ŚWIĘTO SZKOŁY
Szóstego grudnia 2010 r. już po raz
czwarty obchodziliśmy Święto Szkoły.
Związane jest ono z postacią patrona
naszej szkoły – Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914
roku w Marcinkowicach stoczył bój
z Rosjanami. Polegli podczas tej
potyczki Legioniści spoczywają na
tutejszym cmentarzu wojskowym. W
tym roku przypadała 96. rocznica
Bitwy Marcinkowickiej.
Święto Szkoły organizowane jest
po to, aby przypomnieć te ważne dla
społeczności marcinkowickiej wydarzenia, ale również jest okazją do
zaprezentowania się na forum szkoły
talentów
literackich,
wokalnych
i muzycznych. Rolę konferansjera
przyjęła nasza koleżanka z klasy 6,
Justyna Obrzut. (czytaj s. 6)

Zdjęcia: Michał Piotrowski

OTWARCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ

Miło wspominamy ciągle Dzień Dziecka 2010
roku, mimo iż upłynęło już kilka miesięcy. Tego dnia
w naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej, które było uwieńczeniem trudnych
prac rozpoczętych w 1998 roku.

OTWARCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ

W kwietniu 2004 roku Starostwo
Powiatowe
zatwierdziło
projekt
budowy i udzieliło pozwolenia na
budowę. To wielkie przedsięwzięcie
realizowane było etapami. Najpierw
została przebudowana kotłownia, która
w 2006 roku z węglowej stała się,
przyjazną
środowisku,
kotłownią
olejową.
Prace przy budowie naszej sali
gimnastycznej postępowały w tempie
błyskawicznym. We wrześniu 2007
roku
rozpoczęto
budowę
tzw.
przewiązki. W niej znajdują się min.
cztery nowe sale lekcyjne oraz tzw.
sala zabaw. Dzięki temu uczniowie
klas I-III mogli przenieść się ze starej
szkoły do budynku głównego. Radość
maluchów była ogromna. Dużo
miejsca, wszystko nowe. Dużo miejsca
do nauki i zabawy. Nareszcie
mogliśmy zobaczyć całą społeczność
szkolną zgromadzoną w jednym
budynku. W maju 2009 roku
rozpoczęto budowę upragnionej sali
gimnastycznej. Mury rosły „w oczach”.
Widział to każdy, kto przechodził obok
szkoły. Na wiosnę 2010 roku
imponująca sala wrosła w krajobraz
naszej wsi. W Dzień Dziecka, tj.
1 czerwca
2010r.
świętowaliśmy
oddanie sali do użytku dziatwie
szkolnej.

