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GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:

•pożegnanie ósmoklasistów

• rozmowa z Panią Jadzią

• bezpieczni na wakacjach

• przepis na domowe lody

• dużo humoru

• polecane filmy

• co warto przeczytać?

• jak być kreatywnym?

• łamigłówka

    i wiele innych materiałów....

rys.Paulina Majowska

  

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!         CZAS NA "PRZERWĘ"!!!



Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Już  niedługo  upragniony  koniec  roku  szkolnego,  emocje  po 
egzaminach  ósmoklasisty  nieco  opadły,  jednak  nawet  teraz  są 
sprawy,  które  załatwić  trzeba,  a  mianowicie  dla  uczniów  klas 
ósmych  –  rekrutacja,  a  dla  wszystkich  pozostałych:  ostatnie 
poprawianie  ocen.  Ale  nie  martwcie  się!  Już  niedługo  będziecie 
mogli  odpocząć,  poopalać  się  na  plaży,  bądź  wyjechać  w  góry. 

Właśnie  dlatego  redakcja  przygotowała  dla  Was  ostatnie 
artykuły,  które  może  pomogą  Wam  chociaż  na  chwilę  zapomnieć 
o  masie  obowiązków,  których  jeszcze  musicie  pilnować.  Niestety 
w  przyszłym  roku  już  się  nie  zobaczymy,  przyjdą  za  to  nowi 
uczniowie, którzy będą dalej tworzyć tę szkolną społeczność razem 
z innymi, „starymi” uczniami. Dla ósmoklasistów szykuje się wielka 
zmiana, a przede wszystkim rozstanie, ale  jak  to mówią: „żeby coś 
się  zaczęło,  coś musi  się  skończyć”.  Niewątpliwie  nie  obejdzie  się 
bez  łez  i  wzruszeń,  a  także  tęsknoty  za  murami,  które  nas 
wychowały, jednak taka jest kolej życia i trzeba ruszyć naprzód!

  Po  tym  pełnym  nadziei  wstępie,  mam  zaszczyt  przedstawić 
Wam ostatnie wydanie naszej gazetki szkolnej „Przerwa” w tym roku 
szkolnym, stworzonym przez wspaniałą redakcję.

Paulina Majowska 8B
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  Kiedy obchodzimy Dzień Rodziny?

Międzynarodowy  Dzień  Rodziny  zo
stał  ustanowiony w  1993r.  przez ONZ  i  ob
chodzony  jest  co  roku  15 maja. Celebracja 
Dnia Rodziny ma na celu głębsze skupienie 
uwagi na rodzinie,  jej problemach  i wyzwa
niach jakie przed nią stoją.

            Hasło przewodnie

Od roku 1996 Międzynarodowy Dzień 
Rodzin  ma  inne  hasło  przewodnie,  które 
dotyczy  rodzin.  Zostało  wprowadzone  ha
sło  przewodnie  obchodów    Dnia  Rodziny 
i w tym roku brzmiało ono:„Co pokolenie to 
marzenie”.

Akcja „Dwie godziny dla rodziny”

Choć  Dzień  Rodziny  ustanowiony 
został  już 28 lat temu, wciąż jego ranga nie 
jest  wystarczająco  wysoka.  Aby  to  zmie
nić,  Fundacja  Humanites  organizuje  co  ro
ku  akcję  „Dwie  godziny  dla  rodziny”. 
Polega  ona  na  tym,  że  Fundacja  zaprasza 
przedsiębiorstwa,  zakłady  pracy,  by  tego 
dnia  skróciły  dzień  pracy  z  8  do  6  godzin, 
a  2  zaoszczędzone  przez  pracowników  go
dziny  były  wykorzystywane  na  wspólne 
spędzanie czasu z najbliższymi.

        Jak spędzić ten dzień ?

Pomysłów na wspólnie spędzony 
czas z rodziną nie brakuje. Oto kilka 
przykładów:

WSPÓLNE GOTOWANIE
Nie od dzisiaj wiadomo, że nic tak 

nie  integruje  jak  wspólne  gotowanie. 
Nie musimy być wspaniałymi kucharza
mi,    żeby  gotować.  Wystarczy,  że  się 
w  to  zaangażujemy  będziemy  się  przy 
tym dobrze bawić.

AKTYWNOŚĆ  NA  ŚWIEŻYM  POWIE
TRZU 

Czy  jest  coś  zdrowszego  od  ak
tywności  fizycznej  na  świeżym  powie
trzu?  Mamy  mnóstwo  możliwości  – 
wszystko zależy od naszych chęci!  Mo
żemy wybrać  się na wycieczkę  rowero
wą  i pozwiedzać okolicę, wybrać się na 
spacer,  spędzić  czas  na  placu  zabaw, 
zagrać  w  klasy  czy  wybrać  się  na  bo
isko.
GRY PLANSZOWE I KARCIANE

Dobrym pomysłem są  sprawdzo
ne  i  niezawodne    planszówki.  Jest  to 
wspólna zabawa, która zawsze wywołu
je  mnóstwo  pozytywnych  emocji.  Gry 
uczą nas współzawodnictwa, wymagają 
współpracy między graczami, ćwiczą lo
giczne  myślenie.  Dzięki  temu  możemy 
również uczyć  się poprzez zabawę.

15 MAJA- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY
             Natalia Pajor, 8d
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Wywiad  z  Panią  Jadwigą  Fiut,  osobą  współtworzącą  historię 
naszej  szkoły,  która  przechodzi  na  zasłużoną  emeryturę. 
Rozmawia Aleksandra Rębilas z 7b.

Cześć wszystkim, dziś przychodzę 
do Was z wywiadem, z jedną z naj
bardziej  rozpoznawalnych  osób 
w  naszej  szkole.  Jak  się  domyśla
cie  (albo  i nie), chodzi o Panią Ja
dwigę Fiut.

