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Kolejny rok szkolny się zaczął. Pewnie zdążyliście się już przyzwyczaić

do odrabiania lekcji i wczesnego wstawania rano. Niedługo Boże Narodzenie, 

czas, kiedy będziemy mogli odpocząć od nauki i skupić się na swoich 

przyjemnościach i rodzinie. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą jeszcze 

piękniejsze od wszystkich poprzednich. Aby umilić ten czas przygotowaliśmy dla 

Was nowe wydanie gazetki szkolnej “Byle do dzwonka”. Przedstawimy w niej co 

wydarzyło się od początku roku szkolnego. Na końcu czeka na Was również parę 

niespodzianek. 

Kilka słów na wstępie

Zapraszamy!

Redakcja

Aleksandra Ruskowiak

Oliwia Kalitka

Gabriela Kaczmarek

Marta Szczepaniak
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Przegląd Wydarzeń

Akcja sprzątanie świata
Uczniowie z naszej szkoły czynnie włączyli się
w tegoroczną akcję Sprzątanie Świata pod hasłem: 
Myślę, wiec nie śmiecę. Uczniowie klas 1 – 3 
odpowiedzialni byli za czyste otoczenie naszej 
szkoły i przedszkola oraz terenów sportowych. 
Młodzież klas starszych porządkowała tereny 
leśne. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci.

Schronisko w Gaju
W naszej szkole został zorganizowany wyjazd do schroniska w Gaju.
W schronisku przekazaliśmy karmę dla bezdomnych zwierzaków. 
Zostaliśmy oprowadzeni po schronisku przez wolontariuszkę Agatę, która 
opowiedziała nam o psach, ich charakterze i historii, tłumacząc, dlaczego 
znalazły się w schronisku. Po oprowadzeniu mieliśmy możliwość 
wyprowadzenia niektórych psów na spacer.
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Dzień Przedszkolaka
20 września obchodzony był Dzień Przedszkolaka. 
W naszym przedszkolu również świętowaliśmy. 
Na dzieci czekało wiele niespodzianek: gry
i zabawy integracyjne, słodki poczęstunek oraz 
długo wyczekiwany przez dzieci popcorn 
przygotowany przez niezastąpione Koło Gospodyń 
Wiejskich.

Noc zawodowców
10 października młodzież naszej szkoły brała 
udział w Nocy Zawodowców. Wydarzenie 
odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Kościanie i było streamingowane na kanale 
YouTube. Uczniowie mogli spróbować swoich sił 
w zawodach takich jak np. fryzjer, stolarz lub 
dekarz. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie 
doradcy zawodowemu p. Grzegorzowi Kozakowi. 
Opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawowali 
pan Michał Banaszak oraz pani Anna Dobraś.
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Mały Książę piaskiem i światłem malowany
W sobotę 02.10.2021 r. uczniowie klas 8 pod opieką Pani Dominiki 
Cwojdzińskiej, Pani Moniki Szczawik oraz Pana Błażeja Szymanowskiego 
wybrali się do Leszna na spektakl piasku pt. ,,Mały Książę”. Zwyciężczyni 
programu "Mam Talent", Tatiany Galitsyna, wraz z Gwiazdą "Mam 
Talent" VLODYR-em, najszybszym malarzem na świecie oraz grupą 
artystów, zaprezentowali znaną i lubianą powiastkę filozoficzną. Lektura 
„Mały Książę” autorstwa Antoine de Saint-Exupéry’ego został 
przedstawiona za pomocą piasku, świateł i farb.

Dzień Papieski
12.10.21 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XXI Dnia 
Papieskiego. Uroczystość ozdobiły występy wokalne uczniów klasy IV, V i 
VI, którzy śpiewali takie utwory jak: „Lolek”, “Biały pasterz”, “Santo 
subito”. Później uczennica klasy VI Lena Andrzejewska grała na klarnecie 
ulubioną pieśń papieża - „Barkę”, po czym  zaśpiewaliśmy ją wszyscy 
razem. Na koniec Pan dyrektor - Piotr Kaczmarek podziękował za 
przygotowanie uroczystości. Tego dnia nie zabrakło w naszej szkole 
ulubionych ciastek papieża- kremówek, które z przyjemnością zjedliśmy po 
apelu.
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Narodowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia
XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia już 
za nami! 1 października 2021 r. uczniowie 
naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia 
swojej znajomości tabliczki mnożenia 
w akcji edukacyjnej rozpropagowanej
w świecie przez Wydawnictwo kart 
Grabowskiego ze Szczecinka. Młodzież
z klas ósmych przeprowadziła wśród 
uczniów klas czwartych i piątych gry 
edukacyjne utrwalające tabliczkę. Chłopcy i 
dziewczęta rywalizowali w grze ,,Piłkarzyk” 
„Tabliczkowej klasie” „Kabum ‘’w sportowej 
wersji, grze ,,Skakanka ‘’oraz Tabliczkowym 
Hula Hop. Przeprowadzający gry wykazali 
się kreatywnością i oryginalnością 
pomysłów. Była to ciekawa, zabawowa 
forma uczenia się matematyki.

