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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: KKaalleennddaarriiuumm::  

ROK 2014 OGŁOSZONO: 

Rokiem Jana Karskiego 

Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Rokiem Oskara Kolberga 

Rokiem św. Jana z Dukli 

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

1 Stycznia 
Nowy Rok 

Święto Najświętszej Marii Panny Rodzicielki 
Światowy Dzień Pokoju 

6 Stycznia 
Trzech Króli 
21 Stycznia 
Dzień Babci 
22 Stycznia 

Dzień Dziadka 
27 Stycznia 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu (ONZ) 

2 Lutego 
Ofiarowanie Pańskie 

4 Lutego 
Światowy Dzień Walki z Rakiem 

8 Lutego 
Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 Lutego 
Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10-11 Lutego 
Światowy Dzień Chorego 

14 Lutego 
Walentynki 
21 Lutego 

Dzień Języka Ojczystego (ONZ) 
22 Lutego 

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw 
Dzień Myśli Braterskiej 

23 Lutego 
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

27Lutego 
Tłusty Czwartek 

  66  ssttyycczznniiaa    TTRRZZEECCHH  KKRRÓÓLLII  

  DDZZIIEEŃŃ  BBAABBCCII    II  DDZZIIAADDKKAA  

  WWOOŚŚPP  

  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  IIXX  EEDDYYCCJJII  WWAARRSSZZTTAATTÓÓWW  

JJĘĘZZYYKKÓÓWW  OOBBCCYYCCHH  

  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA    RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNEEGGOO    

22001133//22001144  
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Adres szkoły: 

Zespół Szkół w Sławsku 
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ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów 
 tel. 063 249 31 38 

www.gimslawsk.vgh.pl 
e-mail:  gimslawsk@op.pl 

 

TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE  

Z telefonu stacjonarnego: 
999:Pogotowie 

998:StrażPożarna 
997:Policja 

 Młodzieżowy Telefon Zaufania 

Konin tel. (63) 242-33-84  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nowak-Jeziora%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kolberg
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http://halloween.friko.net/dzien-dziadka.html
http://halloween.friko.net/dzien-pizzy.html
http://halloween.friko.net/walentynki.html
http://halloween.friko.net/tlusty_czwartek.html
http://www.gimslawsk.vgh.pl/
mailto:gimslawsk@op.pl
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Święto Trzech Króli (inaczej Objawienie 

Pańskie) to chrześcijańskie święto mające uczcić 

objawienie się Boga człowiekowi i  obecność Boga 

w historii człowieka. Symbolem tego święta jest 

historia opisana w Ewangelii Świętego Mateusza, 

według której Mędrcy ze Wschodu, Kacper, Melchior 

oraz Baltazar, przybyli do Betlejem, aby oddać 

pokłon Jezusowi. Święto to obchodzimy 6 stycznia. 

K.Ś. 
Podróż Trzech Króli 

Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu 

rzucili rodzinne gniazda, 

by odbyć podróż w nieznane, 

gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda. 

Choć droga była niełatwa, 

trudy znosili z ochotą, 

niosąc bogactwa swych krajów- 

mirrę, kadzidło i złoto. 

A gdy Dzieciątko ujrzeli, 

upadli przed Nim na twarze, 

nie wiedząc, co tak naprawdę 

przynieśli Maleństwu w darze. 

Że znosząc trudy podróży 

za gwiazdą lśniącą na niebie 

ofiarowali Dziecinie 

największy dar - samych siebie. 

Ja także chcę pójść ich śladem, 

ku Gwieździe, co w dali lśni, 

by zanieść w darze Dzieciątku 

swe serce, uśmiech i łzy. 

Kalina Beluch 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/podroz-trzech-kroli-33508
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DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzimy kolejno 21 i 22 stycznia 

każdego roku. Przyjęło się, że w te dwa dni wnuki składają życzenia 

swoim babciom i dziadkom, a m.in. w przedszkolach organizowane są 

pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek, a wszystkiemu towarzyszy 

wręczanie laurek dziadkom. 

K.Ś. 
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Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane 

podczas 22.Finału WOŚP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kalicińskim - 

krajowym konsultantem ds. chirurgii dziecięcej, zamierza kupić m.in.: 

- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania 

młodszych i pobudzonych dzieci, 

- RTG przyłóżkowe, 

- RTG z ramieniem C i monitorem, 

- radiologiczne stacje diagnostyczne, 

- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power - color - doppler 

 Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb 

nadesłanych przez szpitale. 

