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Oddaliśmy hołd
Bohaterom Września

Turysto!
Szanuj środowisko!

Co jeszcze w numerze?
 · wakacyjne wspomnienia, s. 2

 · relacja z Szkolnego Konkursu 
   Recytatorskiego,  s. 3

 · kalendarz na nowy semestr, s. 3

 · 10 rad dla każdego ucznia, s. 3

 · stała dawka humoru, s. 4

„Bo w każdym działaniu 
   ważny jest początek”

                                 Platon

Rozpoczęcie roku szkolnego
     Znów nadszedł 1
września i po dwóch
miesiącach błogiego
lenistwa usłyszeliśmy
szkolny dzwonek. Niestety,
czas powrócić do 
rzeczywistości, rozpoczął
się nowy rok szkolny -
2014/2015. 
     Podczas uroczystego
apelu wszystkich uczniów,
szczególnie tych, którzy
pojawili się

w murach naszej szkoły po
raz pierwszy, powitał
dyrektor placówki.
Następnie wysłuchaliśmy
słowno - muzycznej 
opowieści o II wojnie
światowej, która wybuchła
dokładnie 75 lat temu.

       Ponad 2 tysiące lat
temu grecki filozof Platon
powiedział, że „w każdym
działaniu ważny jest

początek”. My, w pełni
zgadzając się z tymi
słowami, chcielibyśmy
życzyć Wam, aby start po
wiedzę nie był zbyt
bolesny, kolejne 10
miesięcy obfitowało w
same sukcesy, a na mecie
czekały na Was tylko 
świadectwa z wyróż-
nieniem!!!

         Redakcja IV Władzy

     Nasz szkoła nosi imię
Bohaterów Września 1939
roku. Początek roku
szkolnego jest więc dla nas
czasem pamięci o tych,
którzy oddali życie za
wolność naszego kraju.
     Relację z obchodów przy
symbolicznym obelisku na
Krajance przedstawiamy na
stronie 2.

      Ogólnopolska akcja
"Sprzątanie świata" odbyła
się w piątek - 19 września i
zorganizowana została już
po raz 21. Tegoroczne hasło
brzmiało - „Turysto! Szanuj
środowisko”.
     O udziale uczniów naszej
szkoły w tej akcji
przeczytacie na stronie 4.

B.M.
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Tak spędzaliśmy wakacje

        Oddaliśmy hołd 
                 Bohaterom Września
      Nasz szkoła nosi
imię Bohaterów
Września 1939 roku.
Co roku składamy
hołd pamięci poległym
poprzez uczestnictwo
we mszy świętej oraz
złożenie kwiatów przy
obelisku na polach
Krajanki.
     1 września 1939
roku nie odbyło się
rozpoczęcie roku
szkolnego. O świcie

niemieckie wojska
zaatakowały nasz
kraj, pierwsze bomby
spadły na pobliski
Wieluń, wkrótce 
najeźdźcy zaatakowali
również na terenie
naszej gminy.
     Na polach Krajanki
żołnierze Wieluńskich
Oddziałów Obrony
Narodowej  stoczyli
nierówną walkę z
nieprzyjacielem.

Mimo, że początkowo
natarcie przebiegało
dobrze, to jednak dość
szybko Niemcy
przeszli do szybkiej
obrony. Ostrzał był tak
silny, że ostatecznie
zmusił polskich obroń-
ców do wycofania się.
Na placu boju na
polach krajańskich
śmierć poniosło 6
polskich żołnierzy.
      We wrześniowych

walkach, walcząc o
naszą wolność, zginęli
- dowódca Wiktor Sas
oraz żołnierze: Tade-
usz Zajdel, Stefan
Dębski, Leon Drezner,
Stefan Zimoch i
nieznany żołnierz.
      Nie zapomnimy o
tych, którzy oddali
swe życie, byśmy
mogli żyć w wolnym
kraju.

Delegacja ZS w Czastarach Nasi wykonawcy Przemek w roli polskiego żołnierza

Warta honorowa przy obelisku

    Choć wakacje już minęły, postanowiliśmy przywołać letnie wspomnienia.
W teleekspresowym tempie przypominamy to, co działo się przez dwa
wakacyjne miesiące w  Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach. 
A działo się dużo, o czym świadczy liczba uczestników, którzy pojawili się
na spotkaniach.

  W placówce
codziennie na wszys-
tkich chętnych czekały
zajęcia sportowe,
plastyczne, teatralne,
gry i zabawy, treningi
na scenie, projekcje
filmów oraz ciekawe
wycieczki.

   Wszystkie spotkania
organizowane były pod
okiem instruktorów.
Odbywały się również
warsztaty informaty-
czne i dziennikarskie.
Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się 
zajęcia artystyczne, na
których każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
     Ogłoszone zostały

również konkursy:
plastyczny - "Pozdro-
wienia z Gminy
Czastary"  i fotogra-
ficzny "Gmina Czas-
tary w obiektywie".
Niestety, termin
zgłaszania prac minął
30 września.  
Natomiast na Face-
booku nadal można
oddawać głosy na

najciekawszy staroć
naszego strychu.
Wygrają trzy
przedmioty, które
zdobędą najwięcej
Waszych "laików".
       O wynikach
konkursów oczywiście
poinformujemy na
łamach naszej ga-
zetki :)