  Po  ilu  latach  opuszcza  pani  "Siódem
kę"? 
 Po 38 latach pracy. 
 Jak zmieniła się szkoła i uczniowie 
przez te lata?
  Całkowicie. Kiedyś było spokojniej, na 
pewno trochę biedniej, ale i dzieciaki były 
grzeczniejsze.
  Jak wspomina Pani pierwszy dzień 
pracy?
 Przywitał mnie bardzo miło, Pan ś.p. Dy
rektor  Sawicki. Porozmawialiśmy sobie, 
a na drugi dzień otrzymałam od niego pia
nino. 
 Co planuje Pani robić podczas emery
tury?
 Planuję się uczyć jezyka angielskiego:)
 Jakie szkolne wydarzenie zapadło Pani 
najbardziej w pamięci?
 Na pewno wzszystkie apele, ale każdy 
dzień był dla mnie równie ważny.

 Co Pani najbardziej lubi w byciu na
uczycielem?
 Pracować z uczniamy, śpiewać i przygo
towywać akademie, natomiast bardzo nie 
lubię lekcji bez instrumentu.
Kim chciała Pani być bedąc dzieckiem?
 Nie miałam jakichś sprecyzowanych pla
nów. Po studiach mialam grać w orkiestrze. 
Na pewno nie myślałam o zostaniu na
uczycielem, ale życie potoczyło się inaczej.

 Dlaczego akurat muzyka?
 Bo mam taki talent!

 Jakie ma Pani zainteresowania poza 
muzyką?
 Kocham mój ogród! W wolnym czasie 
plewię i koszę trawę, a moje ukochane 
kwiaty to róże.

 Gdybym zapytała o ulubioną piosen
kę?
 Chyba takiej nie ma, lubię wszystkie, ale 
szczególnie uwielbiam Beethovena.

Czy przed pierwszym apelem towarzy
szył Pani duży stres?
 Przy każdym jest ogromny, nie dlatego, że 
może coś nie wyjść, bo z dziećmi zawsze 
wychodzi. Tylko, żeby komuś się coś nie 
stało, żeby nie zabrakło prądu i takie spra
wy.

NNIIEEZZAAPPOOMMNNIIAANNEE  3388  LLAATT  WW  SSIIÓÓDDEEMMCCEE
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Ile średnio spędza Pani przed piani
nem?
 Około pięciu godzin.

 Jest coś co chciałaby Pani zmienić 
w obecnym nauczaniu?
 Tak. Chciałabym, żeby dzieci mogły bez 
problemu grać na instrumentach, bo nie
które są naprawdę bardzo zdolne, a sie
dzenie przy komputerach nie pomoże im 
w rozwijaniu ich talentów.

 Będzie Pani za nami tęsknić?
 Tak, dostałam już nawet specjalne za
prosznie od Pana Dyrektora, więc myślę, 
że będę często wracać w odwiedziny... 

Na koniec chcielibyśmy z ca
łego  serducha  podziękować  za 
wkład włożony w naszą edukację, 
każdego  dnia...  Na  pewno  nigdy 
nie  zapomnimy  tych  wszystkich 
cudownych  chwil,  a  w  szczegól
ności  każdego  apelu,  ponieważ 
wszystkie  były  wyjątkowe!  Jest 
Pani  niewątpliwie  osobą,  która 
jednym uśmiechem potrafi popra
wić  nawet  najgorszy  dzień  i  wła
śnie tak będziemy Panią pamiętać 

w Siódemce. No i na pewno prosi
my o te częste odwiedziny, bo my
ślę,  że niejeden z nas zatęskni za 
Panią siedząca przy pianinie...

Jeszcze  raz  dziękuję  i  życzę 
spokojnej  emerytury,  być  może 
spedzonej  w  ogrodzie,  ale  na 
pewno w gronie najbliższych. Jest 
Pani Najlepsza!!! Dziękujemy  i  do 
zobaczenia! 

Aleksandra Rębilas 7b
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Podsumowanie działalności  Szkolnego Wolontariatu 2020/2021

Nowa rzeczywistość – tym mianem najczęściej określa się nasze życie z no
wym, niewidzialnym wrogiem. Wybuch pandemii wywrócił nasze życie do góry no
gami.  Koronawirus  i  walka  z  nim  wpłynęły  na  wiele  dziedzin  naszego 
życia.                               

Miniony rok z pewnością był wyzwaniem. Jednak mimo pandemii nasi wolon
tariusze nie próżnowali   chętnie  i  licznie włączali się w niesienie pomocy najbar
dziej  potrzebującym.  Mamy  powody,  by  być  dumni  z  ich  działań  w  tym  trudnym 
czasie.                                    

Jesteście ciekawi jak w nowych warunkach organizowana była  praca wolon
tariuszy?  Zapoznajcie  się  z  akcjami w  których  brali  udział…    a  było  ich  całkiem 
sporo  i przekonajcie się sami :
  *  szkolenie  wolontariuszy:  ,,Wolontariat  ma  sens"  prowadzone  przez  p.  Halinę 
Rams, 
 * dyżury w szkole – pomoc młodszym kolegom i koleżankom w szatni, na stołówce 
i na świetlicy,
 * pakowanie kartek świątecznych w siedzibie stowarzyszenia Sursum Corda           
(przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą),
 * pomoc w organizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas młodszych w ra
mach ,,Siódemkowego Centrum Nauki”, 
 * przygotowanie zakładek do książek dla pierwszoklasistów z naszej szkoły, 
 * pomoc w organizacji paczek świątecznych dla rodzin będących w potrzebie,
 * zbiórka zakrętek (całoroczna) dla podopiecznych stowarzyszenia Sursum Corda.
 

Dziękujemy  wolontariuszom, opiekunom  Pani Kindze Zwolennik i Pani Ka
mili Cichorczyk  i   wszystkim zaangażowanym za włączanie się w działalność wo
lontariatu. Wiemy, że w czasie pandemii nie było to łatwe. Tym bardziej doceniamy 
i jesteśmy wdzięczni.

