NR 1
2019/2020
GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:
• ślubowanie klas I
•praca w schronisku
dla zwierząt
• "VSCO GIRL" styl
• książki warte
przeczytania
• rozrywka dla dużych
i małych
• ciekawostki

rys.Paulina Majowska

i ... wiele innych
materiałów

Czas na "Przerwę"!!!

Witajcie Drodzy Czytelnicy gazetki „Przerwa”!
Mam przyjemność zaprosić Was na pierwsze w tym roku
wydanie gazetki szkolnej. Minęły już dwa miesiące nauki, które
ciężko przepracowaliśmy. Na pewno był to dla nas wielki szok po
dwóch miesiącach odpoczynku. W tym wydaniu „Przerwy" chcieli
byśmy zapoznać Was z naszym nowym zespołem redakcyjnym,
który specjalnie dla Was opisze ciekawe przeżycia uczniów, aktu
alne wydarzenia, ale też dostarczy Wam rozrywki i wiedzy.
Chciałabym w szczególny sposób przywitać wszystkich pierwszo
klasistów. Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. Mam na
dzieję, że podoba Wam się w naszej szkole?
A teraz zapraszam na kolejne strony gazetki szkolnej
„Przerwa” i … życzę powodzenia w kolejnych dwóch miesiącach
roku szkolnego.
Ola Rębilas kl. 6b
redaktor naczelny gazetki "Przerwa"

Zespół redakcyjny gazetki "Przerwa".

Rozmowa z uczniami klasy I
Chyba każdy z nas pamięta
swoje pierwsze kroki
w szkole i zdaje sobie
sprawę z tego, że to trudne
chwile. Nasi reporterzy
zagościli w klasie Id, aby
sprawdzić, jak radzą sobie
ich młodsi koledzy.
 Cześć. Chcieliśmy zapytać jak
czujecie się w nowej szkole?

‐Jest super!‐ radośnie zawołała
większość uczniów Id.
‐ Powiedzcie nam jakie są Wasze
zainteresowania?
‐ Ja interesuję się rysowaniem
i malowaniem.
‐ A ja piłką nożną!‐ powiedziało
równocześnie kilku chłopców.

‐ Albo wodę.
‐ Co wolicie jeść: owoce i warzywa
czy zjadać słodycze?
‐ Lepsze są słodycze ‐ znowu Id
wykazała się jednomyślnością.
Na pytanie jaka jest ich ulubiona pora
roku, zdania były podzielone. Na
wiosnę zagłosowało sześcioro dzieci,
na lato i zimę ‐ po ośmioro, a na
jesień ‐ tylko jedna.
Pierwszoklasiści opowiadali jeszcze
naszym redaktorom o tym gdzie
spędzili wakacje (w Rabce Zdrój, na
Węgrzech czy też na wsi) i o wielu
ciekawych rzeczach .Pytający byli
jednak dociekliwi i zadawali też
trudne pytania, np. co sprawia, że
pierwszoklasiści są szczęśliwi?

W odpowiedzi można było usłyszeć,
że powodem ich radości są przerwy
Inni wymieniali: jazdę konną, taniec między zajęciami, samo chodzenie do
czy po prostu zabawę ze swoimi
szkoły albo zajęcia WF‐u.
domowymi pupilami.
‐ A czego uczyliście się w ostatnim
‐ A powiedzcie nam gdzie jest lepiej: czasie?
w przedszkolu czy w szkole?
‐ Mieliśmy język angielski.
‐ W szkole! ‐zgodnie odpowiedziała
cała klasa.
‐ Uczyliśmy się pisać i liczyć ‐
entuzjastycznie zakończyła jedna
‐ Co lubicie jeść w czasie przerwy?‐ z rozmówczyń.
zapytali nasi reporterzy.
‐ Kanapki.

Z naszymi młodszymi kolegami z Id
rozmawiały reporterki: Kaja Nowak,

‐ Lubię jeść owoce i pić sok.

Zosia Jawor i Natalia Pajor.

