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GAZETKA ZSP NR 5 
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:

• niesamowity spektakl w wykonaniu 5d

• wiosenny pokaz mody zerówkowiczów

• życie z pasją  taniec wywiad z Sonią

• z pomocą Ukrainie

• rozrywka  gra planszowa

• przepis na pyszne rurki

• ciekawe zwierzęta  modliszka

• międzynarodowy sukces cheerleaderek

• ciekawe wydarzenia szkolne
                                          i klasowe

rys. Amelia, klasa 6c

  

CZAS NA "PRZERWĘ"!!!         CZAS NA "PRZERWĘ"!!!
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WSTĘPNIAK
Witam  w  kolejnym,  już  drugim  w  tym  roku  szkolnym,  wydaniu 

“Przerwy”.  Za  nami  kolejne  miesiące  intensywnej  pracy,  ciężkiej  nauki  i 
zdobywania  ocen,  oczywiście  już  w  stacjonarnym  systemie  nauczania. 
Zakończył  się,  mam  nadzieję  już  na  zawsze,  dla  nas  okres  nauki  zdalnej. 
Niezmiernie  cieszę  się,  że  mamy  okazję  funkcjonować  normalnie,  bez 
żadnych obostrzeń, i że rok szkolny przeżywamy razem z naszymi kolegami i 
koleżankami,  nie  spędzając  czasu,  wpatrując  się  wyłącznie  w  ekran 
komputera. 

Dla klas ósmych jest to wyjątkowy, lecz stresujący czas, ze względu na 
zbliżające  się  egzaminy.      Spędzamy  wiele  godzin  nad  arkuszami, 
powtarzamy  wszystkie  zdobyte  podczas  ośmiu  lat  nauki  informacje  oraz 
staramy  się,  jak  tylko  możemy,  aby  dobrze  przygotować  się  na  nasz 
pierwszy “poważny” test.  Pocieszającą myślą może być fakt,  że już za kilka 
tygodni, będziemy mieć za sobą ten nerwowy okres. Wreszcie dostaniemy 
okazję,  aby  spędzić  radośnie  ostatnie  tygodnie  szkoły  z  naszymi  klasami, 
ciesząc się towarzystwem osób, z którymi niestety za niedługo rozstajemy 
się na zawsze. 

Nie mogłabym również nie wspomnieć o sytuacji,  która rozgrywa się 
za wschodnią granicą Polski. Wojna to najgorsza tragedia ludzka i nawet nie 
jestem w stanie wyobrazić sobie,  jak okropne i niszczące psychicznie musi 
to być dla wszystkich mieszkanców Ukrainy. Chciałabym również serdecznie 
przywitać  nowe osoby, które dołączyły do naszej szkoły i mam nadzieję, że 
macie świadomość, że możecie na nas liczyć w każdej możliwej sytuacji. 

Zuzanna Steindel, 8a
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 Lubimy oglądać
 spektakle :) 

  Tuż przed oczekiwanymi feriami 
14.01.2022r. w naszej szkole na sali gimna-
stycznej odbył się spektakl pod tytułem 
''Opowieść wigilijna" na podstawie opowia-
dania Charlesa Dickensa. Uczniowie klasy 5d 
wraz z kilkoma koleżankami z 4a pod kierun-
kiem p. Małgorzaty Janisz wprowadzili nas 
ponownie w  świąteczny nastrój Bożego Na-
rodzenia. 

     Reżyserię i  scenografię opracowała tak 
jak już wspomniałem p. Małgorzata Janisz. 
Oprawą muzyczną zajęła się pani od muzyki 
- Edyta Bacia. O choreografię zadbała Nina 
Krawczyk i  wraz z  koleżankami z  klasy 4a 
(Natalia Bonar, Joanna Czechowska, Nina 
Krawczyk, Lena Synowiec) zatańczyły niesa-
mowity taniec duchów. Piosenki, które uroz-
maiciły spektakl w  języku angielskim 
przygotowała p. Monika Czoch. 

     Cały spektakl opowiadał o przemianie  
skąpego, chytrego kupca, który miał na na-
zwisko Scrooge. Bardzo lubił spędzać czas 
w  samotności, nie dbał o  swoich pracowni-
ków, a wręcz nimi pomiatał, gardził biedny-
mi ludźmi - przykładem  jest kanclelista Bob 
(Jakub Kwiatkowski 5d). 

Główny bohater Scro-
,oge, doskonale zagrany 
przez Adama Pacholarza 
(5d), miał jednego sio-
strzeńca  (Jakub Kęska, 
5d) i  gdy nadszedł  
dzień  24 grudnia i  ten 
zaprosił wuja na wspólny 
świateczny  posiłek , 
skąpiec oczywiście od-
mówił. W  nocy, gdy 
Scrooge położył się 

spać, zjawiły się u niego duchy.

      Pierwszy duch to jego zmarły przyjaciel 
Jakub Marley (Kalina Maciaszek,5d) ,drugi 

to duch Wigilijnej Przeszłości (Aleksandra 
Koszkul, 5d), trzeci - duch Tegorocznego 
Bożego Narodzenia (Maja Byrczek 5d), 
a czwarty duch to  Przyszłych Wigilii (Domi-
nik Kutyba, 5d). Każdy z duchów opowiada 
starcowi  jego życie - jak wyglądało kiedyś, 
jak wygląda teraz i  jak będzie wyglądało. 
Scrooge budzi się rano i  uświadamia sobie, 
że jednak musi się zmienić w  lepszego czło-
wieka. Odtąd stał się lepszym, pomocnym 
człowiekiem. 