                       Natalia Pajor, 8d
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TROSZKĘ  HISTORII

  Konstytucja  3  Maja  1791  r. 
została  uchwalona  przez  Sejm Wielki, 
zwany  również  Czteroletnim.  Była  to 
najważniejsza  reforma  tego  Sejmu. 
Autorami  konstytucji  byli:  król 
Stanisław August Poniatowski,  Ignacy 
Potocki  oraz  Hugo  Kołłątaj. 
Konstytucja  była  Ustawą  Rządową  – 
regulowała  prawa  i  obowiązki  ogółu 
mieszkańców oraz  zasady organizacji 
państwowej. 

Konstytucja  była    pierwszą 
ustawą rządową w Europie, a drugą na 
świecie,  po  amerykańskiej.  Na  jej 
podstawie  przyjęto  podział  władz  na 
prawodawczą,  wykonawczą 

i sądowniczą, a  także zniesiono, m.in. 
liberum veto i wolną elekcję. 

Choć  Konstytucja  3  maja 
obowiązywała  jedynie  przez  14 
miesięcy,  była  wielkim  osiągnięciem 
narodu polskiego chcącego zachować 
niezależność  państwową  oraz 
zapewnić  możliwość  rozwoju 
gospodarczego i politycznego kraju.

Nadia Wasilewska, 4a
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.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
Sprostowanie:
Przepraszamy za fakt,  w poprzednim numerze 2 gazetki pojawiło się błędnie 
zapisane imię uczennicy z klasy 4a, której praca pod zdjęciem została niewłaściwie 
podpisana. Oczywiście chodzi o Julkę Kulig, jak poprawnie było zapisane w 
artykule Filipa Janusa:) Przepraszamy i pozdrawiamy serdecznie Julię:)

Redakcja gazetki "Przerwa"

KKaarrttkkii  zz  kkaalleennddaarrzzaa
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KKaarrttkkii  zz  kkaalleennddaarrzzaa
Kalendarz pełen jest dat, które przypominają nam o ważnych wydarzeniach i rocz

nicach, ale także świętach, które trzeba traktować z przymrużeniem oka. Jesteście cieka
wi jakie  święta czekają nas w najbliższych miesiącach?                                     

Przekonajcie się sami :)
Natalia Pajor, 8d
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Pożegnanie klas ósmych
Uczniowie  klas  ósmych  wchodzą  w  nowy  etap  w  swoim 

życiu.  Opiekun  redakcji  "Przerwy"  zwrócił  się  z  porśbą  do 
wychowawców  i  samych  klas,  by  pozostawili  po  sobie  jakąś 
pamiatkę  na  łamach  szkolnej  gazetki.  Wyszlo  różnie:  czasem 
było  to  zdjęcie,  czasem  zbiór  zdjęć  i  teksty.  W  tym  miejscu 
zamieszczamy nadesłane przez zespoły materiały.

 8a

        Nasza  wspólna  przygoda  rozpoczęła  się  osiem  lat  temu.  W  tym  czasie 
przeżyliśmy wiele wzlotów i upadków. Każdy nauczył się czegoś nowego i każdy 
bał się tej chwili. Jednak rozstanie musiało nadejść.

Teraz  wszyscy  rozejdziemy  się  do  różnych  szkół,  lecz  sądzę,  że  nigdy 
o  sobie  nie  zapomnimy.  Nasza  relacja  zaczęła  się  od  koleżeństwa,  potem 
przyszła przyjaźń, a teraz jesteśmy jak rodzina. Oczywiste jest, że nie zawsze się 
dogadujemy, czasami się ze sobą kłócimy, ale wiemy, że w ciężkich sytuacjach 
zawsze możemy ma siebie liczyć. Wychodząc ze szkoły podstawowej wyniesiemy 
ze sobą masę wspomnień i lekcji życia. Nawet jeśli stracimy kontakt to sądzę, że 
każdy na zawsze zostanie zapisany  w naszych sercach.

Może  spotkamy  się  za  20  lat,  każdy  będzie  miał  własne  życie,  rodzinę 
i obowiązki... Możliwe, że niektórzy tak się pozmieniają, że się nie poznamy, lecz 
jestem pewna, że w takiej chwili wrócą nasze wspólne, wspaniałe wspomnienia. 
Cieszę się, że trafiłam właśnie do tej klasy  mojej klasy 8a.

Julia Martuszewska
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Przez  8 lat uczęszczaliśmy razem 
do klasy. Codziennie dzieliliśmy ze sobą 
szkolne  ławki.  Byliśmy  razem  w  tych 
radosnych  momentach,  takich  jak 
wycieczka  do  Warszawy,  ale  też  i  tych 
mniej  wesołych,  jak  sprawdzian 
z biologii. Lecz oprócz dzielenia ze sobą 
sali najpierw 4, a potem 22, przeżyliśmy 
wspólnie  wiele  pięknych  chwil  poza 
szkołą.
  Mieliśmy  przyjemność  bycia 
nazywanymi tą "zgraną klasą". Podczas 
tych  lat  spędzonych  razem 
stworzyliśmy  wiele  pięknych 
wspomnień,  lecz  tak  naprawdę  każdy 
dzień  czegoś  nas  nauczył.  Chociaż 
byliśmy  razem  przez  8  lat,  wiele  osób 
zna  się  dłużej.  Przeżyliśmy  wiele 
wspaniałych chwil, że trudno wybrać mi 
jedną.  Byliśmy  wszyscy  razem 
w  chwilach  dobrych,  ale  także  i  tych 
gorszych.  Mimo,  że  nie    jest  to  realne 
aby wszyscy trzymali się zawsze razem, 
sądzę,  że  byliśmy  i  jeszcze  nadal 

