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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: 

KKaalleennddaarriiuumm::  

11  wwrrzzeeśśnniiaa    

Międzynarodowy Dzień Pokoju;  

Dzień Kombatanta (Dzień Weterana);  

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 

88  wwrrzzeeśśnniiaa    

 Międzynarodowy Dzień Walki 

z Analfabetyzmem,  

Dzień Dobrych Wiadomości, 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa 

1177  wwrrzzeeśśnniiaa    

 Dzień Sybiraka 

1199  wwrrzzeeśśnniiaa  

 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 

2222  wwrrzzeeśśnniiaa  

 Europejski Dzień Bez Samochodu 

3300  wwrrzzeeśśnniiaa  

Dzień Chłopaka 

44  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

55  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) 

99  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

DZIEŃ PAPIESKI 

1144  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 1 września 1939r., 17 września 1939r. 

 Europejski Dzień Języków 

 Dzień Chłopca 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 Otrzęsiny 

 XVI Dzień Papieski  

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 

  HHUUMMOORR    

 

ZZeessppóółł  rreeddaakkccyyjjnnyy::  
mgr Katarzyna Marchwicka 

 mgr Marzena Bachera 
Kamila Bartosik 
Julia Bolewska 

 Patrycja Chęcińska – strona tytułowa 
Julia Karmowska 

Andżelika Kunicka 
Wojciech Leszczyński 

Anna Perczyńska 

 

Adres szkoły: 
Zespół Szkół w Sławsku 

Publiczne Gimnazjum w Sławsku 
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://halloween.friko.net/dzien-papieski.html
http://halloween.friko.net/dzien-nauczyciela.html
http://www.gimslawsk.vgh.pl/
mailto:gimslawsk@op.pl
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1 września 1939 roku, punktualnie o godz. 

4:40 spadły pierwsze bomby. Następnie pancernik 

Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. 

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka 

Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko 

broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu 

i powietrza. Według różnych szacunków, na Westerplatte mogło wówczas przebywać od 182 

do nawet 240 Polaków.  

17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez 

wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie 

z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym 

w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, 

Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. 

Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.  

Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 

1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie 

ponad 300 tysięcy żołnierzy. Na arenie międzynarodowej głos Polski o agresji sowieckiej 

został zlekceważony. Polska była całkowicie zaskoczona agresją Armii Czerwonej. atak na 

wschodzie pozbawił armię polska zaplecza do organizowania wojska. Konsekwencje agresji 

sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te 

wydarzenia ukształtowały bowiem obecną granicę Polski.  

Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako 

"wyprawę wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej 

Ukrainy i zachodniej Białorusi". W konsekwencji ataku do 

niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich 

żołnierzy. Nastąpiły także masowe deportacje ludności, 

które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do 

miliona obywateli polskich. 

  
A.K
. 
 

http://wiadomosci.wp.pl/query,atak,szukaj.html
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DZIEŃ JĘZYKÓW 
W drugim tygodniu od rozpoczęcia roku szkolnego miał 

miejsce „Dzień Języków”, w którym udział wzięły 

wszystkie klasy gimnazjum. Był to projekt polegający na 

zdrowej rywalizacji między uczniami. Klasy miały do 

wykonania trzy zadania: 

1. Przygotowanie plakatu reklamującego „Dzień 

Języków” i zachęcającego do uczenia się języków 

obcych. 

2. Przygotowanie czterometrowego baneru 

zawierającego flagi państw europejskich. 

3. Przedstawiciele klas mieli narysować na boisku logo 

„Dnia Języków”, które sami mieli stworzyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. B. 



GIMBUS 1/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A.K. 

 



GIMBUS 1/2016 

 

 
 

 

30 września w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego pod patronatem CEO, poprzedzone kampanią wyborczą.  

 Już od rana trwały przygotowania. Uczniowie swój głos mogli oddawać 

w czasie przerw, a porządku pilnowała komisja wyborcza złożona z 5 osób. 

Po zakończeniu głosowania nastąpiło przeliczanie głosów. Wszyscy 

niecierpliwie wyczekiwali wyników.  

 

 

 
 

...I wszystko jasne! 

Przewodniczącym został 

Beniamin Łukasiewicz,  
 

a jego zastępcą - 

- Martyna Szczepaniak! 
 

       Gratulujemy!      jk 
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W tym roku pierwsze klasy gimnazjum ,miały do czynienia z WAMPIRAMI !!! 
Mieli trzy próby : 
-Zatańczenie jak Dracula 
-Upodobnienie się do Draculi 
-Krótki Quiz o wampirach  
-Spróbowanie przysmaku wampira  
Wszystkim kierowała pani M. Frasz oraz kółko teatralne !!! 

 

Tutaj coś na poprawę humoru : 

Skarży się Jasiu mamie:  

- Mamo, dzieci mówią, ze jestem wampirem.  

- Nie przejmuj się i jedz szybciej ten barszczyk ,bo Ci skrzepnie! 

