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“Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Drzewa ptakom, ptaki drzewom. 

W wiewie wiatru płatkom śniegu. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku; 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

A gdy wszyscy usną wreszcie 

moc igliwia zapach niesie.” 

 
Seweryn Krajewski 

 



WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: 

KKaalleennddaarriiuumm::  
1 Listopada  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

2 Listopada 

 Zaduszki 

11 Listopada  

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

16 Listopada  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) 

22-26 Listopada  

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 

24 Listopada 

 Katarzynki, Dzień bez Futra 

25 Listopada 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia 

30 Listopada  

Andrzejki 

1 Grudnia 

Dzień walki z AIDS (ONZ) 

4 Grudnia 

Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka 

6 Grudnia 

Mikołajki 

10 Grudnia 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) 

13 Grudnia 

Dzień Księgarza 

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 

Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 

24 Grudnia 

Wigilia Bożego Narodzenia 

25 Grudnia 

Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia  

26 Grudnia 

Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

28 Grudnia 

Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 Grudnia 

Noc sylwestrowa  

 Wszystkich Świętych 

 Dzień Niepodległości 

 Mikołajki 

 BOŻE NARODZENIE 

 SYLWESTER 
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TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE  

Z telefonu stacjonarnego: 
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998:StrażPożarna 
997:Policja 

 Młodzieżowy Telefon Zaufania 
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Jest to rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją 

uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada 
ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. 

 
 

Na granitowych płytach  

zapłonęły lampki pamięci 

ich drgające płomyki  

cienką smugą światła 

unoszą w niebo żal 

tylko kolorowe chryzantemy 

skazane na cmentarność 

przypominają że oni 

też lubili (...)  

A. K. 
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Święto Niepodległości 
[...]  

Niepodległość to brąz na cokołach, 
lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 
polska władza i polski Kościół. 

[...] 
 
 

Marcin Wolski - „Niepodległość" 

  11 listopada to dla nas - Polaków - jedno z najważniejszych świąt w ciągu całego roku. Właśnie 11 

listopada 1918 roku, Polska została przywrócona na mapy po 123 latach zaborów. To tego dnia  odzyskaliśmy 

niepodległość, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Ponownie mogliśmy cieszyć się 

wolnością, zagarniętą wcześniej przez Rosję, Prusy i Austrię. Jednak ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało się 

narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w ramach tzw. procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy 

odzyskując niepodległość po ponad 100 latach „niebytu” – po raz kolejny udowodnili, że są jednym z najbardziej 

niestrudzonych narodów świata. 

 Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, 

dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzięki którym przetrwał nasz język, nasza kultura i tradycja. 

Możemy celebrować ten dzień w wieloraki sposób: wywieszając flagę na posesji, śpiewając pieśni patriotyczne, 

uczestniczyć w marszach, zgromadzeniach i innych uroczystościach o charakterze patriotycznym.  

 W tym roku w naszej szkole 7 listopada odbył się uroczysty apel poświęcony 96 rocznicy odzyskania 

niepodległości. Delegacja uczniów wyruszyła pod opieką nauczycieli pod rzeźbę Marcina ze Sławska, aby złożyć 

kwiaty i zapalić znicz, a pozostająca w murach społeczność szkolna śpiewała pieśni patriotyczne, które 

towarzyszyły Polakom w drodze do odzyskania niepodległości.  

 
 
 
 

J. K. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.grudniaMikołajki 
 

Postać Świętego Mikołaja jest teraz bardzo upowszechniona z w kulturze masowej jak jego 

wizerunek, niezmiennie ubrany na czerwono, z długą białą brodą i dobrodusznym uśmiechem.  

Tego dnia warto sobie uświadomić, że istniał naprawdę jako biskup Miry, współcześnie miasta 

Demre w Turcji. 

