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   krzyżówka 

 

1. Koralowa…….. 
2. Bal na  pożegnanie starego roku i powitanie 

nowego. 
3. Bohater kreskówek. 
4. 4. Środek poetycki. 
5. Takie małe słowo, które zastępuje  część 

mowy. 
Prawidłowe rozwiązania należy oddać Ani Świderskiej  do dnia  29 
stycznia 2019r. 
Wśród prawidłowych  rozwiązań wylosujemy i nagrodzimy jedno. 
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Humor 

Patrycja Mastalerz 

Gabriela Górowska 

  

 

 

 

Katecheta pyta ucznia: 
- Dlaczego tak lubimy śpiewać kolędy? 

- Bo są proste, melodyjne i mówią o 
narodzinach Pana Jezusa. 
- A dlaczego śpiewamy je w szkole, a nie w 
kościele? 

- Żeby pan dyrektor nie słyszał i nie  widział 
jak męczy się Pan Jezus, gdy my je 
śpiewamy!  

Sekretarka mówi do zapracowanego 
biznesmana: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby 
przyszła jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę.  

Tata pyta Jasia: 
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 
dwa komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.  

 

- Kto to jest prawdziwy 
narciarz? 

- Człowiek, którego stać na 
luksus połamania nóg w 
bardzo znanej 
miejscowości 
górskiej, przy pomocy 
bajecznie drogiego sprzętu.  
 

- 
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Profilaktyka  

       

Gabrysia 

Zielińska 

1. Odżywiaj się regularnie 

Regularność posiłków sprzyja dowozowi 
odpowiedniej ilości energii w ciągu dnia, 
wpływa pozytywnie na samopoczucie, 
koncentrację oraz utrzymanie odpowiedniej 
masy ciała. Najlepiej jadać między 3 a 5 
posiłków dziennie. Jeśli posiłki są bardziej 
obfite, wystarczy śniadanie, obiad i kolacja. 
Gdy preferuje się mniejsze posiłki, należy w 
ciągu dnia dołożyć 1 lub 2 przekąski. 
 2. Jedz dużo warzyw 

Warzywa powinny stanowić podstawę każdego zdrowego obiadu. Są źródłem 
witamin, składników mineralnych, przeciwutleniaczy 
i błonnika. 
3. Jaki jest najlepszy chleb? 

Węglowodany nie są „złem wcielonym”, ale nie są 
też produktem, bez którego dieta traci na wartości. 
Ważny jest dobór odpowiednich źródeł 
węglowodanów. Pierwszym celem jest spożywanie 
produktów pełnoziarnistych, z mąki razowej zamiast 
z wysokooczyszczonej. Najlepszym wyborem jeśli 
chodzi o pieczywo jest chleb żytni. 
4. Ogranicz napoje słodkie i soki 
Do picia powinna służyć woda i ziołowe herbaty. 
Słodzone napoje to ogromna dawka cukru i chemicznych dodatków, które źle 
wpływają na nasze zdrowie. Tak , 
więc   o zdrowym odżywianiu. 
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   Słowo od redakcji 

      Oddajemy do Waszych rąk 
pierwszy   numer gazetki Kleks. 
Opracowujemy ją na kółku 
humanistycznym, na które uczęszczają 
uczniowie z klasy V i  VII  
Jednak do gazetki może pisać każdy! 
     Zapraszamy wszystkich 

chętnych uczniów, aby zostali naszymi  
w s p ó ł p r a c o w n i k a m i . 
      Piszcie o tym, co Was interesuje, albo 
zgłaszajcie nam sprawy, jakie – Waszym 
zdaniem – warto poruszyć na łamach 
pisemka. Będziemy wdzięczni za 
wszystkie uwagi – również te krytyczne, bo 
one pomogą nam się doskonalić. W 
gazetce znajdziecie ar tykuły o 
wydarzeniach w szkole,  działalności 
Wolontariatu, sondaż, recenzję książek, 
które nas zainteresowały, przepis - 
niespodziankę,  zasady bezpieczeństwa 

krzyżówkę 

"Noc zimowa" 

 

Skrzeń tajemnica, 
Rozzłoceń mus! 
We mgle księżyca 

Jarzy się mróz! 
 

Okruchy śniegu 

Siecią swych fal 
Zasnuły w biegu 

Bezbronną dal. ..  