jesteśmy:  bardzo  zgraną  klasą. 
Szczególnie miło wspominam wszystkie 
wycieczki  i  najmniejsze  wyjścia. 
Pomimo  to  myślę,  że  nigdy  nie 
zapomnimy  wydarzenia  z  tego  roku. 
Piszę  tu  o  tegorocznym  Dniu  Dziecka. 
Mimo,  że  spędziliśmy  go  w  szkolnych 
murach,  był  on  jednym  z  najlepszych 
dni,  dzięki  przebywaniu  razem 
i  wspólnej  zabawie.  Bardzo  miło 
wspominamy  wspólne  gry,  tańczenie 
i  śpiewanie.  To  jest  właśnie  to,  co 
zapamiętam  na  zawsze.  Dziękuję  Wam 
wszystkim  za  te  wszystkie  lata 
spędzone  razem,  ponieważ  dużo  mnie 
nauczyliście  oraz  bardzo  wspieraliście. 
Wspomnień  można  byłoby  wymieniać 
bez końca, ale nawet, gdy nie będą one 
na  piśmie,  to  zostaną  w  naszych 
głowach.

    Julia Chronowska i Katarzyna Poręba
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    Jak zadbać o naszą planetę?
Co  roku  22  kwietnia  obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym roku  
obchody tego dnia były inne niż wszystkie, 
nie tylko ze względu na  pandemię korona
wirusa,  lecz  także  ze względu  na  fakt,  że 
świętowaliśmy  już  po  raz  pięćdziesiąty. 
Każdego  roku  wybierane  jest  hasło  prze
wodnie Dnia Ziemi,  którego zadaniem  jest 
podkreślić  problem  najbardziej  zwrócający 
uwagę w danym roku.  W tym roku brzmi 
ono:  „Przywróć naszą Ziemię”  i odnosi się 
do działań, które możemy podjąć, aby za
przestać zmianom środowiska naturalnego 
spowo  dowanym  przez  działalność  czło
wie
ka .                                                              
            Czy  zdajemy  sobie  sprawę,  jak  fak
tycznie  wpływamy  na  środowisko?  Czy 
mamy  świadomość,  że  kilka  zmian  w  co
dziennych  sprawach, może  przyczynić  się 
do ochrony środowika?                             

Poniżej podpowiadamy jak w pro
sty sposób zbadać o naszą planetę :
     Segregacja śmieci:

Każdy  z  nas  słyszał  określenie  "se
gregacja  odpadów".  Ale  czy  rzeczywiście 
przywiązujemy do tego wagę? 

Segregowanie śmieci to jedno z naj
prostszych  działań,  które  można  podjąć, 
by  przyczynić  się  do  ochrony  środowiska. 
Segregując  właściwie  odpady,  możemy 
dać  im drugie  życie. Segregacja odpadów 
często  kojarzy  nam  się  również    z  ciężką 
i  nie  dla  wszystkich  przyjemną  sytuacją  – 
kilka  koszy,  problem  z  odpowiednim 
umieszczeniem  śmie
ci.                                                                 
           Dlatego  przygotowałam małe  podsu
mowanie  jak  poprawnie  dopasować odpa
dy do koszy: 
niebieski – papier
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żółty – metale i tworzywa sztuczne
zielony – szkło
brązowy – odpady bio
czarny – odpady zmieszane

Selekcja  odpadów  niesie  za  sobą 
wiele  korzyści,  których  nie  zawsze  jeste
śmy  świadomi.  Warto  zatem  poznać  naj
ważniejsze  powody,  dla  których 
powinniśmy segregować odpady:
  •  zmniejszenie  ilości  śmieci,  które  trafiają 
na wysypiska,
 • zmniejszenie zużycia surowców natural
nych,  ponieważ  coraz  więcej  produktów 
poddawana jest  recyklingowi,
 • lepsze warunki do życia dla roślin i zwie
rząt,
  •  mniejsze  zanieczyszczenie  powietrza 
i wód gruntowych,
  •  mniejsza  degradacja  krajobrazu  i  tere
nów zielonych.

 
Nie  jest  to    trudne, a  korzyści wyni

kające  z  tego  procesu  mają  olbrzymi 
wpływ  na  nasze  środowisko.  Należy  bo
wiem  pamiętać,  że  to  nasz  wspólny  pro
blem,  który  dzięki  zachowaniu 
odpowiednich  postaw  możemy  zminimali
zować  i przyczynić się do czystszego oto
czenia.

DZIEŃ 
ZIEMI
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   Transport przyjazny środowisku:

 Gdy tylko możemy postarajmy się korzy
stać  z ekologicznych  środków  transportu. 
Jeśli nie musimy korzystać z samochodu, 
używajmy  komunikacji miejskiej,  wybierz
my  przejażdżkę    rowerem  lub  po  prostu 
spacer.  Dzięki  temu  przyczynimy  się  do 
ograniczenia emisji spalin do środowiska, 
a  w  konsekwencji  do  zmniejszenia  wdy
chanego przez nas i naszych najbliższych 
smogu.

       Oszczędzaj energię i wodę
Zbyt  duży  pobór  energii  elektrycz

nej ma  wpływ  na  zwiększoną  emisję  ga
zów,  które  zanieczyszczają  atmosferę, 
a  w  konsekwencji    prowadzą  do  efektu 
cieplarnianego,  kwaśnych  deszczy.  Wła
śnie  dlatego  tak  ważne  jest,  aby  korzy
stać z energii rozsądnie. 

Wcale  nie  trzeba wiele. Wystarczy, 
że będziemy pamiętać o gaszeniu światła 
czy TV za każdym razem, gdy wychodzi
my  z  pomieszczenia  i  ich  nie 

potrzebujemy. Kiedy tylko możliwe, korzy
stajmy  z  światła  dziennego,  włączajmy 
ogrzewanie  przy  niskich  temperatu
rach.                         