 
 

Parę podstawowych faktów: 

 
 

wg legendy urodził się w ok.270 roku w Patara 

zmarł 6. grudnia w przypuszczalnie 345 lub 352 roku  

(stąd jego święto przypadające 6. grudnia) 

jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego 

wysławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym 

największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari 

W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał wynoszenie tego dnia dyrektora ze 

szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Przetrwał on w niektórych regionach kilka stuleci 

(gdyby tak  było w naszej szkole!) 

 
 

Powróćmy do Mikołajek. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie 

osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się 

dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze. W wielu szkołach 

wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniejszym losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej 

mikołajki” (czyli osoby, którą się obdaruje). 

  A.R. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 Jest pewien szczególny czas w ciągu roku, 

kiedy nasz stosunek do życia zmienia się na 

lepsze, zaczynamy dostrzegać dobroć innych 

ludzi, a także sami otwieramy ku nim serca. Tym 

wyjątkowym, pełnym magii, ciepła i milej 

atmosfery czasem są Święta Bożego Narodzenia.  
Podczas tej uroczystości rodziny spotykają się, 

zasiadają przy wspólnym stole, kolędują i świętują wspólnie narodziny Jezusa.. Obchodzi się je zawsze 

25 i 26 grudnia. W Wigilię - dzień  poprzedzający święto, spożywa się uroczystą kolację, a o północy 

wierni gromadzą się kościołach, by czcić narodziny Pana. W okresie świąt świątynie są pięknie strojone 

choinkami, nie brakuje też szopek bożonarodzeniowych, które stawia się na cześć narodzin dzieciątka 

w ubogiej stajence w Betlejem.  

Święta Bożego Narodzenia mają wiele tradycji, takich jak dzielenie się opłatkiem, ubieranie 

choinki, wręczanie sobie prezentów, zostawianie pustego miejsca przy stole dla strudzonego wędrowca 

czy przedstawienia jasełkowe.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. K. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia (imieniny Sylwestra; w Kościele 

katolickim – wspomnienie liturgiczne papieża Sylwestra I) na 1 stycznia, kiedy 

to świętuje się koniec starego roku i początek nowego, stanowiąca okres hucznych 

zabaw i bali, toastów, sztucznych ogni, petard. 

 

 

Niechaj Nowy Roczek ... 

 
Niechaj Nowy Roczek szczęściem się mieni, 

pośród codziennych dni ziemskiego życia, 

pełnych trosk i łez, ale też i radości. 

Niech każdemu niesie najpiękniejsze chwile, 

spełnienie marzeń, nawet tych najskrytszych. 

Niechaj ludzkie serca się radują, śpiewając pieśni, 

wypełnione melodią płynącą z głębi swej duszy, 

kochającej każdego człowieka. 

(naneczkagosia.bloog.pl) 

 

 

 

 

A.K. 
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PROJEKT EDUKACYJNY 

NNAAUUKKII  ŚŚCCIISSŁŁEE  ––  WWSSZZEECCHHSSTTRROONNNNOOŚŚĆĆ  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  WW  ŻŻYYCCIIUU  CCOODDZZIIEENNNNYYMM  rrookk  sszzkk..  22001144//22001155  

Nr 
zadania 

Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. 
HHAAŁŁAASS  AA  ZZDDRROOWWIIEE  CCZZŁŁOOWWIIEEKKAA  

 Wykonanie przestrzennego modelu ucha.  
Na modelu powinny być widoczne i podpisane  podstawowe elementy budujące 

ucho. Do wykonania modelu użyj dowolnych materiałów, np. masa solna. 

  Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat: ""SSkkuuttkkii  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  

hhaałłaassuu  nnaa  cczzłłoowwiieekkaa""..  

Listopad/ 
Grudzień 

E. Witczak 

2. 

HHAAŁŁAASS  WW  MMIIAASSTTAACCHH  

WWyykkoonnaanniiee  pprreezzeennttaaccjjii  mmuullttiimmeeddiiaallnneejj  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm::  

 Źródeł hałasu miejskiego, 
 Map akustycznych Polski (najgłośniejsze miasta), 
 Dopuszczalnego poziomu hałasu (normy) 
 Metod ochrony przed hałasem. 