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych odbył się w tym roku w 
październiku. Nasza biblioteka szkolna 
również świętowała w tym czasie. Z tej 
okazji pani Bernadeta przygotowała różne 
konkursy dla uczniów wszystkich klas. 
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W naszej Szkole z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
odbyła się również akcja “Przerwa na czytanie”. Wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły przynieśli do szkoły książkę, którą czytali 
na przerwach.



Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kółko teatralne wraz z Panią Moniką 
Szczawik przygotowało przedstawienie pt. ,,W Nauczycielu mam 
przyjaciela”. Przedstawienie obrazowało zebranie Rady Pedagogicznej 
znacznie różniące się od tego w rzeczywistości. Poprzez spektakl starano się 
wydobyć emocje i pokazać nauczyciela od drugiej strony opiekuńczej, 
wrażliwej i troskliwej.

Pasowanie na Ucznia
14 października odbyło się 
pasowanie na ucznia, czyli jedno z 
najważniejszych wydarzeń w 
szkolnym życiu pierwszoklasisty. 
Od tego dnia każde dziecko czuje 
się już prawdziwym uczniem, czyli 
pełnoprawnym członkiem szkolnej 
rodziny.
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W Dniu Edukacji Narodowej nasze pierwszaki zostały oficjalnie przyjęte do 
społeczności uczniowskiej, otrzymując legitymację i pijąc sok z cytryny, który 
nie dla wszystkich okazał się kwaśny. Uczniowie klas pierwszych ślubowali 
być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. Miejmy nadzieję, że 
dotrzymają słowa!



Spotkanie z panią Policjantką 
W piątek 15.10.21 r. młodszych uczniów naszej 
szkoły odwiedziła sierżant sztabowy Paulina 
Piechowiak. Pani policjantka przypomniała 
najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa 
podczas przechodzenia przez jezdnię, zabaw i 
spotkania z nieznajomym. Zwróciła uwagę 
uczniów na numer alarmowy oraz umiejętność 
wzywania pomocy. 

Bieg Żeromskiego
28.11.21 roku uczniowie naszej szkoły 
zebrali się na stadionie Olimpii 
w Starym Luboszu. W tym dniu po raz 
czternasty odbył się Bieg im. Stefana 
Żeromskiego, patrona naszej szkoły. W 
zależności od wieku zawodnicy mieli 
różne trasy do pokonania. 
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Na mecie każdy z zawodników dostał dyplom i czekoladę. Osoby, które zajęły 
1-3 miejsca dostały medal i upominek, osoby z miejscem 4-6 również 
dostawały prezent. Na końcu odbyło się losowanie nagród. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!



Dzień dyni
Dzień dyni jest to święto obchodzone
w październiku, nasi przedszkolacy w tym dniu 
ubrali się na pomarańczowo. W ostatni czwartek 
października grupa „Kotków” z przedszkola 
zawitały u p. Kasi z Publicznej Biblioteki. Dzieci 
wykonywały dynię z papierowych kubeczków. 
Dzień dyni obchodzono również w zerówce. 
Najbardziej wyczekiwanym momentem przez 
przedszkolaki było wspólne pieczenie babeczek 
dyniowych. Zwieńczeniem tego dnia była 
degustacja własnoręcznie przygotowanych 
wypieków.

Pasowanie na Przedszkolaka
Dnia 27.10 dzieci z grupy “Kotki” były pasowane na przedszkolaka. 
Natomiast dnia 28.10 przedszkolakami zostały “Misie”.
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Dzień Niepodległości
Z okazji Dnia Niepodległości szkolne koło teatralne, 
pani Monika Szczawik oraz pani Dominika 
Cwojdzińska przygotowali przedstawienie pt. “Dzieci 
z Wrześni”. Dzieci z Wrześni są symbolem walki z 
germanizacją w szkołach. 

