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NASI DZIENNIKARZE

         Od września 2020 r. w naszej szkole działa Koło Dziennikarskie, 

w którym swój warsztat szlifuje grupa uczniów z klasy 6. Zapoznanie się 

z podstawowymi formami dziennikarskimi (reportażem, notatką prasową,

sprawozdaniem) to nie jedyny efekt wspólnej pracy. Znaczną część zajęć

poświęcamy przygotowaniu i publikacji prac graficznych czy kształceniu

umiejętności fotograficznych. W obecnym numerze Gadżetki możecie

podziwiać zdjęcia zimowych Olszyn wykonane przez naszych redaktorów.

Gratuluję całej grupie: kreatywności, zaangażowania oraz chęci poświęcania

swojego wolnego czasu na własny rozwój.

Katarzyna Bąk

29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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Zespół Redakcyjny tworzą między innymi: Dawid Mikos, Małgorzata Mikos, Magdalena Mikrut, Dagmara Poręba, Kamil Rąpała
Joanna Solarz, Martyna Zając oraz Faustyna Karaś z klasy 5.

W szczególnych warunkach 30 stycznia 2021 r.

wystartował kolejny już 29 Finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pandemii 

i trudnych warunków atmosferycznych dziesięciu

wolontariuszy kwestowało na terenie naszej

gminy. Akcja koordynowana była przez Gminne

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji 

w Rzepienniku Strzyżewskim.

W tym roku dodatkowo wesprzeć WOŚP można

było  za pomocą eSkarbonki. Po południu odbyło

się wspólne kolędowanie on-line.

Redakcja Gadżetki



DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

    Przypominany najważniejsze wydarzenia I semestru roku szkolnego 2020/2021 - w wyjątkowych

warunkach funkcjonowania naszej szkoły: po krótkim okresie nauki stacjonarnej, musieliśmy

przejść w tryb nauki zdalnej. Ważne dla nas uroczystości, wydarzenia z życia szkoły, konkursy ...

przeniosły się w świat wirtualny. Wasza aktywność jednak okazała się wspaniała! Oto kilka

najważniejszych momentów z tego tak trudnego dla wielu czasu ...

Redakcja Gadżetki
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      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II
 

      W tym roku szkolnym Dzień Papieski nie był obchodzony w tradycyjny sposób. Namiastką tego święta
były krótkie spotkania klasowe z Dyrektorem Szkoły oraz symboliczne podsumowanie jubileuszowej akcji
prowadzonej w naszej szkole z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II pod hasłem "Nie zastąpi Ciebie nikt".
Jan Paweł II nie dzielił ludzi na zwycięzców i przegranych, dlatego w tym konkursie wszyscy zostali
Laureatami. Warto czasem zrobić coś dla dobra ogółu, społeczności, dla wspólnej idei. Warto dać
świadectwo przynależności do wspólnoty. Wszyscy, którzy zaangażowali się w jubileuszową akcję mogą 
z dumą powiedzieć : "My, Jana Pawła uczniowie... ". Dla Laureatów przygotowane zostały drobne ale
nietuzinkowe  upominki.

Redakcja Gadżetki

.
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    W tym roku szkolnym również nietypowo obchodziliśmy Święto Niepodległości. Zaprosiliśmy uczniów naszej
szkoły do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu
epidemii zaproponowaliśmy: śpiewanie hymnu solo, wspólnie z domownikami lub wykonanie na dowolnym
instrumencie muzycznym. W poprzednim numerze przedstawiliśmy najmłodszych uczestników - obecnie
prezentujemy klasy 4-8. Projekt i nagrody dla wszystkich uczestników współfinansowane były z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Redakcja Gadżetki

Karolina Żyrkowska z siostrą Martyną
Marcel Romanicz
Jeremiasz Bęben, Julita i Milena Augustyn
Aniela Niziołek
Daria Ryndak
Mateusz Niziołek
grupa przedszkolaków, która podbiła serca całej
szkolnej społeczności

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie czwartej klasy prezentują flagi Polski wykonane własnoręcznie.