Najpierw zgromadziliśmy się w kościele
parafialnym, aby dziękować Bogu za Jego
błogosławieństwo. Mszę Świętą odprawił Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz.
Dalsza część uroczystości odbyła się w nowej sali
gimnastycznej. Dyrektor szkoły Ewa Pierzchała
powitała wszystkich gości , którzy zaszczycili nas
swoją obecnością.
Najważniejszym
punktem
uroczystości
w szkole było poświęcenie sali gimnastycznej i sal
lekcyjnych w przewiązce, dokonane przez bpa
Wiesława Lechowicza oraz symboliczne otwarcie
sali. Do przecięcia wstęgi zostali poproszeni: ks. bp
Wiesław Lechowicz, Wójt Barnard Stawiarski,
wykonawca budowy Bogdan Romanek i dyrektor
szkoły Ewa Pierzchała. Kolorowe balony pofrunęły
ku niebu, obwieszczając naszą radość.
Następnie Pani Dyrektor złożyła gorące
podziękowania w szczególności Panu Wójtowi oraz
wykonawcom i sponsorom za realizację tego
wielkiego przedsięwzięcia, jakim było wybudowanie
sali gimnastycznej. Głos zabrali również goście
przybyli na uroczystość, życzyli sukcesów
sportowych i obdarowali dzieci upominkami.
Po przemówieniach gości rozpoczęła się mniej
oficjalna część uroczystości, której bohaterami były
dzieci, bo to one prezentowały się przed zebraną
publicznością. Oczom zebranych ukazało się sześć
boginek w pięknych strojach, niosących znicz i pięć
kół olimpijskich. Przy dźwiękach hymnu UEFA
wykonały one majestatyczny taniec i przekazały
przyszłym sportowcom siłę, wolę walki i zwycięstwa.
Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie sportowców.
Burzę braw wśród dzieci wywołał moment
przekazania im przez Panią Dyrektor symbolicznego
klucza do sali gimnastycznej. Prowadzący
uroczystość uczniowie zaprosili gości do obejrzenia
pokazu super talentów tanecznych i gimnastycznych.
Publiczność zachwycił taniec z piłeczkami
i parasolkami w wykonaniu dziewczynek z klasy 0.
Goście
zobaczyli
również
występ
dzieci
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w strojach regionalnych, które zaprezentowały wiązankę przyśpiewek
i tańców lachowskich. Młodsze dzieci
pokazały też integracyjne tańce
europejskie. Na szkolnej scenie można
było również podziwiać układy
taneczno-gimnastyczne, tj. aerobik
i breakdance. Gromkimi brawami
nagrodzono układ akrobatyczny –
piramidę z żonglerką, której wykonania
podjęli się chłopcy starszych klas.
Pokazom taneczno - gimnastycznym
towarzyszyły piosenki śpiewane przez
szkolny chór. Zaprezentowali się
również uczniowie, grający na
instrumentach. Było wiele radości,
muzyki, śpiewu i tańców. Motywem
przewodnim scenografii i strojów
dzieci były kolory olimpijskie.
Po zakończeniu części artystycznej pani dyrektor Ewa Pierzchała
zaprosiła zebranych gości na poczęstunek
do
Domu
Kultury
w Marcinkowicach. Tam goście raczyli
się smacznymi potrawami, przygotowanymi przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich. Spotkanie umilał występ
zespołu muzycznego Tomasza Czopa „Sumero”.
Od
dnia
otwarcia
sali
gimnastycznej upłynęło już pół roku.
Bardzo cieszymy się, że wreszcie
możemy rozwijać swoją sprawność
fizyczną i doskonalić swe zdolności.
Sala gimnastyczna całej społeczności
szkolnej
służy
jako
miejsce
uroczystości. Odbywają się w niej
również gminne zawody sportowe.
W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia fitnessu, breakdance,
treningi LKS „Zamczysko”.
Irena Szajewska

ŚLUBUJEMY…
Dnia 22 października 2010 r. w naszej szkole
odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy 1.
Dzieci zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności z
różnych dziedzin w przygotowanym pod kierunkiem
wychowawcy
Marii
Zatorskiej
programie
artystycznym.
Dzieci zobowiązały się do pilnej nauki, wzorowego
zachowania, szacunku dla dorosłych i rówieśników
oraz miłości Ojczyzny.

Po części artystycznej pani dyrektor Ewa
Pierzchała symbolicznym ołówkiem dokonała
pasowania dzieci na pełnoprawnych uczniów. Na
pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał
okolicznościowy dyplom, legitymację szkolną
i upominek od rodziców. Uroczystość uświetnili
licznie przybyli goście, którzy wzruszeni oklaskiwali
swoje pociechy.
Maria Zatorska
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DZIEŃ
NAUCZYCIELA
NA WESOŁO
Kolorowe i wesołe przedstawienie na
święto naszych nauczycieli przygotowali uczniowie klasy 2 i klasy 4.
Młodzi artyści wcielili się w różne
postaci i wierszem oraz piosenką
podziękowali nauczycielom za ich trud
i serce. Zobaczyliśmy m.in. Ziemowita,
malarza, sowę, krasnala, anioła.
W zabawnych rymowankach przedstawili oni trudną pracę nauczycieli
i pełne niespodzianek życie ucznia.
Zachwycił nas również piękny śpiew
szkolnego chóru. Nad całością
przedstawienia czuwały p. Beata
Karbowiak, p. Irena Szajewska oraz
p. Celina Pacholarz.