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania 

kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich 

tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane 

podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów 

geriatrii. 

www.wosp.org.pl/22_final_wosp 

 

Dzięki zaangażowaniu naszych niezawodnych uczniów, dyrekcji, nauczycieli, 

pracowników szkoły, rodziców dziś możemy się pochwalić zawrotną sumą, jaką zebraliśmy 

dla WOŚP w tym roku 20002,16 zł, w ciągu 13 lat – 133602,23 zł. 

Wasze wielkie serca rozświetlą uśmiechem niejedną ludzką twarz!  

www.spslawsk.edupage.org  
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Podsumowanie IX edycji Warsztatów Języków Obcych 
 
W tegorocznej edycji warsztatów, pod hasłem „Język to podstawa”,  zadaniem każdej klasy 

było przygotowanie całodniowego happeningu, w którym uczniowie prezentowali wylosowane przez 

siebie państwo anglo- lub niemieckojęzyczne. Na każdej przerwie uczniowie danej klasy mieli za 

zadanie prezentować swój kraj  oraz  angażować kolegów z innych klas do poszerzania wiedzy na ten 

temat.  

24 października 2013 roku miał miejsce happening dotyczący kultury oraz historii Wielkiej Brytanii. 

14 listopada kl. II b przeniosła nas do Austrii :)  

21 listopada odbył się kolejny happening, tym razem uczniów klasy IIIb, którzy prezentowali państwo 

Niemcy. 

W dniu 3 i 5 grudnia miały miejsce kolejne happeningi . Klasa IIa zabrała nas w podróż po 

Szwajcarii. Natomiast klasa Ia skutecznie przegnała ciemne chmury znad naszej szkoły przenosząc nas 

do słonecznej nawet      o tej porze roku Australii. 

17 grydnia klasa Ib swoją podróżą  po stanach Zjednoczonych zakończyła wszystkie happeningi. 
Dnia 24 stycznia odbyło się podsumowanie happenigów, a tym samym wyłonienie najlepszego 

reportażu z przebiegu happeningu. Komisja          w składzie Pań Dyrektor miała nie lada orzech do 

zgryzienia. Nagrodzono dwa najlepsze, zdaniem Komisji na takim samym poziomie przygotowane 

reportaże- klasy IIIb (n.t. Niemiec) oraz klasy IIIa (n.t. Wielkiej Brytanii). 

 

 
 

Finał konkursu „Poliglota roku 2013/2014” 
 

W dniu 24 stycznia, podczas imprezy szkolnej, uczennica klasy IIIa została najlepszą 

poliglotką. Do finału zakwalifikowało się 2 uczniów oraz 4 uczennice z klas III i jedna 

uczennica z klasy II. Finaliści musieli wcześniej wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami z 

języka angielskiego  i niemieckiego. W finale najlepsi (Natalia Bartczak, Gerard Maciejewski, 

Wiktoria Kutek, Dominika Sobczak, Mateusz Koperski, Natalia Michalak) walczyli o tytuł 

poligloty zmagając się  z zadaniami językowymi. Dotyczyły one m.in. obejrzanego filmu w 

języku angielskim lub niemieckim  oraz umiejętności 

komunikacyjnych sprawdzanych poprzez tematyczne 

reakcje językowe. Tytuł Poligloty powędrował do 

uczennicy klasy IIIa-Natalii Bartczak. Panie uczące 

języków obcych w gimnazjum przygotowały dla 

uczestników konkursu niespodziankę. W tym roku 

szkolnym po raz pierwszy wyłoniono także Anglistę oraz 

Germanistę roku. Najlepszą Anglistką okazała się 

Natalia Bartczak, która zdobyła także tytuł Poligloty. 

