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Maj - Czerwiec|2017/2018 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 Dwa miesiące. Tyle pozostało do końca roku 

szkolnego, tyle pozostało do rozdania świadectw 

z ocenami, na które pracowaliśmy całe dziesięć mie-

sięcy. Słońce za oknami coraz częściej zaprasza nas 

do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Już niedługo tak wyczekiwane wakacje! 

„Sztuką nie jest uczyć się cały rok. Sztuką jest poprawić 

wszystko w ostatni tydzień.” 

 Myślami jesteśmy już na wakacjach, jednak 

pamiętajmy, aby w tych najważniejszych miesiącach 

nie opuścić się w nauce. Choć ten cytat jest nieco 

humorystyczny, mamy nadzieję, że wszyscy ucznio-

wie zakończą ten rok szkolny z biało-czerwonymi 

paskami na świadectwach. 

 W imieniu całej redakcji Prześwietlacza, ser-

decznie zapraszam do lektury ostatniego numeru ga-

zetki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018. 

 Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracowni-

kom szkoły oraz Uczniom życzę, aby rozpoczynające 

się wakacje były słoneczne, pełne wspaniałych przy-

gód, a co najważniejsze bezpieczne oraz aby dostar-

czyły wielu niezapomnianych przeżyć spędzonych 

wśród bliskich. 

 Jednocześnie pragnę podziękować opieku-

nom gazetki za trud włożony w pomoc przy wyda-

waniu tego czasopisma, a także całej sekcji dzienni-

karskiej za obfitą współpracę przez cały rok szkolny 

2017/2018. 

Dziękuję! 

 

Arkadiusz Knapik – redaktor naczelny 
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Wywiad z Panią Anną Rybak - sekretarką szkolną 

 Witamy serdecznie! Arkadiusz Knapik 

i Damian Kurzawa, jesteśmy redaktorami szkol-

nej gazety. Czy moglibyśmy przeprowadzić 

z Panią wywiad? 
 

A.R.: Tak, z przyjemnością! 
 

A.K. : Od jakiego czasu pracuje Pani jako sekre-

tarka szkolna?  
 

A.R.: Na stanowisku sekretarki szkolnej pracuję od 

stycznia 2017 r.  
 

D.K.: Czy wszystkie lata pracy były związane 

z naszą szkołą?   
 

A.R.: Nie wszystkie, po zwolnieniu ze stanowiska 

nauczyciela języka niemieckiego prowadziłam własną 

działalność gospodarczą. Było to dla mnie nowe bar-

dzo ciekawe doświadczenie, wymagało dużego po-

święcenia, przyczyniło się do przewartościowania 

moich priorytetów życiowych i nauczyło właściwej 

organizacji pracy. W tamtym czasie to ja ponosiłam 

odpowiedzialność za wszelkie działania i przedsię-

wzięcia, które miały miejsce - z jednej strony było to 

dużym obciążeniem psychicznym, z drugiej strony 

dawało pewne poczucie wolności. 
 

A.K. : Na czym polega Pani praca? 
 

A.R.: Praca sekretarki to przede wszystkim doku-

mentacja i jej właściwe przechowywanie i zabezpie-

czanie. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

przyjmowanie telefonów czy e-maili, informowanie 

Pani dyrektor o sprawach służbowych zgłaszanych 

telefonicznie i mailowo tym samym dbanie o właści-

wy przepływ informacji. Przepisywanie pism służbo-

wych, obsługa kserokopiarki i komputera. To rów-

nież kontakt z ludźmi i udzielanie im potrzebnych 

wiadomości. 
 

D.K.: Czy gdyby miała Pani możliwość wyboru - 

wrócić do nauczania lub pozostać na obecnym 

stanowisku, jaka byłaby decyzja?  
 

A.R.: Jeśli miałabym możliwość wrócić do nauczania 

byłabym bardzo szczęśliwa. Uwielbiam uczyć i mam 

z tego dużo satysfakcji.  

Kontakt z dziećmi i młodzieżą wpływa dobrze na 

moje samopoczucie, a możliwość obserwowania ich 

postępów edukacyjnych, czy też  służenia radą 

w przypadku pojawiania się problemów jest czymś 

co sprawia, że człowiek czuje się potrzebny. 
 

A.K. : Co sprawia Pani największą radość z pra-

cy w szkole?  
 