Moim zdaniem warto również prze-
czytać książkę o  takim samym tytule jak 
spektakl. Całe przedstawienie było świetne i  
mam nadzieję, że  każdemu dało do myśle-
nia, spowodowało , ze zastanowimy się nad 
tym jacy jesteśmy, co jest ważne w życiu i ja-
kie mamy priorytety oraz fakt, że warto po-
magać ludziom potrzebującym. Wszyscy 
grający w spektaklu stanęli na wysokości za-
dania - było SUPER! Dziękujemy uczniom 
i nauczycielom za tak ogromne zaangażowa-
nie w przygotowaniu przedstawienia.

Warto było przyjść, popatrzeć i  po-
słuchać . Świetna robota !!!!

Wasz redaktor, Filip Janus, 5a :)

(Fotorelacja na następnych stronach: zdjęcia 
z próby głównej: p. Beata Lorek)
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"Opowiewieść wigilijna" w wykonaniu klasy 5d

Tańczące dziewczyny z klasy 4a
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"Opowiewieść wigilijna" w wykonaniu klasy 5d
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Walentynki!

14 i 28 lutego obchodziliśmy w naszej szkole 
Święto Zakochanych. Niestety musiało zostać ono 
przeprowadzone  w  dwóch  różnych  terminach 
z uwagi na nauczanie zdalne klas 58, ale mimo to 
i tak wszystko nam się udało.

Przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego 
roznosili  pocztę  walentynkową  oraz  zachęcali  do 
pamiątkowego zdjęcia w przygotowanym przez nas 
szablonie. Cieszymy się, że po dwóch latach prze
rwy,  w  końcu mogliśmy  wrócić  do  naszych  szkol
nych tradycji.

Przewodnicząca SU Ola Rębilas

Dzień pełen serdeczności!!!
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 W piątek 14 stycznia, w naszej szkole od
był  się  Dzień  Kubusia  Puchatka.  Członkowie 
SU wyruszyli  do  klas młodszych  z  ciekawymi 
i  edukacyjnymi  zabawami.  Maluchy  chęt
nie, z dużym entuzjazmem brały w nich udział, 
co  pokazuje  nam,  że  ta  książka  i  jej 
bohaterowie,  mimo  upływu  lat,  dalej  cieszy 
młodsze jak i starsze pokolenia.

Samorząd Uczniowski

DDzziieeńń  KKuubbuussiiaa  PPuucchhaattkkaa



8

ŻŻYYCCIIEE  ZZ  PPAASSJJĄĄ  !!!!!!
    
    1 kwietnia miałyśmy możliwość przeprowadze‐
nia wywiadu z uczennicą naszej szkoły  i wybitną 
tancerką  Sonią  Stokłosą  z  klasy  8E.  11 września 
2021 roku zajęła ona wraz z zespołem NO LIMIT 
JUNIOR  II  miejsce  na  Mistrzostwach  Europy 
w  Tańcu w  kategorii  Hip  Hop.  Poniżej  przedsta‐
wiamy Wam kilka pytań,  które miałyśmy okazję 
zadać,  wraz  z  odpowiedziami  naszej  siódemko‐
wej mistrzyni. 

‐Jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem? 
 ‐ Chodziłam do przedszkola i podczas ostatniego 
mojego roku pobytu tam, przedszkolanki zauwa‐
żyły, że mam talent i poinformowały o tym moją 
mamę,  proponując  jej  dalsze  rozwijanie  moich 
zdolności. Pierwszy trening, na który poszłam był 
w  innej  szkole  niż  ta,  do  której  obecnie  uczęsz‐
czam. Bardzo się stresowałam, ale polubiłam to. 
Zdawałam  sobie  sprawę  z  tego,  że  będę  chciała 
kontynuować tę przygodę. 

 ‐ Od ilu lat tańczysz? 
 ‐ Tańczę od 8 lat. 

 ‐ Czemu akurat taniec? 
  ‐  Taniec  daje  mi  swobodę,  poczucie  wolności, 
mogę pokazać w nim siebie i wyrazić całą swoją 
radość.  Jestem  niezmiernie  szczęśliwa,  że  mam 
okazję go praktykować. 

‐ Czy mogłabyś nam opowiedzieć więcej o swoich 
przygotowaniach do mistrzostw Europy? 
 ‐ Na mistrzostwa Europy jeździmy głównie z gru‐
pą zwaną “mini formacją”, która składa się z 7‐8 
osób.  Przygotowywujemy  się  przez  cały  rok, 
uczęszczamy na treningi 3 razy w tygodniu, two‐
rzymy choreografię trwającą 2 minuty.  
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ŻŻYYCCIIEE  ZZ  PPAASSJJĄĄ  !!!!!!
  ‐  Kiedy  zrozumiałaś,  że  to  właśnie  taniec  jest 
Twoją pasją? 

  ‐  Nie  stało  się  to  szybko,  myślę,  że  po  około 
dwóch  latach  treningów,  gdy  już  bardziej  wcią‐
gnęłam się w taniec. Początkowo zajęcia były dla 
mnie tylko formą zabawy, jednak gdy dołączyłam 
do  bardziej  zaawansowanej  grupy,  zrozumiałam, 
że jest to dla mnie hobby. 

‐  Co  chciałabyś  przekazać  osobom,  które  rónież 
marzą o rozpoczęciu kariery tanecznej? 

 ‐ Jeżeli chcecie zacząć jakąkolwiek karierę, to nie 
warto patrzeć na opinię innych, należy oddać całe 
swoje serce tańcu i oczywiście dużo praktykować. 

 
 ‐ Jakie uczucia towarzyszyły Ci, gdy dowiedziałaś 
się o tak wysokiej wygranej? 

