
 

 

 

Kronika szkolna 
 W dniu 1 września o godzinie 8.00 

uroczystą Mszą Świętą w kościele pod 

wezwaniem św. Katarzyny w Ryczywole 

uczniowie, nauczyciele i rodzice powitali 

nowy rok szkolny. Ksiądz 

proboszcz  zaapelował do naszych 

uczniów, aby poprzez wytrwałą naukę 

rozwijali swoje zdolności i pogłębiali 

wiedzę. Następnie na placu szkolnym po 

odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani 

dyrektor M. Fusiek, zapoznała 

z kalendarzem nowego roku, ważnymi 

informacjami dotyczącymi jego 

organizacji, przedstawiła zgromadzonym 

nowych nauczycieli rozpoczynających 

pracę w naszej szkole oraz życzyła 

wszystkim uczniom i nauczycielom 

wytrwałej i owocnej pracy. Następnie 

uczniowie udali się na swoje klasowe 

spotkania z wychowawcami. Życzymy 

wszystkim uczniom wielu sukcesów 

w nauce oraz ogromnej satysfakcji 

z przyswajania wiedzy w roku szkolnym 

2018/2019. 
 

 W dniu 10 września odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. Wybory te  

prowadziła pani Renata Strzelczyk. 

Opiekunką  Samorządu, została pani 

Elżbieta Nakończy, której pomagać 

będzie p. Halina Boryczka. 

Przewodniczącą szkoły ponownie 

wybrano Oliwię Sendybył, zastępcą został 

Karol Kowalczuk, skarbnikiem - Igor 

Pomarański, sekretarzem – Rafał Wrona. 

Życzymy im owocnej pracy.  

 

 W dniu 17 września odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Powiatowej 

Komendy Policji w Kozienicach na temat 

zachowania bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły oraz bezpiecznych zachowań 

w przypadku różnego typu zagrożeń dla 

dzieci i młodzieży. Pan Policjant omówił 

zasady poruszania się po ulicy, chodniku 

i odczas jazdy rowerem.  Uczniowie mieli 

także okazję przypomnieć sobie, jakie 

stosujemy środki ostrożności podczas 

podróży samochodem. Zwrócił uwagę 

na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać 

na dzieci w innych sytuacjach 

i w kontaktach z obcymi. Ponadto 

podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy 

odblaskowe, które każdy uczeń powinien 

posiadać. Było to bardzo pouczające 

spotkanie, za które serdecznie 

dziękujemy! 

 

 W czwartek 20 września ponad 500 osób 

przeszło z Żytkowic do Królewskich 

Źródeł. Wśród nich byli uczniowie naszej 

szkoły. Na początku wszyscy wybrali się 

do Pomnika Mauzoleum. Opowiedział 

o nim Krzysztof Zając z Kozienickiego 

Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznych. Z Żytkowic uczestnicy 



ruszyli w ośmiokilometrową trasę 

do Królewskich Źródeł, gdzie odbyło się 

podsumowanie rajdu, w tym konkursy: 

krajoznawczy, historyczny, a także 

z wiedzy o Elektrowni Kozienice 

z nagrodami od Enei Wytwarzanie. 

 

 22 września uczniowie naszej szkoły z klas 

IV, V, VI, VIII wzięli udział w rajdzie 

pieszym zorganizowany przez Kozienickie 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych. Rajd nosił nazwę „IX Marsz 

Szlakiem Bojowym 31 Pułku Strzelców 

Kaniowskich po Powiecie Kozienickim”. 

Podczas rajdu towarzyszyliśmy 

rekonstruktorom na trasie ze Studzianek 

Pancernych, niebieskim szlakiem pieszym 

do Chodkowa, następnie do szkoły w Woli 

Chodkowskiej. W czasie marszu przez 

rekonstruktorów składane były kwiaty 

w miejscach pamięci narodowej. 

Zorganizowane były pogadanki na temat 

historycznych miejsc na trasie, pokazy 

wyposażenia  i wyszkolenia 

rekonstruktorów oraz ognisko w miłej 

wojskowej atmosferze, a także historyczny 

konkurs z nagrodami. Podczas marszu 

uczniowie mogli skorzystać z jazdy 

historyczną ciężarówką wojskową sprzed 

1939 roku. Opiekunami uczniów były 

panie: Renata Strzelczyk i Halina Najda. 

Kleks 

 

MiniWywiad 
o maxisprawach 
  

W nowym roku szkolnym pracę 

w naszej szkole podjęły nowe panie 

nauczycielki: p.Magdalena Banaszek, 

p.Anna Kowalczyk i p.Karolina Baran. 

Panie zgodziły się odpowiedzieć nam na 

kilka pytań. 

 

Kleks: Czy jest to Pani  pierwsza praca? 

Pani Magdalena Banaszek: Nie to nie jest 

moja pierwsza praca. 

Pani Anna Kowalczyk: Jeżeli chodzi 

o pracę w szkolę, to tak, to moja pierwsza 

praca. 

Pani Karolina Baran: Nie, to nie jest moja 

pierwsza praca. 

 

Kleks: Czy podoba się Pani praca w naszej 

szkole? 

p. M. Banaszek: Tak, to bardzo fajna szkoła, 

kameralna, małe klasy oraz grzeczni 

uczniowie. 

p. A. Kowalczyk: Tak,  podoba mi się 

bardzo, ponieważ od zawszę chciałam 

pracować w szkole, a nie ukrywam, ze ta 

szkoła nie jest mi obca.  

p. K. Baran: Oczywiście, że tak. 

 

Kleks: Którą klasę pani uczy? 

p. M. Banaszek: Teraz jestem jako 

nauczyciel wspomagający w klasie trzeciej. 

p. A. Kowalczyk: Moimi podopiecznymi są 

dzieci w przedszkolu. 

p. K. Baran: Uczę czwartą i ósmą klasę 

matematyki. 

