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 OD  REDAKCJI  

                                                    
Wesołych, 
pełnych nadziei i wiary 
Świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych  
wśród srebrnych bazi 
i kochającej rodziny, 
przy wspólnym stole. 
 
Smacznego święconego jajka 
oraz mokrego poniedziałku 

                                                                                                    
życzy Redakcja 

 
Drodzy Czytelnicy!  

 

Czy wiecie, że właśnie rozpoczął się kwiecień? 

 

Kwiecień to miesiąc kwitnienia. Zwłaszcza w jego drugiej połowie 

rozkwitają liczne drzewa i krzewy. Przyroda budzi się do życia.  

Z kwietniem kojarzy się Wielkanoc, w kwietniu obchodzimy Dzień 

Książki, Dzień Ziemi. Pierwszego kwietnia jest również Prima aprilis. 

Jednak tego roku naszym kochanym szóstoklasistom nie było w tym dniu 

do śmiechu i żartów.  Dla nich to dzień wielkiej próby – pierwszy 

poważny egzamin szkolny. Trzymaliśmy mocno kciuki, wierzymy, że 

sobie świetnie poradziliście. 

Siódmy numer gazetki  przygotowali z redakcyjną pomocą 

najmłodsi naszej szkoły – uczniowie klasy I  z wychowawczynią Panią 

Stanisławą Gawlik. Zespół liczący 14 uczniów  wspaniale „zadomowił 

się” już w naszej szkole. Są najmłodsi, ale żyją  w wielkiej przyjaźni                

z uczniami klasy najstarszej (po sąsiedzku). 

Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

SUKCESY    NASZYCH   UCZNIÓW  W  KONKURSACH 

 
11 III 2014r. - XIV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na Ratunek Ziemi” odbył się  w SP w 

Trąbkach. Dwoje uczniów naszej szkoły wzięło udział tej edycji.  W kategorii: prace plastyczne -

K. Ciągło zajął III miejsce w województwie.  

 

11 III 2014r. –  odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięło udział 12 uczennic. W 

grupie młodszej zwyciężyły: W. Cebula - I m., M. Pasoń - II m., Z. Iwańska - III m, M. Janik. W 

grupie starszej: M. Szwarkowska - I m., P. Gomółka - II m., M. Olszak - III m.  

 
6 i 14 III 2014r. - odbył się XIX Powiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów w PMDK              

w Starym Sączu, w którym wzięły udział trzy dziewczynki z naszej szkoły. Uczennica kl. V-  A. 

Talarczyk zajęła II miejsce w kategorii Flet.   

 
12 III 2014r. - odbył się VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „W magicznym świecie mojej 

wyobraźni”. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczennic klas V – VI. Praca uczennicy kl. VI – K. 

Madziar („Cukierkowo”)  zdobyła wyróżnienie. 

 

12 i 13 III 2014r. – odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów i 

Instrumentalistów Gminy Łącko. Naszą szkołę reprezentowały 3 wokalistki i 10 instrumentalistów. 

W kategorii: klasy 0-III- I m. zdobyły: W. Cebula (flet), O. Zaremba (skrzypce), II m. – M. Olszak i 

J. Olszak (flet). W kategorii: klasy IV – VI –I m. zdobyła A. Talarczyk (flet), II m. – M. Haza 

(gitara basowa). 

 

14 III 2014r. - odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – 

Moja Duma”. W finale uczestniczyły trzy uczennice naszej szkoły. W. Słaby z kl. V uzyskała najlepszy 

wynik w kategorii szkół podstawowych i zdobyła główną nagrodę - stypendium im. Braci Potoczków 

w wysokości 1500zł.  

 

17 III 2014r. – odbył się IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową w Zabrzeży. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice. M. Szwarkowska z kl. V 

zajęła I m. 

 

18 III 2014r. – w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski. 

Tegoroczna jubileuszowa edycja poświęcona była twórczości Oskara Kolberga. Naszą szkołę 

reprezentowały dwie uczennice z klasy VI. M. Klag zdobyła II m. 

 

 

19 III 2014r. – odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą  szkołę 

reprezentowało 5 dziewcząt. M. Klag zdobyła I m. 

 

 

20 III 2014r. – Koło teatralne z naszej szkoły już po raz kolejny wystąpiło na Starosądeckim 

Powiatowym Przeglądzie Teatralnym ze spektaklem  pt. „ Sztuka pieczenia chleba”. Grupa zdobyła                                

III –miejsce. 

26 III 2014r. – Dwie uczennice kl. II i III  wzięły udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim                       

w Zagorzynie 

 

 

 Szczegółowe informacje o konkursach znajdziesz na stronie WWW naszej szkoły. 
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 KĄCIK LITERACKI 

                          

NASZE  ULUBIONE  ZABAWY 
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 NASI ULUBIEOCY 

 

K O T       D O M O W Y 

Kot domowy  –gatunek małego, mięsożernego ssaka            

z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Przez ludzi 

ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego 

zdolności do niszczenia szkodników. Koty zostały 

udomowione około 9500 lat temu i są obecnie 

najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie.                                                                                                     

  Przodkiem kota domowego jest kot nubijski – według 

poglądów większości współczesnych naukowców. 

