Pamiętną datą dla naszej szkoły był
dzień 8 grudnia 2006 roku, kiedy
obchodziliśmy piękny Jubileusz 120-lecia
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Marcinkowicach.

Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą
Mszą Świętą w parafialnym kościele, którą
koncelebrował ks. bp Władysław Bobowski.
Następnie udaliśmy się do budynku
szkoły na okolicznościową akademię.
Przywitaliśmy wielu gości, między innymi
ks. bp. Władysława Bobowskiego oraz
ks. proboszcza Józefa Babicza. Wśród gości
obecni byli również: Małopolski Kurator
Oświaty – p. Andrzej Markiewicz, dyr. Delegatury Nowosądeckiego Kuratorium Oświaty
– p. Stanisław Szudek, wizytator – p. Józef
Klimek, przedstawiciele Urzędu Gminy
w Chełmcu
oraz
byli
nauczyciele
i absolwenci naszej szkoły.
Dokończenie na str. 5

Już po raz
drugi mogliśmy wiosenne dni spędzić
nad morzem i uczestniczyć w nietypowych
zajęciach
lekcyjnych,
zwanych
popularnie „Zieloną Szkołą”.
Jeśli chcesz znać więcej szczegółów
czytaj artykuł na str. 4, w którym na gorąco
nasze redakcyjne koleżanki opisały specjalnie
dla „Prymusa” swoje wrażenia z pobytu
w Kołobrzegu. Zobaczysz tam również więcej
zdjęć, które być może zachęcą pozostałych
uczniów do udziału w tej formie zajęć
edukacyjno – wychowawczych.

Prymusi z klasy V
Anna Zapart
Urszula Respekta
Andrzej Horowski
Joanna Bobak
Łukasz Mirek
Donata Prusak
Joanna Sarata
Sylwia Kumor
Bartłomiej Bąk

Prymusi z klasy IVa
Natalia Mróz
5,4
Izabella Brdej
5,3
Agnieszka Pierzchała 5,3
Paweł Świderski
5,3
Anna Wąsowicz
5,2
Marcin Wójtowicz 5,1
Agnieszka Brdej
5,0
Natalia Jakóbczyk
5,0
Monika Hyclak
4,9

5,7
5,5
5,4
5,3
5,3
5,1
5,1
4,9
4,8

Prymusi z klasy VIa
Małgorzata Samek
Katarzyna Obrzut
Marta Mróz
Jarosław Respekta
Aleksandra Poręba
Kinga Bałuszyńska
Beata Pacholarz
Karolina Stachoń

Prymusi z klasy IVb
Alicja Szczerba
Konrad Wójs
Sebastian Jargut
Mirosław Konar
Klaudia Hasior
Anna Mróz
Maciej Kafel

5,9
5,8
5,4
5,2
5,1
4,8
4,8

Prymusi z klasy VI b
Łucja Wójs
Paulina Sojka
Patryk Cięciwa
Patrycja Bajerska
Kacper Musiał
Dominika Lis
Łukasz Płachta
Karolina Opioła
Edyta Hasior
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6,0
5,5
5,4
5,2
5,2
5,2
5,2
4,9
4,9

5,6
5,6
5,5
5,4
5,1
5,0
5,0
5,0

Od lewej: Weronika Musiał, Patryk
Mazur, Patrycja Dyda, Krzysztof Feryński,
Marcin Weber, Jarosław Świerczek, Wiesław
Hornik, Wiktoria Kożuch, Artur Leśniaka,
Gabriela Kucia, Kinga Radomińska, Marcin
Kucia, Krystian Janus, pani Maria Zatorska