Kleks: Bardzo dziękuję za rozmowę.  

Zuzanna Staszewska 

 

KĄCIK LITERACKI 

 
 

Naszą tradycją stało się już 

wspominanie wakacji we wrześniowym 

numerze „Kleksa”. Wspomnieniami 

podzieliła się z nami Zuzia   

 
*** 

Te wakacje były bardzo udane. W lipcu 

pojechałam z siostrą nad morze. 

Spędziłyśmy tam tydzień. Czas mijał nam 

na chodzeniu na plażę, graniu w gry 

planszowe, rysowaniu i czytaniu książek. 

Po tym wyjeździe czas spędzałam 

na kąpaniu się w basenie z siostrami, 

rozmowach z kuzynkami, graniu 

na komputerze i rozmowach z bliskimi. 



Często urządzaliśmy grille. Sierpień też 

spędziłam w domu. Rysowałam, czytałam, 

pływałam w basenie itp. Chodziliśmy nad 

Radomkę i jeździliśmy rowerami. 

W ostatnim tygodniu wakacji pojechałam 

z siostrą na zakupy. 

Moje wakacje były zabawne 

i ciekawe. Dużo się działo przez te dwa 

miesiące. Mam nadzieję, że wam również 

udało się odpocząć od szkoły przez tę 

przerwę. 

   Zuzanna Czerwińska 

 

 
*** 

 

W „Kąciku literackim” zaprezentujemy też 

krótkie wiersze Oli I Kuby.  

  

Pierwszy promyczek słońca, 

Tańczy na mym policzku, 

Choć jestem jeszcze śpiąca, 

Usiadłam przy stoliczku. 

 

Za oknem mego domu, 

Kwitnący czeka sad, 

Nie mówiąc nic nikomu, 

Ruszyłam śmiało w świat. 

Ola Kowalczuk 

 

 

Jesień 

 

Wolno idzie do nas jesień 

Różne barwy lasów niesie, 

Liściom zmienia kolory 

Jesień różne ma humory. 

 

Gdy się trochę zdenerwuję 

To pogoda się zepsuje 

Będą deszcze, będą słoty 

A gdzie będzie kolor złoty? 

Kuba Skotak 

 

 

 
Z kart historii 

 

Za datę rozpoczęcia II wojny 

światowej przyjmuje się 1 września 

1939 roku. Tego dnia,  z samego rana, 

Niemcy rozpoczęli natarcie 

na terytorium Polski z zachodu. 

17 września Armia Czerwona 

przyłączyła się do III Rzeszy (pakt 

Ribentrop-Mołotow) i zaatakowała 

ze wschodu Polski. Obszar działań 

wojennych objął prawie całą 

Europę, wschodnią i południowo-

wschodnią Azję, północną Afrykę, 

część Bliskiego Wschodu i wszystkie 

oceany. Niektóre epizody wojny 

rozgrywały się nawet 

w Arktyce i Ameryce Północnej. 

3 września przystąpiły 

do wojny Wielka Brytania i Francja 

(w piśmiennictwie zachodnim można 

spotkać tę datę jako początek wojny). 

Po ciężkich walkach w Berlinie, 2 maja 

1945 roku załoga miasta skapitulowała. 

Wcześniej, 30 kwietnia, Adolf Hitler 

popełnił samobójstwo. W dniu 6 i 9 

sierpnia Amerykanie spuścili  dwie 

bomby atomowe na Hiroszimę 

i Nagasaki. Wojnę definitywnie 

zakończyło podpisanie aktu 

bezwarunkowej kapitulacji Japonii 

2 września 1945. 

Karol Kowalczuk 

 

 

Ciekawostki 
 

 Zielony barwnik liści powstaje 

w wyniku działania promieni 

słonecznych. Gdy zbliża się 

jesień i słońce świeci krócej, powstaje 

go dużo mniej. Wówczas główną rolę 

w tworzeniu barwy liścia zaczynają 

odgrywać inne barwniki, np., żółte 

lub pomarańczowe.  



 Astronomiczna jesień rozpoczyna się 

w momencie równonocy jesiennej 

i trwa do momentu przesilenia 

zimowego, co w przybliżeniu oznacza 

na półkuli północnej okres pomiędzy 

23 września a 22 grudnia (czasami daty 

te wypadają dzień wcześniej lub dzień 

później, a w roku przestępnym mogą 

być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). 

 W świecie roślin i zwierząt jest to okres 

gromadzenia zapasów przed zimą.  

Dominik Drewnik 

 

 

 

 
 

 

WYKREŚLANKA 

Znajdź i wykreśl 14 słów związanych 

z jesienią. Wyrazy znajdują się w pionie, 

poziomie, na ukos i wspak. Pozostałe litery 

czytane rzędami utworzą hasło również 

związane z jesienią. 

 

J D E S Z C Z B K K 

A G P A Ł G M A S A 

R R A A S B L R Z S 

Z Z J A R O I O K Z 

Ę Y L E S A E S O T 

B B L Z Ż A S A Ł A 

I Y E L I Ś Ć O A N 

N K A Ł U Ż E T L Y 

A E I Z D Ę Ł O Ż O 

 

Ola Kowalczuk 

 

 

 

W nowym roku szkolnym 

2018/2019 redakcja „Kleksa” 

życzy wszystkim pracownikom 

szkoły satysfakcji z wykonywanej 

pracy, uczniom – przyjemnej 

nauki, samych bardzo dobrych 

ocen oraz niezapomnianych 

przeżyć, wszystkim – wspaniałego 

roku szkolnego.  

 

 

 

 