Wyhodowano wiele ras kota domowego, różniących się ubarwieniem, wielkością i długością 

włosów. Zwierzątka, które są stworzone do mieszkania w domach, blokach to najczęściej 

koty syjamskie i perskie… Pupilki najczęściej są; białe, biało-czarne, rude, czarne, brązowe 

lub posiadają wszystkie te kolory.                                                                                                                           

Znaczna liczba kotów domowych żyje samodzielnie w miastach. Nasze psy często gonią 

różne zwierzaki, a szczególnie koty.  Kiedyś prawdopodobnie się lubiły. 

Koty żyjące na wolności dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu 

osiągają wiek do 20 lat. Małe kocięta rozwijają się szybko. Kocica często koci się w 

bezpiecznych i ciepłych miejscach oraz blisko miejsca, gdzie często zdobywa pożywienie. 

Młode kociaki stają się w pełni samodzielne w wieku od 10 do 12 tygodni i wtedy mogą 

trafić do nowych właścicieli. Gdy mają około 3 miesięcy kotka przestaje się nimi opiekować 

i zmusza je do samodzielności.  

Dzień kota jest obchodzony 17 lutego. 

 

 

                                               

                   

 

                       Kot syjamski             Kot perski                                                                                       

Przygotowała: Marysia Szwarkowska 
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 10 PYTAO DO… 
   

    

          7 marca 2014r. Pani Teresa Łęczycka –Starsza Pielęgniarka w Środowisku 

Nauczania i Wychowania udzieliła wywiadu uczniom kl. I. Serdecznie 

dziękujemy Pani Teresie za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania.     

 
                                                          

Uczniowie kl. I Czy pielęgniarka to Pani wymarzony zawód? 
 

Pani Teresa Tak. Zawsze chciałam być pielęgniarką. 

 

Uczniowie kl. I Gdyby Pani nie została pielęgniarką, co innego Pani chciałaby robić?                    
 

Pani Teresa Myślałam o zawodzie nauczyciela tak jak moja mama, ale byłby to zawód wyuczony.            
 

Uczniowie kl. I Jakimi cechami powinna być obdarzona pielęgniarka? 

Pani Teresa 
Podstawową i nadrzędną cechą pielęgniarki jest sumienność, każdy chory ma być 

traktowany  z największą  starannością – jak najbliższy członek rodziny. 
 

Uczniowie kl. I Proszę opowiedzieć o najciekawszym zdarzeniu w Pani pracy.                                   
 

Pani Teresa 

Pamiętam pewną sytuację z pracy w szpitalu, gdzie po zrobieniu zastrzyku pacjent zawołał 

„ Siostro, pszenica rośnie na suficie”. W momencie pomyślałam –wstrząs. Na szczęście 

zespół  reanimacyjny był  „pod ręką”. Zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.        
 

Uczniowie kl. I Czy wydarzyło się coś w Pani pracy, co utkwiło w pamięci? 
 

Pani Teresa Najsmutniejsze są jednak sytuacje, w których pacjenci umierają i nie da się ich uratować.          
 

Uczniowie kl. I Które przedmioty w szkole Pani najbardziej lubiła? 
 

Pani Teresa 
W szkole nie byłam orłem, uczyłam się dobrze. Wolałam przedmioty matematyczne niż 

humanistyczne. 
 

Uczniowie kl. I Jakie wydarzenia z życia szkoły Pani pamięta? 
 

Pani Teresa 
Do szkoły podstawowej chodziłam 37 lat temu. Jakiś ciekawych zdarzeń szkolnych już nie 

pamiętam, ale miło wspominam niektórych nauczycieli. 
 

Uczniowie kl. I Czy lubi Pani czytać książki? Jeśli tak, to jakie? 
 

Pani Teresa 
Lubię czytać książki, choć mam mało na nie  czasu. Najchętniej czytam romanse, mogą 

być z wątkiem kryminalnym. 
 

Uczniowie kl. I Czy uprawia Pani jakiś sport? 
 

Pani Teresa Sportu nie uprawiam, ale lubię dużo chodzić i jeździć na rowerze. 
 

Uczniowie kl. I Proszę dokończyć zdanie. Marzę o…. 
 

Pani Teresa Marzę o wyprawie motocyklowej na „Rajd Katyński”. 
 

Uczniowie kl. I Bardzo dziękujemy Pani za ciekawą rozmowę. 
 

Pani Teresa Ja również dziękuję za rozmowę.   
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

W i t a m    m i ł o ś n i k ó w   p i ł k i ! 