Od lewej:
Maciej Mężyk, Jakub
Jacak, Przemysław Guzik, Kinga Mordarska,
Kinga Piszczek, Karolina Wójcik, Agnieszka
Giza, Kinga Olesiak, Michał Sopata, Karolina
Guzik, Karolina Konar, Paulina Krawczyk,
Kamil Bińkiewicz, Renata Pacholarz, pani
Beata Karbowiak
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28 maja br. uczniowie naszej szkoły
wyjechali na I turnus ,,Zielonej Szkoły”.
Głównym koordynatorem wycieczki była
pani Elżbieta Kulig.
Tego dnia wszyscy uczestnicy
wyjazdu zebrali się przed szkołą. Czekaliśmy
na autokar, który miał nas zawieźć do
Krakowa – Płaszowa. Spakowaliśmy bagaże i
wyruszyliśmy.
Po około trzech
godzinach
męczącej jazdy
dojechaliśmy
na
dworzec
kolejowy.
Ustawiliśmy się na odpowiednim peronie
i wsiedliśmy do naszego wagonu. Podróż była
bardzo wyczerpująca,
gdyż trwała około
czternastu
godzin.
Do
Kołobrzegu
dojechaliśmy
na godz. 1000.
Do
Podczela
zawiózł
nas
autobus. Pobyt w
Podczelu trwał 6
dni, a naszym miejscem
zakwaterowania był Ośrodek
Caritas im. bpa Czesława Domina.
Jeszcze tego samego dnia poszliśmy na
plażę. Świetnie się bawiliśmy, a przy okazji
podziwialiśmy piękne, błękitne morze.
Następnie wróciliśmy do ośrodka, a później
zmęczeni położyliśmy się spać.
W przerwie między wypadami nad
morze zwiedzaliśmy zabytki Kołobrzegu.
Kolejną ważną wycieczką był wyjazd do
Świnoujścia. W autobusie, który miał nas tam
zabrać, przewodnik zabawiał nas różnymi
historyjkami. Na początku zatrzymaliśmy się
w Trzęsaczu, gdzie oglądaliśmy pozostałości
kościoła gotyckiego. Później poszliśmy

kupować pamiątki. Kolejnym punktem
naszego postoju były Międzyzdroje, gdzie
spacerowaliśmy Aleją Gwiazd.
Następnie pojechaliśmy do Świnoujścia i tam płynęliśmy promem na wyspę
Uznam. Do ośrodka wróciliśmy zmęczeni, ale
zadowoleni z wycieczki.
Dzień później cała grupa zebrała się
przed
ośrodkiem
przy grillu .
Prócz
tego
graliśmy w badmintona, skakaliśmy na skakance i odbijaliśmy piłkę. Następnego dnia odbyła się
zabawa.
Było
bardzo
miło
i dlatego poszliśmy późno
spać.
W
poniedziałek
o godzinie 1730
pojechaliśmy na
dworzec kolejowy
i tam wsiedliśmy do
pociągu. Gdy nazajutrz
dojechaliśmy
do
Krakowa,
autobus już na nas czekał.
Wsiedliśmy do niego i pojechaliśmy do
Marcinkowic. Na miejscu byliśmy
o godzinie 1300. Przed szkołą czekali na nas
rodzice. Wyściskali nas serdecznie i pomogli
nam zabrać bagaże do domu.
Na wycieczce było bardzo ciekawie,
a największe wrażenie zrobiło na nas morze.
Chcielibyśmy pojechać po raz kolejny
w przyszłym roku na ,,Zieloną Szkołę ”.
Anna Zapart
Joanna Bobak
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Występujący zostali nagrodzeni licznymi
oklaskami.
Następnie na ręce Pani Dyrektor złożone
zostały listy gratulacyjne od wszystkich
zaproszonych gości.
W tym dniu uroczyście rozpoczęło
swoją działalność Szkolne Koło ,,Caritas’’,
a członkom zarządu legitymacje wręczył
obecny na uroczystościach ks. Ryszard
Podstołowicz – Dyrektor Diecezjalnego Koła
,,Caritas”.
Po zakończeniu części oficjalnej
udaliśmy się do „Sali pamięci”, w której
można było zobaczyć pamiątki z historii
naszej szkoły. Oglądaliśmy stare zdjęcia,
kroniki, świadectwa oraz dyplomy świad-