A.R.: Największą radością jest możliwość kontaktu 

z dziećmi i służenie im pomocą.  
 

D.K.: Który z Pani obowiązków jest najwięk-

szym wyzwaniem?  
 

A.R.: Myślę, że najtrudniejszym z moich obowiąz-

ków jest przygotowanie danych do Systemu Infor-

macji Oświatowej, tzw. SIO, jest to bardzo stresują-

ce, ponieważ nie można popełnić błędów. 

A.K. : Co może utrudniać pracę w sekretariacie?  
 

A.R.: Praca w sekretariacie nie jest pracą łatwą, czło-

wiek przez 8 godzin musi być skupiony, aby właści-

wie wypełnić powierzone mu obowiązki, niestety 

jeśli zdarzy się gorszy dzień, albo coś rozproszy na-

szą uwagę, dochodzi do pomyłek, co powoduje ko-

lejną stratę czasu na odkręcenie sytuacji. 
 

D.K.: Skąd narodził się pomysł, by zostać nau-

czycielem?  
 

A.R.: Już jako dziecko lubiłam bawić się w szkołę. Ja 

byłam nauczycielką moje koleżanki i koledzy ucznia-

mi. W szkole podstawowej udzielałam korepetycji 

i widziałam, że moja praca przynosi efekty, ponie-

waż koledzy poprawiali złe oceny. Zrozumiałam, że 

jestem w tym dobra  i poczułam swoje powołanie. 

Chciałam po prostu robić to, co lubię, a to wielkie 

szczęście.  
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 Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu 

krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły 

się 1890 roku. Obchody były organizowane przez 

lokalne związki zawodowe oraz partie polityczne, 

które wpisały do swoich programów prawa pra-

cownicze. Na ziemiach polskich górowała w tym 

Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, 

zaś  po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku - 

Związek Zawodowy Polski. Po II wojnie świato-

wej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obcho-

dzone bardzo uroczyście. Święto Pracy było jed-

nym z najważniejszych świąt PRL-u. Nazwę imie-

nia "1 maja" nosiło wiele ulic i placów. Tego dnia 

odbywały się pochody i różne zgromadzenia, 

w których udział często był obowiązkowy. Możli-

wy był zakup atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste 

obchody praktycznie znikły po upadku PRL. Po 

1989 roku, 1 mają organizowane są nadal manife-

stacje partii lewicowych. W Kościele rzymskokato-

lickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto 

Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. 

Obecnie w wielu krajach 1 mają jest po prostu 

dniem wolnym od pracy. 
 

Katarzyna Jamro 
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Święto Pracy 

 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ob-

chodzony jest w Polsce 2 maja. Święto ma upa-

miętniać wydarzenia z czasów wojny, podczas któ-

rych zdzierało się flagi z kolumn, słupów i budyn-

ków. Senat Rzeczypospolitej w uchwale ustanowił 

dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku de-

cyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rze-

czypospolitej Polskiej.  2 maja obchodzony jest 

również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i 

czerwony - symbol czystości i krwi. W tym dniu na 

wielu budynkach w geście patriotyzmu widnieją 

chorągwie. 
 

Katarzyna Jamro 

Święto Flagi 

A.K. : Co było przyczyną zmiany zawodu?  
 

A.R.: Do zmiany zawodu zostałam zmuszona panują-

cą sytuacją na rynku pracy. Godziny języka niemiec-

kiego zostały ograniczone i po prostu dla mnie ich 

zabrakło.  
 

D.K.: Czy satysfakcjonuje Panią obecna praca?  
 

A.R.: Nie jest to praca, do której czuję powołanie, ale 

staram się skorzystać z niej jak najwięcej, aby nauczyć 

się potrzebnych rzeczy i zdobyć kolejne doświadcze-

nia, które wzbogacają mnie jako człowieka. Satysfak-

cję odczuwam w sytuacjach, w których jestem w sta-

nie pozytywnie i na czasie rozwiązać stojące przede 

mną zadania. 
 

A.K. : Czy cieszy się Pani z powrotu do naszej 

szkoły?  
 

A.R.: Tak, cieszę się, ponieważ pracuję z ludźmi, któ-

rych znam i wiem, że mogę liczyć na ich pomoc. Po-

za tym towarzyszą mi przez cały czas miłe wspomnie-

nia chwil spędzonych z uczniami tej szkoły. 