  ‐ Na początku myśleliśmy, że zajmiemy ostatnie, 
bądź przedostatnie miejsce. Nawet nie wiecie, jak 
bardzo  zszokowani  i  szczęśliwi byliśmy, gdy ogło‐
szono,  że  zdobyliśmy  2. miejsce.  Z  radości,  którą 
wtedy  przeżywaliśmy,  zaczęliśmy  nawet  płakać! 
Widzieliśmy, że trenerka jest z nas ogromnie dum‐
na.  Poczuliśmy wtedy  ulgę,  bo mieliśmy  świado‐
mość, że daliśmy z siebie wszystko. 

 
Zuzanna Steindel i Olga Potoczek, 8a.
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Dzień bez plecaka
W polskich  szkołach  coraz  częściej  obchodzi  się  dzień bez 

plecaka.   W  naszej  szkole  również wielu  uczniów wykazało  się   
ogromną  kreatywnością.  W  czym  mozna  przynieść  podręczniki 
i zeszyty do szkoły? Zobaczcie sami... Oto nasza fotorelacja z „no 
backpack day”.

 Nowy uczeń ???



11

W  Polsce  wspomina  się  o  tłustym 
święcie  już  w  tekstach  z  XIII  wieku.  Nie 
wszędzie  jednak  obchodzono  ten  dzień 
w taki sam sposób. 

W Małopolsce np. nazywano to świę
to "combrowym czwartkiem". Legenda gło
si,  że  żył  w  okolicy  zły  i  bardzo  bogaty 
człowiek.  Był  on  skąpym  krakowskim wój
tem, który gnębił i grabił okoliczną ludność. 
Gdy zmarł, mieszkańcy wyprawili wielką fe
tę z winem i tłustym jedzeniem. Dodam tyl
ko, że mężczyzna zmarł w czwartek.
        Na Śląsku do niedawna jeszcze w tłu
sty  czwartek po wioskach chodziły pocho
dy  przebierańców.  Jeden  z  uczestników 
przebrany  był  za  niedźwiedzia  i  to  nim 
właśnie  straszono  mieszkańców  i  zmu
szano do częstowania uczestników zaba
wy słodkimi przekąskami.

Podobne  pochody  odbywały  się 
i  w  innych  częściach  Polski,  gdzie  dla 
przykładu zabijano grajka, co miało sym
bolizować  początek  okresu  wyciszenia 
przed świętem Wielkiejnocy. 

Dziś,  jak  większość  dawnych,  po
gańskich  zwyczajów  i  to  święto  znalazło 
swoje miejsce,  razem z  resztą, w chrześci
jańskim  kalendarzu.  Tłusty  czwartek  to 
przede wszystkim dzień, w którym możemy 
bezkarnie  najeść  się  słodkimi  wypiekami. 
Choć  królem  tłustego  czwartku  są  oczywi
ście pączki, to nie są one jedynym dostęp
nym smakołykiem.
       W zależności od regionu, ludzie w tym 
dniu  zajadają  przeróżne  racuchy  czy  ka
szubskie  ruchanki,  faworki  i  purcle, pączki 
z dżemem i lukrem, bardzo słodkie i koloro
we. Jednak niepokonanym panem  tłustego 
czwartku  jest  tradycyjny  pączek.  Hi
storia  pączków,  takich  jakie  znamy  obec
nie,  sięga  XVII  wieku.  To  wówczas 
w  ówczesnych  cukierniach  pojawiły  się 

pączki delikatne i puszyste. Początkowo je
dynie polewano  je miodem, ale szybko na
uczono  się  wypełniać  pączki  marmoladą 
i innymi słodkościami.

Ciekawostki:
•Tradycyjnie w dniu tłustego czwartku daw
ni  Słowianie  obchodzili  odejście  zimy. 
Dzień ten nazywano: zapusty lub mięsopu
sty.

•Najdawniejsze  pączki  podawane  w  tłusty 
czwartek wcale nie były słodkie. Nadziewa
no je słoniną i kiełbasą.
•Tłusty  czwartek  pojawia  się  również 

w  twórczości  i  sztuce.  Przykładem  jest 
wiersz  Władysława  Broniewskiego  „Tłusty 
czwartek”. Oto  jego fragment:

"Góra pączków, za tą górą
tłuste placki z konfiturą,
za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty.

Przez dzień cały się zajada,
[...]
W tłusty czwartek się swawoli,
później czasem brzuszek boli."

Joanna Kęska, 5a

Tłusty czwartek – tradycje, ciekawostki 
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W  związku  z  trudną  sytuacją  za  naszą  wschodnią  granicą, 
uczniowie, rodzice, nauczyciele naszej szkoły i osoby z nią zaprzyjaź
nione, wszyscy z zapałem włączyli się do akcji pomocy Ukrainie.

Udało  się    przeprowadzić  szkolną 
zbiórkę  produktów  żywnościowych   
i  środków higinicznych.  Łącznie  z  naszej 
szkoły  wyjechało    10  pełnych  samocho
dów darów. 

Oprócz  tego  Samorząd  Uczniowski 
oraz  Szkolny  Klub  Wolontariatu  wraz 
z  opiekunami    przyłączyli  się  do  akcji 
„Złotówka dla Ukrainy”. Zbiórka była pro

wadzona w dniach 1112 kwietnia 2022 r. 
na terenie naszej placówki. Udało  się ze
brać 1787,50 zł. Pieniążki zostały przeka
zane  Ojcom  Franciszkanom,  którzy  przy 
kościele  św. Antoniego we  Lwowie  pod
jęli  różnorodną  działalność  pomocową 
na  rzecz  uchodźców,  którzy  w  wyniku 
działań  wojennych  zmuszeni  zostali  do 
porzucenia  swoich  domów,  a  schronie
nie  i  pożywienie  znaleźli  przy  tamtejszej 

parafii.  

Przekazywane  przez  Was  środki  finansowe  mają  ogromną  wartość, 
ponieważ w nich ukryte jest serce i dobroć, a to oprócz gestu mate
rialnego jest wielkim wsparciem. 