Dlaczego  należy  oszczędzać  wo
dę?  Tak  naprawdę  niewielu  z  nas  zdaje 
sobie sprawę z  tego,  jak ona  jest ważna. 
Prawdę  mówiąc,  wydaje  nam  się,  że  to 
coś, co było, jest i będzie  niezależnie od 
tego,  ile  będziemy  jej  zużywać.  Niestety, 
wcale tak nie jest.
           Już  teraz w niektórych regionach na 
świecie brakuje wody. Jednak gdy będzie
my korzystać z niej racjonalnie, jest szan
sa,  że wystarczy  jej  na  znacznie  dłuższy 
czas.  Zakręcajmy  wodę  podczas  mycia 
zębów,  zamiast  kąpieli  w  wannie  weźmy 
prysznic. Dbajmy  też o  to, aby nie zanie
czyszczać wody.

Natalia Pajor, 8d
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OCH, TA MATEMATYKA   KRÓLOWA  NAUK 
Matematyka nie musi  być nudna    i  nieprzyjemna.    Przykładem  jest  nasza 

Pani Lidia Jurek, która nawet na  lekcjach zdalnych potrafi nauczać z super po
mysłami, nie są to tylko suche działania, obliczenia itp. 

Nadszedł  dzień,  kiedy  przyszedł  czas  aby  zacząć  lekcje  geometrii.  Każdy 
myślał" "O rany, jak tu nauczyć się geometrii  tak przez komputer???". A tu pro
szę:  Pani poddaje pomysł, aby zrozumieć geometrię.

Zorganizowała  konkurs  dla  klasy  4a  pt.  „Matematyka  w  obiektywie”. 
Uczniowie mieli za zadanie zrobić zdjęcie w swoim otoczeniu czegoś co kojarzy 
im  się  z  matematyką.  I  tu,  proszę:  zerkasz  za  okno,  a  tu  kąt  ostry,  patrzysz 
w kuchni, a tu kąt prosty. No i oczywiście plener  tutaj: hulaj duszo, matematyka  
jest wszędzie, gdzie się popatrzymy. 

Oczywiście każdy ma swoje skojarzenia. Uczniowie wywiązali się na medal 
z tego zadania, zdjęć było bardzo dużo i każde było związane właśnie z matema
tyką.

 Filip Janus 4a
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Walentynkowe ułamki 
(Ten artykuł miał wejść do drugiego numeru gazetki, jednak na skutek 

nieporozumienia został przedrukowany dopiero teraz. Przepraszamy.)

           Pani Lidia Jurek,  która uczy matematyki w klasie 4a,  zrobiła uczniom 
walentynkowe zadanie domowe. Polegało ono na wycięciu połówek serc  i 
połączeniu  ich  tak,  żeby  wyszedł  prawidłowy  wynik  oraz  na  wymyśleniu 
swoich przykładów z ułamkami. Zadanie to było bardzo ciekawe, bo oprócz 
nauki  ułamków,  każdy  mógł  się  wykazać  umiejętnościami  plastycznymi, 
dekorując  swoje  serduszka.Dzięki  takim  zadaniom,  pomysłom  Pani  lekcje 
matematyki  są bardzo ciekawe, urozmaicone  i  bardzo chętnie uczestniczy 
się w takich zajęciach. Fajnie mieć taką kreatywną Panią od matematyki. 

Nadia Wasilewska, 4a

   Filip Janus

             Ola Sterzel

        Nadia Wasilewska

        Justyna Matras
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Lato   lato... Poniedziałek 21 czerwca to pierwszy dzień  lata. 
Ta  pora  roku  kojarzy  nam  się  z  wakacjami,  słonecznymi  dniami 
oraz wypoczynkiem po ciężkim roku  szkolnym .
  W  tym  czasie  pojawiają  się  pierwsze  letnie  owoce,  np.  so
czyste gruszki,  jabłka, maliny, czereśnie, a w upalne dni zajada
my  się  słodkim  arbuzem,  popijając  orzeźwiającą  lemoniadę.To 
czas ciekawych przygód, odwiedzania nowych miejsc i przyjaźni. 
Możemy wtedy uciec od miejskiego tłoku i spędzić miłe wieczory  
przy ognisku. Do lata już zostało nam niewiele dni, więc szykujcie 
walizki i ahoj przygodo!!!

Joasia Kęska, 4a
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      Jeśli chcesz spędzić ciekawie wakacje, nie musisz wyjeżdżać da
leko z Polski. W naszym kraju jest wiele pięknych miejsc, które warto 
zobaczyć. Zachęcam do odkrywania miejsc, których często nie doce
niamy, choć mamy je tak blisko...

`   TRZCINICA                                  
    Jednym  z  miejsc,  które  mogą  się  spodobać 
jest  Skansen  Karpacka  Troja  znajdujący  się 
w  Trzcinicy. Można  tu  zobaczyć  jak  żyli  ludzie 
w  średniowieczu.  Gród  otoczony  jest  murami 
zrobionymi z pni drzew, a domki mają dachy ze 
słomy.  Warto  również  w  sali  kinowejobejrzeć 
film,  który przedstawia codzienne  życie miesz
kańców grodu.  Polecam odwiedzić  to miejsce, 
ponieważ  dzięki  niemu  nauczyłam  się  wielu 
rzeczy o życiu w dawnych czasach.

CIĘŻKOWICE
        Kolejną  ciekawą  atrakcją  jest 
„Skamieniałe  Miasto”  w  Ciężko
wicach. Z miejscem tym wiąże się 
legenda  o  czarownicach,  które 
zamieniały  wszystko  w  kamień. 
Można  zobaczyć  tam,  między  in
nymi,  skamieniały  kościół  i  wię
zienie.  Znajduje  się  tam  również 
piękny  wąwóz  czarownic,  gdzie 
odbywały  się ich narady. Miejsce 
to  jest  bardzo  ciekawe  i  tajemni
cze, dlatego warto je odwiedzić.
Warto też zobaczyć znajdujący 
się nieopodal wodospad:)

Ola Koszkul, 4d

GDZIE NA WAKACJE?
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  Telefony alarmowe:
 999  Pogotowie Ratunkowe
 998  Straż Pożarna 
 997  Policja 

PAMIĘTAJCIE!!!