 

A.K., D.K.: Dziękujemy za poświęcenie czasu na 

udzielenie nam wywiadu i życzymy dalszych suk-

cesów w pracy. 

 

 

Arkadiusz Knapik 

Damian Kurzawa 



Akademia 3 Maja 

 Dnia 8 mają w sali gimnastycznej w budynku 

naszej szkoły odbyła się akademia poświęcona rocz-

nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Klasa druga 

gimnazjum pod opieką pani mgr Krystyny Holik 

oraz mgr Joanny Nosal przygotowała akademię, 

w czasie której mieliśmy okazję przypomnieć sobie 

ważne daty i wydarzenia. Oglądając prezentację, po-

dziwialiśmy również dzieła znanych artystów i archi-

tektów. Mogliśmy również obejrzeć prace plastyczne 

uczniów naszej szkoły. Reprezentanci każdej z klas 

przedstawili wybrany wiersz o tematyce patriotycz-

nej. Następnie głos zabrała pani dyrektor. Wszyst-

kim artystom i  recytatorom serdeczne dziękujemy!  
 

Katarzyna Jamro 

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. 

W Kościele Katolickim uroczystość liturgiczna ku 

czci Najświętszego Sakramentu. Święto to przypa-

da po oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest ono 

ruchome, występuje zawsze 60 dni po Wielkanocy. 

W niektórych krajach obchodzi się go w innych 

terminach. W Polsce po raz pierwszy wprowadził 

tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji 

krakowskiej. Teraz obchodom tego święta towa-

rzyszą procesje po ulicach parafii i odczytywanie 

fragmentów czterech Ewangelii przy czterech ołta-

rzach. Wierni wspominają wtedy Ostatnią Wiecze-

rzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew 

Pana Jezusa. 
 

Martyna Głębocka 
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Boże Ciało 

Konstytucja 3 Maja 

 Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 ma-

ja 1791 r. przez Stanisława Augusta, Ignacego Potoc-

kiego i Hugona Kołłątaja w Warszawie. Jest to waż-

ne święto dla Polski. Konstytucja 3 Maja wprowadzi-

ła monarchię konstytucyjną. Polegała ona na rządze-

niu państwem przez króla wraz z ministrami na pod-

stawie zapisów konstytucji. Wprowadziła w Polsce 

trójpodział władzy, czyli sprawiedliwy ustrój pań-

stwa, który miał opierać się trzech niezależnych od 

siebie władzach: ustawodawczej, wykonawczej i są-

dowej. Ta konstytucja jest pierwszą w Europie i dru-

gą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. 
 

Martyna Głębocka 

 1 czerwca na całym świecie obchodzony jest 

Dzień Dziecka. Tego święta nie może się doczekać 

każde dziecko, ponieważ w tym dniu najmłodsi do-

stają prezenty. Dzień ten został ustalony przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed-

noczonych w 1954 roku. W wielu polskich szkołach 

w ten dzień organizowane są zajęcia sportowe lub 

spotkania z ciekawymi ludźmi. 
 

Aleksandra Stolarska 

Dzień Dziecka 

Ważne daty 

Maj 

1 maja - Święto Pracy 

2 maja - Święto Flagi 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 

13 maja- Wniebowstąpienie Pańskie 

20 maja - Zesłanie Ducha Świętego 

26 maja - Dzień Matki 

31 maja - Boże Ciało 

 

Czerwiec 

1 czerwca - Dzień Dziecka 

21 czerwca - Pierwszy Dzień Lata 

23 czerwca - Dzień Ojca 
 

Aleksandra Stolarska 



 Dnia 15.2018 roku w naszej szkole odbyło 

się przedstawienie na temat życia Ireny Sendlero-

wej. Zorganizowane było ze względu na 10 roczni-

cę jej śmierci. W czasie trwania II wojny światowej 

z narażeniem własnego życia ratowała żydowskie 

dzieci. Walczyła, aby mogły przeżyć kolejny dzień. 