 

 

 
 
Co mówi „Wikipedia” ?? 
Otrzęsiny – rytualna inicjacja do grupy pełniąca niekiedy rolę obrzędu 
przejścia, czy osiągnięcia dojrzałości. 
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XVI Dzień Papieski 
XVI Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony był 

9 października, przebiegał pod hasłem ""JJaann  PPaawweełł  IIII  --  bbąąddźźcciiee  

śśwwiiaaddkkaammii  mmiiłłoossiieerrddzziiaa"".. W ten sposób nawiązano do decyzji 

papieża Franciszka o ogłoszeniu bieżącego roku kościelnego 

Jubileuszem Miłosierdzia.  

 
Odnosząc się do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego, 

kard. Nycz przypomniał, że nawiązuje ono do słów Jana Pawła II 

z pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 roku. Wówczas papież 

podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia na krakowskich 

Łagiewnikach powiedział: ""BBąąddźźcciiee  śśwwiiaaddkkaammii  BBoożżeeggoo  

MMiiłłoossiieerrddzziiaa""..    

jk 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

Jak co roku nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. 

Uczniowie całego Zespołu Szkół zebrali się na holu, gdzie odbył się apel 

przygotowany pod czujnym okiem pani Moniki Frasz i pana Sławomira 

Kaliszewskiego. Podczas uroczystości 

ujawniła się tajna organizacja uczniowska, 

a jej przedstawiciele zadawali trudne 

i podchwytliwe pytania naszej pani 

dyrektor. Reprezentanci uznali m.in. 

godzina rozpoczęcia się zajęć jest za 

wczesna. Zaproponowano również zamianę 

czasową godzin lekcyjnych z przerwami.  

  Nie obyło się bez odrobiny poezji 

i muzyki... 

 Na koniec przedstawiciele uczniów 

i grona pedagogicznego wzięli udział w quizie. 

Warto dodać, że było o co walczyć - 

nauczyciele mieli okazję wygrać po pączku, 

młodzież natomiast tydzień bez sprawdzianów 

i prac klasowych. Starcie zakończyło się 

sukcesem uczniów. Oczywiście, przegrani nie 

opuścili uroczystości z pustymi rękami - Pani 

dyrektor wręczyła nauczycielom dyplomy 

z podziękowaniem, natomiast samorząd 

uczniowski przygotował słodki upominek. 

 
A.P 
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Terminy I półrocza:  

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i 

nagannych: do 22 grudnia 2016 r. (czwartek)  

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich do 

dzienników:     17 stycznia 2017 r. (wtorek)  

3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.  

4. Spotkania z rodzicami:  

06.09.2016 r. – kl. I – III Gim (wtorek – godzina 1700)  

15.11.2016 r. – kl. I – III Gim. (wtorek – godzina 1700)  

26.01.2017 r. – kl. I – III Gim. (czwartek – godzina 1700)  

      5.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  

31 października 2016 r. (poniedziałek)  

6. Ferie zimowe: 30 stycznia 2017 r. – 12 lutego 2017 r.  

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczych (święta):  

01 listopada 2016 r. (wtorek) 

11 listopada 2016 r. (piątek), 

06 stycznia 2017 r. (piątek),  

Terminy II półrocza:  

1. Rekolekcje Wielkopostne: __________________  

2. Egzamin gimnazjalny – 19 – 21 kwietnia 2017 r. – dni wolne dla klasy I i II  

3. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017r.  

4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych niedostatecznych 

i nagannych: do 15 maja 2017 r. (poniedziałek)  

5. Termin poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do dzienników:  

08 czerwca 2017 r.(czwartek)  

6. Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2017 r.  

7. Egzaminy poprawkowe: 28 sierpnia 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.  

8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 19 – 21 kwietnia 2017 r. ucz. Gim., kl. I – II,  

 02 maja 2017 r. (wtorek) 

 04, 05 maja 2017 r. (czwartek, piątek) 

 16 czerwca 2017 r. (piątek)  

11. Spotkania z rodzicami:  

 27 kwietnia 2017 r. – kl. I – III Gim. (czwartek – godzina 1700)  

12. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych-opiekuńczych:  

01 maja 2017 r. (poniedziałek);  03 maja 2017 r. (środa),  15 czerwca 2017 r. (czwartek)  

13. Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.  
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HHuummoorr    
 

Pani w szkole mówi do dzieci:  

- Kochane dzieci proszę powiedzieć rodzicom, że jest 

wywiadówka.  

Jasiu na przerwie zrobił zaproszenie dla babci.  

Zachodzi do domu i mówi:  

- Mamo, mamo mam zaproszenie dla babci!!  

- Tak? A z jakiej okazji?  

- Nie wiem  

Na drugi dzień Pani mówi do Jasia:  

- Jasiu dlaczego twoja babcia była na wywiadówce? Tylko 

szczerze!  

- Szczerze? Bo jest głucha. 

 

Po wybuchu jądrowym na uschniętym kikucie ocalałego drzewa siedzą dwa 

szympansy. 

- Masz coś do jedzenia ? - pyta samiec. 

Samica podaje mu jabłko. 

- O nie, - protestuje samiec - nie będziemy tej idiotycznej historii powtarzać od 

początku!  

 

W czasie mszy, facet szeptem pyta osoby obok: 

- Jakie jest tu hasło do wi-fi? 

- Jezu Chryste, człowieku! 

- Ze spacjami, czy podkreślnikiem?  

 

 

J.B. 
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