Życzymy wszystkim zasłużonego , 
bezpiecznego wypoczynku w czasie 

ferii zimowych.   Redakcja 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/weglowodany-proste-i-zlozone-w-diecie-zrodla-zapotrzebowanie_41947.html
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   Z życia szkoły  

      
 

 

 

 

 

. 
 

Justyna  Krzyżak 

Dnia 12 października 2018 r. odbyła 
się uroczystość Ślubowania uczniów 
klasy pierwszej. 14 najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, zaprezentowało   
ciekawy program  artystyczny 
przygotowany przez panią Bernadetę 
Bogdanowicz. Aktu pasowania dokonał 
pan dyrektor Ryszard Baziak. W tym wyjątkowym dniu  dzieci otrzymały 
legitymacje szkolne, teczki na świadectwa oraz upominki od wychowawcy, 
rodziców i kolegów z klas 0-3. Po uroczystości rodzice przygotowali dla dzieci z 
klas młodszych słodki poczęstunek.  
 

 

 

Dnia 18 października 2018 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły, 
która pozwoliła upamiętnić wielkiego charakterem Polaka. Program 
artystyczny pod tytułem KSIĘŻE JURKU PAMIĘTAMY przypomniał 
wszystkim jego wyjątkowe zasługi i dokonania, oraz tragiczną śmierć.  
Montaż słowno– muzyczny  
przygotowali uczniowie pod 
kierunkiem Pani Urszuli Baziak.  

Dnia  12 października  odbyła się akademia z okazji 
Dnia Edukacji  Narodowej przygotowana przez 
uczniów klasy VII i 3 gimnazjum, pod czujnym okiem 
Pani Magdaleny Szczurek. Wiele ciepłych i miłych 
słów popłynęło w kierunku Naszych nauczycieli. 
Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za 
codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, 
czujność i troskę o dobro wychowanków. Po części artystycznej odbyło się rozdanie 
„Dyplomów 2018” dla Nauczycieli.  

      17   

Rozmaitości 

Zima , w tym roku na dobre u nas się rozgościła. się  u nas. Nie musimy już 
marzyć o białym puchu, bo mamy go na wyciagnięcie ręki. Za oknem rozpościera 
się bajecznie zimowy krajobraz, a my już nie możemy się doczekać ferii, kiedy to 
będziemy  mieli wreszcie więcej czasu na zabawy na śniegu, jazdę na sankach i  
nartach. Pamiętajcie jednak o  tym, że 

WASZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SĄ NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC: 
1. Do uprawiania sportów zimowych wybierajcie tylko bezpieczne miejsca! 
2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbajcie o bezpieczeństwo własne i 

innych! 
3. Wychodząc na dwór pamiętajcie o właściwym ubraniu! 
4. W momencie, gdy wyczujecie, że Wasze ubranie jest mokre, udajcie się do 

domu by je zmienić na suche! 
5. W czasie zabaw śnieżkami nie wybierajcie za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych 

szklanych przedmiotów! 
6. Spędzając ferie w domu pamiętajcie o bezpiecznym posługiwaniu się 

urządzeniami elektrycznymi! 
7. W czasie ferii nie spędzajcie  zbyt dużo czasu przed telewizorem! 
8. W czasie korzystania z Internetu pamiętajcie,  że nie każdy nowo poznany 

kolega ma zawsze dobre zamiary w stosunku do ciebie! 
9. Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla Waszych  oczu! 
10. Pamiętajcie  o telefonach alarmowych straż pożarna 998, policja 997, 

pogotowie 999 i numer ratunkowy 112. 
11. Pod żadnym pozorem nie wchodźcie na zamarznięte zbiorniki wodne! 
12. W kontaktach z obcymi pamiętajcie  o swoim bezpieczeństwie! 
13. Jeśli jesteście  sami w domu,  nie otwierajcie drzwi obcym! 
14. Pamiętajcie  o zdrowym odżywianiu, owoce i warzywa zawierają dużo 

witamin przydatnych w zimne dni! Patrycja Mastalerz 
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Kącik czytelniczy 