Za swoją działalność została osadzona w więzieniu 

na Pawiaku, gdzie była torturowana. Jednak nigdy 

nie wyjawiła nazwisk pomocników. Zmarła w roku 

2008. Nasza szkoła upamiętniła ją w bardzo uro-

czysty sposób. Przygotowaniami do całego przed-

sięwzięcia zajmowały się: p. Joanna Cieśla oraz 

p. Katarzyna Ciapaj z pomocą p. Małgorzaty Stę-

pień. W samym przedstawieniu wystąpiło wielu 

uczniów z klas nie tylko gimnazjalnych, ale rów-

nież i podstawowych. Całą uroczystość uświetnił 

szkolny chór pod batutą p. Alicji Pyznar. Na wi-

downi zasiadło mnóstwo wspaniałych gości. Mię-

dzy innymi progi naszej szkoły przekroczyła na-

prawdę spora ilość wolontariuszy z sąsiednich 

miejscowości. Pod koniec brawom nie było końca. 

Popłynęły łzy. Przez te kilkadziesiąt minut, cały 

czas towarzyszyło nam zdanie ,,Każdemu kto tonie 

należy podać rękę”. Odgrywało ono również bar-

dzo ważną rolę w życiu Ireny Sendlerowej. 

                                                                               

Kinga Zielińska 

Dzień Matki i Dzień Ojca 

5                         

 Dzień Matki i Dzień Ojca to święta między-

narodowe. Obchodzone są w różnych dniach, 

w zależności od krajów, lecz zwyczaje z nimi zwią-

zane są podobne. Jest to przede wszystkim obdaro-

wywanie rodziców przez dzieci drobnymi upomin-

kami, laurkami oraz składanie życzeń. Ciekawostką 

jest, że w niektórych krajach Dzień Matki funkcjo-

nuje jako Dzień Kobiet. Historia Dnia Matki sięga 

do Starożytnej Grecji, jednak taka forma, pod jaką 

obchodzony jest obecnie, pochodzi se Stanów 

Zjednoczonych z końca XIX wieku. Dzień Ojca 

przyjął się niedługo po Dniu Matki w Ameryce - 

stwierdzono, że inni członkowie rodziny również 

potrzebują własnych świąt. Pierwsze obchody Dnia 

Ojca odbyły się 19 czerwca 1910 roku. W Polsce 

Dzień Matki świętuje się 26 maja, a Dzień Ojca 23 

czerwca. Są to dni poświęcone okazywaniu 

wdzięczności i szacunku rodzicom. 
 

Aleksandra Reczek 

 Lato astronomiczne rozpoczyna się 

w momencie przesilenia letniego —  dzień ten 

wypada między 21 a 22 czerwca. Pierwszy dzień 

lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, 

a następująca po nim noc — najkrótszą. Noc 

Świętojańska, która czasem bywa mylona 

z najkrótszą nocą, przypada zawsze w wigilię 

św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca. 

 

Antoni Żegleń 

Pierwszy dzień lata 

2018 rokiem Ireny Sendlerowej 



Samorządowe INFO 

Co za nami? 
 

Maj 

- Święto Konstytucji 3 Maja, Chorągiewka dla każde-
go Polaka 

- Dzień Strażaka – wizyta strażaków lokalnej OSP 

- Dzień Dobrych Uczynków 

 

Czerwiec 

- Dzień Dziecka 

- Dzień bez Plecaka 

- Razem dbamy o środowisko – Szkolny dzień bez 
samochodu 

- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w 
roku szkolnym 2017/2018  

- Uroczyste zakończenie szkolnego roku 2017/2018 

 

Co przed nami? 
 

Lipiec 

- Wakacje 
 

Sierpień 

- Wakacje 

 

Natomiast klasy gimnazjalne uzyskały wyniki:  

- klasa II Gim.:  Frekwencja: 91% oraz średnia 

ocen równa: 4,49 

- klasa III Gim.: Frekwencja: 95% oraz średnia 

ocen równa: 4,7  
   

 W tym roku szkolnym uczniowie mogą 

poszczycić się wieloma osiągnięciami:  

- Daria Dutka zajęła I miejsce indywidualnie 

w czwórboju lekkoatletycznym oraz III miejsce 

w biegach przełajowych. W Konkursie” Wiedzy 

Pożarniczej” uzyskała I miejsce w etapie szkolnym i II 

miejsce  w etapie gminnym.  