Dzień postaci z bajek
5 Listopada, z okazji urodzin Walta Disneya, na całym świecie obchodzony 
jest dzień postaci z bajek. Tego dnia Przedszkolaki poprzebierały się za 
ulubionych bohaterów.
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Głównym przesłaniem przedstawiania było uświadomienie, że wolność wywalczona 
przez naszych przodków jest wartością samą w sobie, którą powinniśmy pielęgnować 
i doceniać.



Wycieczka do Łodzi
Zastanawiałeś się kiedyś co łączy ze sobą 
muzykę, parę wodną, kosmos i teledysk 
nakręcony dronem? Jeśli nie to koniecznie 
odwiedź Centrum Nauki i Techniki EC1 w 
Łodzi! Miejsce to stało się destynacją wycieczki 
uczniów klas: 6a, 7a i 7b, gdzie zgłębiali 
zagadnienia fizyki oraz muzyki. Była  to 
niesamowita przygoda oraz nauka przez 
zabawę i doświadczenia.
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Niedawno odbyły się wybory do młodzieżowej rady gminy Kościan. Kandydatów było 
dwudziestu dwóch z czego niektórzy byli z naszej szkoły. Kandydaci brali udział w 
szkoleniu, po czym organizowali kampanię wyborczą.  W wyborach swój głos oddały 
263 osoby. Do Młodzieżowej rady zostali wybrani uczniowie z największą liczbą 
głosów. Są nimi:
1. Anna Peszel - Stare Oborzyska
2. Jędrzej Kościański - Stary Lubosz
3. Maria Łabińska - Stary Lubosz
4. Julia Dudkowska – Racot
5. Zofia Flaczyk – Racot
6. Nikodem Gryzoń - Stary Lubosz
7. Józefina Kaźmierska - Stare Oborzyska
8. Wiktor Ropiński- Racot
9. Aleksandra Szczepaniak – Bonikowo
10.Izabela Szczepaniak – Bonikowo
11.Antoni Bartoszewski - Stary Lubosz
12.Julia Naskręt - Stare Oborzyska
13.Jagoda Pietrzyńska - Stary Lubosz
14.Marcel Walczak - Stary Lubosz
15.Alicja Kasprzak - Stary Lubosz
Gratulujemy osobom, które dostały się do Młodzieżowej rady gminy, a w 
szczególności koleżankom i kolegom z naszej szkoły! 

Młodzieżowa Rada Gminy
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Dzień dobry, czy możemy 
przeprowadzić z Panią wywiad
do gazetki szkolnej?
Oczywiście, miło mi.

Jak się Pani czuje po powrocie do 
szkoły
Nie mogłam się doczekać powrotu do 
szkoły. Dużą przyjemność sprawia mi 
opieka nad moim synkiem, natomiast 
bardzo lubię swoją pracę, więc po roku 
przerwy tylko czekałam na powrót. 
Stęskniłam się za swoimi uczniami oraz 
koleżankami i kolegami z pracy. 

Czy od zawsze chciała Pani zostać 
nauczycielką?
Jako dziecko bardzo chciałam zostać 
weterynarzem. Później plany się 
pozmieniały i idąc do liceum planowałam 
być psychologiem dziecięcym. W trakcie 
edukacji pojawiło się zamiłowanie do 
języka polskiego, literatury i sztuki. Moja 
polonistka stale utwierdzała mnie w 
przekonaniu, że dobrze radzę sobie z tym 
przedmiotem. Zbudowała we mnie 
poczucie własnej wartości oraz wiarę we 
własne możliwości. Bardzo jej za to 
dziękuję. Postanowiłam połączyć moje 
zainteresowania z dziedziny psychologii 
oraz języka polskiego i wybrałam zawód 
nauczyciela. 

Wywiad z … panią Moniką Szczawik

Czy uczęszczając do szkoły była 
Pani wzorową uczennicą?

Nigdy nie miałam problemów z nauką. 
Były lata nauki, kiedy miałam 
świadectwo z wyróżnieniem, były też 
takie, kiedy go nie miałam. Byłam typem 
osoby, która bardzo lubiła angażować się 
w różne szkolne akcje, czynnie działałam 
w samorządzie klasowym lub szkolnym. 