    Witajcie, to ja, mól książkowy. 
W dzisiejszym wydaniu gazetki 
chcę wam przedstawić bardzo 
ciekawą lekturę. „Przygody 
Robinsona Crusoe” Daniela Deofe. 
Jest powieścią napisaną dosyć 
dawno temu, bo w 1719 roku. 
Mimo tak wielkiej różnicy czasu, 
dzielącej nad od daty wydania 
książki, wciąż cieszy się ona dużym 
zainteresowaniem. 
 Autor porusza w książce 
ważne tematy, popularne w okresie 
historycznym, w którym on żył. 
Chodzi tu przede wszystkim o 
problematykę niewolnictwa i 
kolonializmu, bardzo 
rozpowszechniającego się w XVIII 
w. Angielski pisarz przedstawia 
historię Robinsona Crusoe – 
żyjącego w XVII w. brytyjskiego 
kupca z wielkim upodobaniem 
marynistyki. W młodości, bez 
zgody rodziców wypływa na pełne 
morze. Od tego momentu zaczynają 
się jego PRZYGODY. Wielkie 
sztormy i walki z piratami wkrótce 
stają się codzienną rzeczywistością. 
Rozbicie statku, niewola 
mauretańska, podróże handlowe do 

Gwinei, aż po rozbicie na 

nie opisane przez Defoe na 
stronnicach książki.. 
Szczególną uwagę przykuł on do 
napisania wątku pobytu 
Robinsona na bezludnej wyspie. 
Własnoręcznie buduje on fort, 
plantację kukurydzy, zagrodę dla 
kóz. Wkrótce potem 
urzeczywistnia się jego koszmar 
– przybywają kanibalistyczni 
piraci. Ratuje on z ich niewoli 
Piętaszka – pierwszego 
człowieka, z którym zamienił 
słowo od blisko 5 lat. Razem z 
nim i jego plemieniem 
przygotowuje się do walki z 
oprawcami chłopca. Jak to się 
zakończy? Czy Robinson 
przetrwa walkę z piratami? Czy 
powróci do ukochanej Anglii? 

Sami się o tym przekonajcie… 

 
Oskar Górowski 
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Ż życia szkoły 

Martyna Rembiasz 

   W dniu 28 września uczniowie klasy VII i VIII 
pojechali   na Małopolską Noc Naukowców do 
Tarnowa. Noc Naukowców to pokazy, wykłady i 
eksperymenty odbywające się co roku w ostatni 
piątek września w małopolskich instytucjach 
naukowych. Celem jest popularyzacja nauki wśród 

mieszkańców regionu oraz zachęcanie młodych do wybrania kariery naukowej. Uczniowie 
obejrzeli pokazy w I Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym i 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 
W tym roku przygotowano mieszankę nowości i sprawdzonych, lubianych przez 
odwiedzających atrakcji. Pokazy i zajęcia popularnonaukowe z bardzo wielu dziedzin nauki 
(matematyka, ekonomia, informatyka, filologia, sztuka, elektrotechnika, przyroda, 
fizjoterapia i wiele innych). Uczniowie podziwiali 
eksperymenty chemiczne, pokazy z ciekłym azotem oraz 
lubiane zajęcia w kompleksie Instytutu Ochrony Zdrowia. 
To była fascynująca podróż do świata niezwykłych 
eksperymentów i naukowych doświadczeń. Jak co roku, 
przygotowano program obfitujący w moc atrakcji. .  

 

 27 listopada odbyła się w 
naszej szkole zabawa 
andrzejkowa. Pierwszą część 
zabawy prowadził Klaun, 
dzięki któremu wszyscy, 
niezależnie od wieku, bardzo 
dobrze się bawili. Druga 

część dla uczniów klas 6 - 3 Gim prowadzona była przez naszego 
absolwenta, który z Samorządem Uczniowskim przygotował ciekawe 
konkursy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się andrzejkowe wróżby. 
Rodzice przygotowali dla wszystkich poczęstunek. Zadowoleni i pełni 
wrażeń po skończonej zabawie wszyscy rozeszli się do swoich domów.  
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   Sondaż 

 

W 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przed świętem 11 

listopada przeprowadziliśmy wśród uczniów klas młodszych i starszych sondę 

na temat: CO DLA MNIE ZNACZY, ŻE POLSKA JEST NIEPODLEGŁA? 