PPOOMMIIAARR  NNAATTĘĘŻŻEENNIIAA  DDŹŹWWIIĘĘKKUU  WW  SSZZKKOOLLEE  

 Dokonanie pomiaru natężenia dźwięku na terenie szkoły (boisko SP, hol SP, 
parter GIM, piętro GIM), 

 Pomiary należy wykonać od poniedziałku do piątku w czasie przerwy 11.35 - 
11.50, 

TTEERRMMIINNYY  WWYYKKOONNAANNIIAA  PPOOMMIIAARRÓÓWW  DDLLAA  PPOOSSZZCCZZEEGGÓÓLLNNYYCCHH  KKLLAASS::  

Klasa Ia - 1 - 5 grudnia 2014r.                    Klasa IIa - 12 - 16 stycznia 2015r. 
Klasa Ib - 8 - 12 grudnia 2014r.                  Klasa IIb - 19 - 23 stycznia 2015r. 
                                           Klasa IIIa - 2 - 6 lutego 2015r. 
                                           Klasa IIIb - 9 - 13 lutego 2015r. 

 Należy obliczyć średnie natężenie dźwięku na terenie szkoły (boisko SP, hol 
SP, parter GIM, piętro GIM), 

 Następnie obliczyć średnie natężenie dźwięku w szkole, 
 Wyniki należy przedstawić w tabeli oraz na diagramie słupkowym, 
 Prezentację wyników należy przygotować na plakacie (format co najmniej 

A2). 
 Wykonanie plakatu ""CCiisszzeejj  ww  sszzkkoollee""  ,,  opracowanie przynajmniej 5 działań w 

celu zmniejszenia poziomu hałasu w szkole (format co najmniej A2). 

 
 
 

Grudzień  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grudzień/ 
Styczeń/ Luty 

 
 
 

T. Kowalikowski 
A. Górka 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. Marchwicka 
 

K. Zielińska 
 
 

3. WW  ŚŚWWIIEECCIIEE  DDŹŹWWIIĘĘKKÓÓWW  II  CCIISSZZYY  
Wykonanie prezentacji  multimedialnej nt: 

 Fale dźwiękowe słyszalne przez człowieka - wyjaśnienie co to jest dźwięk, 
podanie źródeł dźwięku, cech dźwięku (wysokości, natężenia dźwięku, barwy 
dźwięku), 

 Fale dźwiękowe niesłyszalne przez człowieka: ultra- i infradźwięki (krótka 
charakterystyka, zastosowanie, oddziaływanie na człowieka, ciekawostki), 

 Każda prezentacja powinna zawierać doświadczenie nt. fali dźwiękowej, 
które będzie mogło być zaprezentowane. 

Styczeń 
K. Marchwicka 

 

4. 

OOCCHHRROONNAA  PPRRZZEEDD  HHAAŁŁAASSEEMM  
 Przygotowanie plakatu nt. ddzziiaałłaańń  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  ww  cceelluu  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  

pprrzzeedd  hhaałłaasseemm..  
Opracowanie przynajmniej sześciu  działań, które się wdraża. 
Format plakatu co najmniej A2. Technika dowolna. 

Przy ocenie plakatu będzie brana pod uwagę treść merytoryczna oraz estetyka 
pracy. 

Luty E. Witczak 

5. PODSUMOWANIE PROJEKTU 
Przygotowanie prezentacji wyników swojej pracy przez zespoły uczniowskie. 
Dzień Wiosny z naukami matematyczno – przyrodniczymi.  
Podsumowanie pracy i opracowanie sprawozdania ze zrealizowanych zadań.  