Czy lubiła Pani przedmioty ścisłe? 
Jak Pani sobie z nimi radziła? 
Przedmioty ścisłe to moja zmora. 
Pamiętam, że matematyka nie szła mi 
najlepiej, natomiast oceny z fizyki i 
chemii były dość dobre. Mimo 
predyspozycji do przedmiotów 
humanistycznych, uwielbiałam biologię. 
W liceum zdecydowałam się zdawać 
maturę z tego przedmiotu. 

Czy będąc uczennicą lubiła pani 
czytać lektury? 
Nie wszystkie lektury czytałam z chęcią i 
zapałem, aczkolwiek muszę przyznać, że 
udało mi się przeczytać je wszystkie. 
Moje polonistki (w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum) były bardzo 
wymagające... 

Czy ma pani jakąś ulubioną lekturę? 
Tak, są lektury, które chętnie czytam i 
omawiam z moimi uczniami. Lubię 
między innymi: ,,Małego 
Księcia’’ , ,,Iqbala’’, ,,Opowieść 
wigilijną’’, ,,Balladynę’’, ,,Kamienie na 
szaniec’’. 
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Bardzo lubię ,, Pana Tadeusza ", ale to 
nie była ,,miłość’’ od samego początku, 
dopiero po którymś podejściu do lektury, 
rozumiejąc już sens i znaczenie tego 
utworu, odnalazłam w nim prawdziwe 
piękno.
 
Co myśli pani o dzisiejszej niechęci 
do czytania między innymi ,,Pana 
Tadeusza”?
Wydaje mi się, że przeszkodami są 
trudny, dawny język oraz nieaktualna 
tematyka, w której uczniowie się nie 
odnajdują. Większość lektur szkolnych 
powstała w epokach z którymi 
współczesna młodzież ma niewiele 
wspólnego. Niekiedy dopiero po 
omówieniu wybranych dzieł, uczniowie 
zauważają, że są to zwykle wartościowe 
treści. 

Jaka epoka i rodzaj literacki, jest 
Pani ulubionym?
Nigdy się na tym nie zastanawiałam. Nie 
mam jednej,  ulubionej epoki, czy rodzaju 
literackiego. We wszystkich okresach 
twórczych, we wszystkich rodzajach i 
gatunkach literackich można odnaleźć coś 
inspirującego, zaskakującego. Gdybym 
miała jednak wybrać, postawiłabym na 
romantyzm. Podobają mi się  
nawiązywanie do ludowości, 
indywidualizm bohatera romantycznego, 
zainteresowanie sferą duchową, mistyczną, 
tajemniczość i elementy fantastyczne. 
Przemawia do mnie niejasny, często 
ponury klimat dzieł romantycznych. 

Pani ulubiona książka, wykonawca i 
rodzaj muzyki?
Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie, gdyż słucham różnych 
gatunków muzycznych - muzyki 
klasycznej, rapu, muzyki folkowej, popu, 
rocka.   Zawsze staram się szukać 
utworów, które mają  wartościowy 
przekaz. Muzyki słucham najczęściej 
podczas samotnych podróży samochodem. 
Wtedy śpiewam, nucę, odkrywam nowe 
kawałki, analizuję oraz wyobrażam 
sobie ,,co autor miał na myśli’’ 😊. Jeśli 
chodzi o książki, to uwielbiam Remigiusza 
Mroza.  Ostatnio zaczęłam zagłębiać się 
w dzieła naszej noblistki Olgi Tokarczuk.

Czy ma pani jakieś zainteresowania 
poza pracą?
Obecnie moje zainteresowania krążą  
wokół mojego rocznego syna Tymka. 
Ponadto  lubię oglądać filmy, zwłaszcza 
seriale, czytać książki, gotować. Ostatnio 
zainteresowałam się teatrem dzieci i 
młodzieży. Bardzo dobrze zaczęło to 
wychodzić w naszej szkole. Widzę, że 
uczniowie bardzo się w to angażują, 
dlatego chciałabym poszerzyć swoją 
wiedzę w tym zakresie. 