Odpowiedzi były różne, czasami ciekawe, czasami oryginalne. Podajemy 

najczęściej się powtarzające i te najbardziej interesujące. 
● To znaczy, że nie ma wojen. Uczeń klasy II 
● Nie jesteśmy lekceważeni przez inne kraje, mamy swoją historię i 
wolność. Uczeń klasy VII 
● Możemy czuć się wolni, a nie pod zasadami innego państwa, możemy 

robić to, co dla nas jest słuszne. Uczeń klasy VII 
● Nie jest uzależniona od innych krajów. Uczeń klasy VI 
● Znaczy to, że dawniej bito dzieci, i że modliły się po polsku a teraz modlą 

się po polsku i ich nie biją. Uczeń klas II 
● Jest wolna, samodzielna, nie podlega komuś, wszystko jest polskie, sama 

decyduje o swoim losie. Uczeń VI 
● To znaczy, że jestem wolny, mogę mówić po polsku, uczę się polskiej 
historii. Nie jestem uciskany , poddany innej kulturze. Uczeń klasy VII 
● Nie jesteśmy lekceważeni przez inne kraje, mamy swoją historię i 
wolność. Uczeń klasy VII 
● To znaczy ,ze jesteśmy wolni, a kiedyś byliśmy pod zaborami. Kornik 

● Niepodległość to znaczy wolny kraj , który ma wspólny język, kulturę. 
Uczeń klasy V 

● To znaczy, że Polska odzyskała swój kraj jest wolna. Uczeń klasy V 

● To znaczy, że nasza Ojczyzna jest już wolna, że mamy własne rządy i nikt 

nami nie rządzi. Uczeń klasy V 

● Jest wolna, wywalczona, ma prawo decydowania o sobie. Uczennica klasy V 

● Moim zdaniem oznacza to, że Polska jest wolna. Ma swoje prawa oraz 

każdy człowiek może czuć się bezpiecznie. Uczennica klasy VIII 
● Jest wolna , bezpieczna i wywalczona. Uczennica klasy VI 
● Znaczy to dla mnie, że nasz kraj jest wolny. Uczennica klasy VIII 
● Polska jest niepodległą, nie musimy walczyć z innymi krajami. Uczeń klasy III 
● Jest wolna i niezależna od innych. Uczeń klasy VII 
● Dla mnie jest to wolność od komunizmu, wolność słowa oraz wolność 

wyznawania wiary. Uczennica klasy VIII 
● Jest wolna, każdy ma prawo do wolności słowa. Uczeń klasy VII 
● Znaczy dla mnie to, że jest wolność. Można obchodzić Polskie święta, 
mówić po polsku. Uczennica klasy VIII 

Dominika Leśniak i Natalia Cisoń       15   

Wolontariat 

Dominika Leśniak 

Dnia 11 września w naszej szkole odbyły się 
„Animacje dla dzieci” z oddziału 
przedszkolnego i klas I – III prowadzone przez 
przedstawicieli Stowarzyszenia Sursum Corda 
przy pomocy naszych wolontariuszy z klas VII 
i VIII oraz III gimnazjum. Największą atrakcją 
dla uczestników była zjeżdżalnia, ale mogli oni 
korzystać również z innych zabaw np. 
wykonywanie 
baniek 

mydlanych, zabawy z chustą animacyjną, nauki 
chodzenia na szczudłach. W trakcie tych zajęć 
wolontariusze wzięli udział w nagraniu filmiku, który 
promuje wolontariat w szkołach podstawowych w 
ramach projektu „Wolontariat ma sens – cykl 
konferencji dla małopolskich szkół podstawowych”. 

 

Wolontariusze, którzy działają w Szkolnym Kole PCK w dniu 27.09.2018 roku 
przygotowali „Dzień owocowo – warzywny”. Miał on formę kiermaszu, na którym 
można było kupić jogurty owocowe, soki owocowo – warzywne oraz gofry z dodatkiem 
owoców. Dochód został przeznaczony na potrzeby Szkolnego Klubu Wolontariatu, co 
pozwoli zrealizować  zadania zaplanowane na pierwsze półrocze.  

5 grudnia 2018 r. wolontariusze zakończyli akcję „Zostań 
Dyplomowanym Mikołajem”. Akcja była prowadzona we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Sursum Corda, która polegała na spełnianiu marzeń 
małych, chorych podopiecznych Stowarzyszenia, również ich 
rodzeństwa oraz dzieci dorosłych, podopiecznych z programu „Na 
Ratunek”. Wolontariusze spełnili marzenia dwóch chłopców, 
dwuletniego Jasia i jedenastoletniego Bartka, którzy dostali wymarzone 
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Wolontariat 

 

 

  

 

      
14 listopada w naszej szkole zorganizowano akcję 
czytelniczą. Wolontariuszki z klasy V zabrały  swoich 
młodszych kolegów i koleżanki z klasy II do świata 
baśni. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali  
utworu Baśnie polskie – Pierścień Orlicy Liliany 
Bardijewskiej, a następnie wzięli udział w konkursie, 
w którym mogli sprawdzić swoją pamięć i wygrać 
drobne upominki .  
  