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Wielkie serca dla "braci mniejszych".
Nie wiem czy wiecie, ale 4 października (wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu) przypada Światowy Dzień Zwierząt.
„Bracia mniejsi”- to Franciszkanie, ponieważ jednak sam
założyciel zakonu nazywał braćmi i siostrami wszystkie
zwierzęta, wyrażeniem tym określa się naszych domowych pupilów, zwłaszcza psy i koty.
W związku ze Światowy Dniem Zwierząt przeprowadziłem krótki wywiad z moim klasowym kolegą, Igorem Piekarzem (6B),
który jest wolontariuszem w schronisku dla zwierząt przy
ul. Tłoki 24D (Wulki).
Maks Kubacki: Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931r
i stworzony w celu wzrostu świadomości i zmiany zachowania ludzi
w stosunku do zwierząt. Powinni sobie uświadomić, że zwierzę to też
istota żywa, a nie rzecz i też ma swoje prawa. Jednak mimo wszystko do
schronisk traﬁa wiele zwierząt. Jak one się tam pojawiają?
Igor Piekarz: Mamy taką specjalną grupę i jak widzimy jakiegoś zbłąkane‐
go psa lub kota czy takie zwierzę, któremu dzieje się krzywda, np. przy‐
wiązane do drzewa, dajemy znać komuś, kto w tym czasie jest
w schronisku i wysyłamy zdjęcie zwierzaka. Staramy się jak najszybciej
odnaleźć jego opiekuna, a jeśli nikt się nie zgłasza, zapewnić mu "drugi
dom".
M.K.: A jak tak naprawdę wygląda praca w schronisku?
I.P.: Praca tam polega na wyprowadzaniu psów, sprzątaniu ich boksów.
Pomagamy też tym zwierzętom, które boją się człowieka, gdyż doznały
od niego krzywdy, próbujemy przekonać je, że nic im z naszej strony nie
grozi, odbudowujemy ich zaufanie do ludzi.
M.K.: W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorgani‐
zowany dopiero w 1993 roku. Ciągle brakuje w naszym społeczeństwie
świadomości i wrażliwości na los bezdomnych zwierząt. Czy wiele macie
młodzieży gotowej nieść pomoc czworonogom?
I.P.: Na szczęście ludzi o wielkim sercu nie brakuje. Mogę wspomnieć, na‐
wet z naszej szkoły jest wiele osób angażujących się w pracę w schroni‐
skach, np. Daria Hamiga (7b), Maja Bednarek( 7b), Gabrysia Karaś (7b),
Wiktoria Kopacz(8d), a także te, które wspierają schroniska sądeckie i to

w Wielogłowach zbiórkami kocy, karmy, szczególnie w okresie przedzi‐
mowym (Marysia Surowiak ‐ 8d).
M.K.: Ilość miejsc dla wolontariuszy w schroniskach jest jednak ograni‐
czona. Jak przeciętny uczeń, człowiek może pomóc?
I.P.: Pamiętajmy żeby zawsze jak zobaczycie jakieś bezdomne zwierzę, za‐
dzwonić do najbliższego schroniska, bądź samemu podjąć decyzję o jego
adopcji. Należy przy tym zachować wszystkie środki ostrożności. Przede
wszystkim trzeba powiedzieć o tym swojemu rodzicowi lub opiekunowi.
I NIGDY nie można krzywdzić zwierząt, znęcać się nad nimi!
M.K.: Czy chciałbyś na koniec coś jeszcze przekazać naszym czytelnikom?
I.P.: Wspomnę tylko o tym, że niestety zwierzęta w schroniskach żyją
o wiele krócej niż te w naszych domach. Dlaczego tak się dzieje? Po pro‐
stu potrzebują miłości! Apeluję więc do osób, które planują posiadanie,
np. psa: zwierzęta w schronisku są całkowicie za darmo, więc co Wam
szkodzi przygarnąć takiego pupila? Zapewniam, że obdarzy Was bezinte‐
resowną miłością...

ADOPTUJ ZWIERZĄTKO !

Rajd klas siódmych

Bacówka pod Bereśnikiem
Dnia 25 września odbył się, jak co roku, rajd klas 7.
Pomimo niesprzyjającej pogody i dosyć wczesnej pory wyjaz
du, panował wśród zebranych wesoły nastrój. Celem naszej
tegorocznej wyprawy było zdobycie Bereśnika  szczytu w Pa
śmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim.
Wyruszyliśmy dwoma autokarami spod centrum han
dlowego „Europa II Plaza” i jechaliśmy około 1 godziny, słu
chając pani przewodniczki, która opisywała najciekawsze
miejsca, które mijaliśmy po drodze. Potem wysiedliśmy w ma
lowniczej Szczawnicy. Następnie wychodziliśmy na Bereśnik
(843 m n.p.m.) szlakiem turystycznym, robiąc krótkie prze
rwy oraz podziwiając przepiękne, zapierające dech widoki.
Kiedy dotarliśmy do drewnianej bacówki, ujrzeliśmy wspania
łą panoramę z widokiem na pasmo Małych Pienin. Następnie
nieco odpoczęliśmy, zjedliśmy drugie śniadanie i mieliśmy
czas wolny. Rozmawialiśmy, biegaliśmy, obserwowaliśmy
otaczający nas górski krajobraz i robiliśmy zdjęcia, aby
uchwycić najciekawsze wspomnienia. Po upływie wyznaczo
nego czasu zostaliśmy zaproszeni do wspólnego ogniska i zje
dliśmy smaczny posiłek. Po jedzeniu odpoczęliśmy i udaliśmy
się w drogę powrotną. W równie miłej i wesołej atmosferze ze
szliśmy, opowiadając sobie nawzajem o tym co zrobiło na nas
szczególne wrażenie. W autokarze podziwialiśmy zdjęcia, któ
re udało nam się zrobić.
Miło wspominam ten wyjazd dzięki pięknym widokom
Beskidu Sądeckiego, miłej atmosferze oraz nowym znajomo
ściom. Mam nadzieję, że wyprawy innych klas były równie
udane jak nasza!
Gabriela Karaś 7b