Gadżetka -   6   - styczeń 2021

Finał projektu "Kiedyś to były święta" 

     W grudniu 2020 r. zaprosiliśmy społeczność szkolną do kolejnego przedsięwzięcia międzypokoleniowego, w

którym chcieliśmy przypomnieć naszym dzieciom i młodzieży, że Święta Bożego Narodzenia to nie tylko

hałaśliwe reklamy, bogate dekoracje i drogie, modne prezenty. Święta to coś więcej, to tradycja, przekazywana

z pokolenia na pokolenie. Poprosiliśmy, abyście odkurzyli stare albumy, odszukali zdjęcia przedstawiające

Święta sprzed lat. W wyniku akcji zebraliśmy stare fotografie, przygotowaliśmy wystawę która została

zaprezentowana społeczności olszyńskiej. Galerię można było obejrzeć przed budynkiem szkoły oraz w samym

budynku. Przy okazji można było zakupić, za symboliczną cegiełkę, pierniczki przygotowane przez

wolontariuszy. Zebrane pieniądze Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są wykorzystało do zakupu produktów

na paczki świąteczne dla potrzebujących. Projekt współfinansowany był z Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

koordynatorki projektu:

Katarzyna Bąk, Bożena Brzęczek, Bożena Mężyk, Bożena Wójcik
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K O N K U R S Y  
I  O S I Ą G N I E C I A
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"Nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!"
Konkurs zorganizowany przez Samorząd

Uczniowski cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. 

Napłynęła cała masa przepięknych kartek.
Warto chyba odświeżyć tradycję i wrócić do

tradycyjnych kartek - mają swój urok,
prawda?

Sukces naszej uczennicy Justyny Niziołek z klasy 8.
Justynka otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim

organizowanym przez Instytut Dialogu
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Justyna spisała w formie pamiętnika wspomnienia swoich
rodziców, dziadków i wujka z osobistych spotkań z Janem

Pawłem II. Jest to dla naszej szkoły i społeczności ogromne
wyróżnienie.

Gratulujemy Justynko! 
 

Konkurs fotograficzny "Jesienne Olszyny" 
został rozstrzygnięty. Publikujemy zdjęcie finalistki

Faustyny Karaś. Gratulujemy! Wyróżniliśmy również
prace: Dawida Wszołka (2b) Kamila Rąpały, Martyny

Zając oraz Dominiki Rutkowskiej - czekają na Was
symboliczne upominki  Zachęcamy do udziału w kolejnych

fotograficznych konkursach organizowanych 
przez Gadżetkę

 Redakcja



Egzamin
ósmoklasisty ... 
już wkrótce

Natalia Mikrut

W zbliżającym się egzaminie
najbardziej obawiam się, że na

języku polskim jako
lektura główna może pojawić się 
"Pan Tadeusz". Martwią mnie też 

ogólne braki wiedzy spowodowane
nauką zdalną. Co do konsultacji to

mogłyby odbywać się częściej, 
a najlepiej całą klasą.

 

Mateusz Słota

Moje odczuciami związane ze zbliżającym się egzamin
ósmoklasisty to na pewno ogromny stres spowodowany tym,
aby uzyskać jak największą ilość punktów potrzebnych w
rekrutacji do wymarzonej szkoły i pokazać, że lata w szkole nie
były zmarnowane. Moim zdaniem, aby usprawnić konsultacje
dla ósmoklasistów powinniśmy podejść do tego z powagą 
i ogromnym zaangażowaniem.

 

Przed egzaminem nie mam
jakichś większych obaw.

Wiadomo, że na nauczaniu
zdalnym gorzej się uczy niż w

szkole, ale myślę, że będzie
dobrze. 

 

Weronika Zioło

Według mnie egzamin
ósmoklasisty będzie w miarę
łatwy. Ale obawiam się, że źle

myślę i okaże się trudny. Stres
przychodzi z dnia na dzień.