Pamiętną datą dla naszej szkoły był
dzień 8 grudnia 2006 roku, kiedy
obchodziliśmy piękny Jubileusz 120-lecia
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Marcinkowicach.
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą
Mszą Świętą w parafialnym kościele, którą
koncelebrował ks. bp Władysław Bobowski.
Następnie udaliśmy się do budynku szkoły na
okolicznościową akademię.
Przywitaliśmy wielu gości, między
innymi ks. bp. Władysława Bobowskiego
oraz ks. proboszcza Józefa Babicza.
Wśród gości obecni byli również:
Małopolski Kurator Oświaty – pan
Andrzej Markiewicz, dyr. Delegatury
Nowosądeckiego Kuratorium Oświaty –
pan Stanisław Szudek, wizytator – pan
Józef Klimek, przedstawiciele Urzędu
Gminy w Chełmcu oraz byli nauczyciele
i absolwenci naszej szkoły.
Szkolne obchody rozpoczęły się
od przemówienia dyrektor szkoły, Pani
Krystyny Dąbrowskiej. Następnie zaprezentowała się grupa regionalna
,,Marcinkowioki’’, która w oryginalnych
strojach lachowskich wykonała wiązankę
tańców i przyśpiewek ludowych. Wszystkim
gościom bardzo podobał się występ
i najmłodsi uczniowie otrzymali gromkie
brawa.
Kolejnym punktem programu był
montaż poetycko-muzyczny „W ogrodach
pamięci”. Zebrani z podziwem i ze
wzruszeniem wsłuchiwali się w kolejne strofy
wierszy oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

czące o sukcesach dzisiejszych uczniów
szkoły.
Po obejrzeniu wystawy wszyscy
goście udali się na wspólny poczęstunek.
Był to bardzo udany i wyjątkowy
dzień. Oby więcej takich rocznic obchodziła
nasza szkoła.
Anna Zapart
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Szkolne Koło „Caritas” w marcinkowickiej podstawówce działa niezwykle
aktywnie.
Przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych były
bardzo owocne. Wolontariusze pomagali
Parafialnemu Oddziałowi „Caritas” w zbiórce
żywności dla potrzebujących rodzin. Na
terenie szkoły zebrano ponad 50 kg żywności,
którą przekazano POC. Dzieci pomagały
wolontariuszom z POC w pakowaniu
świątecznych paczek. Ponadto w niedzielne
poranki po Mszy Świętej sprzedawano
wigilijne świece oraz paschaliki - pomagając
w ten sposób POC.
Szkolne Koło „Caritas” włączyło się
również w pozyskiwanie funduszy dla dzieci
z niezamożnych rodzin, wyjeżdżających na
Zieloną Szkołę. Wspólnie z Samorządem
Uczniowskim zorganizowano loterię fantową
podczas zabawy andrzejkowej.
Kolejnym krokiem w pozyskiwaniu
funduszy była sprzedaż ciasta na zabawie
szkolnej, wcześniej przygotowanego przez
wolontariuszy. Podobnie zebrane pieniądze ze
skarbonek wielkopostnych również zasiliły
fundusz na w/w cel.

Święto „Caritas” odbywa się od wielu
lat w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia
Bożego w różnych miejscach naszej diecezji.
Diecezjalna uroczystość Święta „Caritas”
odbyła się w tym roku w Mielcu. We Mszy
Świętej i nabożeństwie do Bożego
Miłosierdzia uczestniczyli księża wicedziekani, pracownicy placówek „Caritas” oraz
wolontariusze z Parafialnych Oddziałów
„Caritas” oraz Szkolnych Kół „Caritas”.
Przybyły delegacje ze wszystkich dekanatów
diecezji i placówek „Caritas”. Wśród nich
była również nasza delegacja - 5 osób wraz
z opiekunem.
mgr Iwona Bałuszyńska
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w roku szk. 2006/2007: Izabella Brdej, Alicja
Szczerba i Konrad Wójs z klasy 4, Urszula
Respekta i Joanna Bobak z klasy 5 oraz Łucja
Wójs i Jarosław Respekta z klasy 6.
Gratulujemy!