Natomiast tytuł najlepszej Germanistki wywalczyła 

uczennica również klasy IIIa –Dominika Sobczak. 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA  

  RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNEEGGOO    22001133//22001144  

SSZZKKOOLLNNEE  GGWWIIAAZZDDYY,, czyli uczniowie ze średnią 4,75 i więcej 

KKLLAASSAA  II  aa        KKllaassaa  II  bb  

Kubasik Oskar – 5,36 Bartosik Dominika – 5,29 

Paulina Pawłowska – 5,36 Rosicka Agata – 5,29 

Andrzejak Emilia – 5,14 Janczak Agata – 5,14 

Wróblewska Weronika – 5,00 Pietryk Alicja – 4,86 

KKllaassaa  IIII  aa  KKllaassaa  IIII  bb  

---------------------------------------------------- Perczyńska Aleksandra – 5,47 

 Janczak Agata – 5,27 

 Dzióbczyński Kacper – 5,00 

KKllaassaa  IIIIII  aa  KKllaassaa  IIIIII  bb  

Michalak Natalia – 5,47 Koperski Mateusz – 5,07 

Bartczak Natalia – 5,33 Nalewska Julita – 5,07 

Sobczak Dominika – 5,27  

Lewandowska Agnieszka – 5,13  

Grabowska Dominika – 4,93  

Siwik Marcelina – 4,87  

 

ŚŚRREEDDNNIIAA  SSZZKKOOŁŁYY::  33,,7755  

ŚŚRREEDDNNIIEE  KKLLAASS::  
  

II  AA            ––  33,,8833  II  BB            ––  33,,4466  

IIII  AA          ––  33,,1133  IIII  BB          ––  33,,9933  

IIIIII  AA        ––  44,,1111  IIIIII  BB        ––  44,,0011  
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„Z Amorem przez epoki” 
 

 

Pod takim hasłem przebiegło tegoroczne święto zakochanych 

u nas w szkole. Koło teatralne przeniosło nas w różne epoki i w komiczny sposób ukazało, 

jak wyznawano miłość w prehistorii, starożytnym Rzymie, czy też chłopskiej chacie. Na 

koniec wszyscy uhonorowali młodych artystów brawami. 

 14 luty to dobry czas, by wyznać swoje uczucia, powiedzieć coś miłego, a także 

wręczyć swojej ukochanej osobie drobny upominek. Jednak pamiętajmy, że codziennie jest 

okazja, by być dla siebie życzliwym, gdyż nigdy nie jest za późno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.M. 
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"Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek" 

 

Tłusty Czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, 

znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.    W Polsce 

oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.   

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem 

ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu 

Wielkiego Postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (pokutnych), jako 

przygotowanie do Świąt Wielkiejnocy powinni zachowywać wstrzemięźliwość jako wyraz 

umartwienia. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach 

chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem  

i mięsem, które obficie zapijano wódką. 

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.  

Historia święta 

Geneza Tłustego Czwartku sięga Starożytności. Był to dzień, w którym świętowano 

odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, 

szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowywane z ciasta 

chlebowego  i nadziewane słoniną. Rzymianie obchodzili w ten sposób raz w roku tzw. tłusty 

dzień.  

W specyficzny sposób obchodzono Tłusty Czwartek w Małopolsce. Nazywany on był 

wówczas combrowym czwartkiem. Według legendy nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego w 

XVII wieku krakowskiego burmistrza Combra, złego i surowego dla kobiet mających swoje 

kramy i handlujących na krakowskim rynku. Mówiono: Pan Bóg wysoko a król daleko, któż 

nas zasłoni przed Combrem. Umarł on podobno w tłusty czwartek. W każdą rocznicę śmierci 

przekupki na targu urządzały więc huczną zabawę i tańce. Podczas zabawy zaczepiały 

przechodzących tamtędy mężczyzn, których zmuszały do tańca lub do oddawania wierzchniej 

odzieży w zamian za krzywdy, jakie wyrządził Combr. 

Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. 

Wyglądały one nadal nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem ukryty mały 

orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem      

i powodzeniem. M.B. (źródło:Wikipedia) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_ruchome
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokuta_%28religia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_rzymskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Comber_%28zwyczaj%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
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PIŁKA SIATKOWA 2013/2014  
Reprezentacja szkoły:  JULITA NALEWSKA, ARNIKA OLEJNIK, 

SARA MAJKOWSKA, KINGA ŚWIERCZEWSKA, MARTA KLAMRZYŃSKA, 
MARTYNA SZAMBELAN, PATRYCJA STAŁANOWSKA, IZA ANDRZEJEWSKA, OLA 
ANTCZAK, MARTYNA JANCZAK, KAMILA KLAMRZYŃSKA  

  Rywalizację rozpoczęliśmy od startu w MISTRZOSTWACH GMINY , które 

odbyły się 21.12.2013r. w Gimnazjum w Rzgowie. Reprezentacja dziewczyn 

odniosła zdecydowane zwycięstwo 3:0. Drużyna chłopców przegrała 

swoje spotkanie 0:3. 
 