Dla  uczniów  z  Ukrainy,  którzy  dołączyli  do  naszej  społeczności 
uczniowskiej  zorganizowano  również  wycieczkę  do  Starego  Sącza, 
by mogli poznać 
piękną  okolicę, 
ale  też  poznać 
siebie nawzajem 
i  swoich  pol
skich kolegów.

Solidarni z Ukrainą
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Solidarni z Ukrainą
Każdy  pomaga  jak  może  i  potrafi.  W  naszej  szkole  nagrano 

równiaż  cover  piosenki  zespołu  T.Love,  który  również  promuje 
pokój,  radość,  milość    i  pozytywne  myslenie,  a  sprzeciwia  się 
nienawiści,  wojnie,  nietolerancji.  W  nagraniu  wzięli  udział 
nauczyciele, uczniowie i absolwenci naszej szkoły. 

Wszystkim dziękujemy  za zaangażowanie:)
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WWIIOOSSEENNNNYY  PPOOKKAAZZ  MMOODDYY    ""WWIIOOSSNNAA  ,,  AACCHH,,  TTOO  TTYY""

        Zerówkowicze  pod  przewodnictwem  p.  Anny 
Szarysz  pożegnały  zimę  a  przywitały  wiosnę 
pokazem  mody.  Było  barwie,  kreatywnie, 
a  myślami  od  razu  można  było  przenieść  się  na 
ukwieconą łąkę! Zapraszamy na fotorelację:)
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WWIIOOSSEENNNNYY  PPOOKKAAZZ  MMOODDYY    ""WWIIOOSSNNAA  ,,  AACCHH,,  TTOO  TTYY""
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Jan Brzechwa
PRIMA APRILIS

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,
A na topoli świergotał karp

Żyrafa miała króciutką szyję,
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,
Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,
A zając przebył ocean wpław.

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi,
Wieloryb słonia ciągnął za czub,
Kotu wyrosły jelenie rogi,
A baranowi  bociani dziób.

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,
Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”
„Prima aprilis!”  wołała foka,
A hipopotam ze śmiechu pękł.

Prima Aprilis, które świętujemy 1 kwietnia to dzień, w którym trzeba szczególnie 
uważać. Czekają nas wtedy psikusy ze strony rodziny, znajomych, a nawet nieprawdziwe 
informacje podawane w mediach. Prima aprilis oznacza po łacinie po prostu "1 kwiet-
nia".

Prima aprilis ma bardzo długą tradycję. Niektóre źródła wskazują, że jego korzenie 
sięgają starożytności. W Europie pierwsze żarty z okazji 1 kwietnia pojawiły się prawdo-
podobnie w XIII wieku, natomiast w Polsce upowszechniły się dzięki naszym niemieckim 
sąsiadom w wieku XVII. Święto to jest obchodzone niemal na całym świecie, ale często 
pod inną nazwą.

W krajach anglojęzycznych (m.in. w Wielkiej Brytanii, RPA, Australii) święto nazy-
wane jest „dniem głupców”. W  Niemczech dzień ten to „Aprilscherz”, w  Portugalii 
„dzień kłamstwa”, w Rosji „dzień śmiechu”, a na Litwie „dzień kłamcy”.   

  Katarzyna Potok 5D
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         Zenek! Zostaw wreszcie ten kompu
ter i zobacz co jest za oknem!  wykrzyknę
ła podekscytowana dziewczynka!
          Daj mi spokój Zocha, gram w Mine
crafta!odpowiedział  zdenerwowany  chło
piec.
  No Zenek spójrz! Przyroda budzi się 
do życia! Nadchodzi wiosna! 
  W Minecrafcie też jest przyroda. 
Uspokoj się!  odburknął Zenek.  Patrz jaki 
piękny dom z ogrodem zbudowałem .

Ty nie widzisz nic innego poza grami komputerowymi! Ubieraj buty, kurtkę. 
Idziemy na dwór! Muszę Ci coś pokazać  wykrzyknęła Zosia. 
  Ehh.... niech Ci będzie! Ale już się nie wydzieraj, bo uszy mi pękają. 
   Rodzeństwo założyło kurtki i wyszło z domu. Na dworze świeciło słońce 
i ptaszki śpiewały wiosenne piosenki. Nagle Zenek podbiegł do krzaka i wykrzyk
nął:
  Zosiu, spójrz! Co to takiego ?

O wow! To przebiśniegi! Jakie piękne! Widzisz, w Minecrafcie takich nie 
ma! 
     Wiesz co, Zosiu? Masz rację, warto od czasu do czasu odejść od kompu
tera. Można pooglądać piękną naturę. 
  I tak wraz z nadejściem wiosny dzieci z wielką ochotą wychodzą na świeże 
powietrze i korzystają z uroków przyrody.

Aleksandra Koszkul , 5d

""NNaaddcchhooddzzii  wwiioossnnaa......""

       Przychodzi dwóch Szkotów do restauracji, wyjmują kanapki i zaczynają je jeść.
    Podchodzi kelner i mówi:
      Tu nie można jeść własnych kanapek.
    Więc Szkoci zamienili się kanapkami... 

*

     Nieśmiały chłopak pyta dziewczynę:
       Będziesz ze mną chodzić?
       A sam się boisz?  odpowiada dziewczyna.

*

     Jasiu podchodzi do taty i mówi z tajemniczą miną:
      Tato, jeżeli dasz mi 100 zł, to powtórzę ci co pan listonosz powiedział dziś rano do mamy.
      Masz tu pieniądze, mów!  mówi podenerwowany ojciec.
      Powiedział: Dzień dobry pani, mam dla pani pocztę.