Bezpieczne wakacje to jest ważna sprawa,
Bo przecież w wakacje nie tylko zabawa ,
Kiedy wyjeżdżamy, to o zdrowie dbamy,

I przepisy wszelkie znamy

       Zasady bezpiecznej kąpieli
 * Nie kąp się w miejscach niedozwolonych  
korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk.
 * Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie.
 * Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim 
przebywaniu   na słońcu.
 * Nie rób hałasu  ratownik może nie usłyszeć 
czyjegoś wołania o pomoc.

         Wycieczka w góry, do lasu
 & Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę 
pogody.
 &  Zaopatrz się w apteczkę i telefon 
komórkowy.
 & Weź ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie i 
napoje.
 & Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się 
od grupy.
 & Uważaj na kleszcze i owady , chroń się 
ubraniem i preparatami odstraszającym.
 & Nie zbieraj grzybów , jeśli się na nich nie 
znasz.

       Aktywny wypoczynek
 # Zakładaj kask jak jeździsz na rolkach , 
rowerze czy desce.

 # Przestrzegaj przepisów drogowych.

 # Bądź widoczny na drodze i zachowaj 
zdrowy rozsądek .
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           Bezpieczne opalanie

  * Nie przebywaj zbyt długo na słońcu.
  * Stosuj kremy z filtrem ochronnym.
  * Noś nakrycia głowy i okulary               
przeciwsłoneczne.
  * Pij dużo wody niegazowanej.
  * Pamiętaj! Słońce również opala w 
wodzie.

          Dbaj o zdrowie i higienę

 & Dbaj o zdrowie i higienę wokół siebie.
 & Nie pij i nie jedz ze wspólnych naczyń.
 & Myj ręce przed każdym posiłkiem.
 & Jedz zdrowo.
 &  Pamiętaj zawsze miej maseczkę przy 
sobie.

                                                                       
                                       Filip Janus, 4a
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SUKCESY NASZYCH SZKOLNYCH KOLEGÓW
Jesteśmy  dumni,  że  wielu  uczniów  naszej  szkoły  z  powodzeniem  wzięło  udział 

w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. 
         Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom, fi
nalistom i ich opiekunom w osobach:

 * Emma Malik, klasa VIIa – finalistka wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu 
z Języka Polskiego (Opiekun: mgr Dorota Żurek)
 * Aleksandra Herman, klasa VIIId – finalistka wojewódzkiego etapu Małopolskiego 
Konkursu z Języka Angielskiego (Opiekun: mgr Marzena Sommer)
 * Aniela Borkowska, klasa VIIa – finalistka wojewódzkiego etapu Małopolskiego 
Konkursu Geograficznego (Opiekun: mgr Małgorzata Gargula)
 * Karol Antkiewicz, klasa VIIa – finalista wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego (Opiekun: mgr Małgorzata Gargula)
 * Zuzanna Steindel, klasa VIIa – laureatka wojewódzkiego etapu XXVI edycji Konkursu 
Historycznego „ Losy Żołnierza i oręża polskiego w latach 972 1514. Od Cedyni do 
Orszy”  (Opiekun: mgr Piotr Kaleta)
 * Bartosz Basiaga, klasa VIIb – laureat wojewódzkiego etapu XXVI edycji Konkursu 
Historycznego „ Losy Żołnierza i oręża polskiego w latach 972 1514. Od Cedyni do 
Orszy” (Opiekun: mgr Elżbieta Wańczyk)
                SUKCESY PROGRAMISTÓW
 W Międzynarodowym Konkursie Programistycznym „Baltie 2021”, który składał się 
z kilku etapów, piątka zdobyła tytuł finalisty etapu wojewódzkiego: Magda Gargula 
i Lena Iljuczonek z klasy 5a, Michał Koprowski klasa 5c oraz Aleksandra Rębilas 
i Michał Kulesza z klasy 7b. W etapie wojewódzkim wystartowała także Oliwia Myjak 
z klasy 5a. 
           SUKCESY MIŁOŚNIKÓW HISTORII
Uczniowie naszej Szkoły laureatami i finalistami VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”

Tytuł Laureata uzyskali:
Wiktor Mamczyk, klasa VIIIb – opiekun merytoryczny mgr Piotr Kaleta
Michał Tuczyński, klasa VIIa   opiekun merytoryczny mgr Piotr Kaleta

Tytuł Finalisty otrzymali:
Julia  Pacholarz, klasa VIIIb – opiekun merytoryczny mgr Piotr Kaleta
Adrian Samoder, klasa  VIIa  opiekun merytoryczny mgr Piotr Kaleta
Karol Antkiewicz, klasa VIIa – opiekun merytoryczny mgr Piotr Kaleta

W XX edycji konkursu historycznego „Ziemia sądecka od przeszłości do współczesności”, 
W kategorii praca pisemna wyróżnienia otrzymały uczennice:

Vanessa Wolańska, klasa VIe – opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Wańczyk
Oliwia Janusz, klasa VIe – opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Wańczyk

W kategorii multimedialnej sukcesy uzyskały uczennice:
Julia Petryszak,  klasa  Va – I Nagroda; opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Wańczyk
Magda Gargula,  klasa  Va   II Nagroda; opiekun merytoryczny mgr Elżbieta Wańczyk
Martyna Skibiak, klasa VIII c Wyróżnienie; opiekun merytoryczny mgr Katarzyna Popiela

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
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„„55  sseekkuunnddoo  ddoo  IIoo””  MMaałłggoorrzzaatt  WWaarrddyy

Zbliżają się wakacje, rok szkolny zmierza powoli ku końcowi. Myślę, że 
wszyscy  z  nas  oczekują  w  najbliższych  tygodniach  jak  najlepszej  pogody 
i możliwości wyjścia na świeże powietrze. Co jednak, gdy zdarzy się ponury 
deszczowy dzień? Czym się wówczas zająć? 
       Ja osobiście polecam usiąść sobie w ciepłym domu i poczytać jakąś do
brą  książkę. Niedawno natrafiłem właśnie  na  taką powieść  –  „5  sekund do 
Io” Małgorzaty Wardy.