Poczytaj mi... starsza koleżanko,
starszy kolego
Końcem września obchodzony
jest
Ogólnopolski
Dzień
Głośnego Czytania. W tym roku
zorganizowano
go
także
w naszej szkole. Z tej to okazji
uczniowie z klasy 7B i 8D
odwiedzili swoich młodszych
kolegów z zerówki i z klas IIII,
i podczas jednej z lekcji czytali
im książki. Wybór padł na
opowieści niezwykle lubianego
przez
dzieci
Grzegorza
Kasdepke oraz na książki pani
Urszuli Gawron, która niegdyś
uczyła w naszej szkole.
W każdej klasie czytali inni
uczniowie, a wspólne dla każdej
tych niezwykłych lekcji było
jedno:
dzieci
słuchały
z zainteresowaniem.
Ta przygoda okazała się
świetnym pomysłem, który
będzie miał swój dalszy ciąg.
Raz w miesiącu starsi koledzy

Dzień
Głośnego
Czytania

będą przychodzili do uczniów
„zerówki”, by choć przez
chwilę czytać na głos tym,
którzy sami jeszcze tego nie
potrafią.
A może za kilka lat dzisiejszy
zerówkowicz przypomni sobie
o tym, że dawno temu słuchał
historii, które zapisane zostały
w książkach i może sam
wyruszy
na
spotkanie
z młodszymi kolegami, by
przeczytać im swoje ukochane
historie z dzieciństwa? Kto
wie!

Dzień
Głośnego
Czytania

Dzień
Głośnego
Czytania

NA ÓSMĄ A
W poszczególnych numerach naszej gazetki szkolnej prezentujemy -tradycyjnie już - ostatnie roczniki naszej społeczności szkolnej.
W tym wydaniu czas na klasę VIIIa, której wychowawczynią jest
Pani mgr Agata Rzońca.
Bajdel Kamil ‐ gra w tenisa, blond włosy podobne do Hemswortha
Chrisa;
Chwastek Antoni ‐ politykę zna jak nikt inny ‐ zawsze "wszystkiemu
winny";
Dąbrowska Emilia ‐ wyrzuca z siebie słowa szybciej niż karabin, wspina
się na szczyt nie potrzebując drabin;
Drąg Łucja ‐ klasowa maskotka, można ją przytulić jak kotka;
Dziubanowska Ola ‐ pasjami lubi się kłócić, do tematu zawsze chętnie
chce wrócić;
Floryan Paweł ‐ jest nowy w klasie, oddaje cześć pieczonej kiełbasie;
Gach Zuzanna ‐ dziecinna pod maską dorosłości, krucha tak, że słychać
u niej chrzęst każdej kości;
Garu Emma ‐"jestem bandzior, świr, sadysta, niepoprawny
optymista";
Gucwa Wiktor ‐ cichy obserwator, wielu gier kreator;
Krschka Dominik ‐ wysoki jak żyrafa, mógłby być agentem NASA;
Kucia Iwona ‐ bardzo mądra z niej blondynka, delikatna niczym
śnieżynka;
Kwiatkowski Kamil ‐ cichy i spokojny; choć rzadko się uśmiecha ‐ kawał
z niego dobrego człowieka;
Macałka Karolina ‐ mega super sportsmenka, żadna "paniusia
z okienka";

NA ÓSMĄ A

Maciaszek Dawid ‐ on ogólnie nie ogarnia, na szczęście błędów nam nie
wygarnia;
Mółka Bartosz ‐ może kiedyś jako pilot wysoko w chmurach będzie,
rzadko kiedy jest w błędzie;
Ortyńska Ola ‐ koreański już prawie umie, znajdzie się z klasowym
albumie;
Paholski Kacper ‐ urwis z niego taki, że nauczycielki miewają serca ataki;
Roszkowicz Julia ‐ świetna pocieszycielka, przykładowa obywatelka;
Seraﬁn Julia ‐ wygląda jak Apollina, giętka niczym plastelina;
Szkolnicka Maja ‐ wielki klasowy fotograf, niedługo będziemy bić się o jej
autograf;
Szmid Mikołaj ‐ ten nieprzytomny "jak na haju", nieświadomie może
znaleźć się nawet w Szanghaju;
Tobiasz Wiktoria ‐ znana szkolna gwiazda, wszędzie wije sobie gniazda;
Turczyński Bartosz ‐ matematyka to jego druga natura, w świat nauki daje
nura;
Wąsowicz Maciej ‐ miły z niego gość, nie zna słowa "wrogość";
Wątroba Agnieszka ‐ taka jest szalona, że boję się, że zostanie ze szkoły
wydalona;
Wójs Natalia ‐ dziewczyna słodka niczym szarlotka:);
Ziobrowska Ola ‐ biega szybciej niż rakieta, szczerość to jej wielka zaleta;
Zygmunt Joanna ‐ huśtawki nastrojów u niej sprawa normalna,
wkurzyłaby nawet żandarma;
Pani Agata Rzońca ‐ uczy nas matematyki, siwych włosów jej przybywa
przez nasze wybryki....

