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1 WRZEŚNIA - CZAS POWROTU !!!
Jak co roku o tej porze dn. 01.09. odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2008/2009. W naszej szkole ten dzień rozpoczął się od
mszy świętej o godz. 8:30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w
Judzikach.

Po jej zakończeniu przeszliśmy do budynku szkoły, gdzie powitał nas
bardzo serdecznie dyrektor p. Andrzej Malinowski.
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Spotkanie rozpoczął przemówieniem, w którym opowiedział o tym, co
czeka nas w tym roku szkolnym. Następnie przedstawił nauczycieli
uczących w roku szkolnym 2008/2009.
Następnie rozeszliśmy się do swoich klas, gdzie wychowawcy omówili
z nami kilka ważnych spraw dotyczących klasy i podali plan lekcji.
Około godz. 11:30 byliśmy już "wolni" i mogliśmy udać się do domu,
gdzie m.in. należało przygotować się do pierwszego dnia nauki.
opr. Urszula Korotko

Czy wiesz ilu nas jest?
W bieżącym roku do naszej szkoły uczęszcza 103 uczniów, w tym :
Klasa
O (5-6 latki )
I
II
III
IV
V
VI
IG
II G
III G

Ilość uczniów
16
5
9
5
8
13
9
13
15
10
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Nasi nauczyciele
Andrzej Malinowski - dyrektor szkoły
historia i społ. klasy IV – VI, I-III gimnazjum
wiedza o społeczeństwie klasy I-III gimnazjum
Urszula Grzybowska
informatyka klasy IV, V, I G i II G
zajęcia dydaktyczno wyrównawcze klasa I
zajęcia zintegrowane klasa I
Beata Roszkowska
technika klasy VI, V, I G i II G
kształcenie zintegrowane klasy II i III
Roman Leśniewski
wychowanie fizyczne klasy IV - III G
wychowawca klasy IV
Elżbieta Michaluk
język polski klasy IV-VI
zajęcia logopedyczne
wychowawczyni klasy V
Marzenna Grodzicka
matematyka klasy IV - III G
praca z uczniem zdolnym klasy VI i III G
zajęcia wyrównawcze MP
wychowawczyni klasy VI
Małgorzata Korotko (na urlopie macierzyńskim)
W zastępstwie:
Władysław Gawroński -fizyka klasy I G - III G
Barbara Brodowska-biologia klasy I G - III G
Bożena Puzowska -chemia klasy I G - III G
Dorota Radzewicz
Język angielski w klasach IV-VI i I-III gimnazjum
wychowawczyni klasy I G
Alicja Marzanna Dziubińska
przyroda klasy IV - VI SP
plastyka klasy V, VI i II G
muzyka klasy IV, V , I G ,III G
zespół muzyczny
warsztaty dziennikarskie
wychowawczyni klasy II G
Agnieszka Łaskowska
Język polski klasy- I-III gimnazjum
wychowawczyni klasy IIIG
Małgorzata Skrocka
geografia klasy I G – III G
klub geograficzny klasa I G
Marzanna Sienkiewicz
biblioteka szkolna
religia klasy I SP – III G
Beata Kamińska - Kołodzińska
Oddział przedszkolny
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opr. Elwira Muciłowicz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 Zimowa przerwa świąteczna
3. Ferie zimowe:

4. Wiosenna przerwa świąteczna
5. Sprawdzian przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej:

6.

7.

8.
9.

1 września 2008 r.
22 - 31 grudnia 2008 r.
26 stycznia - 8 lutego 2009 r
Podlaskie
2 - 15 lutego 2009 r.
Warmińsko-Mazurskie
9 - 14 kwietnia 2009 r.
ustalił dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej

a) w szkołach podstawowych

2 kwietnia 2009 r.

d) dodatkowy termin
sprawdzianu.
Egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w
gimnazjum:
- część humanistyczna
- część matematycznoprzyrodnicza
- część z języka obcego
nowożytnego
d) dodatkowe terminy w
gimnazjach
- część humanistyczna
- część matematycznoprzyrodnicza
- część z języka obcego
nowożytnego
Dodatkowym dniem wolnym od
zajęć w szkołach z 5-dniowym
tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
Ferie letnie

3 czerwca 2009 r.

4

ustalił dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
22 kwietnia 2009 r.
23 kwietnia 2009 r.
24 kwietnia 2009 r.

2 czerwca 2009 r.
3 czerwca 2009 r.
4 czerwca 2009 r.