    17 stycznia 2014r. byliśmy organizatorami MISTRZOSTW MAŁEGO 
REJONU. Turniej został rozegrany systemem "każdy z każdym", były 4 drużyny, 

odbyło się 6 meczów. 

             Gim. Sławsk - Gim. Rychwał 2:0 (25:8, 25:6) 
         Gim. Sławsk - Gim. Stare Miasto 2:0 (25:6, 25:9) 

           Gim. Sławsk - Gim. Krzymów 2:0 (25:13, 25:10) 
Nasza drużyna, odniosła zdecydowane zwycięstwo. 

Gimnazjum Sławsk - I miejsce 
Gim. Krzymów - II miejsce, Gim. Rychwał - III miejsce, 

Gim. Stare Miasto - IV miejsce 

  
 21 stycznia 2014r., w Wilczynie odbyły się MISTRZOSTWA POWIATU.  Po 

zwycięstwie w turnieju międzygminnym reprezentowałyśmy nasz mały rejon 

w mistrzostwach. W ubiegłych latach wielokrotnie startowałyśmy w tych 

mistrzostwach , jednak nigdy wcześniej nie udało się stanąć na podium.  

grupa A: Sławsk, Krzymów, Wilczyn, 

grupa B: Sompolno, Kleczew, Skulsk 

Wyniki spotkań  grupy A : Sławsk - Wilczyn 1:2 (15:20, 20:12, 11:15), Sławsk - Krzymów 2:0 

(20:12, 20:8), Wilczyn - Krzymów 2:0 (20:2, 20:2) 

Wyniki spotkań grupy B: Skulsk - Kleczew 1:2 (13:20, 20:10, 10:15), Skulsk - Sompolno 0:2 

(8:20, 11:20), Kleczew - Sompolno 0:2 (16:20, 17:20).  
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Mecz o III miejsce zagrałyśmy z Kleczewem, nie dając ani przez chwilę nadziei 

rywalkom na zwycięstwo. Sławsk - Kleczew 2:0 (20:8, 20:9) 

III miejsce - SŁAWSK 
I miejsce Wilczyn, II miejsce Sompolno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
        Gimnazjalistki ze Sławska, wraz z nauczycielką reprezentowały Gminę 

Rzgów w turnieju piłki siatkowej kobiet, który odbył się 16 lutego w Kleczewie 

w ramach POWIATOWEJ ZIMOWEJ SPARTAKIADY   MIESZKAŃCÓW 

GMIN POWIATU KONIŃSKIEGO 

WICEMISTRZOSTWO POWIATU wywalczyły:  Julita Nalewska (kapitan), Arnika Olejnik, Sara 

Majkowska, Kinga Świerczewska, Marta Klamrzyńska, Martyna Szambelan, Patrycja 

Stałanowska, Izabela Andrzejewska, Kamila Klamrzyńska, Justyna Frasz – Ignaczak  

Najpierw rozegrano mecze w dwóch grupach, następnie zwycięscy grup zagrali w 

finale, drugie miejsca z grup grały o trzecie miejsce. W grupie nie straciłyśmy nawet seta: 

Sławsk - Kazimierz Biskupi 2:0 (17:15, 15:10)Sławsk - Rychwał 2:0 (15:4, 15:7), Kazimierz 

Biskupi – Rychwał  2:0. Mecz finałowy grałyśmy z Kleczewem, który niespodziewanie pokonał 

w grupie faworytów  turnieju, Wilczyn 2:1.    

Sławsk - Kleczew 1:2(10:15, 15:8, 11:13)                                            

https://www.facebook.com/julita.nalewska
https://www.facebook.com/arnika.olejnik
https://www.facebook.com/martyna.szambelan
https://www.facebook.com/StalanowskaEj
https://www.facebook.com/StalanowskaEj
https://www.facebook.com/izabela.andrzejewska.90
https://www.facebook.com/kamila.klamrzynska
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1 miejsce – Gmina Kleczew 

II miejsce – Gmina Rzgów (Gimnazjum Sławsk) 
3 miejsce – Gmina Wilczyn 

4 miejsce – Gmina Kazimierz Biskupi 
5 miejsce – Gmina Rychwał 
6  miejsce– Gmina Golina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