GMINNY KONKURS
FOTOGRAFICZNY

GMINNY KONKURS POETYCKI
„SZUKAŁEM WAS,
A WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE”

Nasza szkoła jest organizatorem
Gminnego Konkursu Fotograficznego „Mała
Ojczyzna w obiektywie makro”. W tym roku
odbyła się II edycja pod hasłem: „Detale
z naszych domostw”. Nadesłano 25 prac,
które składały się z fotografii i opisu
przedmiotu. Jury, złożone z członków
Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego,
przy ocenie prac brało pod uwagę ich
oryginalność, staranność wykonania, walory
artystyczne i estetyczne.
Uroczyste podsumowanie konkursu
nastąpiło 20 lutego br. Uczniowie naszej
szkoły zajęli czołowe miejsca. I miejsce
uzyskała Małgorzata Samek za pracę pt.
„Zegar babci”. W uzasadnieniu komisja
oceniająca zanotowała: „za sugestywne
zestawienie fotografii z historią rodzinną”.
Natomiast „za grę świateł, ukazującą detale
starego żelazka” w pracy pt. „Żelazko”
Grzegorz Koziak zdobył II miejsce.
Wszystkie zdjęcia nadesłane na
konkurs wraz z opisami można zobaczyć na
internetowej
stronie
naszej
szkoły:
www.spmarcinkowice.of.pl

W rocznicę urodzin Papieża, Jana
Pawła II, 18 maja w Zespole Szkół
w Świniarsku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu poetyckiego w ramach
projektu poświęconego naszemu Wielkiemu
Rodakowi. Spośród 120 tekstów jury pod
przewodnictwem pana Józefa Gościeja
wybrało
kilkanaście
najpiękniejszych
wierszy. Nagrodzone zostały również utwory
poetyckie naszych koleżanek. Urszula
Respekta zdobyła II miejsce. Wyróżnione
zostały wiersze Moniki Hyclak i Eweliny
Kosakowskiej.

MISTRZOWIE ORTOGRAFII
Już po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w zmaganiach
ortograficznych. Po dwóch etapach konkursu
zostali wyłonieni Mistrzowie Ortografii

Dla laureatów konkursu i osób
wyróżnionych zorganizowana została bezpłatna wycieczka do Zakopanego „Tatrzańskie
szlaki Jana Pawła II”.
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Teksty nagrodzone w Gminnym
Konkursie Poetyckim „Czekałem na Was, a
Wy przyszliście do mnie”:

KONKURS RECYTATORSKI
Agnieszka Pierzchała, Gabriela Mróz
i Joanna Sarata reprezentowały naszą szkołę
w VII Gminnym Konkursie Recytatorskim,
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w
Januszowej. Agnieszka i Gabrysia zajęły
drugie miejsce i zakwalifikowały się do etapu
rejonowego, który odbył się w MDK-u w
Nowym Sączu. Podczas prezentacji zmierzyły
się z pięćdziesięcioma uczestnikami z rejonu
nowosądeckiego w dwóch kategoriach
wiekowych.
Tym razem Agnieszka odniosła
sukces, bo znalazła się
w grupie czterech osób,
reprezentujących powiat nowosądecki podczas Finału
XXIII
Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego.
Finał zgromadził 25 osób najładniej
recytujących wiersze z całego województwa
małopolskiego. Agnieszka zaprezentowała
wiersz W. Badalskiej pt. „Szare piórko” oraz
fragment powieści M. Musierowicz ,, Opium
w rosole’’.

Złote róże
Należą Ci się złote róże
Za to, że nas dobrem ogarniałeś,
Za to, że nas obdarowałeś
Swoją wielką, piękną miłością.
Urszula Respekta
klasa 5

Ojcze Święty
Tak bardzo nam brakuje
Twoich słów wypowiadanych z okna Bazyliki,
Brakuje nam spotkań z Tobą.
Byłeś i jesteś naszą wiarą i ozdobą,
Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci,
Dlatego ofiaruję Ci ten wiersz
W drugą rocznicę Twej śmierci.
Ewelina Kosakowska
klasa 5

KONKURS BIBLIJNY
Konkurs przebiegał w kilku etapach.
W tym roku wymagana była doskonała
znajomość Ewangelii św. Jana. Eliminacje
klasowe i międzyklasowe wyłoniły grupę
uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę
w rozgrywkach parafialnych, zorganizowanych podczas wielkopostnych rekolekcji
szkolnych. Na szczeblu parafialnym zajęliśmy
czołowe miejsca: I miejsce – Alicja Szczerba,
II miejsce – Anna Zapart, III miejsce – Łucja
Wójs.