Emma Garu (8a)

KLASA ÓSMA "A"

SPORT
Brawo dziewczęta!
Dnia 19 września na stadio
nie w Piątkowej odbyły się Mi
strzostwa
Nowego
Sącza
w Sztafetowych Biegach Prze
łajowych Dziewcząt w ramach
Igrzysk Dzieci. Drużyna dziew
cząt wywalczyła 3. miejce. Na
szą szkołę reprezentowały
następujące uczennice: Kinga
Lewińska, Zofia Kożuch, Maja
Koszkul, Karolina Janik, Joan
na Jabłońska, Aniela Borkow
ska, Nikola Gawlikowska,
Marta Chwastek, Oliwia Ole
siak, Zuzanna Stanaszek, An
na Olszyńska.
•

Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

• Następnego dnia, czyli 20
września na stadionie w Piątko
wej odbyły się z kolei Mistrzo
stwa
Nowego
Sącza
w Sztafetowych Biegach Przeła
jowych Dziewcząt klas 78 w ra
mach
Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej. I tu znowu kolejny
sukces! Reprezentacja dziew
cząt zajęła 2. miejsce i wywal
czyła awans do zawodów
wojewódzkich, które odbędą się
w Nowym Targu. Skład zespołu:
Klaudia Smuła, Martyna Skibiak,
Ola Kmak, Karolina Macałka,
Zuzia Liber, Julia Serafin, Emilia
Trojan, Natalia Wójs, Hanna
Jermakowicz, Ola Ziobrowska,
Karolina Kowal, Kinga Apriasz.

SPORT
• W dniu 19.09.2019 r.
odbyły się Mistrzostwa
Nowego Sącza /Igrzy
ska Dzieci/ w sztafeto
wych biegach przełajo
wych. Chłopcy z naszej
szkoły zajęli wysokie 3.
miesce.
W biegach
wzięło udział 8 szkół
podstawowych w kate
gorii klas IV VI.

SUKCES
CHŁOPCÓW
W BIEGACH
Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale
i dyplomy.
Gratulacje dla naszych
zawodników!

Ciekawostki
• Zadania domowe prawdopodobnie

wymyślono w 1905 roku i pierwotnie były
karą dla uczniów.
• Ludzki mózg nie jest sprawny do nauki
przed 10.00 rano. Według tych badań, szkoła
zaczyna się za wcześnie.

ANKIETA siódemki
Drodzy Uczniowie.
W naszej szkole została przeprowadzona ankieta,
która miała na celu sprawdzić, który przedmiot
sprawia Wam najwięcej trudności. Uczniowie klas
4-6 mieli do wyboru: biologię/przyrodę, język
polski, matematykę, język angielski, historię.
Myślę, że nie zdziwi Was fakt, że wygrała
matematyka nazywana "królową nauk".
Natomiast w klasach 7-8 pojawiły się takie
przedmioty jak: chemia, fizyka, matematyka, język
niemiecki, historia, geografia. Prawie jednogłośnie
zwyciężyła chemia.

Ciekawostki
• Miesiące rozpoczynane w niedzielę
zawsze będą miały piątek 13‐ego.
•Jabłka skuteczniej pobudzają niż kawa.
•Długość włosów zwiększa się każdego
dnia o około 0,35 milimetra.

Pierwsze Nowosądeckie
Dyktando o Pióro Prezydenta
Po eliminacjach szkol‐
nych, które poszły mi dużo le‐
piej, niż tego oczekiwałam,
nadszedł czas na właściwy
konkurs, dyktando w II LO im.
Marii Konopnickiej w Nowym
Sączu. Wydarzenie zorganizo‐
wała Sądecka Biblioteka Pu‐
bliczna. O wyznaczonej porze
wszyscy uczestnicy zgroma‐
dzili się w auli szkoły. Dyktan‐
do nie było długie i po pół
godzinie razem z Łucją Drąg
z klasy 8a, która również brała
udział w konkursie, udałyśmy
się w drogę powrotną do na‐
szej szkoły.
Po kilku dniach od na‐
pisania dyktanda dowiedziałam
się, że zajęłam II miejsce. Jak
można się domyślić, byłam
z siebie bardzo zadowolona
i niecierpliwie wyczekiwałam
poniedziałku  w tym dniu
w Sali Ratuszowej miało od‐
być się rozdanie nagród kon‐
kursowych. Z tej okazji do
ratusza zaproszony został pro‐
fesor Jerzy Bralczyk, który
swoją obecnością uatrakcyjnił
wydarzenie.
W poniedziałek, 7 paź‐
dziernika razem z panią
Agnieszką Wąsowicz udały‐
śmy się do Urzędu Miasta, aby
wziąć udział w rozdaniu na‐
gród, a następnie w spotkaniu
z Profesorem. Jeszcze przed
rozpoczęciem wszystkie miej‐
sca siedzące zostały zajęte. Na