Marzec  

A. Górka 
T. Kowalikowski 
 K. Marchwicka 

E. Witczak 
K. Zielińska 

 



 
SZKOLNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZYN– II runda 

rozegrana została w listopadzie. 
IB : MIŚKIEWICZ OLA, SZCZEPANIAK MARTYNA, JASZCZAK MONIKA, JUSZCZAK 

SANDRA, JANC OLA, PRZYBYLSKA KLAUDIA, KLAMRZYŃSKA MONIKA, 

RZĄDKOWSKA DAGMARA 

IIAB: JANCZAK MARTYNA, KLAMRZYŃSKA KAMILA, PAWŁOWSKA PAULINA, 

KRUSZYŃSKA PATRYCJA, ANDRZEJAK EMILIA, GOŹDZIK WERONIKA, WIKTORIA LEWICKA 

IIIAB: ANDRZEJEWSKA IZA, SKĄPSKA MONIKA, ANTCZAK OLA, GRZEGORZEWSKA MARTYNA, MICHALAK 

WERONIKA, JASIAK JULITA, JANCZAK AGATA, PERCZYŃSKA OLA 

MECZE DRUGIEJ RUNDY odbyły  się:  

Mecz Ib – IIIab – 24.11.2014r. – godzina 14:40 

Mecz Ib – IIab  - 26.11.2014r. – godzina 14:40 

Mecz IIab -  IIIab–24.11.2014r. – godzina 13:40 

  
Punkty 
po I 
rundzie 

 
RUNDA II listopad Punkty 

po II 
rundzie 

 
Punkty po 
I i II 
rundzie 

 

Miejsce po  
II rundach 

 
DRUŻ

YNA 
 

 
 

IB 
 

IIAB 
 

IIIAB 

   

 
IB 
 

1 
 

1:2 
(15:10,10:15,1

3:15) 

1 pkt 

0:2 
(9:15, 

11:15) 

0 pkt 

1 2pkt III 

 
IIAB 

 
3 

2:1 
(10:15,15:10,1

5:13) 

2 pkt  

0:2 
(14:16,14:1

6) 

0pkt 

2 5pkt II 

 
IIIAB 

 
5 

2:0 
(15:9, 

15:11) 
3 pkt 

2:0 
(16:14,16:14) 

3pkt 
 

6 11pkt I 
TURNIEJ FINAŁOWY ZOSTANIE ROZEGRANY W STYCZNIU 2015r. 

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZYN 
22 listopada reprezentacja dziewczyn ze Sławska, mimo dużego „apetytu” na wygraną, uległa 

gimnazjalistkom ze Rzgowa 3:4.(decydująca bramka padła w drugiej połowie doliczonego czasu gry) 
Gimnazjum w Sławsku reprezentowały: Grzegorzewska Martyna, Janczak Martyna, Kruszyńska Patrycja, 

Andrzejewska Iza, Antczak Aleksandra, Michalak Weronika,  Andrzejak Emilia,    Szczepaniak Martyna, 
Juszczak Sandra, Janc Ola, Przybylska Klaudia, Miśkiewicz Aleksandra, Bartosik D., Korczewska N. 

 

II ANDRZEJKOWY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
Turniej odbył się 26 listopada w Gimnazjum w Rzgowie w ramach realizacji programu „WF z KLASĄ” 

klasa I Sławsk - klasa I Rzgów 10:2Zakrzewski Sebastian, Borowski Eryk, Nalewski Mateusz, 
Bączkiewicz Bartosz, Myślicki Sebastian, Kazimierczak Eryk, Golimowski Mikołaj, Michalak Jakub,  

klasa II Sławsk - klasa II Rzgów    8:4Zieliński Kacper, Borowski Patryk, Graczyk Remigiusz, Karmowski 
Tobiasz, Urycki Krzysztof, Lebioda Maciej, Hwaciński Łukasz, Ławniczak Mariusz,  

klasa III Sławsk - klasa III Rzgów 2:14Urbaniak Szymon, Szambelan Jakub, Michalak Filip. Michalak 
Kacper, Szczepaniak Albert, Urycki Marcin, Szymczak Kamil, Szwat Jakub, Fabiszak Kacper. 