„SPORTOWA ZIMA Z MOSIR-EM – KONIN 2014  
PIŁKA SIATKOWA  GIMNAZJÓW” 

Konin, 12.02.2014r. 
W turnieju wystartowało 6 drużyn dziewczyn i 4 drużyny chłopców. Spoza Konina: 
Gimnazjum ze Sławska oraz  konińskie gimnazja: Gim nr 2, 4, 5, 6, 7 . Zagrano w dwóch 
grupach, a następnie zwycięzcy grup o 1–2 miejsce, drugie miejsca z grup o miejsca 3-4 

Dziewczęta zajęły I miejsce w turnieju,  

drużyna chłopców miejsce III. 
Dziewczęta zagrały w grupie z Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 6 – mecze wygrane  po 2:0.  

W finale pokonały Gimnazjum nr 5 – 2:0 (25:18, 25:19) 
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ I PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH 
PROGRAMU PRZYBIJ PIĄTKĘ 

Dnia 4 lutego 2014 roku odbył się II etap projektu „Przybij piątkę” organizowanego 
przez Młodzieżową Radę Gminy  Rzgów. Uczniowie z wszystkich szkół z terenu gminy Rzgów 
zmierzyli się w rozmaitych zawodach sportowych. W sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Osieczy rywalizowali uczniowie klas I-III w Turnieju „Dwa Ognie”. W 
sali sportowej Zespołu Szkół w Sławsku zawody w unihokeju drużyn mieszanych rozegrali 
uczniowie klas IV-VI. Natomiast w Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w 
Rzgowie gimnazjalistki i gimnazjaliści rozegrali mecze piłki nożnej halowej i siatkówki. 
DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM (siatkówka)  
1. SŁAWSK  
2. RZGÓW 
CHŁOPCY GIMNAZJUM (piłka nożna halowa)  
1. RZGÓW  
2. SŁAWSK  
Reprezentacja dziewcząt: Nalewska Julita, Olejnik Arnika, Majkowska Sara, Szambelan 
Martyna, Michalak Weronika, Jasiak Julita, Andrzejewska Izabela, Antczak Aleksandra, 
Klamrzyńska Kamila, Janczak Martyna, Kruszyńska Patrycja, Pawłowska Paulina, Andrzejak 
Emilia 
Reprezentacja chłopców: Urbaniak Piotrek, Urycki Krzysztof, Graczyk Remigiusz, Zieliński 
Kacper, Borowski Patryk, Borowski Kamil, Kieliszkowski Kamil, Karmowski Janusz, 
Szambelan Jakub, Fabisiak Kacper, Kałużny Mateusz 
 
MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE KOSZYKOWEJ 
Turniej gminny odbył się 1 lutego 2014 roku w hali sportowej w Rzgowie. Mecz, zarówno 
dziewcząt jak i chłopców, rozegrano w kwartach po 8 minut. Dziewczęta ze Sławska po 
wyrównanej walce przegrały  19-22 a chłopcy pokonali swoich rywali 21:18.  
I miejsce chłopców ze Sławska 
Reprezentacja chłopców: Maciejewski Gerard, Lebiedziński Mateusz, Marciniak Krzysztof, 

Koperski Mateusz, Szczepaniak Albert, 
Zieliński Kacper, Urbaniak Piotrek, 
Graczyk Remigiusz, Kubasik Dawid, 
Szambelan Mateusz, Borowski Patryk, 
Urbaniak Szymon, Karmowski Janusz 
Eliminacje do powiatów – ZAWODY 
MIĘDZYGMINNE odbyły się 24 stycznia 
2014 roku w Starym Mieście. Do 
rozgrywek zgłosiły się cztery szkoły: 
Sławsk, Stare Miasto, Rychwał i Brzeźno. 
Nasza reprezentacja przegrała wszystkie 
mecze  
i tym samym zajęła IV miejsce . 
Zwyciężyli gospodarze, na drugim 
miejscu Brzeźno, trzecie Rychwał. 

 

p. Justyna Frasz – Ignaczak 
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HHuummoorr    
Podchodzi chłopak do dziewczyny i mówi :  

-wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia  

dziewczyna :  

-nie  

chłopak :  

- to przyjdę jeszcze raz 
 

 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 
 

 
 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  

- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter. 
 

 
 
 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!  
 

 
 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.  

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie,  

które napisał jego ojciec.  
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