- Daria Dutka, Zuzanna Śliwa, Martyna Ma-

chowska oraz Kinga Zielińska mogą pochwalić 

się III miejscem na czwórboju lekkoatletycznym 

- Jakub Lewiński oraz Kinga Zielińska zostali 

laureatami w Olimpusie Matematycznym 

- Kacper Sierant i Bartosz Dziki uzyskali III 

miejsce w Konkursie „Wiedzy Pożarniczej”  na 

etapie szkolnym 

- Kinga Zielińska zajęła II miejsce w biegach 

przełajowych 

- Dawid Orłowski, Jakub Lewiński, Kacper 

Sierant, Bartosz Dziki oraz Mikołaj Burkot 

uzyskali I miejsce w zawodach koszykówki chłop-

ców 

- Martyna Bargieł zajęła II miejsce w skoku 

wzwyż w zawodach lekkoatletycznych 

- Katarzyna Jamro została laureatką w konkursie 

mitologicznym  

- Kacper Kukla został finalistą wojewódzkiego 

konkursu historycznego oraz uzyskał II miejsce 

w gminnym etapie konkursu Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”  

- Aleksandra Stolarska to finalistka wojewódzkie-

go konkursu historycznego  

czytaj dalej str. 9   
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Nasze osiągnięcia 

 W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 

poszczególne klasy uzyskały następujące frekwen-

cje oraz średnie:  

- klasa I SP: Frekwencja: 94%  

- klasa II SP: Frekwencja: 93% 

- klasa III SP: Frekwencja: 94% 

- klasa IV SP: Frekwencja:94% oraz średnia ocen 

równa: 4,43 

- klasa V SP: Frekwencja:93% oraz średnia ocen 

równa: 4,59 

- klasa VI SP:  Frekwencja: 95% oraz średnia 

ocen równa: 4,72 

-klasa VII SP:  Frekwencja: 94% oraz średnia 

ocen równa: 4,03 



Waga 

 

 Nadejdą udane dni, spotkasz starych przyja-

ciół. Będzie to czas wspomnień i nostalgii. Pozwoli 

Ci to uniknąć błędów. 

 

Skorpion 

 

 Będziesz potrzebny swoim przyjaciołom, 

jednak nie zapominaj o sobie. Może to doprowadzić 

do nierozważnych decyzji. 

 

Strzelec 

 

 Będziesz przedsiębiorczy i pomysłowy, 

a dobra energia, która Cię otacza zainspiruje osoby 

z Twojego otoczenia. 

 

Koziorożec 

 

 Odkryjesz prawdziwe oblicze niektórych 

znajomych. Czeka Cię czas nowych początków. 

 

Wodnik 

 

 Najbliższy czas będzie pełen wyzwań i no-

wych możliwości. Nie powinieneś obdarzać tyle co 

poznanych ludzi zaufaniem.  

 

Ryby 

 

 Zapowiada się czas pełen towarzyskich 

atrakcji. Dobre rady przyjaciół pozwolą uniknąć 

złych decyzji. 

 

 

Aleksandra Reczek 

Baran 

 

 Wreszcie nadejdą dobre wiadomości i wy-

jaśnią się towarzyskie zagadki. Postanowienia i de-

cyzje, jakie podejmiesz w najbliższym czasie, wyjdą 

Ci na dobre. 

 

Byk 

 

 Będziesz miał mnóstwo optymizmu, a 

Twoja pozytywna aura dobrze wpłynie na całe oto-

czenie. Czekają Cię ożywcze zmiany.  

 

Bliźnięta 

 

 Zagłęb się w lekturę, zacznij medytować, 

oczyść umysł. Znajdziesz nowe zainteresowania, 

wesoło spędzisz czas. 

 

Rak 

 

 Będziesz nastawiony optymistycznie, nie 

martw się na zapas. Uwierz w siebie, a wszystko 

pójdzie po Twojej myśli. 

 

Lew 

 

 Zapadną decyzje o ważnych sprawach, 

wskażesz znajomym kierunek. Wspomożesz ich 

radami. 

 

Panna 

 

 Nastąpią niespodziewane zmiany planów. 

Jesteś w tym czasie bardzo energetyczny i chętny 

do zabawy. 

Horoskop  
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Humor  

 

***** 
 

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go babka: 

- Do kościoła to dobry kierunek? 

- Dobry – odpowiada student. 

Babka odchodzi, a student do siebie: 

- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.  