GIMBUS 2/2014 

II ANDRZEJKOWY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
DZIEWCZYN 

Dnia 27 listopada 2014r. w ramach realizacji programu "WF z klasą" odbył się w 
Gimnazjum w Rzgowie II ANDRZEJKOWY MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
DZIEWCZYN z udziałem gimnazjalistek ze Sławska i Rzgowa. Zwycięskie drużyny otrzymały 
dyplomy i piłki, a pozostałe dyplomy uczestnictwa. Każda drużyna otrzymała wodę i słodycze.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pierwszym meczu zagrały klasy pierwsze. Gimnazjalistki ze Sławska – 

klasa sportowa zwyciężyła 2:1. 
Skład reprezentacji klasy pierwszej: Miśkiewicz Aleksandra, Juszczak 

Sandra, Jaszczak Monika, Przybylska Klaudia, Rządkowska Dagmara, 
Klamrzyńska Monika, Szczepaniak Martyna, Janc Aleksandra 
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Drugi mecz rozegrały klasy drugie. Reprezentacja klas drugich 
Gimnazjum w Sławsku zwyciężyła 2:0 (rewanżując się tym samym za 
zeszłoroczny mecz przegrany 0:2). W turnieju grały: Klamrzyńska Kamila, 
Janczak Martyna, Kruszyńska Patrycja, Andrzejak Emilia, Goździk Weronika, 

Paulina Pawłowska. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W turnieju klas trzecich grały trzy drużyny:  Gimnazjum w Sławsku, klasa 

IIIa i IIIb ze Rzgowa. W obu meczach zwyciężyła reprezentacja trzecich klas z 
Gimnazjum w Sławsku. W meczu IIIa Rzgów – III Sławsk nasza reprezentacja 
zwyciężyła 2:0, w meczu IIIb Rzgów – III Sławsk zwycięstwo 2:1. 

Reprezentacja klas III : Andrzejewska Izabela, Skąpska Monika, 
Grzegorzewska Martyna, Jasiak Julita, Antczak Aleksandra, Michalak 
Weronika, Dyc Patrycja, Janczak Agata, Perczyńska Aleksandra 
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I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZYN  

o PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w SŁAWSKU odbył się 8 
grudnia. 

Zagrały w nim 2 zaproszone drużyny z Konina oraz dwie drużyny reprezentujące 
Naszą Szkołę.  Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów 
do 25 pkt.  

I miejsce - Gim. nr 5 Konin 
II miejsce - Gim. Sławsk (Janczak M, Klamrzyńska K, Kruszyńska P, Andrzejak E, 

Pawłowska P, Goździk W, Antczak A, Andrzejewska I, Skapska M, Jasiak J, Michalak W.) 
III miejsce - Gim. nr 3 Konin 
IV miejsce - Gim. Sławsk klasa I ( Miśkiewicz A, Juszczak S, Szczepaniak M, Jaszczak M, 

Janc A, Przybylska K, Klamrzyńska M, Rządkowska D) 
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HHuummoorr  zz  ddzziieennnniicczzkkóóww  uucczznniioowwsskkiicchh  
Uwaga! 

Nie należy naśladować przedstawionych niżej 
zachowań. 

 Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.  

 
 Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że pani woźna 

zwiększyła wydobycie rudy kredy. 

 
 Podczas lekcji uprawia ziemię cyrklem w doniczce. 

 
 Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, twierdząc, że zostawił ją 

w domu. 

 
 Zjada ściągi po klasówce. 

 
 Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez 

adwokata. 

 
 Kradnie ze stołówki ziemniaki i robi z woźną frytki. 

 
 Przyniósł do szkoły ryby i zaczął je hodować w umywalce. 

 
 Cała klasa nie odrobiła pracy domowej. Na pytanie dlaczego, 

odpowiedzieli: myśleliśmy, że tak tylko pan żartował. 

 
 Wyrzucił koledze teczkę za okno i powiedział, że "jak kocha to 

wróci". 

 
 
 

 
 
 
 

 A.R.  
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