początku wyczytano po kolei
laureatów konkursu, którzy
mieli przyjemność uścisnąć
dłoń prezydenta miasta, pana
Ludomira Handzla oraz profe‐
sora Jerzego Bralczyka. Na‐
stępnie dyrektor Sądeckiej
Biblioteki Publicznej wygłosił
krótkie przemówienie na te‐
mat wagi znajomości ortogra‐
fii w dzisiejszym świecie.
Wszystko trwało najwyżej kil‐
kanaście minut, a po tym cza‐
sie głos zabrał zaproszony do
miasta językoznawca. Zajął
zebranych tematem popraw‐
ności językowej i rozwiał
wątpliwości, czy obejmuje
ona małopolskie regionali‐
zmy, np. zwrot wychodzić na
pole. Wypowiedział się także
na temat feminatywów. Przez
całe spotkanie utrzymywał
przyjazną atmosferę i wbrew
temu, czego można by oczeki‐
wać, używał prostego, co‐
dziennego
języka,
który
umożliwił zrozumienie tematu
wszystkim słuchaczom. Na
koniec spotkania odpowie‐

dział na kilka pytań zadanych
przez widownię. Gdy skończył
mówić, cała sala nagrodziła Pro‐
fesora gromkimi brawami.
Myślę, że ten wieczór zo‐
stanie w mojej pamięci przez
dłuższy czas.
Anna Kowalczyk (8d)

30 WRZEŚNIA- DZIEŃ CHŁOPAKA!
NIECHAJ KAŻDEMU CHŁOPAKOWI
W NASZEJ SZKOLE - CZY MAŁY CZY TEŻ
DUŻY - HUMOR ZAWSZE
SŁUŻY, A W NASZYCH
OCZACH BYŚCIE
KOCHANI ZAWSZE BYLI
SUPERMENAMI!!!!
Dziewczyny: małe i duże

ZDROWO I WESOŁO!
LEKCJE W KLASIE IIA
Ważne jest, aby zdrowe
nawyki żywieniowe kształtować
od najmłodszych lat. Drugoklasisci na zajęciach mieli okazję poszerzyć
swoją
wiedzę
przyrodniczą, prozdrowotną, kulinarną, ale też... włączyć wyobraźnię i z warzyw, owoców
oraz różnych dodatków stworzyć
zwierzątka oraz inne kukiełki.

ROZRYWKA DLA MŁODSZYCH

ROZRYWKA DLA MŁODSZYCH

"KĄCIK CZYTELNICZY"
Witam wszystkich!
Mam na imię Emma i w tym
roku będę prowadzić "Kącik Czy‐
telniczy". Nieważne z jakich po‐
wodów tu traﬁliście: czy lubicie
czytać i szukacie nowych propozy‐
cji, czy też, nie będąc wielkimi fa‐
nami
literatury,
okazjonalnie
postanowiliście zagłębić się w ten
niesamowity świat licznych histo‐
rii i opowieści ‐ wszyscy jesteście
tu mile widziani!
Czy mieliście kiedyś wrażenie,
że ciągle brakuje Wam czasu,
a Wy nie wiecie dlaczego? A co by
było, gdybym powiedziała Wam,
że jest to sprawka Szarych Pa‐
nów? Właśnie taka sytuacja przy‐
darzyła się Momo. Oj, dobrze
wiem o czym pomyśleliście! Za‐
kładam, że Waszą pierwszą myślą
była Momo, czyli straszna lalka,
która jeszcze kilka miesięcy temu
podbiła internet. Zapewniam Was
jednak, że imię to po lekturze po‐
wieści, którą recenzuję, będzie
Wam się kojarzyć jedynie ze
wspaniałą i mądrą książką.

Hory i żółwicy Kasjopei musi
uratować świat przed szarą ruiną.