Twoja śmierć
Twoja śmierć wstrząsnęła całym światem.
Twoja śmierć to był płacz i lament.
Bo wszyscy Cię kochali!
Nawet ci, którzy mówili: „Nie znamy Go”.
To oni w głębi duszy kochali Cię jak tatę.
Monika Hyclak
klasa 4
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5 czerwca 2007 r. w Szkole Podstawowej nr
17 w Nowym Sączu odbył się XI Konkurs
Wiedzy Biblijnej. Nasza drużyna w składzie:
Alicja Szczerba i Łucja Wójs zajęła IV
miejsce na 14 uczestniczących w konkursie
szkół.

GMINNY KONKURS MALARSKI
We wrześniu 2006r. rozstrzygnięty
został konkurs malarski: Malownicze zakątki
Gminy Chełmiec , zorganizowany przez GOK
w Chełmcu oraz Klub Miłośników Sztuki
z ZS w Świniarsku. Celem konkursu było
kształtowanie wrażliwości plastycznej dzieci
i młodzieży
oraz
promowanie
gminy
Chełmiec poprzez ukazanie jej malowniczych
zakątków. Do konkursu zgłosiło się ponad
140 uczestników z 11 szkół gminy Chełmiec.
Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi
artyści z naszej szkoły: Marta Mróz, Patrycja
Bajerska, Anna Zapart, Kacper Musiał, Patryk
Cięciwa.
Najpiękniejsze
obrazki
możemy
oglądać na wydrukowanych pocztówkach –
reprodukcjach prac uczestników konkursu.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Alicja Szczerba uzyskała wyróżnienie
w Konkursie Fotograficznym „Śladami Jana
Pawła II”, zorganizowanym w ramach
Międzynarodowego
Festiwalu
Kultury
Chrześcijańskiej.

TEST KOMPETENCJI
12.04.2007 r. uczniowie klasy VI
napisali pierwszy w swoim życiu sprawdzian
– sprawdzian kompetencji, w którym musieli
wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu języka polskiego, historii,
przyrody, matematyki i sztuki. Nasza szkoła
uzyskała średnią 28,2 pkt. Jest to wynik
wyższy niż średnia gminy (26,8 pkt.), powiatu
(26,5 pkt.) i województwa
(27,4 pkt.). Indywidualnie
najlepszy wynik w naszej
szkole uzyskała Karolina
Obrzut, która zdobyła 38
pkt. ( na max. 40 pkt.).

GMINNY KONKURS
OZDÓB CHOINKOWYCH
W I edycji konkursu, zorganizowanego przez GOK w Chełmcu i Świetlicę
Środowiskową w Klęczanach, nasi koledzy
uzyskali czołowe miejsca za piękne
wykonanie ozdób choinkowych. Zdobywczyniami I miejsca zostały: Łucja Wójs,
Dominika Lis i Patrycja Bajerska. II miejsce
uzyskali chłopcy: Konrad Wójs i Andrzej
Horowski, natomiast praca Pauliny Sojki
została wyróżniona.

KOŁO PLASTYCZNE „PROMYK”
GMINNY KONKURS
PODŁAŹNICZEK I PAJĄKÓW

Prężnie działające koło i w tym roku
szkolnym zgromadziło na swoim kącie wiele
sukcesów. Uczniowie brali udział w licznych
konkursach na różnych szczeblach:

W konkursie II miejsce zajął Grzegorz
Tobiasz, III miejsce – Dominika Marczak.
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III miejsce – Grzegorz Tobiasz; w kategorii
palm wielkanocnych: I miejsce – Grzegorz
Tobiasz, II miejsce – Łukasz Mirek i Andrzej
Horowski.

POWIATOWY PRZEGLĄD
PODŁAŹNICZEK I
EKSPONATÓW KOLĘDNICZYCH
GOK w Podegrodziu był organizatorem przeglądu podłaźniczek. Grzegorz
Tobiasz i Karolina Stachoń uzyskali III
miejsce w kategorii podłaźniczek, III miejsce
zdobyli Łucja Wójs i Konrad Wójs za szopkę
współczesną,
natomiast
w
kategorii
rekwizytów kolędniczych wyróżniona została
praca Alicji Szczerby.