10 listopada 2008 r.
i 2 stycznia 2009 r.
19 czerwca 2009 r.
20 czerwca - 31 sierpnia
2009 r.

A to dopiero nagroda !!!!!!!!!!!!!!!!
Dnia 24.08.2008 r. o godz. 4.00
dziewczęta z OSP w Lenartach pojechały
do Muzeum Morskiego i Delfinarium które
znajdują się na Litwie w Kłajpedzie. Pojechały
także do Pałangi i zwiedzały Muzeum
Bursztynu.
Po obejrzeniu kompleksu pałacowego dziewczęta poszły na obiad; z menu
wybrały kurczaka z rusztu. Po obiedzie był czas wolny, więc zwiedzały miasto
i zrobiły zakupy.
Wycieczkę ufundowała OSP w Lenartach w nagrodę za zajęcie III miejsca
w wojewódzkich zawodach strażackich.
Ich opiekunami byli p. F. Grodzicki i p. R. Leśniewski. Opowiadały, że było
miło i fajnie, tylko ta wczesna pobudka...
opr. Katarzyna Drobiszewska
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Co roku we wrześniu dzieci na całym świecie biorą udział w akcji
„sprzątanie świata”.
W ten sposób przyczyniają się do ochrony środowiska w swojej okolicy.
Nasza szkoła 19 września uczestniczyła w tej akcji.
Poszczególne klasy sprzątały:
- klasy I, II i III – teren szkoły,
- klasa IV – teren przy blokach w Lenartach,
- klasa V – za ogrodzeniem szkoły do krzyża,
- klasa VI – lewą stronę drogi w Lenartach,
- klasa I G – prawą stronę drogi w Lenartach,
- klasa II G – lewą stronę drogi w Judzikach,
- klasa III G – prawą stronę drogi w Judzikach.
To była udana akcja. Zebraliśmy kilka worków śmieci. Szkoda, że
dzieci z naszej szkoły tylko raz w roku pamiętają, że nie należy śmiecić.
Musimy codziennie dbać o czystość środowiska !
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KLASA II G
KLASA III G

W krajach wysoko uprzemysłowionych przeciętna rodzina wyrzuca ponad
tonę śmieci rocznie. Większość śmieci to papier z opakowań i odpadki
kuchenne. Wiele składników można wykorzystać powtórnie.
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Oto skład śmieci wyrzucanych przez przeciętną rodzinę:
- papier i karton 30 %,
- odpadki kuchenne 23 %,
- szkło 10 %,
- metale 9 %,
- plastik 5 %,
- szmaty 3 %,
- pył 10 %,
- inne odpady 10 %.

pr. Elwira Muciłowicz
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Złota polska jesień
Za pierwszy dzień jesieni uważany jest
23 września

Jesień - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie
w strefie klimatu umiarkowanego. W świecie roślin i zwierząt jest to okres
gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata i jesieni część
zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych.
Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą,
a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu.
Czuć ten charakterystyczny zapach. Słychać już deptanie liści
spadających z drzew, spadających z nieba.
Jesienne powietrze jest takie inne. Czuć w nim wszystko. Jesienią jest
inaczej niż zawsze, jesienna pogoda, spadające liście, burze i zimno
na dworze.
Jesień
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.
Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno,
wspomnieniem?
Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami?
opr. Paulina Pol
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14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej - to polskie święto obchodzone 14 października.
Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. Na dzień ten przypada rocznica
powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego.
Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny
od zajęć lekcyjnych. W każdej szkole organizowane są uroczyste apele.

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest
wykształcenie".
W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, samych radości i sukcesów !!!!

Umie sobie radzić z nami Nasza Pani!
Gdy jesteśmy rozhukani, nie strofuje nas , nie gani. Lecz po dzwonku stojąc
w drzwiach pyta:
-Czy już mogę ze swą klasą się przywitać?
Kiedy lekcji nie umiemy czasem Pani smutnie spogląda na klasę:
-Przecież w naszej szkole nie ma leni... Kto was dzieci, tak nagle odmienił?
Może grypa, bo znów szerzy się w mieście? Tak! Na pewno chorzy jesteście!
- A nam wstyd! Już się nikt nie ośmieli, leniuchować do następnej niedzieli!
Lecz gdy klasa do rachunków się przykłada, kiedy pilnie uczymy się wierszy,
w oczach Pani iskierkami świeci radość i uśmiechem darzy nas najszczerszym.
Słabym uczyć się pomaga jak kolega. I na przerwie razem z nami biega.
Gdy nikt Pani nie zasmuci od rana, każda lekcja jest miła jak święto.
Radość Pani jest nagrodą dla nas i najmilszą do pracy zachętą..
W naszej szkole ten dzień obchodziliśmy w poniedziałek 13 X – ponieważ we
wtorek wszyscy mieliśmy wolne.
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Tego dnia obchody rozpoczęliśmy apelem na szkolnym holu i przemową pana
dyrektora.

