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40-lecie

Gminy Radków



AKTUALNOŚCI
UCZNIOWSKIE NEWSY

W dniu 29 września obchodziliśmy 

,,Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania’’. 

W rolę czytających wcielili się rodzice, 

dawni absolwenci, strażacy oraz 

Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Nasze 

Dzieciaki’’. Taka forma czytelnictwa bardzo 

podobała się naszym uczniom. 

4 października uczniowie klas V i VI z 

okazji Dnia Chłopaka wybrali się do kina 

Muza we Włoszczowie na film ,,King: Mój 

przyjaciel lew’’. Pyszną pizzą 

zakończyliśmy ten nasz wtorkowy wypad.

Dnia 5 października odbył się 

wyjazd naszych Przedszkolaków 

oraz klas 1-3 do Włoszczowy na 

przedstawienie teatralne 

,,Calineczka’’. Wszystkim bardzo 

podobał się teatrzyk, a główna 

bohaterka skradła nie jedno nasze 

serduszko…



W czwartek 12 października w naszej 

szkole odbyło się przedstawienie z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Zostało ono przygotowane przez 

uczniów klasy VIII pod kierunkiem 

nauczycieli – wychowawców świetlicy 

szkolnej.

Dnia 19 października odbyły się 

zawody lekkoatletyczne, w 

których brali udział uczniowie 

klas 4-8 z SP z Radkowa, Bebelna, 

Chlewic i Moskorzewa. Naszej 

szkole udało się zwyciężyć w 

prawie każdej konkurencji. 

Gratulujemy!

Dnia 14 października obchodziliśmy 

40-lecie Gminy Radków. Uroczystość 

była okazją do wspomnień o ludziach, 

którzy na przestrzeni wielu lat walczyli 

o przywrócenie gminy, a następnie 

pracowali na rzecz jej rozwoju. Piękny 

występ przygotowali nauczyciele Pani 

Małgorzata Sokołowska-Nowak oraz 

Pan Leszek Wawrzyła z dziećmi i 

młodzieżą z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Radkowie. 

















Drogi 
pamiętniku…

Październik 2022

O rany… Dopiero październik! Rozpoczął się drugi miesiąc nauki, a 

ja już mam dość. Ciągle te sprawdziany i kartkówki… Gdzie tam do 

czerwca… Ale dobrze, że poza lekcjami dzieje się ciekawie…

Nasz kolega – G.P. jest nie do zniesienia! Niby może dzieją się z nim 

ciekawe akcje, lecz nieraz przesadza… Kiedyś w autobusie widziałam, 

jak zaczepiał ucznia klasy VI. Nie rozumiem, po co on to robi? Może 

chodzi o sprawę z papierosami… A właśnie! Zapomniałam dodać, że on 

myśli, że jest już dorosły! A nawet nie skończył szkoły podstawowej. 

Ciekawe jakimi ocenami się popisuje… A tak w ogóle, to co sądzicie o 

prezentach na Dzień Edukacji Narodowej? Moim zdaniem bez sensu! 

Wcale się nie postarali. Nie doceniają pracy naszych nauczycieli! 

Słyszeliście, że nasz samorząd ma dwóch sekretarzy? N.P. oraz W.W. To 

się porobiło! A chłopaki z naszej szkoły to chyba nie wiedzą jak się 

korzysta z toalet! Aż Pan dyrektor musiał interweniować i przypomnieć 

im, jak to się robi. Bo jak nie, to będą chodzić do pobliskiego lasu. Lecz 

dziewczyny nie są lepsze, niszczyły urządzenia sanitarne w łazience. 

Myślałby kto jakie święte, a takie same jak chłopaki! A wiecie co się 

wyprawia na szkolnej stołówce? Jak Pani A.K. serwuje zupę, to talerze 

wracają pełne jak przy podawaniu, a kiedy jest schabowy lub hamburger, 

to kolejka jest bez końca, i talerze wracają puste. Już im się w głowach 

poprzewracało! A o automacie to się już nie mówi – jest tam tyle dzieci, 

tak jakby nie dostawali jedzenia z domu! W naszych szatniach też się 

dużo dzieje, że aż Pan dyrektor musiał wkroczyć do akcji! Znalazło się 

paru mądrych, co zniszczyli piękne buty mojej koleżance N.M. Pan 

dyrektor wydał zarządzenie, że szatnie mają być zamykane na czas lekcji. 

Ale może to i dobrze, bo niby to dorośli uczniowie nie mają gdzie iść na 

papierosa… 

No to tyle w temacie, działo się trochę, lecz wracamy do 

rzeczywistości. Muszę zrobić aż dziesięć zadań z matematyki i rozpocząć 

czytanie lektury… Omawiamy ją za dwa dni, rozumiecie?! A stron liczy 

ponad czterysta! Tragedia… Tym razem trochę nerwowy zapis, lecz 

zmęczenie daje mi we znaki…