GMINNY KONKURS
PLASTYCZNO – LITERACKI
Katarzyna Sopata z klasy 3a zajęła III
miejsce w Gminnym Konkursie Plastyczno –
Literackim pod hasłem „Twórczość dziecka –
lato”.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY „TĘCZA”

GMINNY KONKURS POETYCKI
„CZTERY PORY ROKU”

W tym konkursie wyróżnione zostały
prace plastyczne Małgorzaty Samek i Anny
Zapart.

Nasi szkolni poeci kolejny raz wzięli
udział w konkursie poetyckim, zorganizowanym przez Zespół Szkół w Chełmcu.
Napisali bardzo ciekawe i oryginalne wiersze
o porach roku. Konkurencja była ogromna, bo
na konkurs nadesłano 250 utworów
poetyckich. W gronie laureatów konkursu
znalazło się sześć osób z naszej szkoły: Alicja
Szczerba, Joanna Sarata, Donata Prusak,
Izabella Brdej, Andrzej Horowski, Kacper
Musiał. Nagrodzone wiersze zostały wydane
w tomiku pt. „Cztery pory roku”. Uczniowie
otrzymali piękne nagrody książkowe oraz
pamiątkowe tomiki poezji.
Prezentujemy wyróżnione wiersze:

VI GMINNY KONKURS
TRADYCJI WIELKANOCNYCH
Konkurs zorganizowany został przez
Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ludowej
i Zespół Szkół w Piątkowej. Uczniowie naszej
szkoły bardzo licznie wzięli w nim udział
i zdobyli czołowe miejsca. W kategorii
pisanka tradycyjna: I miejsce – Łukasz Mirek
i Andrzej Horowski; w kategorii pisanka
stylizowana: II miejsce – Anna Zapart i Jakub
Poręba; w kategorii serwetka dziergana:
I miejsce – Grzegorz Tobiasz, III miejsce –
Wiktor Urbański; w kategorii kartka
świąteczna: II miejsce – Anna Mróz, III
miejsce – Joanna Bobak i Łukasz Mirek;
w kategorii stroik wielkanocny: I miejsce –
Patryk Cięciwa, II miejsce – Beata Pacholarz,
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Lato
O tej porze szumi morze
I dzieciaki gonią ptaki,
Można kąpać się w basenie
I spełnić swe marzenie.

Kłótnia wiosny z zimą
Tylko ja jestem najpiękniejszą
porą roku na świecie,
bo obsypuję świat pachnącym kwieciem.
Tylko ja ! Wiosna! Bo jestem radosna!
A ty co tam, Zimo, masz?
Śnieg i mróz, którym straszysz nas!

Jesień
Jesienią robi się złociście,
Z drzew spadają wszystkie liście,
Zwierzęta w zimowe sny zapadają,
A dni szare i ponure się stają.

- O nie! Nie pozwolę sobie na to!
Jestem nawet piękniejsza niż lato!
Biała, piękna i sportowa,
zawsze na śnieg jestem gotowa.

Zima
Śnieg pada od rana do wieczora,
Jest to już zimowa pora,
Wiatr ciągle śniegiem zawiewa,
W lesie robią się bielutkie drzewa.

Zima z wiosną się kłóciła,
za to z latem w zgodzie żyła.
Przeszedł rok, przeszły dwa,
kłótnia tych pań ciągle trwa.

Donata Prusak
klasa 5

Alicja Szczerba
klasa 4

Cuda przyrody
Kolorowa jesień

Gdy ptaki ćwierkać zaczynają,
Gdy piękne kwiaty zakwitają,
Wiosna przychodzi, zieleń rozsiewa
I cudnie zakwitają drzewa.

Pomyśl sobie, że to jesień,
Jesień malowana kasztanami,
Przez pola sypią się liście kolorowe,
A na drzewach skowronki gotują się do lotu.

Latem wakacje się zaczynają,
Wszyscy na wycieczki wyjeżdżają,
Grzeje dłużej wielkie słońce,
A dni są bardzo gorące.