Pan dyrektor Andrzej Malinowski złożył życzenia i wybranym pracownikom
szkoły wręczył swoje nagrody. Następnie pan Ferdynand Grodzicki rozdał prezenty
pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły.
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Po wystąpieniu pana dyrektora grupa uczniów wykonała krótką inscenizację
przygotowaną przez panie Agnieszkę Łaskowską i Alicję Marzannę Dziubińską.

Na zakończenie występujący wręczyli wszystkim pracownikom naszej szkoły
kwiaty oraz laurki z życzeniami.
Do życzeń dołączyła się także rada rodziców i wręczyła skromny prezent.
opr. Paulina Pol

„Jan Paweł II – wychowawca młodych” – pod takim hasłem obchodzony
był 12 października już VIII Dzień Papieski.
W całym kraju już od soboty 11 października, modlono się o rychłą beatyfikację
Papieża-Polaka, odbywały się poświęcone mu sympozja, dyskusje, wystawy,
koncerty, konkursy i zawody sportowe. We wszystkich parafiach zbierane były
ofiary na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Jan Paweł II miał prawdziwy charyzmat bycia z młodymi. Był nie tylko
nauczycielem, ale i autentycznym świadkiem. Nie bał się stawiać wysokich
wymagań. Był dla młodych przyjacielem, ale wymagającym. A oni go sami szukali
i dawali się mu prowadzić. Gdzie tkwił sekret tego sukcesu? Zdaniem kard. Ryłko,
przede wszystkim poprzez Jana Pawła II młodzi szukali Chrystusa z Jego
odpowiedzią na tajemnicę człowieka.
Ważnym elementem Dnia Papieskiego jest jego wymiar modlitewny. Tego dnia
w całym kraju wierni modlą się podczas mszy świętych o rychłą beatyfikację Jana
Pawła II.
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Podczas Eucharystii w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach kard.
Stanisław Dziwisz mówił, że papież-Polak był liderem, który patrzy w przyszłość.
„Prawdziwy lider potrafi taką wizję sformułować, przekazać ją innym i zachęcić
ich, by włączyli się w realizację tej wizji” – przekonywał metropolita krakowski.
Wspominał, że Jan Paweł II „przemawiał na najwyższych Areopagach
współczesnego świata, współczesnej kultury i polityki” i słuchały go głowy państw,
pasterze Kościołów lokalnych, kapłani oraz wierni świeccy, dla których był
istotnym punktem odniesienia.

opr. Katarzyna Drobiszewska

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE
Dnia 15.10.2008r. o godz. 10 w ZS w Judzikach odbyło się ślubowanie kl. I.
Dyrektor szkoły Andrzej Malinowski pasował na uczniów kl. I - 5 uczniów
(2 dziewczynki i 3 chłopców).
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W uroczystości brali udział uczniowie, dyrektor szkoły, przedstawiciel
samorządu uczniowskiego, rodzice, uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego, nauczyciele.
Dzieci wykonały krótką część artystyczną w której, zaśpiewały 3 piosenki
o szkole. Kuba, Szymon i Sebastian w swoich wierszach żegnali się
z przedszkolem. Dziewczynki - Oliwka i Magda recytowały utwory dotyczące
zmagań przedszkolaków z nauką w szkole. Dzieci przygotowała wychowawczyni
p. Urszula Grzybowska.

Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po części
oficjalnej wszyscy spotkali się przy ciasteczkach i herbatce.
opr. Agata Korotko
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29 października 2008 roku klasa I G
weszła w krąg uczniów gimnazjum.
Krótką część artystyczną przygotowali wspólnie z wychowawczynią
p. Dorotą Radzewicz, która nawet wspomagała klasę wokalnie i grała
na gitarze.

Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie i pan dyrektor
Andrzej Malinowski pasował ich na pełnoprawnych uczniów naszego
gimnazjum.
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Po udanej części oficjalnej klasa wraz z wychowawczynią udała się na wspólny
poczęstunek .
Gratulujemy im serdecznie i życzymy powodzenia.

opr. red.
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