"Momo", której autorem
jest Michael Ende, to niezwykła
książka, która posiada zdecydo‐
wanie wartości ponaczasowe,
czyli jest aktualna w każdym cza‐
sie: w przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości. Jest adresowana do
osób w różnym wieku: do naj‐
młodszych po najstarszych, gdyż
każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Mam szczerą nadzieję, że się‐
gniecie po tę książkę. Opierając
się na własnym doświadczeniu
mogę stwierdzić, że jest to jedna
z najlepszych i najmądrzejszych
książek jakie kiedykolwiek miałam
okazję przeczytać. Zdecydowanie
do niej powrócę w najbliższym
czasie (po raz trzeci:)) i z pewno‐
ścią będę sięgać po nią jeszcze
wiele razy w życiu.

Momo pojawia się znikąd, ale
zostaje ciepło przyjęta i szybko
znajduje sobie przyjaciół. Potraﬁ
wymyślać niesamowite zabawy,
w które, wraz z innymi dziećmi,
angażuje się godzinami. Równie
niespodziewane jak jej przybycie
Do zobaczenia następ‐
okazuje się pojawienie Szarych
nym
razem!
Panów, którzy kradną ludziom
czas. Jedynie Momo jest odporna
Emma Garu (8a)
na ich czary i z pomocą mistrza

Dnia 15 października 2019 r.
odbył się w naszej szkole uro
czysty apel z okazji Święta
Edukacji Narodowej, przygoto
wany przez uczniów klasy
2C, 5A oraz innych utalento
wanych wokalnie młodych
artystów pod kierownictwem
Pań: Beaty Lorek, Jadwigi
Fiut i Moniki Czoch.
Nawiązano do historii po
wstania święta KEN. Nie
mogło zabraknąć życzeń dla
wszystkich pracowników szko
ły, zarówno od Pana Dyrektora

Mariusza Horowskiego, jak
i przedstawicieli społeczności
uczniowskiej. Następnie miał
miejsce wspaniały koncert

składający się z pieśni opero
wych i operetkowych oraz
utworów z musicali w wykona

CIEMNO WSZĘDZIE,
GŁUCHO WSZĘDZIE...
Dnia 29 listpada klasy 7
z naszej szkoły wybrały się do
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Sączu na spektakl
pt."Dziady cz.II" Adama Mickie
wicza w wykonaniu krakow
skiego
teatru
"Cracovia".
Tematyka sztuki nawiazuje do
dnia Wszystkich Świętych,
jeszcze w przedchrześcijań
skiej formie. "Dziady", był to
tajny
obrzęd,
który
miał na
celu po
prowa
dzenie
dusz
z czy
ścia do
nieba,
jednak
że nie każda dusza mogła tam
trafić.
W dramacie pojawiają
się przywoływane przez Guśla
rza duchy: lekkie, ciężki i po
średni. Każdy z nich ma dla
nas śmiertelników naukę, aktu
alną do dzisiaj. Pierwszymi du
chami przywołanymi przez
zapalenie garści kądzieli były
duchy Rózi i Józia. Dzieci nigdy
w życiu nie doznały goryczy, poja‐
wiły się, ponieważ do wstąpienie
do nieba potrzebne były im dwa

ziarnka gorczycy. Następnym du‐
chem było Widmo Pana, który za
życia był nieludzki dla spotyka‐
nych osób. Skazano go za to na
wieczną tułaczkę po ziemi w gło‐
dzie i pragnieniu, szarpany przez
żarłoczne ptactwo (swoich byłych
poddanych). Ostatnim duchem
przywołanym przez zapalenie
wianka ze święconego ziela była
Zosia ‐ duch pośredni. Ta młoda,
piękna pasterka
zmarła nie za‐
znawszy miłości,
a za to, że była
próżna i "nie do‐
tknęła ziemi ni
razu", musi jesz‐
cze dwa lata cze‐
kać na pójście do
nieba.
Spektakl
był
świetnie zrealizowany, aktorzy do‐
skonale wprowadzali nas w at‐
mosferę tajemniczego obrzędu.
Opinie moich kolegów co do spek‐
taklu były bardzo różne: niektó‐
rym się nie podobał, ponieważ nie
lubią tego rodzaju literatury, inni
byli nim zachwyceni. Polecam tę
sztukę wszystkim, aby po obejrze‐
niu mogli wyrobić sobie zdanie na
temat inscenizacji dramatu Ada‐
ma Mickiewicza :).
Adriana Głąb 7D

MODA I URODA
Cześć! Z tej strony Wasza Trendy Girl.
Przez następne miesiące będę na bieżąco informować
Was o nowych trendach w modzie. W tym wydaniu weź
miemy pod lupę popularny ostatnio styl ,,VSCO GIRL”.
Nazwa "VSCO" pochodzi od aplikacji do przerabiania
zdjęć, która zyskała popularność głównie w Ameryce
stamtąd właśnie wzięła się ta moda. Po wpisaniu #vsco
girl na Instagramie bądź TikToku, wyświetli nam się ma
sa aeshetic zdjęć i filmików. Pewnie zastanawiacie się
jak stać się po
pularną VSCO
Instagramerką?