Na polach srebrzyste, ususzone trawy,
Wiatr cichutko powiewa
I roznosi zapachy winogron.

Jesienią liście z drzew spadają,
Kolorowy i piękny wygląd mają,
Jabłka na drzewach dojrzewają,
Wszyscy na zimę plony zbierają.

Czyż nie piękna jest jesień?
Joanna Sarata
klasa 5

Zimą pola są białe,
Przykryte śniegiem całe,
Liści nie mają drzewa,
Ptak już żaden nie śpiewa.

Wiosna
Wiosną śniegi topnieją,
Ptaszki radośnie się śmieją,
Słoneczko cieplutko świeci,
Z tego cieszą się dzieci.

Izabella Brdej
klasa 4
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Bierze ono udział w różnego rodzaju
konkursach, m.in. Gminnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek w Paszynie. Z naszej
szkoły pojechało 11 osób. Były to: Łucja
Wójs, Małgorzata Samek, Aleksandra Poręba,
Dominika Lis , Anna Zapart , Patrycja
Bajerska, Katarzyna Obrzut, Marta Mróz,
Kinga Bałuszyńska, Karolina Stachoń,
Dominika Marczak. Grupa ta zdobyła III
miejsce.
Kolejnym konkursem był Festiwal
Piosenki Dziecięcej ,,Skowronek”. Naszą
szkołę reprezentowali: Piotr i Konrad Wójs.
Występowali oni również w Konkursie
Piosenki Religijnej .
Nasz chórek występował także
podczas uroczystości szkolnych takich jak:
120-lecie istnienia naszej szkoły, jasełka oraz
Dzień Nauczyciela.
Anna Zapart

Wiosna – lato – jesień - zima
Nadeszła już wiosna
W kwiaty przyodziana.
Przyleciały ptaki,
Śpiewają od rana.
Łany zbóż skoszone,
Opalony tato.
Pełno w lesie grzybów,
To jest właśnie lato.
Jesień przyszła złota,
Ubarwiła lasy.
Z przeróżnych owoców
Robimy zapasy.
Przyszła biała zima,
Radują się dzieci.
Mikołaj na saniach
Z nieba do nich leci.
Andrzej Horowski
klasa 5

Tęczowe lato

GMINNY KONKURS „CO WIESZ
O WIELKIEJ BRYTANII?”

Najmilszą dla mnie porą roku
Jest lato – czas przygody.
Pełen radości, owoców, soku
I słońca, i pogody.

Nasza szkoła jest organizatorem
gminnego konkursu z języka angielskiego.
W tym roku gospodarz konkursu oddał dwa
czołowe miejsca drużynom z innych szkół.
Nasi uczniowie: Małgorzata Samek, Jarosław
Respekta i Andrzej Horowski zajęli III
miejsce.

Upalne dni powoli płyną
Na plaży i na łące.
Wspominać będzie miło zimą
Wakacje, lato, słońce.
W przyjaciół gronie dni spędzamy
Na figlach i zabawie.
Beztroskie chwile przeżywamy,
Czas płynie nam ciekawie.

PRZEGLĄD PALM
WIELKANOCNYCH

Kacper Musiał
klasa 6

Klasa Ib zajęła I miejsce w kategorii
palm średnich i niskich w XIII Przeglądzie
Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec.

KÓŁKO MUZYCZNE
W naszej szkole działa Kółko Muzyczne, które prowadzi pani Celina Pacholarz.
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Kinga Bałuszyńska, Dominika Marczak,
Sylwia Kumor, Izabela Krzak, Agnieszka
Janus, Małgorzata Samek.
III miejsce w mini koszykówce
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec zajęła
drużyna dziewcząt: Patrycja Bajerska, Łucja
Wójs, Karolina Opioła, Dominika Lis, Anna
Zapart, Izabela Krzak, Agnieszka Hornik,
Małgorzata Samek
III miejsce w mini piłce ręcznej
o Mistrzostwo Gminy Chełmiec wywalczyły
dziewczęta: Dominika Lis, Łucja Wójs,
Dominika Marczak, Patrycja Bajerska,
Karolina Opioła, Kinga Bałuszyńska,
Agnieszka Hornik, Izabela Krzak, Sylwia
Kumor.