                      Wybrał dla Was Maks Kubacki, 8b

DAWKA HUMORU
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       Z Wielkanocą łączy się wiele tradycji 
przekazywanych  z  pokolenia  na  pokole
nie. Są to:
     
NIEDZIELA PALMOWA Jest obchodzona 
tydzień  przed  Wielką  Niedzielą.  W    ten 
dzień  do  kościoła  przynosimy  palemkę 
wykonaną z wierzbowych gałązek, buksz
panu i kwiatów. Poświęconą  palemkę za
nosimy  do  domów,  by  zapewnić  rodzinie 
szczęście.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW Wtedy do ko
ścioła przychodzimy z wiklinowym koszy
kiem, w którym znajdują się:  jajka, chleb, 
wędlina,  sól,  baranek  z  cukru  lub masła, 
chrzan oraz kawałek pieczonej babki. Ko
szyczek  przyozdabiamy  bukszpanem. 
Poświęcone  pokarmy  ze  smakiem  zaja
damy podczas świątecznego śniadania.

MALOWANIE  JAJEK  Zwyczaj  ten  naj
bardziej  lubiany  jest przez dzieci. Koloro
we  jajka  zwane  są  pisankami,  ale 
powinniśmy odróżnić wśród nich: 

KRASZANKI barwi się je  łupinach cebu
li,  orzecha  i    soku  z  buraka,  a  następnie 
wydrapuje się na nich wzory. 

NALEPIANKI  Zdobimy  je    wycinankami 
z papieru.
OKLEJANKI  Są  to  wydmuszki  oklejane 
kolorową włóczką. 

Jajka  symbolizują  siły  witalne  i  początek 
nowego życia. 

  Pisanki stanowią też niezłą zabawę przy 
wielkanocnym stole,  która polega na stu
kaniu  się  czubkami  jajek.  Wygrywa  ten, 
którego  jajko  rozbije  pisankę  przeciwni
ka. 

ŚMIGUS DYNGUS Czyli  lany poniedzia
łek mający na celu uczczenie wiosny. Ko
jarzy  się  on  wszystkim  z  oblewaniem 
wodą.  Ten  zwyczaj  ma  symbolizować 
oczyszczenie się z brudu zimowego. Sło
wo  ŚMIGUS  pochodzi  od  staropolskiego 
wyrażenia  ŚMIGAĆ,  a  więc  chłosta, 
a DYNGUS czyli kolędowanie odwiedza
nie domów.

                                             Pozdrawiam 
                                              Ola Koszkul

TTRRAADDYYCCJJEE  WWIIEELLKKAANNOOCCNNEE  
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KKIIEERRMMAASSZZ  WWIIEELLKKAANNOOCCNNYY

Przed  świętami  tradycyjnie  w  naszej  szkole  miał 
w miejsce kiermasz wielkanocny. Wystawione prace wyko
nane  przez  uczniów,  mogły  stać  sie  ozdobą  naszych  do
mów.  Patronat  nad  kiermaszem  objął  Samorząd 
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MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  SSUUKKCCEESS  CCHHEEEERRLLIIDDEERREEKK

W dniach 18 – 22 kwietnia 2022 roku, uczennice naszej szkoły: Alicja Haczek 
(8d), Aleksandra Sołtys(8d) i Nikola Gawlikowska (7b), reprezentując Polskę brały 
udział  w  międzynarodowych  zawodach  w  cheerleadingu  sportowym.  Zawody 
odbywały się w Orlando, w Stanach Zjednoczonych.

ESPN  Orlando  ICU 
World  Cheerleading 
Championships  to  zawody 
odbywające się na Florydzie, 
liczące  ponad  200  tysięcy 
zawodników  z  ponad  50 
krajów.  Pierwszy  raz 
w  historii,  Polska  pokazała 
się  na  tego  typu  zawodach 
w  dywizji  cheer.  Jest  to 
bardzo  mało  popularny 
sport  w  naszym  kraju,  tym 
bardziej  był  to  ogromny 
zaszczyt  reprezentować 
Polskę  i  móc  wziąć  udział 
w  zawodach  na  szczeblu 
międzynarodowym.  "Jesteśmy  dumne  z  naszych  osiągnięć,  po  wielu  godzinach 
ciężkich  treningów  i  wielu  wyrzeczeniach  możemy  pochwalić  się  zdobyciem  3. 
miejsca na świecie. Pokonałysmy wiele innych krajów, w tym tych liczących się na 
arenie cheerleadingu sportowego np. Korea, Meksyk lub Włochy"  podsumowały 
dziewczyny. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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„„SSuubbbbuutteeoo””
Witajcie!

Aby ożywić  szarą  codzienność, w ko‐
lejnych  wydaniach  „Przerwy”  przedstawię 
Wam  kilka  propozycji  gier  planszowych, 
które  pomogą  ciekawie  spędzić  wolny  czas 
i dobrnąć do wyczekiwanych wakacji.

Na  pierwszy  ogień  gra  „Subbuteo”. 
Nie  jest  to  typowa  planszówka.  Na  macie 
imitującej  murawę  boiska  do  piłki  nożnej 
trzeba umiejętnie pstrykać figurkami piłka‐
rzy, tak aby  podstawowym czasie gry strze‐
lić  jak  najwięcej  bramek  i  wygrać  mecz. 
Dokładnie, jak w klasycznym futbolu po bo‐
isku przemieszcza się dwudziestu dwóch za‐
wodników, w  tym dwóch „uziemionych” na 
linii bramkowej. 