Oto kilka porad
ode mnie:)
Chyba najbar
dziej rozpozna
walną rzeczą
VSCO są scrun
chies czyli gumki do włosów, które przeważnie nosi się
na rękach jak bransoletki.
Podstawą są basic oversize tshirty
i bluzy.
Jeżeli chodzi o buty, to z VSCO
najbardziej kojarzą mi się crocsy,
birkenstocks oraz tradycyjne vansy.

Jako dodatki najlepiej sprawdzają się naszyjniki z muszelek
oraz własnoręczne bransoletki z muliny.
W ręce VSCO girl trzyma najnowszego Iphona w stylowym
case oraz hydroflask oklejony naklejkami, w uszach ma bia
łe airpodsy, a na ustach błyszczyk lub pomadkę ochronną
CARMEX.

VSCO girls nie noszą zwykłych plecaków, na topie są teraz
Fjallraven Kanken w przeróżnych kolorach.
Dziewczyny w tym stylu są miłośniczkami żółwi, więc żeby
pokazać, że o nie dbają, nie używają plastikowych słomek,
ale wielorazowych, np. metalowych.
• Nie może zabraknąć charakterystycznych powiedzonek,
które krążą po całym internecie: ‚,sksksksks”, ,,and
I oop”, ,,safe the turtles”.
To by było na tyle.
Do następnego razu!
Trendy girl:)

Warto przeczytać...
Po raz pierwszy z Ta
ranem Matharu zetknąłem
się czytając „Zaklinacza”
podczas ostatnich wakacji.
Jest to fantastyka składają
ca się z czterech tomów:
„Początek”, „Wyprawa”, „Bi
twa” i „Rebelia”. Czwarta
część
opowia
da hi
storię
innego
bohate
ra niż
w trzec
h po
przed
nich,
a akcja
toczy
się dużo wcześniej.
Powieść przedstawia
losy Hominum – królestwa
ludzi, które nękają najazdy
orków. Opowiada też o sto
sunkach między ludźmi, el
fami i krasnoludami oraz
o niesprawiedliwych rzą
dach i prawach. Głównym
bohaterem jest Fletcher Ra
leigh – mężczyzna z pospól
stwa, który niespodziewanie
odkrywa w sobie magiczną

moc i zostaje zaklinaczem.
W przygodach, np.
uczęszczaniu do specjalnej
szkoły, misjach w dżungli or
ków oraz różnych bitwach
towarzyszą mu elfkaSylva
i krasnoludOthello. Ważną
rolę odgrywają też nauczy
ciele: kapitan Lovett, Arctu
rus, król Harold oraz rodziny
Othella i Sylvy. Trójce przy
jaciół pomagają Seraph.
Cress i brat Othella – Atylla.
Największymi wrogami Flet
chera są Didric Cavell oraz
rodziny Forsythów i Faver
shamów.
W książce tej dużo
się dzieje, a intryga „wcią
ga”. Niewielka ilość opisów
nie znudzi czytelnika. Język
powieści jest łatwy do zro
zumienia. „Zaklinacz” może
spodobać się osobom lubią
cym wartką akcję, bitwy
oraz dziwne historie i opo
wieści pełne magii. Szcze
gólnie do gustu przypadnie
on fanom „Harry'ego Potte
ra”, czy „Władcy Pierścieni”.
Mnie zafascynował. Szcze
rze zachęcam do lektury!
Mikołaj Koprowski VIb

„O Mieszku I
i wilkach z Nortu”
3 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się żywa
lekcja historii pt. „O Mieszku I i wilkach z Nortu”. Uczniowie
klas IIIVIII dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o życiu
Słowian oraz Wikingów. Przenieśli się do czasów naszych
przodków, poznali pogańskie wierzenia Słowian i ich zwycza
je oraz metody walki. Przekonali się dlaczego Wikingowie byli
postrachem Europy. Niektórzy mogli przymierzyć strój śre
dniowiecznego rycerza oraz wcielić się w historyczne postaci:
księżniczki Dobrawy oraz Mieszka I.
W tak niepowtarzalnej atmosferze pełnej humoru i cie
kawostek
,historia
o wiele łatwiej wcho
dzi do głowy :)

POETĄ BYĆ....
Na tej stronie prezentujemy próbki wierszy napisanych w
ramach zająć z języka polskiego przez uczniów klasy 6d pod
opieką Pani Iwony Król, których inspiracja był utwór Czesława
Janczarskiego pt."Nie mijam".
Adrian Samoder, kl. 6d

Karolina Janik, kl.6d

Nie mijam

Nie mijam

Nie mijam gołębi głodnych co rano,

Wielu jest takich ludzi na świecie,

Sąsiadki z zakupami idącej nie mijam

Którzy mijają płacz dziecka obojętnie.