Życzenia:
Dziś zaiste jest okazyja,
iżby wyrazić nasze podziękowanie
za uprawę tegoż ugoru
jakim są nasze czerepy.
Niech Waćpaństwu snuje się żywot
w pomyślności,
a fortuna niech nie omija
Waszego domostwa.
Ty zaś, szlachetne zdrowie,
ulubuj sobie naszych Nauczycieli
i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły.
Żacy z akademii

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Piękną lekcję patriotyzmu przygotowali dla
nas uczniowie klas 4 – 6. Troje głównych bohaterów
przedstawienia w ciekawy i przystępny sposób
przekazało nam najważniejsze wydarzenia z historii
naszego kraju. Szczególnie zainteresowały nas
dokonania patrona naszej szkoły, Józefa Piłsudskiego,
który doprowadził do wyzwolenia Polski z rąk
zaborców. W teksty wygłaszane przez uczniów
wplecione były pieśni patriotyczne w wykonaniu
szkolnego chórku. Dziękujemy nauczycielom – p. E.
Kulig, p. I. Bałuszyńskiej, p. C. Pacholarz oraz
p. R. Cempie za przygotowanie z uczniami tak
wartościowego przedstawienia.
Po zakończeniu akademii grupa uczniów
poszła na „Bieg Legionisty”, w którym nasz kolega,
Damian Czop, zajął I miejsce. Pozostali uczniowie
z panią Dyrektor i wychowawcami udali się na
Cmentarz Legionistów, by tam pomodlić się, złożyć
kwiaty i zapalić znicze na grobach poległych
żołnierzy.
Ireneusz Wojtarowicz
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KONKURSY
PRZEDMIOTOWE

KONKURSY
BOŻONARODZENIOWE

Grupa kilkunastu najzdolniejszych
uczniów
naszej
szkoły
uczestniczyła jesienią w konkursach
przedmiotowych z języka polskiego,
matematyki, przyrody i religii,
zorganizowanych przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty. Zwycięsko etap
szkolny i rejonowy przeszli Kasper
Mróz z klasy 6 i Mariusz Szczerba
z klasy 4. Na etapie wojewódzkim
o tytuł laureata konkursu matematycznego walczył będzie Kasper,
a Mariusz sprawdzi swoją wiedzę na
konkursie
biblijnym.
Trzymamy
kciuki!
Anna Hajdusianek, Kinga Cięciwa

W Domu Kultury w Klęczanach odbył się XX
Jubileuszowy Konkurs Grup Kolędniczych. W trakcie
tej imprezy rozdano nagrody w następujących
konkursach: konkursie na najładniejsze podłaźniczki
i pająki, konkursie na ozdoby choinkowe oraz
konkursie „Kwiaty i zioła z naszych ogrodów i pól”.
Liczna grupa dzieci z naszej szkoły została
nagrodzona. W konkursie na podłaźniczki i pająki
czołowe miejsca zajęli: Karolina i Agnieszka Wójcik
– I miejsce, klasa 1 – I miejsce, Jakub Potoczek –
II miejsce. Za ozdoby choinkowe nagrody zdobyli:
Gabriela Wojtarowicz – II miejsce, Michał Świderski
– II miejsce, Patryk Wójcik – wyróżnienie.
Najładniejsze łańcuchy wykonali: Jakub Potoczek –
I miejsce, Karol Pietrzak – I miejsce, Jan Piszczek –
II miejsce. W kategorii – anioły – nagrody otrzymali:
Julia Niemas – II miejsce, Weronika Mróz –
wyróżnienie. Ponadto za piękny album kwiatów i ziół
z naszych ogrodów i pól I miejsce w gminie zajęła
Kinga Cięciwa z klasy 6.