Niestety nie ma tu systemu VAR, lecz 

pomysłowi  gracze mogą  w  tym  celu  wyko‐
rzystać  aparat  fotograficzny  lub  kamerę   
z funkcją video slow motion. Przed grą nale‐
ży  pochować  delikatne  przedmioty,  gdyż   
w  zestawie  nie  ma  band  ograniczających 
boisko. I tu znów czas na kreatywność gra‐
czy.  Sposoby  osłonięcia  pola  gry  zależą  od 
ich wyobraźni.  Nie można  zapomnieć  rów‐
nież  o  ciężarze  wiedzy  zawartym  w  książ‐
kach,  którymi  warto  przygnieść  narożniki 
boiska, aby mata się nie fałdowała.

Mecze budzą wiele  emocji  i  niezapo‐
mnianych wrażeń.

Przekonajcie się sami!
Wybór należy do Was!

Michał Koprowski, 6c
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12  kwietnia  odbył  się  w  naszej  szkole  uroczysty  apel  wielkanocny, 
przygotowany  przez  klasy  1c  i  4b  pod  opieką  pani  mgr  Marty  Ryżak 
i  mgr  Marzeny  Legutko.  Uczniowie  przedstawili  wierszem,  śpiewem 
i  tańcem  tradycje  i  zwyczaje  związane  z  Wielkanocą.  Piękną  oprawę 
muzyczną przygotowała pani mgr Edyta Bacia.

AAPPEELL  WWIIEELLKKAANNOOCCNNYY
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28  kwietnia  2022  roku  odbył  się  Konkurs  Piosenki 
Anglojęzycznej  „Let's  sing  a  song".  Organizatorem  konkursu  był 
Zespół  SzkolnoPrzedszkolny  nr  5.  To  kolejna  edycja  konkursu 
zorganizowana  po  4letniej  przerwie  ze  względu  na  ograniczenia 
pandemiczne.  W  konkursie  rywalizowało  dziewięć  szkół 
podstawowych w trzech kategoriach wiekowych. W sumie odbyło się 
25 występów. Gratulujemy wspaniałych wykonań! A oto wyniki: 

„„LLeett''ss  ssiinngg  aa  ssoonngg""  kkoonnkkuurrss

Klasy I – III soliści:

I miejsce: Mateusz Jawor ASP

II miejsce: Oliwia Tokarczyk SP 14

III miejsce: Hanna Rybińska ZSP 2

Klasy I – III duety:

I miejsce: Urszula Pierzchała, Amelia Zasowska ASP

II miejsce: Abigail Macfarlene, Milena Wierzbicka ZSP 5

III miejsce: Sonia Sarnecka, Hanna Król SP 11

Klasy I – III zespoły:

I miejsce: SPLOTKI, Splot

II miejsce: SP 2

Klasy IV – VI soliści:

I miejsce: Julia Stanek ZSP 5

II miejsce: Zuzanna Tokarska ZSP 2

III miejsce:  Martyna Długosz SP 17

Klasy IV – VI duety:

I miejsce: Jagoda Jarzębak, Zuzanna Janik SP 9

II miejsce: Gabriela Ciągło, Wiktoria Ciągło SP 2

III miejsce: Zuzanna Drożdż, Milena Migacz, SP 11

Klasy VII – VIII soliści:

I miejsce: Laura Plata ZSP 5

II miejsce: Paulina Gajewska ZSP 2

III miejsce:  Martyna Michalik SP 11

Klasy VII – VIII duety:

I miejsce: Nikola Bartkowska, Julia Filipowska, SP 17

II miejsce: Magdalena Konior, Kinga Wolak SP 14

III miejsce: Anna Górczyk, Danuta Baczyńska, Paulina 

Wójcik ZSP 2
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Ciekawe zwierzęta Świata
Modliszka

Modliszki  o  dziwne  stworzenia.  Niektóre  gatunki 
osiągają zaledwie 2,5 centymetra długości, z kolei inne do‐
rastają nawet do 25 centymetrów. Jak na owada to całkiem 
sporo.

Modliszki przypominają pasiko‐
niki,  ale  są  spokrewnione  z  karalu‐
chami.  Ich  nazwa  odnosi  się  do 
“modlenia”  i  wynika  ze  sposobu, 
w  jaki  te  owady  siedzą:  prosto  na 
tylnych  nogach,  a  przednie  mają 
złączone.  Wyglądają,  jakby  się 
w  skupieniu  modliły,  tymczasem 
obserwują otoczenie w poszukiwa‐
niu ofiar.

Istnieje 2400 gatunków modliszek. Owady te mieszka‐
ją  głównie  w  regionach  tropikalnych.  Wszystkie  cechuje 
trójkątna  głowa,  długa  szyja  i  bardzo  duże  przednie  nogi. 
Mają  aż  5  oczu:  dwoje  wielkich  fasetkowych  (złożonych) 
i  troje mniejszych przyoczek. Te małe oczy znajdują się na 
górze głowy i za bardzo ich nie widać.

Najbardziej niezwykłym zmysłem modliszek  jest ucho. 
Znajduje  się  na  brzuchu  i  wygląda  jak  długie  wcięcie.  Za‐
bawne, że modliszki po każdym zrzuceniu skóry  trochę  le‐
piej słyszą. Im starsze się więc stają, tym więcej słyszą.

Modliszki  żywią  się  innymi  owadami,  ale  większe 
gatunki nie pogardzą też czasem małym ptakiem albo żabą.

Maja Byrczek, 5d

 



WARTO PRZECZYTAĆ!!!

25

Ursula K. Le Guin „Czarnoksiężnik 
z Archipelagu”.

Aby  przygotować  się  do  konkursu 
humanistycznego,  musiałem  przeczytać 
utwory,  na  których  był  oparty.  Spośród 
kilku  z  nich  uwagę  moją  zwrócił 
„Czarnoksiężnik  z Archipelagu”  Ursuli  K. 
Le Guin. Jako że i tak moim obowiązkiem 
było  zapoznanie  się  z  tą  powieścią, 
postanowiłem  właśnie  od  niej  rozpocząć 
konkursową  drogę.  Zaskoczyło  mnie,  że 
owa  książka  była  tak  bardzo  ciekawa, 
więc chciałbym ją Wam polecić.