M. G.-J. M. G.-J. M. G.-J.

M. G.-J.
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Konkurs recytatorski "Poezja Września"

Nasz szkolny kalendarz

Uczestnicy konkursu

     Co roku w naszej
szkole we wrześniu
organizowany jest
konkurs recytatorski
"Poezja Września".
Konkurs związany jest
z Dniem Patrona
również obchodzonym
na początku roku
szkolnego.
     Tym razem do
zmagań artystycznych
przystąpiło 11 uczest-
ników - w tym aż 4
chłopców!
    Jak co roku i tym
razem poziom

wykonania wszystkich
recytowanych wierszy
był bardzo wysoki.
Jury miało więc do
podjęcia niezwykle
trudną decyzję. Osta-
tecznie, po burzliwych
naradach wyłoniono
zwycięzców.
     W szkole
podstawowej kolejne
miejsca zajęli:
I miejsce - Marlena
Misiek (kl. VIb),
II miejsce - Antonina
Janik (kl. IV) i Jakub
Bednarczyk (kl. VIb)

III miejsce - Klaudia
Górecka (kl. VIb).
     Natomiast w
gimnazjum na pod-
ium stanęli:
I miejsce - Karolina
Wieczorek (kl. 2b),
II miejsce - Szymon
Siwik (kl. 1b),
III miejsce - Monika
Galińska (kl. 2a).
    Wszystkim zwy-
cięzcom serdecznie
gratulujemy talentu.

10 przykazań 
                 ucznia...

     Zaczął się nowy rok szkolny i znów błogie wakacyjne lenistwo zastąpiły dni spędzone nad książką.
Pewnie z nadzieją spoglądacie w kalendarz, wypatrując pierwszych wolnych od nauki dni. Specjalnie
dla Was przygotowaliśmy więc krótką ściągę, w której wypisaliśmy wypadające w I semestrze święta i
dni wolne.

 Wrzesień  Październik  Listopad

23.09. - Początek jesieni 14.10. - Dzień Edukacji Narodowej 01.11. - Wszystkich Świętych

30.09. - Dzień Chłopaka         - - - - - - - - 11.11. - Święto Niepodległości

        - - - - - - - -         - - - - - - - - 29.11. - Andrzejki

1. Nie gryź ołówków — lasów  coraz mniej.
2. Nie kuj na blachę, przecież zawsze możesz

wykorzystać tylko 10 % swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj - dentysta ma jeszcze innych

pacjentów.
4. Nie bój się rozdawania kartkówek - módl

się, żeby twoja zginęła.
5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się

przyjaciółce, może cię zrozumie...
6. Nie wpadaj w panikę przy nauczycielach - w

końcu to też ludzie.
7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak

koniec świata - to dopiero początek.
8. Przerwa to krótkie święto, 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!!!

 Grudzień

06.12. - Mikołajki

21.12. - Początek
zimy

22.12. - 01.01. -
Bożonarodzeniowa
przerwa świąteczna

24.12. - Wigilia
25 - 26.12. - Święta
Bożego Narodzenia

 31.12. - Sylwester

 Styczeń/luty

01.01. - Nowy Rok

06.01. - Święto
Trzech Króli

21.01. - Dzień
Babci

22.01. - Dzień
Dziadka

 02.02. - 15.02. -
ferie zimowe dla
uczniów
województwa
łódzkiego

B.M.
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     Ogólnopolska akcja
"Sprzątanie świata"
odbyła się w piątek - 19
września i zorga-
nizowana została już
po raz 21. Tegoroczne
hasło brzmiało -
„Turysto! Szanuj
Środowisko”. Organi-
zatorzy zaapelowali o
to, byśmy o przyrodę
dbali także w czasie
wypoczynku.
      Również i nasza
szkoła włączyła się w
tę proekologiczną
akcję. Koledzy i
koleżanki ze szkoły
podstawowej pojawili
się na ulicach Czastar

i uzbrojeni w ogromne
niebieskie worki zbierali
zalegające śmieci.
Dokładnie został pos-
przątany również plac
szkolny.
     Uczniowie szkoły
podstawowej podczas
3-godzinnej akcji
zebrali następujące
ilości śmieci:
 · klasy I  - 5 worków -
plac szkolny,
 · klasy II - 5 worków-
ul. Wolności,
 · klasa III - 5 worków -
ul. Wolności,
 · klasa IV - 7 worków -
ul. Szkolna,

Wyruszamy

Ten worek też będzie pełny

Sprzątaliśmy dokładnie

 · klasy V - 14 worków -
ul. Miodowa, Leśna
i Zachodnia,
 · klasy VI - 12 worków
- pobliski las. 

   Od dziś nie
śmiecimy!!!

My też
sprzątamy świat

Gazetka redagowana
przez:  
p. Beatę Matusiak,
Paulinę Pyzałkę,
Natalię Sułkowską,
Weronikę Juszczak, 
Karolinę Matusiak,
Natalię Siwik,
Klaudię Idzik,
Monikę Kubicę,
Natalię Lewandowską

Przewodnik w zamku zwraca uwagę
uczestniczce wycieczki: 
– Proszę nie siadać na tronie Ludwika Filipa! 
– Niech się pan nie złości. Jeśli przyjdzie, na
pewno mu ustąpię. 

Jasio pisze list do rodziców z kolonii: "Kochana
Mamo i Tato, to są moje najbardziej udane
wakacje. Noga już mi się zrosła, a ząb
przechowuję w pudełeczku od zapałek
wyłożonym watą". 

Milioner zwiedza stary zamek, który zamierza
kupić. Po budowli oprowadza go stary służący. 
– Mówiono mi, że tu straszy... - mówi milioner. 
– Bzdura! Mieszkam tu od ponad 300 lat i niczego
nie widziałem. 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go
do tej pory nie znalazł...

Po wakacjach Jasiu
opowiada kolegom:
- Mówię wam, było
rewelacyjnie. Jaka
prędkość, jakie
wrażenia. Jadę na
słoniu, patrzę za mną
pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i
zszedłem. 

A.P.

A.P.

A.P.