Mimo, że mamy konsultacje
przygotowujące do egzaminu, 

to niestety musimy 
w domu dużo się uczyć.  

 

   Egzamin �smoklasisty będzie dla naszych uczni�w
wyzwaniem. Niestety niekt�rzy jeszcze nie dopuszczają do
siebie tej my�li. Zdalne nauczanie sprawiło, że wszelkie
edukacyjne wyzwania wydają się bliżej nieokre�loną
przyszło�cią. 
    Co prawda zakres materiału obowiązującego na egzaminie
został nieznacznie zmniejszony, nie zmienia to jednak wiele w
sytuacji ucznia. W naszej szkole największą bolączką jest
niechę� uczni�w do czytania lektur, bez kt�rych nie da się
napisa� egzaminu na     zadowalającym poziomie. 
    Druga pięta Achillesa to poziom opanowania język�w
obcych. Aż trudno uwierzy�, że w XXI wieku, młodzi ludzie,
kt�rzy funkcjonują w globalnej przestrzeni - chociażby za
sprawą Internetu - nie rozumieją, że nieznajomo�� język�w
obcych jest- we wsp�łczesnym �wiecie - jak … analfabetyzm. 
    C�ż … pozostaje nam wszystkim zakasa� rękawy i bez
marudzenia zabra� się do pracy 😊

Bożena Brzęczek
Wychowawczyni klasy 8
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Justyna Nizołek

anonimowa wypowiedź
Mam lekkie obawy, że przygotowanie na lekcjach online do
egzaminu nie będzie wystarczające i możemy być gorzej
przygotowani na zadania, które będą na egzaminie i mieć
problemy w przyszłej szkole. Dlatego konsultacje z przedmiotów
egzaminacyjnych powinny być częstsze i trochę dłuższe by
opanować materiał przy ewentualnej pomocy nauczyciela, który
będzie analizował umiejętności każdego z nas.
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 Aleksandra Sobieraj
kategoria wiekowa kl. 0-4 

 Oskar Ryndak
 kategoria wiekowa kl. 5-8 
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walentynkowe łamigłówki

Odszukaj drogę 

kolorowanka



W tym roku, nie odbyło się spotkanie wigilijne, które było coroczną tradycją w naszej szkole. Wirus nie powstrzymał
jednak uczniów klasy 2b przed świętowaniem Wigilii wirtualnie. Były odświętne stroje, opłatek, kolędy ,życzenia, a na

koniec świąteczne pogawędki przy ciepłej herbatce i prezentacja wykonywanych podczas adwentu tematycznych teczek-
lapbooków. Świętowanie w takiej formie okazało się bardzo dobrym pomysłem i sposobem na integrację 

stęsknionych za sobą dzieci
Agnieszka Kurcab
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"Słuchajcie dzwonki dzwonią, aniołów słychać chór. Idzie Święty
Mikołaj pośród śnieżnych gór...." przyszedł również do Naszych

przedszkolaków. Oczywiście z wielkim workiem prezentów.
Wyczarował na twarzach dzieci szerokie uśmiechy. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za inicjatywę, 
pomysł i realizację tej miłej uroczystości 

Redakcja

" W KARNAWALE SAME BALE, WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIAŁE!" - ZWŁASZCZA
PRZEDSZKOLAKI! A  JAK? ZOBACZCIE SAMI! 

Za co Przedszkolaki dziękują 
swoim Babciom i Dziadkom?

Wychowawczyni grupy 0b
postanowiła o to zapytać. Oto co

usłyszała: za słodycze, za grę w
domino, za jazdę na sankach, za

grę w planszówki, za opiekę, za
ubieranie czapki, za lizaki, za to, że

pomagają uczyć się literek, za
zabawy na śniegu, za odwiedziny,

za wspólne układanie klocków
Lego, za przytulanie ... i pewnie

wiele więcej...
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU

KLASOWA WIGILIA
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Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, 
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry, 
Mały Książę

fot. Faustyna Karaś

projekt graficzny: Magdalena Mikrut