Jest  to  powieść  fantasy.  Opowiada 
historię  chłopca mieszkającego na  jednej 
z wielu wysp Ziemiomorza. Pewnego razu 
przybywają  na  nią  wrodzy  Kargowie, 
plądrując  domy  i  podpalając  chaty. 
Chłopiec, imieniem Duni, wywołuje znikąd 
gęstą  mgłę,  używając  zaklęcia,  które 
poznał  od  ciotki.  Napastnicy  nie  są 
w  stanie  prowadzić  dalej  ataku,  więc 
wracają  na  plażę.  Ich  statki  płoną 
podpalone  przez  miejscowych.  Kargowie 
giną w rzezi, piasek spływa krwią. Od tego 
momentu  Duni  uczy  się  magii  od 
ekscentrycznego maga Ogiona.

Pewnego  dnia,  niechcący 
przywołuje  ciemne  moce,  które  wypędza 
jego  nauczyciel.  Jest  to  początek  walki, 
która miała potem duże znaczenie w życiu 
chłopca.  W  końcu  osiąga  wiek  mło
dzieńczy  i  otrzymuje  prawdziwe  imię  – 
Ged.  Rozpoczyna  akademię  magiczną  na 
wyspie  Roke,  gdzie  nazywają  go 
Krogulcem.  Tam,  po  paru  latach, 
skuszony  przez  chęć  udowodnienia  swej 
wartości  Jasperowi  –  aroganckiemu 
koledze  –  otwiera  drogę  na  świat 
Cieniowi.  Przybywająca  istota  niemal 
zabija Geda, który do zdrowia wraca przez 
długi  czas.  Po  zakończeniu  szkoły 
rozpoczyna  się  jego  wielka  ucieczka 
przed ciemnością. Cień kilkukrotnie stara 
się  wziąć  w  posiadanie  moc  Krogulca, 
lecz  ten  jakoś  się  wymyka.  Zmuszony 

mężczyzna  wraca  na  swoją  ojczystą 
wyspę,  gdzie  spotyka  się  z  Ogionem. 
Następnie  Ged  zaczyna  gonić  za  swym 
wrogiem  i  teraz  to  on  jest  górą.  Istota 
zrodzona  z  ciemności  zaciąga 
czarnoksiężnika  daleko  poza  granice 
Ziemiomorza,  gdzie  wśród  iluzji  odbywa 
się decydująca walka.

„Czarnoksiężnik  z  Archipelagu”  to 
utwór  pisany  specyficznym  językiem. 
Znaczną  część  powieści  zajmują  liczne 
opisy,  które  nie  zmniejszają  wcale 
atrakcyjności fabuły.

Jest to książka dla wielbicieli magii, 
starć  z  mrocznymi  siłami,  istotami  ciem
ności,  nienazwanym. Fach  czarnoksiężni
ka  nie  jest  łatwy,  a  trudności,  które 
napotykał Ged, zostały doskonale pokaza
ne.  Dlatego  też  polecam  czytelnikom  tę 
książkę.

Mikołaj Koprowski, kl.VIII b



26

Radosny wtorek 
w lesie

We  wtorek  26  kwietnia  uczniowie 
klasy  7  d  przystąpili  do  akcji  sadzenia 
drzew na  terenie Nadleśnictwa Stary Sącz 
w miejscowości Witowice Górne. Akcja by
ła  realizowana  w  ramach  I  Małopolskiego 
Dnia  dla  Klimatu.  Młodzież  „uzbrojona” 
w  motyki  nasadziła  drzewa  iglaste,  które 
w  przyszłości  będą  okazałymi  drzewosta
nami. 

Ale może po kolei… Początkowo na
wet  pogoda  była  przeciwko  nam.  Z  nieba 
leciał  kapuśniaczek.  Mimo  to  z  naszych 
twarzy nie zniknął uśmiech, który towarzy
szył mam podczas  całej  naszej  leśnej wy
prawy.  Każdy  z  nas  otrzymał  kilkanaście 
sadzonek. Musiał  przy  pomocy motyki  ze
drzeć  darń,  a  następnie    w  trudnym,  ka
mienisto  –  błotnistym  terenie   
przygotować  placówkę.  Drzewa  sadzone 
były w wykonane przez nas dołki o wymia
rach  5060  cm  x  5090  cm.  Podczas  prac 

dowiedzieliśmy się, że drzewa powinny sa
dzić  dwie  osoby.  Jedna  trzyma  sadzonkę 
i  ugniata  ziemię wokół  niej,  a  druga  zasy
puje  dół.  A  skoro  tak,  to  każdy  obecny 
z ochotą tak właśnie czynił. Praca dosłow
nie paliła się nam w rękach! Śmiechu  i  ra
dości  przy  tym    było  co  niemiara.  Ale 
skoro propozycja  sadzenia drzew była dla 
rezolutnych  osób,  to  nie  mogło  być  ina
czej. W międzyczasie chętnie i ze smakiem 
zjedliśmy drugie śniadanie oraz podziwiali
śmy widoki.  Na  koniec  każdy  z  nas,  choć 
brudny i zmęczony, udał się na dwukilome
trowy spacer po lesie w kierunku autokaru. 
Tam otrzymaliśmy smyczki oraz długopisy 
z logo Nadleśnictwa Stary Sącz. 

To  była  dla  nas  wszystkich  fanta
styczna  nauka,  a  zarazem  przygoda.  Oby 
więcej takich! Polecamy się i  jesteśmy go
towi w przyszłości na podobne wyzwania!