 

16 listopada  wolontariuszki: Martyna Karolina 
Rembiasz, Martyna Agata Rembiasz oraz Wiktoria 
Małek przeprowadziły w oddziale przedszkolnym 
akcję: Dzień zdrowego jedzenia Zostały 
przyniesione owoce takie jak: banany, jabłka, 
winogrona, mandarynki oraz marchewki. 
Wolontariuszki przygotowały owocowe gry 
dydaktyczne, a przedszkolaki rozpoznawały owoce z 
zamkniętymi oczami i układały rozsypankę 
owocową. Wszystkie dzieci były bardzo 

zainteresowane formą  zajęć.. 
 

W dniach 
22 – 26 

listopada Szkolne Koło PCK zapoznało uczniów z 
ogólnopolską akcją Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. 
 

 

 

Natalia Cisoń       7   

Przepis 

Natalia Cisoń 

 

Zachęcamy Was do 
przygotowania przepysznych 
pierniczków, tradycyjnego 
ciasta, które możecie upiec 
wspólnie z najbliższymi. 
 PIERNICZKI  
Składniki:  
 10 dag cukru drobnego  
 30 dag mąki  
 pół szklanki miodu  
 łyżeczka przyprawy 

korzennej,  
 łyżka masła,  
 pół łyżeczki proszku do 

pieczenia  
 1 jajko  

Sposób przygotowania:  
Podgrzewamy miód i masło, aż do 
zagotowania, przesiewamy mąkę, 
dodajemy ostudzony miód i masło, 
wsypujemy cukier, przyprawę 
korzenną, proszek do pieczenia. 
Zagniatamy i wyrabiamy ciasto. 
Rozwałkowujemy je i wycinamy 
pierniczki. Układamy na 
wysmarowanej blaszce i pieczemy 
w 180 st. C przez 10 minut.  
 

Gabriela Górowska 
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Święta, Święta... 

Ania Świderska 

 Wigilia Święta Bożego Narodzenia - to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała 
rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. 
Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie". Okres przed świętami to 
adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. 
Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. 
Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa.  
Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. 
Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym 
stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i 
tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny.  
Pierwsza gwiazdka 

Według  Pisma Świętego to Gwiazda Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i 
Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej 
gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia. 
Choinka 

 Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne drzewko 
nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia pochodzi z Niemiec. Choinki zaczęliśmy dekorować 
dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne 
elementy także mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są 
symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu. Zwyczaj zdobienia choinki 
przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy za symbol 
Narodzenia Pańskiego uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Dzisiaj w katolickich 
domach dominują raczej drzewka świąteczne.  
Liczba potraw - dlaczego dwanaście?  
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na świątecznym stole 
powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego symbolem 
jest liczba dwanaście. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że 
wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc przedstawiciele szlachty, 
przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol 
dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od 
reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów.  
Sianko pod obrusem 

  Według  jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana. 
Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też spróbować 
wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się największym 
szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku.  
Barwy Świąt Bożego Narodzenia 

 Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To w 
tych barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei i 
wierności, natomiast czerwień to symbol krwi Chrystusa.  
Dzielenie się opłatkiem.  Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych 
opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi 
ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od zapadania na 
rozmaite choroby. Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia 
wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. 
Śpiewanie kolęd.  Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza 
polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku pochodzi 
również popularna "Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, 
zwanych kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Pamiętajmy o tradycji bożonarodzeniowej, bo ona jest nasza- Polska. 
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konkury 

Martyna Mastalerz 

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę biblioteka szkolna wykonała 
tematyczną gazetkę, oraz zorganizowała konkursy: 
historyczny dla klas I – IV pt. „Symbole 
Narodowe” oraz plastyczny dla klas IV-VIII 
„Bohaterowie Niepodległej”. Poniżej 
przedstawiamy wyniki: 
Konkurs plastyczny: 
I miejsce - Gabriela Zielińska z klasy IV,  
III miejsce - Justyna Małek z klasy VI.  
Konkurs  historyczny: 
I miejsce - Mateusz Magiera z klasy IV, 
II miejsce  - Julia Zychowicz z klasy IV,  

II miejsce – Łukasz Biernacki z klasy I. 
Konkurs „Zaśpiewajmy Niepodległej”. 
Nagrody otrzymali: Anna Świderska, Martyna Mastalerz, Dominika Leśniak, Julia 
Tomasiak, Justyna Turska, Tomasz Krzyżak i Krystian Cisoń (uczniowie klasy VII). 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 

konkursu wysokich wyników.  
 