 

***** 
 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szko-

ły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zo-

staję w tej samej klasie.  

 

***** 
 

Było sobie dwóch matematyków - kobieta i mężczy-

zna. Jedzą kolację przy świecach i nagle mężczyzna 

się pyta: 

- Myślisz o tym samym co ja? 

- Tak… 

- I ile Ci wyszło?  

 

***** 
 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci 

co wiedzą - prawą ręką, Ci co nie wiedzą - lewą rę-

ką. 

 

***** 
 

Antoni Żegleń 

 20 maja w niedzielę o godz. 21:00 ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Zagórzanach wyjechali 

do Łeby na Zieloną Szkołę.  

 W pierwszym dniu nastąpiło tradycyjne 

powitanie Bałtyku i aklimatyzacja z morskim kli-

matem.  

 Następnego dnia wszyscy udali się do po-

bliskiego Parku Dinozaurów „Łeba”, gdzie można 

było podziwiać miniatury prawdziwych dinozau-

rów.  

 Trzeci dzień to głównie plaża. Wszyscy 

odpoczywali i wygrzewali się na słonecznej i piasz-

czystej plaży, a na koniec dnia bawili się na dysko-

tece do „białego rana”.  

 W kolejnym dniu udaliśmy się do Trójmia-

sta, gdzie odwiedziliśmy m.in. Westerplatte, molo 

w Sopocie i rynek w Gdańsku. Podziwialiśmy rów-

nież piękne widoki z wieży Gdańskiej Katedry. 

 W piątym dniu naszego pobytu przedziera-

liśmy się przez piaski ruchomych wydm w Słowiń-

skim Parku Narodowym, ich widok zapierał dech 

w piersiach. Udaliśmy się też do pobliskiego Ocea-

narium, gdzie można obejrzeć niesamowity występ 

lwów morskich.  

 Odbyliśmy również mrożący krew w ży-

łach rejs statkiem po niespokojnych wodach nasze-

go pięknego Bałtyku.  

 W ósmym dniu naszego pobytu na zielonej 

szkole pojechaliśmy do parku wodnego do Redy, 

gdzie bawiliśmy się przez cały dzień.  

 Ostatniego  dnia nasze oczy napełniły się 

łzami, gdyż musieliśmy opuścić Łebę.  

To była niezapomniana przygoda. Wszyscy będą 

mile wspominać tę piękne chwile spędzone nad 

polskim morzem.  

Niektórzy z nas na pewno zobaczą je znów za rok. 

  

 

Mateusz Machowski 

8                         

Zielona Szkoła 



 Możemy być dumni. Polska w finałach mi-

strzostw świata. Już od dawna znaliśmy naszych 

przeciwników, ale teraz już wiemy na pewno gdzie 

i na jakim stadionie zagrają reprezentanci Polski. 

Trzymajmy kciuki za nasze orły. Polska gola!!! 

 

Terminarz meczów: 

2018-06-19: Senegal – Polska (Moskwa) 

2018-06-24: Kolumbia – Polska (Kazań) 

2018-06-28: Japonia – Polska (Wołgograd) 

 
 

Mateusz Machowski  

Czekamy na medale - mundial 2018 
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dokończenie ze str. 6 
 

- Martyna Czyżyk zajęła VIII miejsce w Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Biologicznej „Tajemnice dok-

tora Frankensteina”  

- Dominika Kuk uzyskała V miejsce w Ogólnopol-

skiej Olimpiadzie Biologicznej „Tajemnice doktora 

Frankensteina”  

- Arkadiusz Knapik to finalista konkursu histo-

rycznego „Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny 

światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znacze-

nia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny 

i odzyskania przez Polskę niepodległości”. Uczeń 

uzyskał również II miejsce w konkursie biblijnym 

oraz I miejsce w konkursie „Werbung fur meinen 

Wohnort” 

- Mateusz Machowski to finalista konkursu histo-

rycznego „Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny 

światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znacze-

nia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i od-

zyskania przez Polskę niepodległości”. Uczeń zajął I 

miejsce w konkursie biblijnym. 

- Jakub Haberek to laureat Olimpusa z Fizyki 

i Matematyki  

- Mateusz Firszt to laureat Olimpiad Powiatowych. 

