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7 maja 2019 r.
Źle się wywdzięcza mistrzowi,
kto zawsze tylko jego uczniem zostaje
(Friedrich Wilhelm Nietzsche).
Wchodzę do klasy, widzę uśmiech na twarzy chłopców i informację zostawioną przez
dziewczęta: „...zabawimy się w zagadki chemiczne i nie tylko...”. Chwila konsternacji i decyzja:
Podejmuję wyzwanie. Wraz z chłopcami ruszyłam na poszukiwanie dziewcząt. Na holu
szkolnym przygotowane strzałki. Podążam za nimi, opuszczam teren budynku szkolnego. Cały
czas mi towarzyszy na twarzy uśmiech, pozytywne emocje i oczekiwanie co dalej. Podążam za
chłopcami, którzy bez problemu znajdują ukryte ślady obecności dziewcząt. Co chwilę
przynoszą koperty z zadaniami i tu ich pomoc się kończy...

Przy każdym zadaniu drżą mi ręce, od razu mi się przypominają moje czasy szkolne w
momencie zadawania pytań na sprawdzianie. A zadania różne: krzyżówki (ale żeby nie było za
łatwo, aż dwie), łączenie wzorów z symbolami, puzzle (z którymi wstyd się przyznać mam
największy problem). Docieram do dziewcząt, proszą o oddanie rozwiązanych zadań.
Następuje chwila oczekiwania i obawa czy dałam radę. Jestem dumna z uczniów, że sami
wymyślili podchody chemiczne, ułożyli zadania. Radość w sercu, że poświęcili swój wolny czas,
żeby przygotować dla mnie taką niespodziankę. Wielka satysfakcja, że ten czas w szkolnych
ławkach na lekcjach chemii nie był stracony... Uświadomiłam sobie, że nawet jeśli nie
wszystkie zadania rozwiązałam poprawnie, to młodzież przygotowała dla mnie pasjonującą
chemiczną podróż.
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Po chwili podchodzą do mnie uczniowie z dyplomem wygrania zawodów „Podążaj za chemią” i
czekoladową niespodzianką.
Drodzy Uczniowie dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za motywację do dalszej pracy i
dodanie mi skrzydeł. Za tą lekcję, która sprawiła, że ten dzień jest jednym z najpiękniejszych
dni w mojej pracy szkolnej.
Cytując T. Mackenzie: „Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia,
która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się” dziękuję Wam Kochani za tą
energię 😍
Monika Bestjan
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Ilona Błaszkiewicz z kl. VII
otrzymała w Powiatowym
Konkursie Krasomówczym
za prezentację pt: „Spacerkiem
po najpiękniejszych miejscach
w mojej okolicy”.
w Konkursie Literackim
otrzymała Kinga Sroka i Daniel
Pelka. GRATULUJEMY
UCZNIOM PO RAZ DRUGI
NAGRODZONYM
W KONKURSACH!
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NAGRODĘ WÓJTA za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w
roku szkolnym 2018/2019
otrzymali:
Klasa IV: Małgorzata
Dziub, Oliwia Krawczyk,
Lena Matuszak, Kinga
Nadworna, Adam
Niklewski, Patrycja
Politowska
Klasa V: Martyna
Gryczkowska, Paulina
Sroka, Julia Piasecka
Klasa VI: Weronika Dziub, Joanna Nowocień
Klasa VII: Ilona Błaszkiewicz, Wiktoria Skrzypczak, Kinga Sroka
Uczniowie w nagrodę otrzymali piękne albumy książkowe.
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Ilona Błaszkiewicz
– wyróżnienie na
etapie
wojewódzkim
Weronika Dziub
– wyróżnienie na
etapie
wojewódzkim

KONKURS „NIESPODZIANKI MATEMATYCZNE KL. VII”
Ilona Błaszkiewicz - III miejsce na etapie powiatowym, Szkoła
Podstawowa w Jarantowicach
Kinga Sroka – III miejsce na etapie powiatowym
Konkurs „Niespodzianki Matematyczne kl. VI”
Weronika Dziub – I miejsce na etapie powiatowym
Joanna Nowocień – II miejsce na etapie powiatowym

PROGRAM
ARTYSTYCZNY
ph. „Matematyka
królową nauk”
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Pani Wanda Gaweł – Inspektor KRUS przeprowadziła szkolenie wśród uczniów na temat
zasad bezpieczeństwa w rolnictwie i sposobów prawidłowego korzystania ze sprzętu
rolniczego. W celu utrwalenia wiadomości na koniec przeprowadziła krótki KONKURS - test,
który rozwiązywali wszyscy chętni uczniowie. Pięciu uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin z
wiedzy nagrodzonych zostało piłkami.

Nagrody otrzymali: Jakub Bęben, Natalia Zubrzycka, Kacper Jurczuk, Ilona
Błaszkiewicz i Kinga Sroka.

