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Gazetka szkolna ZS  

im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 15/16 

Wrześniowo-październikowe  

kalendarium: 

01.09. — rozpoczęcie roku szkolnego 
23.09. — początek jesieni 
30.09. — Dzień Chłopaka 
14.10. — Dzień Edukacji Narodowej 
25.10. — zmiana czasu z letniego  
na zimowy 
31.10. —Światowy Dzień Oszczędności 

Co jeszcze w numerze? 

 Dzień Patrona, s. 2 

 minęły wakacje, s. 3 

 szkolny kalendarz, s. 4 

 Dzień Języków, s. 5 

 stała dawka humoru, s. 6 

 1 września, po 

dwóch miesiącach błogie-

go  lenistwa, znów spo-

tkaliśmy się w murach 

naszej szkoły. Rozpoczy-

namy więc kolejny rok 

zmagań w zdobywaniu 

nowej wiedzy. 

 Wszystkim uczniom 

życzymy, by był to czas 

nie tylko wytężonej pra-

cy,  ale również odkrywa-

nia nowych pasji i zawie-

rania wartościowych 

przyjaźni. 

 

    Redakcja IV Władzy 

Witamy  

w nowym roku szkolnym  

   2015/2016! 



     21 września (poniedziałek) w Zespole 

Szkół im. Bohaterów Września 1939r.  

w Czastarach odbył się apel ku czci żołnie-

rzy, którzy polegli na terenie naszej gminy 

w czasie  II wojny światowej. Wśród nich 

byli: por. Wiktor Sas, ppor. Tadeusz Zajdel, 

kpr. Stefan Dębski, szer. Leon Drezner, szer. 

Stefan Zimoch oraz żołnierz nieznany. 

Pamiętamy... 

Trochę historii… 

 

- Pierwsze bomby spadły na Wieluń, na domy śpią-

cych, niewinnych mieszkańców miasta. Nie oszczę-

dzono także szpitala, oznaczonego czerwonym krzy-

żem.  

- II wojna światowa zakończyła się 02.09.1945r., 

gdy Japonia podpisała bezwarunkową kapitulację. 

Wcześniej - 8 maja skapitulowała Trzecia Rzesza, 

zakończyła się wojna w Europie, w której Polska 

uczestniczyła do ostatniego dnia jej trwania na kon-

tynencie.  

- II wojna 

światowa była 

największym  

konfliktem 

zbrojnym w 

historii świata. 

- Zginęło oko-

ło 50 milionów 

ludzi, a 35 mi-

lionów zostało 

kalekami. 
          

 Weronika 

 Mimo upływu czasu, pamięć o poległych 

żołnierzach pozostaje wciąż żywa. Świadczy 

o tym corocznie odbywająca się w naszej 

szkole akademia.  

 Uroczysty apel tym razem został przygo-

towany wspólnie przez uczniów szkoły pod-

stawowej i gimnazjum. W programie arty-

stycznym znalazły się piękne wiersze, piosen-

ki, a także przemowy, które przypominały 

o tragicznych wydarzeniach II wojny świato-

wej.  



Letnie 
wspomnienia 

Wakacje niestety nie chcą trwać wiecznie… 

Z uśmiechami na twarzach wróciliśmy do szkoły... ;) 

 Wyniki ankiety jednoznacznie pokazały, że więk-

szość z nas spędziła wakacje w domu. Część ankietowa-

nych odpoczywała nad morzem, inni w górach, niektórzy 

wybrali się na zagraniczne wojaże… Pobyt nad jeziorem 

i wyjazd na kolonie to również dość popularny sposób 

spędzenia wakacji.  

 

 Jednak, czy wakacje w domu muszą być nudne? 

Spytaliśmy o to nasze koleżanki. Oto ich odpowiedzi: 

- Grałam w nogę z bratem, skakałam na trampolinie, ale 

większość czasu spędzałam jednak przed telewizorem i 

laptopem, głównie przeglądając Facebook’a. 

- A ja się wcale nie nudziłam - spotykałam się z koleżan-

kami, kąpałam w basenie i pilnowałam brata. 