Ta  niesamowicie  interesująca  książka  opowiada o  przeżyciach nasto
latki  Miki Landowskiej, której tata zmarł w wypadku. Osierocona dziewczy
na  trafia  wraz  z  siostrą  do  Pogotowia  Opiekuńczego.  Pewnego  dnia  jest 
świadkiem strzelaniny w swojej szkole. 

Jakiś czas potem zostaje  poproszona przez swojego wujka – policjan
ta  Czaplińskiego  –  o  współpracę  z  policją.  Ma  za  zadanie  wyśledzić  kilka 
osób w wirtualnej  rzeczywistości wewnątrz  gry  „Bitwa o  Io”  i  zlokalizować 
miejsca na świecie, z których do niej wchodzą. „Bitwa o Io” została stworzo
na w technologii „Work a Dream”, gdzie gracz czuje zimno, zmęczenie, a na
wet ból. Podczas wykonywania zlecenia Mika poznaje Mistrzów Gier               
i mierzy się z nieobliczalnymi wrogami, zwalczając przeciwności losu.

Akcja „5 sekund do Io” płynie wartko i toczy się w błyskawicznym tem
pie. Warto zwrócić też uwagę na prosty język utworu. 

Uważam, że wybór tej lektury jest doskonałym pomysłem. Czyta się ją 
z zapartym tchem i nie można przestać. „5 sekund do Io” to powieść, którą 
serdecznie Wam polecam.

                    Mikołaj Koprowski kl.VII b

WWAARRTTOO  PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ!!!!!!  
KKSSIIĄĄŻŻKKAA  NNAA  WWAAKKAACCJJEE..

 KSIĄŻKA NA LATO
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Czas na film...
Poza książką na wakacjach dobrze jest obejrzeć interesujący film. Oto porpozycja dla młodszych:

"Dora i miasto złota ’’
Dorę znają i kochają dzieciaki na całym świecie. Nic dziwnego  jest słodka 

i  ciekawska,  a  jej  przygodami  żyje  cały  świat.  Dora  spędziła  większość  swego 
młodego życia, poznając wraz z rodzicami  tajemnice dżungli. Nic jednak nie mo
gło przygotować jej na być może najbardziej ekstremalną przygodę – liceum!

 od lat: 7+
 długość filmu: 1 godzinę i 42 minuty

Dla starszych też coś mamy …

,,Mia i biały lew’’
Dzieciństwo 10letniej dziewczynki o imieniu Mia zmienia się w wielką 

przygodę, kiedy jej rodzice postanawiają przenieść się z zatłoczonego Lon
dynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia 
na świat przychodzi na niej piękne i  jedyne w swoim rodzaju białe  lwiątko 
o imieniu Charlie. Tak właśnie zaczyna się historia. Kiedy Mia kończy 14 lat, 
a  Charlie  dorasta  i  staje  się  potężnym  lwem,  jej  ojciec  podejmuje  drama
tyczną decyzję. Dziewczynka będzie musiała pożegnać się ze swoim dzikim 
przyjacielem raz na zawsze. Próbując uratować Charliego, decyduje się na 
ucieczkę  w  nieznane.  Wspólnie  z  białym  lwem  opuszcza  rodzinną  farmę 
i wyrusza na poszukiwanie nowego domu dla przyjaciela. Tak oto zaczyna 
się decydujący test ich przyjaźni.
                                              Wyboru dla Was dokonała Joanna Kęska, 4a
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LLooddyy  kkoojjaarrzząą  ssiięę  nnaamm  zz  wwaakkaaccjjaammii..  ZZaazzwwyycczzaajj  kkuuppuujjeemmyy  
ppuuddeełłkkaa  mmrroożżoonnyycchh   llooddóóww,,  aallee  ddzziięękkii   tteemmuu  pprrzzeeppiissoowwii  mmoożżee
cciiee  pprrzzyyggoottoowwaaćć  jjee  ssaammii..

Potrzebne nam będą:
400ml śmietanki 30%
1 jajko
3 żółtka
10dag cukru
cukier waniliowy

Sposób przygotowania:
Śmietanę  ubić  (wcześniej  dobrze  schłodzić). W  drugiej misce  ubić  jajka  z  cu
krem  i cukrem waniliowym (jajka wcześniej wymyć  i sparzyć wrzątkiem). Masę 
jajeczną  połączyć  z  bitą  śmietaną  podzielić  na  kilka  części.  Do  jednej  można 
dodać kawę rozpuszczoną w odrobinie wody. Do drugiej rozpuszczoną czekola
dę lub kakao rozpuszczalne, do trzeciej np. zmiksowane, lekko dosłodzone tru
skawki  (jeśli  truskawki  same  w  sobie  są  słodkie  nie  trzeba  dodawać  cukru). 
Można też dodać starte orzechy, czekoladę i rodzynki  robiąc lody bakaliowe. Te 
bez dodatków zostaną waniliowe. Każdą porcję przełożyć do plastikowego kub
ka i zamrozić. Podawać z bitą śmietaną i rodzynkami.

Dla  łakomczuszków:  podstawowe  składniki  trzeba  pomnożyć  co  najmniej  dwa 
razy :)

Polecam Maja Byrczek, 4d

KKUULLIINNAARRNNEE  
PPRROOPPOOZZYYCCJJEE  MMAAII::

DDOOMMOOWWEE    LLOODDYY
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SPOSÓB NA NUDĘ!!!
Ramka na zdjęcia.

