji  

ultradźwięki?  

3. Co sygnalizuje kot, kiedy macha koniuszkiem  

ogona?  

4. Jakie cechę symbolizuje słoń z podniesioną  

trąbą?  

5. Co zazwyczaj oznaczają jaskrawe barwy  

w świecie zwierząt? 

6. Jaki ptaki w Polsce wydają najgłośniejsze dźwięki?  

4 października 
Światowy Dzień 

Zwierząt 

Rozwiązanie  

1. pszczoły 

2. np.: nietoperze, walenie 

3. zdenerwowanie 

4. agresję 

5. sygnał ostrzegawczy  

6. pawie, czaple 

Zrób to sam ! 
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z życia szkoły 

● 7/09/2018 r. – Narodowe Czytanie  

● 17/09/2018 r.  Uroczystości przy Pomniku Poległych  

Lotników w Olszynach 

● 28/09/2018 r. – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

● 30/09/2018 r. – Dzień Chłopaka, 

● 17/10/2018 r. – Pasowanie uczniów klasy I  

● 11/10/2018 r. – XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka  

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 

● 14/10/2018 r. – Dzień Edukacji Narodowej, 

● 14/10/2018 r. –  Uroczystość w Dąbrach, 

● 16/10/2018 r. – Dzień Patrona Naszej Szkoły, 

● 27/10/2018 r. – zmiana czasu z letniego na zimowy, 

● 1/11/2018 r. – Dzień Wszystkich Świętych, 

● 2/11/2018 r. – Dzień Wszystkich Zmarłych, potocznie zwa-

ny Zaduszkami, dzień wolny od zajęć edukacyjnych, 

● 7/11/2018 r. –  Herosi Niepodległej - spektakl teatralny, 

● 9/11/2018 r. – Wyśpiewajmy Niepodległość!,  

● 11/11/2018r. –  Narodowe Święto Niepodległości,  

● 15/11/2018 r. – Zebranie Rodziców,  

● Listopad 2018 r. – Andrzejki, 

zapraszamy do udziału w  wydarzeniach 

organizowanych przez szkołę 

 

szkolne etapy 
konkursów  

przedmiotowych 