KOŁO REGIONALNE
Klasa IIa może pochwalić się
sukcesami w wielu konkursach.
Bartłomiej Budnik zdobył II miejsce
za pisankę w VI Gminnym Konkursie
Tradycji Wielkanocnych w Piątkowej.
Ireneusz Wojtarowicz uzyskał I miejsce za pisankę tradycyjną i III miejsce za
serwetkę dzierganą w VI Gminnym
Konkursie
Tradycji
Wielkanocnych
w Piątkowej.
Monika Zwolińska zdobyła II miejsce
w VI Gminnym Konkursie Tradycji
Wielkanocnych w Piątkowej oraz II miejsce
w jeździe slalomem na rowerze i II miejsce
w skakaniu na skakance podczas rozgrywek
sportowych, zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka przez Klub Sportowy „Zamczysko”
w Marcinkowicach.
Kinga Cięciwa zdobyła II miejsce
w XXIX Powiatowym Przeglądzie Podłaźniczek w Podegrodziu oraz wyróżnienie
w V Gminnym Konkursie Plastycznym
„Przez zimową szybkę” w Boguszowej.
Justyna Obrzut wywalczyła III miejsce
w jeździe slalomem na rowerze i III miejsce
w strzelaniu bramek podczas rozgrywek
sportowych, zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka przez Klub Sportowy „Zamczysko”
w Marcinkowicach.
mgr Elżbieta Samek

SPORTOWIEC ROKU
2006/2007
Tytuł najlepszego sportowca klas I-III
uzyskali:
Dominika Brzuchacz
Piotr Wójs
W klasach IV-VI najlepszymi sportowcami
okazali się:
Karolina Opioła
Bartosz Wąsowicz
Najaktywniejsi sportowcy to:
Dominika Lis
Józef Zajączkowski

ZAWODY SPORTOWE
Klaudia Hasior zajęła IV miejsce
w XIV Biegu Legionisty.
Miejsce II w mini siatkówce w Mistrzostwach Gminy Chełmiec wywalczyła
drużyna dziewcząt w składzie: Karolina
Opioła, Patrycja Bajerska,
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Dziesięć „dobrych porad” dla ucznia
1. Nie kuj na blachę - pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 4% swojego mózgu.
2. Przerwa to krótkie święto - ciesz się byle nie za głośno.
3. Nie zjadaj ołówków - lasów coraz mniej.
4. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji - zostaw na później.
5. Nie bój się nauczycieli - to też ludzie.
6. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak końca świata - to dopiero początek.
7. Nie zgrzytaj zębami przed sprawdzianem - twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów.
8. Nie denerwuj się podczas oddawania sprawdzianów - módl się, by twój zginął.
9. Jeśli dostaniesz jedynkę, nie załamuj się, tylko wyżal się przyjaciółce - byle nie za mocno.
10. .Nie ucz się tyle - raz się żyje.

Wściekły i poturbowany kangur
wychodzi z autobusu.
Przechodzeń pyta go:
-Co się stało?
-Ktoś normalnie próbował mi
wyrwać torbę!
Wędkarz wybrał się zimą na
ryby. Wyrąbał w lodzie dziurę i
siedział koło przerębla. Minęły
trzy godziny. Nagle ktoś trąca go
w ramię:
-Tu nie ma ryb!
-A niby skąd pan to wie?

-Bo jestem dyrektorem tego
lodowiska!
Dlaczego w Szkocji nie ma żyraf?
Bo zamiast łatek musiałyby nosić
kratkę!
-Panie doktorze bolą mnie zęby,
które pan mi wstawił –mówi
pacjent do dentysty.
-A nie mówiłem, że będą jak
prawdziwe?!
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Polonistka zadała klasie
wypracowanie
na temat: ,,Gdybym był
dyrektorem
szkoły”. Wszystkie dzieci piszą
z wyjątkiem Jasia. Polonistka
pyta:
-Jasiu, dlaczego nie piszesz?
-Czekam na sekretarkę.