I pani proszącej o śniadanie,

Zwierzęta ranią, naturę niszczą,

Przy grajku z gitarą na chwilę

A na cierpienie nie reagują.

przystaję.
Nie mijam przepięknych kwiatów

Lecz część mniejsza ludzi

Na klombach w dywan utkanych

Jest dobra i naturę budzi.

w upalny dzień rozgrzanych słońcem,

Nie mija kota, ptaka i kwiatka,

gdy przez park idę po szkole.

Nad mrówką się schyla, motyla ratuje

I tylko jedno mam wrażenie,

I chorą nogę psa zabandażuje,

Że wszyscy się cofają,

Nad wszystkim się lituje.

A ja biegnę przed siebie.

Takich ludzi powinno się chwalić
I przykład od nich brać,

Magdalena Radom, kl. 6d
Nie mijam
Nie mijam chorego człowieka,
kiedy mnie woła.
Nie mijam płaczącego dziecka,
kiedy łapie mnie za rękę.
Kiedy Ziemia umiera,
nie przechodzę obojętnie!
Staram się pomóc,
bo wierzę, że pomoc to coś,
co wiele
zmieni!

Bo niejeden z nas będzie kiedyś
pomocy potrzebować.

Jak sobie poradzić, kiedy
rodziców nie ma w domu?
Natalia podpowiada...
Bywa, że podczas nieobecności rodziców jesteśmy
bardzo głodni. Teraz na chłodne, jesienne dni
przydałoby sie coś pysznego, słodkiego, dającego
mnóstwo energii. Proponuję Wam łatwe do wykonania
ciasto czekoladowe. A oto jak je przyrządzić:
CIASTO CZEKOLADOWE
Potrzebne produkty:
 mąka tortowa
 cukier
 kakao
 mleko
 olej roślinny
 proszek do pieczenia
 jajko
oraz: kubek, mikrofalówka, łyżeczka
Co należy zrobić?
4 łyżeczki mąki tortowej wsypać do miski (jeżeli nie masz mąki
tortowej to może być inna), następnie od 3 do 5 łyżeczek cukru
i od 4 do 6 łyżeczek kakao (według uznania) i 0,5 łyżeczki
proszku do pieczenia. Wymieszać składniki suche. Dolać 4
łyżeczki mleka, 3 łyżeczki oleju roślinnego i 1 jajko. Wszystko
połączyć i dokładnie wymierzać na jednolitą masę, aby nie było
grudek! Ciasto można przelać do jakiejś foremki lub
prostokątnego naczynia. Potem należy włożyć je do mikrofali
na 24 min (w zależności od mocy). Po wyjęciu deseru można
dodać do niego bitą śmietanę lub jogurt naturalny i delektować
się smakiem.
Smacznego!
Natalia Wójs (8a)

WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU
I SKŁADU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nasza koleżanka, Maja
Bednarek (3d) była w
październiku na 23.
Międzynarodowych
Targach Książki w
Krakowie. Spotkała tam
wielu lubianych przez
dzieci i młodzież autorów
ksiażek, m. in. Grzegorza
Kasdepke, Agnieszkę
Tyszkę czy Wojciecha
Cejrowskiego.

FOTOREPORTAŻ
Z KRAKOWSKICH
TARGÓW KSIĄŻKI

„GŁÓWKA PRACUJE!”
CODEWEEK W NASZEJ SZKOLE

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły mieli okazję
wziąć udział w tygodniu kodowania i programowania w ramach
innowacji
„Myślę,
doświadczam, koduję” realizowanej przez Panie Renatę Komurkiewicz
i
Anetę
Liber-Dębicką.
CodeWeek jest częścią
Europejskiego Festiwalu Kodowania, w którym bierze udział
50 krajów, w tym Polska.
W tym roku akcją objęte były
głównie dzieci ze świetlicy szkolnej, przy czynnym udziale pani
Joanny Czwakiel-Bogdan.

W trakcie warsztatów, uczniowie
poznawali różne sposoby kodowania offline z użyciem mat

edukacyjnych, puzzli, kolorowych kubeczków, quizów oraz
online przy użyciu tabletów
i i małych robotów - ozobotów.
Duża uniwersalność kodowania

pozwoliła wprowadzić jego
elementy do zajęć z zakresu
edukacji matematycznej, artystycznej czy nawet ruchowej.
Przygoda z kodowaniem dostarczyła uczniom
wiele radości i dała początek
przygotowaniom do wyzwań

XXI wieku.
Podczas
organizowanych wydarzeń uczniom towarzyszyli
wolontariusze
ze
Szkolnego Klubu Wolontariatu
Zaraźliwi Pomocnicy działający pod opieką pani Kingi
Zwolenik i Kamili Cichorczyk.