Laureaci Szkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.
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Szkolne
Pierwiastki
Dnia 10 maja na szkolnym placu zabaw
odbyła się sesja zdjęciowa do Szkolnego
Układu Okresowego Pierwiastków
Chemicznych pod czujnym okiem Pani
Dyrektor Moniki Bestjan. W rolę
fotografów wcielili się Wiktoria
Skrzypczak i Daniel Pelka z klasy VII. W składzie "ekipy do zadań
specjalnych" były również:
Monika Kozieł, Lena
Kowalkowska, Ania Rojek,
Kinga Sroka, Ilona
Błaszkiewicz oraz
Wiktoria Domżalska.
Siódmoklasiści przez całą
przerwę fotografowali
uczniów, nauczycieli oraz
panie z obsługi, a
dziewczęta do pomocy
wręczały i odbierały karty
z pierwiastkami
przygotowane przez
naszą ukochaną Panią
Dyrektor. Praca nie była
prosta, bowiem modele
byli w różnym wieku,
jednak była ciekawym doświadczeniem. Wiktoria Skrzypczak z kl. VII
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Daniel Pelka z klasy VII już po raz drugi zorganizował dla
uczniów z kl. IV – VIII MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ. Rozgrywki odbyły się pod patronatem opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
W organizacji i
sędziowaniu
uczestniczył Pan
Przemysław Pelka.
Zwyciężyła klasa
VIII. Wszystkie
drużyny sportowe
otrzymały Dyplomy
przygotowane
przez Samorząd
Uczniowski i
oryginalne, ręcznie
wykonane przez
Daniela i jego tatę
Puchary.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i inicjatywę. Wspólne zajęcia na
świeżym powietrzu, dopingowanie swojej klasie i głośne okrzyki sprawiły, że
wszyscy wspaniale się bawili.
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22 maja wyjechaliśmy na trzydniową wycieczkę do Poznania. Wraz z
przewodnikiem zwiedziliśmy najcenniejsze zabytki i poznaliśmy skarby miasta.
Odwiedziliśmy gród Mieszka i podziwialiśmy Zamek Królewski, Katedrę Poznańską
wraz z podziemiami, Stary Rynek, Ratusz ze słynnymi koziołkami o godz. 12.00.

Z Wieży Widokowej,
która wznosi się na wysokość
43 m fotografowaliśmy
panoramę miasta. Obejrzeliśmy
na Śródce słynny Mural 3 D jeden z nowych cudów Polski.
Spacerowaliśmy przez Most
Zakochanych. Braliśmy udział w
pokazie wypieku i degustacji
pysznego Rogala Marcińskiego.
Z przewodnikiem zwiedzaliśmy
PALMIARNIĘ. Jeździliśmy
wagonikami i spacerowaliśmy po OGRODZIE ZOOLOGICZNYM.
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Podziwiamy
INEA STADION

Atrakcje na MALCIE - Poznańskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
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REKORD POLSKI POBITY!
OBCHODY I GMINNEGO DNIA DZIECKA I GMINNEGO DNIA bez UZALEŻNIEŃ.
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"Jak nie czytam, jak czytam" czytelnicza burza w całej Polsce
7 czerwca 2019 roku w piątek o godzinie 10:00 przyłączyliśmy się do uczniów
w całej Polsce, którzy zebrali się w swoich szkołach i wspólnie czytali - każdy to, na
co miał ochotę, ustanawiając w ten sposób rekord
czytania w jednym momencie.
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Trudne są chwile pożegnań, bo coś ściska za gardło i łza się kręci w
oku. Cieszymy się, że udało nam się szczęśliwie
zakończyć naukę w tej szkole, ale jednocześnie żal
tych wielu wspaniałych dni, które się już nie
powtórzą. Tu zostawiamy nasze dzieciństwo i
wkraczamy w nowy już bardziej samodzielny etap
nauki, dlatego boimy się jak będziemy sobie z nim radzić. Mamy
jednak w pamięci i sercu przestrogi Nauczycieli i Wychowawcy.
Dzięki nim będziemy się mniej potykać i popełniać błędów.
Teraz dopiero doceniamy ich troskę, cierpliwość i umiejętność
przekazywania nie tylko wiedzy naukowej, ale także życiowej.
W podziękowaniu chylimy przed Wam, Drodzy Nauczyciele, nasze
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głowy. Jednocześnie przepraszamy za chwile niemiłe i przykrości,
których byliśmy przyczyną.

Za ten wspólny marsz, trud wychowania, kształcenia i nauczania, za świętą
cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość, za matczyne i ojcowskie serca
GORĄCO DZIĘKUJEMY!
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Dziękujemy Naszej Kochanej Pani Dyrektor za codzienną troskę i opiekę nad
nami. Dziękujemy za to, że potrafiła ciągle nas mobilizować, wspierać, pokazywać
właściwą drogę. Dziękujemy za to, że Szkoła stała się dla nas bardziej
przyjazna. Czuliśmy się w niej swobodni, rozumiani i bezpieczni. Stawaliśmy się
coraz doroślejsi, bogatsi w umiejętności i wiedzę. Dzisiaj kłaniamy się Pani
Dyrektor za to nisko.
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Na pamiątkę wspólnie
spędzonych lat chcemy
wręczyć Wam drobne
upominki.
Dzisiejsze spotkanie
jest dla Was ostatnią
uroczystością w naszej
szkole. Życzymy Wam
dalszych sukcesów
w konkursach i zawodach sportowych. Prosimy o przyjęcie od nas, na trudną i
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nieznaną drogę słowa płynące z serca skierowane do każdego z Was z osobna.
Życzymy Wam
radości z
odkrywania
nowych
tajemnic i dróg,
które niech
prowadzą Was
ku wspaniałej
przyszłości.
Przyjmijcie od
nas symboliczne
bilety do szkoły
średniej z pięknym przesłaniem: Młodzieńcze lata to kryształ życia.
To chwila pełna natchnienia. A z niej wypływa z ukrycia potężna fala
wspomnienia.
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Dziękujemy Księdzu i Panu Katechecie, za to,
że pokazywali nam właściwą drogę wiodącą do Boga.
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MIŁYCH, SŁONECZNYCH
I BEZPIECZNYCH WAKACJI
ŻYCZY REDAKCJA GAZETKI

Redakcja – Koło Polonistyczne
Opiekun: J. Klejnowska
Szkoła Podstawowa w Jarantowicach
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