 Ramki na zdjęcia kupujemy w sklepie. Jeśli przeczytacie ten artykuł, odkryjecie w jaki 
sposób mogli sami mozecie je wykonać.
Potrzebne nam będą:
 masa solna
 forma sylikonowa
 mąka ziemniaczana
 pędzelek
 werniks
 pasta wazelinowa
 gąbeczka
 cienkie płótno
 klej magik
 nożyk plastikowy
 kartka papieru (połowa papieru A4)
 suszarka.
Sposób przygotowania:
Pędzlem  nabieramy  trochę  mąki  ziemniaczanej.  Oprószamy  nią  formę  sylikonową. 
Masę  solną  wkładamy  do  formy,  wyrównujemy.  Nadmiar  odcinamy  nożykiem. 
Otrzymany kształt wykładamy na płótno. Na środek dajemy kartkę papieru (robimy to 
dlatego  żebyśmy  wiedzieli,  gdzie  potem  mamy  włożyć  zdjęcie).  Dookoła  kartki 
przyklejamy  elementy  z  masy  solnej  klejem  magik.  Wyciągamy  kartkę.  Gdy  klej 
wyschnie, malujemy wszystko werniksem.   Możemy przyspieszyć suszenie suszarką. 
Na  koniec  przeciągamy  wszystkie  elementy  gąbeczką  z  pastą  wazelinową.  Nada  to 
eleganckiego wyglądu tej ramce.

Na koniec wkładamy zdjęcie z wakacyjnej wycieczki! 
 Kreatywna Maja Byrczek, 4d
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SPOSÓB NA NUDĘ!!!
WŁASNORĘCZNE NAKLEJKI!!! 

●Przygotuj: papier do pieczenia, taśmę ,nożyczki oraz wydrukowany lub 
narysowany obrazek.

●Najpierw narysuj lub wydrukuj naklejkę. Ja wydrukowałam.

●Oklej taśmą papier do pieczenia .

•Połóż na papier do pieczenia obrazki.

•Oklej taśmą drugi raz papier do pieczenia, ale już z obrazkami.

•Wytnij obrazek obklejony na papierze taśmą (zostaw trochę miejsca z 
obramówką).

Możesz swoją naklejkę nakleić teraz gdzie chcesz .
Te naklejki są super, a w razie potrzeby łatwo się odklejają od 
materiału,  na który je nakleisz !!! 

Nadia Wasilewska, 4a 29



DDOOWWCCIIPPYY DDOOWWCCIIPPYY DDOOWWCCIIPPYY
   *   Kowalski zawsze parkował swój samochód przed blokiem.  
       W samochodzie nie miał alarmu, więc zostawiał kartkę: 
        Brak benzyny, silnika i akumulatora.
       Pewnego dnia ktoś napisał na kartce:
       To koła też ci nie będą potrzebne.                      

                                        * Kowalski spotyka przyjaciela.
                                          Czy dostałeś mój list?
                                         Ten w którym przypominasz mi, żebym Ci oddał 300zł?
                                          Właśnie ten!
                                          Nie, jeszcze nie dostałem….

* Kto wymyślił pożegnania? Punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.
 Do zobaczenia! – okulista. 
 Do usłyszenia! – laryngolog. 
 Jeszcze do ciebie zajrzę! – chirurg. 
 Jak będziesz mieć problem to dzwoń – psycholog.
Jeszcze się policzymy – matematyk.

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII    ꞏꞏ CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII
• Beata Jasek z Krakowa jest rekordzistką świata w lepieniu pierogów na czas. 
Lepi 1066 pierogów na godzinę.

 • W Norwegii gmina Stavanger wprowadziła całkowity zakaz palenia 
papierosów na zewnątrz. 

• Badania potwierdzają, że dzięki byciu miłym, od sprzedawcy lodów dostajemy 
do 10% większe porcje.

• Aby policzyć od 0 do miliarda potrzeba około 95 lat.

• Koszt zrobienia monety jednogroszowej to około 6 groszy.

• Bill Gates ma więcej dolarów, niż Ty sekund pozostałych do końca Twojego 
życia.

Wyboru dla Was dokonał Maks Kubacki, 7b
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LOGICZNA UKŁADANKA :

ABY ROZWIĄZAĆ NASZĄ LOGICZNĄ UKŁADANKĘ, NALEŻY ZACZERNIĆ ODPOWIEDNIE 
POLA DIAGRAMU, W MYŚL REGUŁ ZAKODOWANYCH CIĄGIEM CYFR UMIESZCZONYCH 
Z JEGO BOKU. 
I TAK: PRZYKŁADOWY SZEREG CYFR,2,4,3,5” W PIONIE OZNACZA, ŻE 
W ODPOWIEDNIEJ KOLUMNIE NALEŻY KOLEJNO ZACZERNIĆ CIĄG DWÓCH, 
CZTERECH, TRZECH I PIĘCIU PÓL (ANALOGICZNIE POSTĘPUJEMY W WIERSZACH). 
OCZYWIŚCIE, LICZBA ZACZERNIONIONYCH PÓL MUSI NAM SIĘ ZGADZAĆ W PIONIE 
I W POZIOMIE “. UTWORZONY W TEN SPOSÓB RYSUNEK STANOWI ROZWIĄZANIE 
ŁAMIGŁÓWKI.

ŁAMIGŁÓWKA
Przedstawiam Wam kolejną ła

migłówkę, przygotowaną z  myślą 
o  wolnym czasie wakacyjnym. Dru
kujcie i  rozwiązujcie! Zachęcam do 
wspólnej zabawy!

             Olga Kwiecień, 4a

Rozwiązanie z poprzedniego numeru gazetki  nr 2
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