10 grudnia  odbył się turniej sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu 3 języków: 
angielskiego, niemiecki ego i polskiego. Związany on był z obchodami Dnia Języków 
Obcych, organizowanego w tym roku po raz dziesiąty. Podczas turnieju uczniowie klas IV-

VIII  i III Gim.odpowiadali na pytania wymagające znajomości zasad gramatyki i słownictwa. 
Szkolny Turniej Językowy: 
I miejsce - klasa III Gim. 
II miejsce - klasa IV. 
III miejsce - klasa V. 
Konkurs Języka Angielskiego „Szkolny Lingwista”: 
Kategoria  klas II i III: 
1. miejsce - Julia Rembiasz. 
II miejsce - Kacper Mastalerz. 
III miejsce - Agnieszka Małek. 
 IV miejsce - Piotr Małek 

Kategorii klas IV-VI: 
I  miejsce - Marcin Górowski. 
II. miejsce - Krzysztof Rembiasz. 
III miejsce - Patrycja Mastalerz i Konrad 
Cisoń. 
IV miejsce - Gabriela Górowska i Dawid 
Małek. 

Konkurs Języka Niemieckiego i 
Angielskiego „Szkolny 
Lingwista”, kategoria klas VII-
III Gim.: 
Imiejsce - Weronika Prusak. 
II miejsce - Julia Buchman. 
III miejsce - Martyna 
Kosakowska. 
IV miejsce - Marta Sadłoń. 
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Kącik filmowy 

            20 IX 2018 roku klasy VII, VIII i III gimnazjum wybrały się do 
Nowego Sącza na film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Wyjazd 
miał na celu zaprezentować widzom, jak wielkie znaczenie miała jednostka 
303 w historii II wojny światowej. Ekranizacja związana była z 100 rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  
 Wyjechaliśmy o godzinie 800. Po przyjeździe udaliśmy się do 
budynku Centrum Kultury „Sokół”, gdzie miał się odbyć pokaz filmowy. 
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” powstał na podstawie książki A. 
Fiedlera „Dywizjon 303”. Wyreżyserował go Denis Delić, scenariusz 
opracowali Samojłowicz i Krzysztof Burdza. Film opowiada o sytuacji 
polskich pilotów podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, opisuje, w jaki sposób 
byli oni traktowani przez Brytyjczyków. Postaci historyczne tj. Witold 
„Kobra” Urbanowicz (Piotr Adamczyk), Jan „Donald” Zumbach (Maciej 
Zakościelny), Mirosław „Ox” Ferić (Krzysztof Kwiatkowski i Witold „Tolo” 
Łokuciewski (Antoni Królikowski) pokazują prawdziwą postawę 
patriotyzmu, mimo że przez okazywanie swojej polskości są poniewierani  i 
ośmieszani. W fabule pojawiają się wątki z życia prywatnego pilotów 
dywizjonu 303. Poznajemy Jagodę Kochan (Anna Prus), miłość Zumbacha, 
natomiast z drugiej strony stoi Victoria Brown (Cara Thebold). Ona również 
zabiega o serce „Donalda”, ale w 
rzeczywistości knuje za jego 
plecami pewną intrygę. Scenarzyści 
uwzględnili również tło historyczne: 
w filmie pojawiają się wypowiedzi 
radiowe znanych polityków 
(Winston Churchill) i ich myśli 
przewodnie. Pokazana zostaje 
prawda o okrucieństwie niemieckich 
władz i wojsk np. bombardowanie 
szpitali i niszczenie budynków 
mieszkalnych.      Główni bohaterowie wykazują się wielką odwagą w powietrzu i 
miłością do okupowanej wówczas ojczyzny. 
Film był bardzo interesujący, pełen emocji. To prawdziwa lekcja historii, którą 
chyba każdy widz sobie przyswoił. Po zakończeniu ekranizacji wszyscy udaliśmy się 
do autokaru, gdzie mogliśmy w własnym gronie podzielić się wrażeniami z filmu. 
Wszyscy muszą  jednak zgodnie przyznać , że warto było obejrzeć taki film. 
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Z życia szkoły 