Zajął V miejsce na eliminacjach wojewódzkich 

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” 

 

 

Martyna Czyżyk  

Dominika  Kuk  

Nasze osiągnięcia 

Ostatni sprawdzian 

 W piątek ósmego czerwca nasza reprezen-

tacja zagrała kolejne spotkanie. Tym razem prze-

ciwnikami naszych orłów była drużyna z Chile. 

Z początku spotkanie toczyło się po myśli Pola-

ków. Pierwszym, który wpisał się na listę strzel-

ców, był niezawodny Robert Lewandowski (30’). 

Drugą bramkę strzelił Piotr Zieliński w 34 minu-

cie. Wydawało się, że nic nam nie zabierze zwycię-

stwa. Niestety Chilijczycy szybko odzyskali w sie-

bie wiarę i zdołali zremisować po strzałach Diego 

Valdesa (38’) i Albonroza (56’). Wynik końcowy to 

2:2. 

Naszym następnym przeciwnikiem była Litwa. 12 

czerwca we wtorek o godz. 18:00 piłkarze wybiegli 

na murawę. Wszystko szło zgodnie z planem na-

szego selekcjonera. Polska przeważała w całym 

meczu i pewnie odniosła zwycięstwo 4:0. Na listę 

strzelców wpisali się: Lewandowski (19’, 32’), 

Kownacki (71’) oraz Błaszczykowski (82’). Adam 

Nawałka może być zadowolony z postawy swojego 

zespołu w ostatnim meczu przed MŚ w Rosji. Pol-

ska mistrzem świata!!! 

 

Mateusz Machowski 



 Zagroda Edukacyjna Skrawek Nie-

ba zaprosiła uczniów klasy szóstej i siódmej z wy-

chowawczyniami na zajęcia terenowe. We czwartek 

10 maja  grupa prowadzona przez wykwalifikowa-

nego ratownika GOPR Jerzego Rubicza poznawa-

ła okolice Łosia. Uczniowie poruszali się po le-

śnych ścieżkach, posługując się busolą, kompasem 

i mapą. Podczas gry terenowej zdobywali wiedzę, 

ćwiczyli spostrzegawczość, ustalali kierunki świata, 

rozwiązywali przyrodnicze zagadki i zbierali litery 

finałowego hasła. Wszyscy z powodzeniem ukoń-

czyli wyprawę. Skrawek Nieba zaserwował uczest-

nikom przepyszną zupę pomidorową, a na zakoń-

czenie jeszcze fantastyczne zjeżdżanie na linie. 

 

p. Małgorzata Stępień,  

p. Aneta Motyka 
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„Z mapą i kompasem” - warsztaty 

terenowe w Łosiu 

Gala Profilaktyczno - Edukacyjna 

 Dnia 14 czerwca 2018 roku o godzinie 

15:00 w sali bankietowej ,,Stary Dworzec” w Gorli-

cach odbyła się Gala Profilaktyczno - Edukacyjna 

Gminy Gorlice przygotowana przez naszą szkołę. 

 Organizacja całego przedstawienia rozpo-

częła się już ponad miesiąc wcześniej, tak aby 

wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tego zada-

nia podjęły się: p. Barbara Kudławiec, p. Joanna 

Nosal, p. Aneta Motyka oraz p. Alicja Pyznar.  

Cała uroczystość została przedstawiona w dość 

zabawny sposób. Każdą dziedzinę nauki prezento-

wała jedna planeta. Ich tajemnice odkrywał Mały 

Książę.  

W świecie humanistów poznaliśmy tajniki tworze-

nia.  

Matematycy przekonali nas, że ich dziedzina może 

być interesująca i przyjemna.  

Na planecie języków obcych przekonaliśmy się, jak 

ważna w codziennym życiu jest znajomość języ-

ków.  

Artyści uraczyli nas pięknym śpiewem. 

Za to sportowcy- przy ich planecie mogliśmy wy-

buchnąć śmiechem.  

Całemu przedstawieniu urok dodawały krótkie wy-

stępy chóru.  

W czasie trwania części artystycznej wręczane zo-

stały nagrody, dyplomy, podziękowania i listy gra-

tulacyjne dla uczniów szkół w naszej gminie, ich 

rodziców oraz nauczycieli.  

Po zakończeniu uroczystości dla wszystkich prze-

widziany był pyszny poczęstunek.  