Piłka jest dla dzieci cudownym przedmiotem. To najbardziej 

popularny przyrząd w ćwiczeniach sportowych, jak i swobodnej 

zabawie. Wiele różnorodnych ćwiczeń możesz wykonać z 

wykorzystaniem piłki. Można ją rzucać i łapać, turlać, odbijać, 

kozłować, kopać ... Systematyczne ćwiczenia z piłką pozwalają 

rozwijać: koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność postrzegania, 

orientację w schemacie własnego ciała, świadomość przestrzeni i 

odległości. Zabawy z piłką przygotowują nas do gier sportowych, 

przynosząc jednocześnie wiele radości i dając pewność siebie. 

Przedstawiam listę ćwiczeń do systematycznego wykonywania. 

1. Trzymaj piłkę oburącz tylko opuszkami palców. Obracaj piłkę trzymając ją oburącz tylko 

opuszkami palców (w kierunku do przodu - w kierunku wstecz). 

2. Trzymaj piłkę z przodu na wysokości talii. Okręcaj piłkę wokół talii, przekazując piłkę z ręki do 

ręki. 

3. Wykonaj to samo ćwiczenie (poz. 2), okręcając piłkę w przeciwnym kierunku. 

4. Okręcaj piłkę wokół swojej szyi, przekazując ją z jednej ręki do drugiej. Teraz wykonaj to 

ćwiczenie w przyspieszonym tempie. 

5. Trzymaj piłkę oburącz. Wykonuj piłką ruchy w kształcie cyfry 8, obkręcając piłkę wokół kolan. 

6. Połóż piłkę na podłodze. Tocz piłkę wokół lewej stopy, trzymając ją jedynie opuszkami palców 

(nie ruszaj stopy z podłogi). Teraz wykonaj ćwiczenie wokół prawej stopy. 

7. Połóż piłkę na podłodze. Tocz piłkę wokół i pomiędzy stopami, kreśląc cyfrę 8. Wykonuj 

ćwiczenie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawą stronę).  

8. Połóż piłkę na podłodze. Potocz piłkę do przodu, dogoń ją, zawróć przed nią i złap ją.  

9. a). Połóż piłkę na podłodze. Obkręcaj ją używając tylko palców prawej ręki. Staraj się, aby piłką 

pozostawała blisko twoich stóp. 

b). Wykonaj ćwiczenie lewą ręką. 

10. Połóż piłkę na podłodze. Skocz przez piłkę do przodu. Skocz przez piłkę do tyłu. 

11. Trzymaj piłkę pomiędzy kolanami. Podskocz i wypuść piłkę z kolan w górę. Teraz szybko schyl 

się i złap piłkę. Czy zdążysz złapać piłkę, zanim spadnie na podłogę? 

12. Stój w lekkim rozkroku i trzymaj piłkę oburącz nad głową. Teraz usiądź powoli, utrzymując 

równowagę i trzymając piłkę wciąż nad głową. 

13. Usiądź na podłodze. Podnieś piłkę do góry używając tylko swoich stóp. Potem opuść piłkę na 

podłogę. 

14. Trzymaj piłkę oburącz z tyłu głowy (na wysokości szyi). Upuść piłkę i postaraj się ją złapać 

zanim upadnie (z tyłu na wysokości talii).  

Jeśli chcesz w przyszłości zasilić szeregi polskiej reprezentacji, nie ociągaj się – ĆWICZ! 

Przygotował:  Miłosz Haza 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

   

 

Przygotowała: Marysia Klag 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Przychodzi pacjent do…lekarza 

- Jest Pan już całkowicie normalny - żegna 

psychiatra pacjenta opuszczającego szpital po 

długiej kuracji.- Cóż to? Nie cieszy się Pan? 

- A z czego mam się cieszyć, doktorze? Trzy lata 

temu to ja byłem Napoleonem, a dziś jestem nikim. 

 

Przychodzi mężczyzna na badanie słuchu. Lekarz 

zaczyna: 

– Proszę powtarzać za mną – i szepcze półgłosem: 

– Sześćdziesiąt sześć. 

– Trzydzieści trzy – mówi pacjent. 

– No tak – notuje lekarz – 50 procent utraty słuchu. 

 

Przychodzi do lekarza pies ze skarpetką na głowie. 

Lekarz go pyta: 

- Co ci dolega? 

- Nie żartuj sobie, to jest napad! 

 

Szpital. Lekarz wyrzuca pacjenta: 

- I więcej mi tu nie wracaj!- krzyczy do niego na do 

widzenia. 

- Co się stało?- pyta pielęgniarka. 

- Ja go 5 lat leczę na żółtaczkę, a on dopiero teraz 

mówi, że jest Chińczykiem! 

 

Sala operacyjna, pacjent leży na leżance, podchodzi 

anestezjolog. 

- Dzień dobry, dzisiaj ma pan operację, będę pana 

usypiał, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy leczy się 

pan w naszym szpitalu prywatnie, czy na kasę 

chorych? 

Pacjent na to: 

- Na kasę chorych. 

Anestezjolog: 

- Aaaaa... kotki dwa.... 

                                          Przygotował: Miłosz Haza 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 
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