Julia Tomasiak 

Dnia  5 października pod opieką wychowawców wszyscy uczniowie naszej 
szkoły udali się na wycieczkę, by skorzystać z przejazdu POCIĄGIEM RETRO 
zorganizowanym dla grup szkolnych trasą: Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro - 
Piwniczna Zdrój.  
Do Nowego Sącza z parkingu przed szkołą wyruszyliśmy o 7.50. Odjazd ze 
stacji Nowy Sącz rozpoczął się o godzinie 9:11.  
Sam przejazd pociągiem trwał około 3 godziny. Pogoda dopisała, humory też. 
Było nam wesoło i miło. Na stacji Piwniczna najmłodsi uczestnicy wycieczki 
mogli obejrzeć od środka lokomotywę. Była to dla nich wielka atrakcja. 
(Obsługa pociągu – bardzo miła.)  
Niestety trzeba było udać się w drogę powrotną.  
Po przyjeździe do Nowego Sącza (około 12:30) na uczestników przejazdu w 
ramach biletu czekały drożdżówki ciepła herbatka i ciasteczko. Następnie uczniowie w grupach zwiedzali 
Izbę Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Do szkoły wróciliśmy około 13.45. 

   Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego 
organizatorem były: Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski 
Urząd Marszałkowski. W ramach akcji podjęte zostały  różne inicjatywy, których celem było 
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pod nadzorem nauczycieli i 
wychowawców dzieci uczyły się prawidłowo przechodzić przez drogę. Uczniowie przystąpili 
do konkursu plastycznego i wiedzy o ruchu drogowym, przygotowali  także gazetki 
tematyczne w klasach. Odbyło się spotkanie uczniów klas 0 - 3 z przedstawicielami policji. 
Podczas tej wizyty dzieci utrwaliły podstawowe zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, rozmawiały o potrzebie noszenia odblasków.  
Zaplanowany został mecz piłki nożnej, który był bardzo wyjątkowy, bo „odblaskowy”. Na 
hali sportowej starły się dwie drużyny. Zespół Szkolnego Klubu Wolontariatu stoczył zacięty 
bój z reprezentacją szkoły. Obie drużyny ubrane były w elementy odblaskowe. Spotkanie 
obfitowało w wiele emocji. 
Laureaci konkursów:  
Konkurs plastyczny: „Z odblaskiem mi do twarzy”  
I miejsce:  Lena Mordarska 

II miejsce: . Szymon Dulak 

III miejsce:  Zofia Hornik 

Konkurs wiedzy: kl. 2 

I miejsce:  Zofia Hornik 

II miejsce:  Filip Sadłoń 

III miejsce: Piotr Małek 

Konkurs wiedzy: kl. 3 

I miejsce: Adam Mateja 

II miejsce:  Kacper Mastalerz 

Gratulujemy! 
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Niepodległość 

Gabriela Zielińska 

 

 

W roku 2018 przypadła 100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Przypomnijmy jakie działania podjęte zostały w naszej szkole: 

1. Przed parkingiem szkolnym, z inicjatywy Pana Dyrektora została wykonana  z 
ozdobnych kamieni mapa Polski, na której posadzono wrzosy w kolorze biało– 
czerwonym (barw narodowych). Można także na mapie dostrzec najdłuższą rzekę 
Polski -Wisłę i stolice małej i dużej Ojczyzny. 
2. 9 listopada odbyła  się szkolna uroczystość z okazji stulecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, przygotowana  przez uczniów klasy V, pod opieką Pań: 
Jolanty Baziak i Urszuli Baziak. Wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Hymnu 
Narodowego. Program artystyczny przypomniał nam tło historyczne  i najważniejsze 
wydarzenia na żmudnej drodze do upragnionej wolności naszej Ojczyzny. Pieśni 
patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru wprowadziły   zebranych w nastrój  
patriotycznej zadumy. Na zakończenie  mogliśmy podziwiać przepiękny taniec  ze 
wstęgami  w barwach narodowych, w wykonaniu uczniów klasy V. 
3. 11 listopada  w kościele parafialnym w Siennej odbyło się  uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym, działającym 
w rejonie Sądecczyzny. Przed Mszą Św. uczniowie naszej szkoły przedstawili 
program artystyczny, opracowany przez Panie: Agatę Tokarską i Urszulę Baziak. 
Uroczystość  
ta zdecydowanie uczciła  100lecie, rozgłaszając sławę jelniańskich bohaterów. 
Organizując tak doniosłe    pobliskich miejscowości nie są obojętni wobec haseł „ 
niepodległość”, „wolność”. 
4. Nasi uczniowie brali udział w licznych konkursach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych 
i wykazali się  wiedzą  o symbolach narodowych   i  umiejętnościami plastycznymi, 
muzycznymi i literackimi . 
Oskar Górowski zdobył  I   miejsce w konkursie  literackim i III w plastycznym„ Nasza 
niepodległa” organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Józefa Tobiasza 