Nasz szkoła zaprezentowała się na wysokim po-

ziomie. Warto było to obejrzeć. 

 

Kinga Zielińska 



Co warto posłuchać? 
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Hity na lipiec: 

 

1. Sylwia Grzeszczak, Lieber -  Dobre Myśli 

2. Taconafide – Tamagotchi 

3. Ed Sheeran – Happier 

4. Shanguy – La Louze 

5. Smolasty, Otsochodzi – Uzależniony 

6. Nowator – Z lewa do prawa 

7. Zouzy – Skrzydła 

8. Alvaro Soler – La Cintura 

9. David Guetta, Martin Garrix – Like I Do 

10. David Guetta, Sia – Flames 

 

 

Hity na sierpień: 

 

1. C-Bool – Wonderland 

2. Margaret – Byle Jak 

3. Quebonafide, Klaudia Szafrańska – Candy 

4. AronChupa – Rave In The Grave 

5. Selena Gomez – Back To You 

6. Dua Lipa – IDGAF 

7. Lanberry – Nieznajomy 

8. Ewelina Lisowska – T-shirt 

9. Galantis – SpaceShip 

10. Monika Lewczuk – Brak tchu 

 

Damian Kurzawa 

1. Love, Rosie  

2. Minionki 3 

3. Fernando 

4. Before I fall 

5. Jak wytresować smoka 2 

6. Gwiazd naszych wina 

7. Toy Story 

8. Więzień labiryntu 

9. Niezgodna  

10. Zmierzch   

 

 

Love, Rosie 

 Film ten opowiada 

o parze najlepszych przy-

jaciół, którzy planują 

wspólną przyszłość, ale 

wszystko krzyżuje śmierć 

mamy dziewczyny. Chło-

pak wyjechał na studia, 

przez co Rosie nie ma 

w  problemami?  

 

 

 

Toy Story 

 Bajka opowiada 

o sekretnym życiu zaba-

wek. Wiele razy przy-

padkiem porywa je ko-

lekcjoner, ale dzielne 

pluszaki się nie poddają i wracają do domu. Jaka 

przygoda spotka ich tym razem? 

 

Aleksandra Stolarska 

Co warto obejrzeć? 
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A to ciekawe … ??? 

 

Czy wiesz, że …? 
 

1. Przeciętna piłka golfowa ma 336 dimpli 

(wgłębień). 
 

2. Czysta rozgrywka podczas meczu baseballo-

wego trwa zaledwie 18 minut. 
 

3. Filipiny wzięły udział w największej liczbie 

letnich igrzysk (20) bez zdobycia złotego meda-

lu. 
 

4. Na pierwszych nowożytnych igrzyskach 

olimpijskich zwycięzcy dostawali srebrne meda-

le. 
 

5. Igrzyska Olimpijskie trzy razy odbyły się 

w państwach, które dziś już nie istnieją. 
 

6. Michael Jordan miał w liceum przydomek 

"Magic". Po Magiku Johnsonie. 
 

 

 

7. Teoretycznie najdłuższa gra w szachy może 

zawierać nawet do 5949 ruchów. 
 

8.Najstarsze zapisy o zapasach pochodzą z oko-

ło 5000 r p.n.e. 
 

9. Pomimo iż futbol amerykański uważa się za 

sport brutalny to jest w nim mniej kontuzji niż w 

piłce nożnej, czy rugby. 
 

10 Pierwsi piłkę zaczęli kopać Aztekowie. 
 

11. Początkowo obręcz kosza w koszykówce 

miała dno i zatrzymywała piłkę, po zdobytych 

punktach sędzia używał drabiny, by sięgnąć po 

piłkę. 
 

12. Joga pozwala uzyskać świadomość ciała. To 

dzięki niej dowiemy się jak nasze ciało się poru-

sza i jakie są jego ograniczenia. 
 

13. Zbigniew Bródka zdobył tytuł mistrza olim-

pijskiego pokonując Koen’a Verweji’a o 0,003 

sekundy. 
 

14. Pierwszy w historii mecz koszykówki roze-

grano 20 stycznia 1892 r. 
 

15. Rekord Guinessa - Amerykanin trafił do ko-

sza z 33 metrów. Piłka przeleciała przez całe 

boisko i perfekcyjnie wleciała do kosza. 

 

Martyna Bargieł 