Co Pani uważa za swój największy 
sukces zawodowy?
Swoją pracę w zawodzie nauczyciela 
zaczęłam w 2017 roku. Myślę, że jeszcze 
muszę poczekać na większe sukcesy 
zawodowe. Uważam jednak, że moim 
małym sukcesem jest pozytywny kontakt 
z uczniami. Czuję, że mam z nimi bardzo 
dobrą relację. Wydaje mi się, że uczniowie 
mają do mnie zaufanie, jest to dla mnie 
bardzo istotne.
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Jakie cechy charakteru powinien 
mieć nauczyciel języka polskiego?
Myślę, że praca wszystkich nauczycieli 
jest niezwykle wymagająca. Uważam, że 
nauczyciel powinien pamiętać, iż ma 
kontakt nie tylko z uczniem, ale przede 
wszystkim z człowiekiem, który też ma 
swoje potrzeby, mocne i słabe strony. 
Myślę, że nauczyciele powinni być 
wyrozumiali, ale również wymagający, 
zaangażowani w swoją pracę, ludzcy. 
Moim celem jest przede wszystkim 
wychować swoich uczniów na dobrych, 
kreatywnych, pewnych siebie ludzi.  

Czego nie lubi Pani w swojej pracy? 
Co Panią denerwuje? 
Denerwuje mnie ciągłe uzupełnianie 
dokumentów. Uważam, że tego jest 
zdecydowanie za dużo...

Czy przeszkadza Pani, kiedy ludzie, 
z którymi Pani rozmawia bądź pisze 
robią błędy ortograficzne?
Zauważam, gdy ktoś popełnia błędy 
ortograficzne, np. podczas pisania SMS 
lub w wypowiedziach ustnych. Oczywiste 
jest, że gdy uczniowie popełniają błędy na 
lekcji, to zwracam im uwagę i informuję, 
jak należy wypowiadać się lub pisać 
poprawnie – taka jest moja rola. W 
rozmowie prywatnej ze znajomymi lub 
rodziną staram się tego nie robić, 
ponieważ uważam, że jest to niegrzeczne i 
po prostu nieeleganckie. 

Uważa Pani, że ósmoklasiści poradzą 
sobie z egzaminami, nie tylko z 
języka polskiego, ale ogólnie?  
Oczywiście, myślę, że sobie poradzą, 
ponieważ są to mądrzy i inteligentni 
ludzie. Trzymam za nich kciuki z całego 
serca i wierzę w ich wiedzę i siłę. Jestem 
przekonana, że wyniki będą bardzo dobre.

Bardzo dziękujemy, że zgodziła się 
Pani na udzielenie wywiadu. Co 
chciałaby Pani powiedzieć i życzyć 
naszym czytelnikom?
Ja również dziękuję. Z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, chciałabym 
wszystkim życzyć dużo zdrowia oraz 
pięknego czasu spędzonego w gronie 
rodziny. Bądźcie dla siebie dobrzy! 
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RĘCZNIE ROBIONA BIŻUTERIA

Płyta ulubionego zespołu

Planszówki

Zestaw kosmetyków

Książki

Perfumy

Zestaw świątecznych Herbatek

Prezentownik
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Pierniczki
Składniki
 2 szklanki (320 g) mąki pszennej
 2 łyżki miodu
 2/3 szklanki cukru
 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej lub domowej)
 2 łyżki masła
 1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
 ok. 2 - 4 łyżki ciepłego mleka

Sposób przygotowania
1. Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać 

(najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy,
a następnie masło i jedno jajko.

2. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie 
gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie 
wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.

3. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości 5 mm. 
Foremkami wykrawać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie.

4. Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie, jeśli pierniczki 
będziemy dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół 
bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 
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Redakcja gazetki szkolnej Byle do dzwonka 
przygotowała konkurs dla uczniów klas I-VIII. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia 
zrobionego przez siebie wypieku świątecznego. 

Na prace czekamy do 23.12.2021 r. 
Zdjęcia należy przesłać na maila 

gazetka_szkolnalubosz@pocztaonet.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Konkurs
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Krzyżówka świąteczna 

1. Biały, pada czasami za oknem.
2. Jedzona przy świątecznym stole. 
3. Na czubku choinki. 
4. Śpiewana w święta.
5. Tydzień po wigilii.
6. Składane na święta. 
7. Wiszą na choince. 

8. Pod świątecznym obrusem.
9. Wieczorna msza bożonarodzeniowa.
10.Łamany z najbliższymi na początku 

wigilii. 
11.Lepiony ze śniegu. 
12.Świąteczne drzewko. 

13.Przybieżeli do … pasterze.

Rozwiązania prosimy przesyłać na maila: blazej.szymanowski@zslubosz.pl
W temacie wpisując: krzyżówka

21



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Wam 
drodzy Czytelnicy zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych 
wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam 
spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego 
Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje 
Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Życzy Redakcja
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