Justyna Małek  zdobyła III miejsce w konkursie  „  Nasza Niepodległa” 

Oskar Górowski zdobył  III miejsce w konkursie „Wrota wyobraźni” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Przydonicy. Przypomnijmy, że konkurs polegał na napisaniu 
twórczego opowiadania o człowieku, który pod wpływem życiowego doświadczenia stał się 
patriotą.  
Uczniowie naszej szkoły: Marta Sadłoń,  Oskar Górowski, Marcin Górowski, Justyna 
Małek  i  Gabriela  Górowska otrzymali nagrody w konkursie Literacko - 
fotograficznym „Rożnowskie Jezioro Marzeń” , którego organizatorem była 
Fundacja Horyzont 360.  
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Kącik poetycki 

 

Oskar Górowski 

Polska - ma ojczyzna kochana, 
bardzo przeze mnie miłowana. 
Jam z tej cudownej ziemi rodem, 
która jest mej dumy powodem. 
 

Biały orzeł na czerwonym tle 

tyle pięknych wspomnień do mnie śle: 
od początku polskiej świetności 
do utraty niepodległości. 
I pamięta ten bielik dumny 

patriotycznych Polaków trumny, 
wielkie trudy i starania 

dla mej wolności odzyskania, 
biedę, głód oraz katowanie, 
niewinnych ludzi mordowanie. 
 

Król wśród niebios patrzał z góry 

na zniszczone, warszawskie mury. 
Rozmyślał o mieszkańcach miasta: 
- Co się dzieje z rodem Piasta? 

Tyle lat na tych ziemiach mieszkał, 
a polski król prawa obwieszczał. 
I walki ciągle prowadzili 
toteż skarbów w bród zgromadzili. 
Lecz Polacy się nie poddali, 
wrogowie strasznie się ich bali. 
 

Początki Rzeczypospolitej, 
mej ojczyzny znamienitej, 
mają miejsce za rządów Mieszka, 
który był pra potomkiem Leszka. 
Niewielu władców po nim było, 
lecz ziem Polsce znacznie przybyło. 
Krzywousty miał boleść wielką, 
nadał dzielnice swym “bąbelkom.” 

Kilka kłopotów doskwierało: 
rozbicie dzielnic przeszkadzało. 
Bo książęta walki toczyli, 
a konfliktu nie zakończyli. 
Z problemami się zmagali, 

gdyż Krzyżaków nie pokonali. 
 

Kazimierz Wielkim się zapisał. 
Każdy o jego czynach słyszał: 
jak to zastał Polskę drewnianą, 
a pozostawił murowaną. 
Że sojusz dwa państwa zawarły, 
wieści do Krzyżaków dotarły. 
Polska z Litwą się nie bały. 
Bardzo długo ze sobą trwały. 
 

Siedemnastowieczne wojenki - 
Polska przetrwała wielkie męki. 
Każdego wroga pokonała, 
a tego nie wykorzystała. 
Po tym wszystkim były rozbiory. 
Piastów chroniły leśne bory. 
Polacy Polakami byli, 
gdy komunistów przepędzili. 
 

Opowiastka dobiega końca, 
więc życzę Polsce dużo słońca, 
zdrowia, szczęścia i pomyślności, 
pogody ducha, obfitości. 
Nie wracajże do złej przeszłości, 
Bądź w pięknej teraźniejszości. 
ŻYJ NAM KOCHANA POLSKO!!! 

Oskar Górowski 