KONKURS
KOLĘD I
PASTORAŁEK

Maria Zatorska

12 stycznia br. w remizie OSP
w Paszynie odbył się X Konkurs
Kolęd,
Pastorałek
i
Piosenek
Bożonarodzeniowych „Hej kolęda,
kolęda”, w którym wzięły udział dzieci
i młodzież ze Szkół Podstawowych i
Gimnazjów z terenu Gminy Chełmiec.
W tegorocznej edycji konkursu
zaprezentowało się w sumie około 100
młodych wokalistów; indywidualnie i
zespołowo. Zespół z naszej szkoły,
przygotowany przez panią Celinę
Pacholarz, po raz drugi z rzędu
wywalczył I miejsce. Gratulujemy!
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ŚWIĘTO SZKOŁY
Uroczystość rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu szkoły. Potem
Monika Zwolińska i Kinga Cięciwa
przypomniały najważniejsze fakty
z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pierwszym konkursem był turniej
wiedzy
o
Józefie
Piłsudskim,
prowadzony przez p. Roberta Cempę.
W turnieju zmagały się ze sobą
drużyny z klasy 2 oraz klas 4-6.
Najlepiej przygotowani okazali się
uczniowie z klasy 6 – Aleksandra Mróz
i Kamil Weber.
Dalsza część uroczystości polegała
na przedstawieniu wierszy i piosenek
o każdej klasie. Sami uczniowie byli
autorami tekstów. Były one bardzo
ciekawe i humorystyczne. Uczniowie
prześcigali się w oryginalności ich
pokazania na scenie. Ostatecznie
zwyciężyła klasa 5a, która zaprezentowała wiersz napisany przez Kingę
Mordarską. Potem obejrzeliśmy prezentację o Marszałku J. Piłsudskim.
Usłyszeliśmy również nagranie głosu
i wypowiedzi Marszałka.
Kolejnym konkursem był konkurs
pieśni legionowych. Jury oceniało:
poprawność
rytmu
i
melodii,
wyrazistość śpiewanych słów oraz
ogólny
wyraz
artystyczny.
Te
zmagania wokalne jak zwykle cieszyły
się największym zainteresowaniem.
Usłyszeliśmy wiele pięknych wykonań
pieśni
przy
akompaniamencie
uzdolnionych
muzycznie
dzieci.
Najładniej zaśpiewała solo Justyna
Ziobrowska z klasy 4 i to ona zdobyła
pierwszą nagrodę.

Ostatnim
punktem
uroczystości
było
rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy album
klasowy. Każda klasa w bardzo barwnej i ciekawej
formie graficznej zaprezentowała najważniejsze
zdarzenia z życia klasy oraz osiągnięcia w
konkursach.
We wszystkich albumach znalazło się wiele zdjęć i
opisów, dlatego jury zdecydowało wyróżnić
wszystkie albumy i każda klasa otrzymała słodki
upominek. Najmilszą chwilą Święta Szkoły było
ogłoszenie zwycięzców konkursów i wręczenie
nagród.
Bardzo dziękujemy pani dyrektor Ewie Pierzchale
za patronowanie Świętu Szkoły i sfinansowanie
cennych nagród, organizatorowi uroczystości p. Irenie
Szajewskiej,
wszystkim
wychowawcom
za
przygotowanie uczniów do konkursów i opiekę nad
swoimi klasami.
Aleksandra Płachta,
Kinga Cięciwa

-6-

HEJ KOLĘDA…
Dzień 22 grudnia 2010r.
był w naszej szkole szczególnie
uroczysty. Najpierw spotkaliśmy się z wychowawcami na
klasowych Wigiliach. Potem
obejrzeliśmy śliczne jasełka
w wykonaniu
najmłodszych
uczniów.

Piękną grę młodych aktorów uzupełniły
kolędy, wykonane przez chór, któremu przewodziła p.
Celina Pacholarz. Występ maluchów dostarczył nam
wielu wrażeń i wprowadził nas w nastrój i magię
Świąt Bożego Narodzenia.

ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ
Dzieci
z
klas
„0”
pięknie
zaprezentowały się całej społeczności
szkolnej i przybyłym na uroczystość
gościom.
Zobaczyliśmy
scenę
z pasterzami, scenę
w stajence
betlejemskiej,
pokłon
Trzech
Mędrców.
Uroczo
prezentowały
się
dziewczynki, przebrane za aniołki.
Jasełka przygotowali dla nas p. Maria
Sambak, p. Alicja Janczyk i ks.
Tomasz Kupiec.

Drugiego czerwca 2010 r. w naszej szkole
odbył
się
finał
Ogólnopolskiej
Kampanii
Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na
nowej sali gimnastycznej dla dzieci zorganizowane
były konkursy artystyczne i sportowe.
Natomiast 9 listopada w Urzędzie Gminy
w Chełmcu nastąpiło podsumowanie kampanii
i spotkanie laureatów konkursu wiedzy i konkursu
plastycznego. W gronie siedmiu wyróżnionych
uczniów z terenu gminy znalazło się dwóch chłopców
z naszej szkoły: Kamil Weber z klasy 6 i Krzysztof
Feryński z klasy 5b. Nagrody rzeczowe i dyplomy
wręczył Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.
Kamil Weber
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PRYMUSI
W „PRYMUSIE”
Prezentujemy
nazwiska uczniów, którzy
w pierwszym semestrze
uzyskali
średnią
ocen
wyższą niż 4,75 :
Prymusi z klasy IV
Mariusz Szczerba
– 5,27
Gabriela Stachoń
– 5,18
Ksymena Berezowska– 5,09
Weronika Piszczek – 5,09
Dominika Sojka
– 4,91
Michał Hasior
– 4,91
Wiktor Sojka
– 4,91
Katarzyna Wilczak – 4,91
Justyna Ziobrowska – 4,91
Katarzyna Smajdor – 4,82
Prymusi z klasy Va
Kinga Piszczek
Karolina Wójsik
Kinga Mordarska
Kinga Olesiak
Maciej Mężyk
Renata Pacholarz
Karolina Guzik

– 5,55
– 5,45
– 5,36
– 5,27
– 5,00
– 4,91
– 4,82

Prymusi z klasy Vb
Wiktoria Kożuch
– 4,91

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd
Szkolny
reprezentuje
całą
społeczność
uczniowską.
Jego
członkowie
współpracują z dyrektorem szkoły oraz z gronem
pedagogicznym. Przedstawiciele dbają o przestrzeganie praw i obowiązków na terenie szkoły oraz
przedstawiają opinie uczniów na temat życia szkoły.
Samorząd współdecyduje o życiu kulturalnym szkoły,
jest współorganizatorem imprez szkolnych, a także
organizatorem akcji charytatywnych. Praca ta jest
ważną formą aktywności uczniów.
Samorząd Szkolny posiada bogaty dorobek
w zakresie organizowanych akcji charytatywnych,
imprez i uroczystości. Od kilku lat szkoła wraz
z samorządem współpracuje z Towarzystwem „Nasz
Dom” i gromadzi fundusze dla domów dziecka,
Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty”, a także z Fundacją „Serce”,
pomagającą chorym i potrzebującym.
W obecnym roku szkolnym samorząd
przeprowadził następujące akcje: zbiórka przyborów
szkolnych dla dzieci z Ukrainy, sprzedaż
świątecznych kartek dobroczynnych, kiermasz
książek, Góra Grosza, walentynki.
Jesienią 2010 r. przeprowadzono wybory
nowego
składu
Samorządu
Szkolnego.
Przewodniczącą została Justyna Obrzut z klasy 6,
zastępcą – Jakub Mróz z klasy 4. Opiekę nad
samorządem sprawował będzie pan Robert Cempa –
nauczyciel historii i opiekun Koła Filmowego.
Justyna Obrzut

Prymusi z klasy VI
Kasper Mróz
– 5,44
Justyna Obrzut
– 5,33
Kamil Weber
– 5,0
Damian Czop
– 4,88
Ireneusz Wojtarowicz – 4,77

Najlepsza uczennica
w szkole
Kinga Piszczek
kl. 5a
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Są dowcipni, roześmiani,
Humor im dopisuje,
A na czele tej brygady
Kamilek króluje.