- Nie było źle! Większość czasu spędziłam z koleżanka-

mi. No i można był dłużej pospać:) 

 Aby na dłużej zachować wakacyjne wspomnienia, postanowiłyśmy przeprowadzić  ankietę 

na temat „Jak spędziliśmy wakacje?” O odpowiedź na nasze pytania poprosiliśmy zarówno 

uczniów jak i nauczycieli. 

 Wyniki prezentujemy na wykresie: 

Głowa do góry -  

kolejne wakacje  

już za 9 miesięcy!!! 

 
          Sandra  



Niezbędnik ucznia 

 Niedawno skończyły się wakacje,  

a z nimi słodkie lenistwo, późne wstawa-

nie, ciągłe spotkania z przyjaciółmi... Na 

szczęście zostały jeszcze dni wolne, dzię-

ki którym, choć trochę, odpoczniemy od 

obowiązków szkolnych.  

 W tabelce poniżej prezentujemy naj-

ważniejsze święta, z których większość 

jest dniami wolnymi od zajęć dydaktycz-

nych :) 

październik 14– Dzień Edukacji 

Narodowej 

  

listopad 1– Dzień Wszystkich 

Świętych 

11– Święto Niepodległości 29 – andrzejki 

grudzień 6 – mikołajki 23– 31– przerwa świąteczna  

styczeń 1– Nowy Rok 6 – Święto Trzech Króli 21– Dzień Babci 

22– Dzień Dziadka 

luty 4 – tłusty czwartek 14 - walentynki 15 – 28– ferie zimowe 

marzec 8– Dzień Kobiet 24 – 29 – przerwa wielka-

nocna 

 

kwiecień 1– prima aprilis 18 – 20 – egzaminy gimna-

zjalne 

 

maj 1 - Międzynarodowe 

Święto Pracy 

3 – Święto Konstytucji  

3 maja 

26 – Dzień Matki,  

Boże Ciało 

czerwiec 1– Dzień Dziecka 23 – Dzień Ojca 24 – zakończenie roku 

szkolnego 

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 

 Licząc od 1 października w roku szkolnym czeka 

nas jeszcze: 

 175 dni nauki szkolnej, 

 92 dni wolne od nauki, 

 9  miesięcy do wakacji, co daje łącznie -  

 39 tygodni/273 dni/6552 godzin :) 

 

 … i znów będą WAKACJE!!! 
 
        W&N 



 
 W dniu 24.09.2015r. uczniowie trzecich klas Publicznego Gimnazjum w Czasta-

rach wzięli udział w warsztatach językowych w ramach obchodów Europejskiego 

Dnia Języków Obcych.  

Warsztaty odbyły się w Instytucie Filologii Słowiańskiej w Wrocławiu.  

 Zajęcia zostały podzielone na dwa 

etapy.  

 Część pierwsza polegała na praktycznej 

nauce języka czeskiego: poznaniu m.in. czes-

kiego alfabetu, nazw dni tygodnia i miesięcy, 

podstawowych form powitań i pożegnań oraz 

zwrotów umożliwiających przedstawianie 

się. Podsumowaniem tej części zajęć była gra 

interaktywna "Kalambury", opierająca się na 

czeskim słownictwie, którego brzmienie 

i pisownia nasuwały mylne znaczenia w prze-

kładzie na język polski. 

Europejski Dzień Języków Obcych  

- Wrocław 2015 

 Druga część zajęć miała 

formę prezentacji i obejmowała 

informacje dotyczące kultury, 

tradycji i życia codziennego 

naszych sąsiadów.  
 

 Jak widać na załączonych 

zdjęciach wszyscy z 

zaangażowaniem uczestniczyli 

w obu częściach warsztatów. 

Po zakończeniu zajęć, pełni 

emocji wymienialiśmy się 

zdobytymi umiejętnościami 

oraz  pozytywnymi wrażenia-



   Humor 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy uży-

wamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

Ojciec pyta syna: 

- No i jak ci poszedł ten egzamin? 

- Przez 20 min egzaminator trzymał 

mnie w krzyżowym ogniu pytań... 

- No i co? 

- Nie wydobył ze mnie ani słowa.  

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trzeba było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- O rany, a ja przepisałem...  

Wywiadówka w szkole: 

- Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

- Dlaczego? - pyta się mama Filipa. 

- Ciągle grają mi na nerwach!  
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