Klasę piątą „a”
Każdy w szkole zna,
Która za wychowawcę
Pana Widomskiego ma.

Jest on bardzo koleżeński,
Uczynny, niesamowicie wesoły,
Po prostu nie wyobrażamy sobie
Bez niego tej szkoły.

Jest to człowiek stateczny i wyrozumiały,
Któremu należą się od nas pochwały.
Zawsze nas wysłucha,
Męskiej rady udzieli,
A jak jesteśmy smutni ,
To nas rozweseli.

Chociaż czasem w ławce
Trudno mu wysiedzieć,
Wszyscy go upominają,
A on musi coś dopowiedzieć.

Naszemu wychowawcy
Zawdzięczamy wiele.
Czasem zachowuje się
Jak ten ksiądz w kościele.

Gdy mu dwójka się przydarzy,
Nie szlocha, nie płacze,
On ma swoje myślenie,
Jutro będzie inaczej.

Strzela nam kazania
Na temat wychowania
Prosto, zwięźle, bez ogródki,
Że zrozumie go nawet ten
Z rozumem malutkim.

Ma pomysły nie z tej ziemi,
Wszyscy o tym wiemy,
Ale super z niego kumpel
I go szanujemy.

To człowiek spokojny,
Wąsikiem zakręci
I do nauki wszystkie
Dzieciaki zachęci.

Rozbieżność wzrostowa
Jest w tej klasie duża,
Jedni są jak dęby,
Inni jak łeb kurza.

Jest nas wszystkich w klasie
piętnaścioro,
Ale my dziewczyny górujemy,
Bo mamy kilku rozbrykanych
chłopców,
Których pilnujemy.

Co do wagi też widać różnice.
Są tacy jak kluseczki
I podobni do niteczki.
Ale to nikomu nie przeszkadza wcale,
Wszyscy się w tej klasie
Rozumieją wspaniale.

Czasem ciężko jest z nimi wytrzymać
Choć chwilę małą,
Ale cóżby była to za klasa,
Gdyby ich brakowało?

Kinga Mordarska
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UWAGA KONKURS!

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Gminne zawody w biegach przełajowych:
I miejsce – Mateusz Kantor
II miejsce – Krystian Janus
II miejsce – Joanna Janus
V miejsce – Klaudia Wójcik

W związku ze zbliżającą się
beatyfikacją Jana Pawła II zapraszamy
do udziału w konkursie pod hasłem
„Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.
W konkursie mogą wziąć udział
uczniowie klas 0-6.
Warunkiem
uczestnictwa jest samodzielne
wykonanie:
pracy plastycznej – rysunek,
historyjka obrazkowa, komiks dowolną techniką plastyczną
i przy
użyciu
różnych
materiałów, format A4,
pracy literackiej – wiersz,
opowiadanie, wspomnienie, list,
wywiad, itp. - długość pracy: do
2 stron maszynopisu.
Prace należy składać u Justyny Obrzut
z klasy 6 do 10 kwietnia 2011r. Jury
dokona oceny prac i wybierze
najciekawsze prace plastyczne i
literackie w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-6.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody!

Powiatowe biegi przełajowe:
II miejsce – Mateusz Kantor
Bieg Legionisty:
I miejsce – Damian Czop
IV miejsce – Mateusz Kantor
Gminne zawody w siatkówce:
II miejsce – drużyna dziewcząt
IV miejsce – drużyna chłopców
Gminne zawody w tenisie stołowym:
II miejsce – drużyna dziewcząt
Gminne zawody w jeździe na nartach:
V miejsce – Kinga Cięciwa
V miejsce – Damian Czop
Justyna Obrzut

Mężczyzna
grający na saksofonie,
czy twarz kobiety ?

J. Obrzut, M. Zwolińska, A. Hajdusianek,
K. Cięciwa, K. Weber, R. Świderski
Opiekun gazetki: Irena Szajewska
Redakcja:

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach
33-393 Marcinkowice tel. (018) 44 33 127
www.spmarcinkowice.of.pl
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