Klasa VIId wraz z wychowawcą,

 p. Piotrem Kaletą (tekst, zdjęcia)

Projekt  Zintegrowany  LIFE  pn.  &#8222;Wdrażanie  Regionalnego  Planu  Działań
dla  Klimatu  i  Energii  dla  województwa  małopolskiego&#8221;  LIFE‐IP
EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005. Akcję zorganizowało Miasto Nowy Sącz ( profil FB ) 
wraz z Nadleśnictwem Stary Sącz.



KKUULLIINNAARRNNEE  
PPRROOPPOOZZYYCCJJEE  MMAAII::

RURKI Z KREMEM
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   Przepis na rurki z kremem waniliowym

Rurki z kremem waniliowym, idealne na słodki podwieczorek, 
imieniny czy urodziny.

Potrzebne nam będą:
500g mąki pszennej tortowej                                      
250g margaryny                                                                 
1 jajko + 2 żółtka                                                  
150ml śmietany 18%                                       
szczypta soli    
                                                                             
Krem:                                                                                  
250gmasła                                                                                 
2 opakowania cukru waniliowego 
3 łyżki mąki pszennej 
300ml mleka  
szklanka cukru         
                                                    
Mąkę  przesiej.  Dodaj  pokrojoną  margarynę,  jajka,  śmietanę,  sól.  Ciasto  szybko  za
gnieć,  zawiń  w  folię,  schłodź.  Ciasto  rozwałkuj.  Pokrój  w  długie  paski  o  szerokości 
około 2cm i nawijaj na rurki wysmarowane margaryną. Ułóż na blasze wyłożonej per
gaminem, piecz 25 minut w 200 stopniach Celsjusza. Zagotuj 250ml mleka, w pozosta
łym  mleku  rozrób  mąkę  z  żółtkami  i  cukrem  waniliowym,  wsyp  cukier,  wlewaj  na 
gotujące się mleko, mieszając; ostudź. Masło zmiksuj na puch. Dodawaj budyń, miksu
jąc na krem. Wypełniaj rurki kremem. 

Smacznego!     
Maja Byrczek, 5d
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              WWiioossnnaa,,  wwiioossnnaa  aahh  ttoo  ttyy!!  ::))
           A wraz z wiosną piękny miesiąc maj, w którym budzi się wszystko do życia, 
kwiaty zaczynają  kwitnąć, drzewa nabierają pięknego koloru zieleni, dni robią się 
coraz cieplejsze. Pojawia się również  na naszych twarzach uśmiech, bo zbliża się 
długi weekend majowy i czas na odpoczynek.
 

                    Pierwsze dni maja  to  również ważne dla  naszej 
historii  daty.  Pierwszego  obchodzimy  Święto  Pracy, 
drugiego  świętujemy  Dzień  Flagi  Rzeczpospolitej 
Polskiej,  trzeciego  pamiętamy  o  kolejnej  rocznicy 
ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja.

Weekend majowy  to  idealny moment,  aby  spędzić 
czas tak jak każdy lubi to robić.

          Opcja dla aktywnych? Mogą to być góry, gdzie możemy wybrać się na kilka 
dni  wędrówki  po  szlakach.  W  naszej  okolicy  celem  może  być,  np.  Przehyba, 
Radziejowa, Jaworzyna Krynicka, Łabowska Hala.

       
Można  również  zwiedzić  leśne 

molo  mieszczące  się  w  Starym  Sączu 
i  przejść  się  ścieżką  wśród  koron 
drzew oraz obserwować piękne widoki 
roztaczające  się  dookoła.  Po  drodze 
można  obserwować  tam  rozwój 
kumaka od kijanki do dorosłej żaby. 
 

          Warto  również  pojechać  na  platformę  widokową  zwaną  ślimakiem  na Wolę 
Krogulecką  oraz  na  słynne  bobrowisko  również  w  Starym  Sączu  gdzie 
w ciszy ,z widokiem na Dunajec można pooglądać naturę .
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Zaledwie  43  km  od  Nowego  Sącza 

znajduje  się  bardzo  piękne    miasto 
Muszyna  i  można  tam  pospacerować 
w przepięknych ogrodach sensorycznych.
 

  

      
          Rowery,  rolki,  hulajnogi  też 
już  wyciągamy  z  garaży 
i  ruszamy  poszusować  po 
ścieżkach rowerowych. 
 

       
    

  Dla  kogoś,  kto  jest  miłośnikiem 
pieczonych  kiełbasek,    weekend  majowy 
jest  jak  najbardziej  odpowiednim  czasem 
na rozpoczęcie sezonu grillowego.
 

         

         A jeżeli ktoś nie lubi jeździć na rowerze ani chodzić po górach, może przecież 
wybrać się do kina, teatru czy muzeum. 
           Majówkę możemy wykorzystać również na zbieranie pierwszych 
wiosennych kwiatów i ziół, z których będziemy mogli przygotować syropy, soki,  
czy też je ususzyć, a potem wykorzystywać w domowej apteczce.

        

Redaktor Filip Janus kl.5A :)
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LLeeśśnnee  MMoolloo  ww  SSttaarryymm  SSąącczzuu
W czerwcu  ubiegłego  roku  na Miejskiej Górze w Starym Sączu  otwarto 

LEŚNE MOLO . 
Dotarcie na górę nie  jest  trudne  i  zajmuje  jakieś 20 minut. Można dojść 

albo od ul. Piłsudskiego, albo od ul. Żwirki i Wigury. W drodze na molo możemy 
napotkać interesujące przezroczyste kopuły, w których przedstawiony jest cykl 
rozwojowy żaby. 

Molo znajduje się wysoko nad ziemią i możemy z niego podziwiać piękny 
krajobraz Starego Sącza i okolic. Można też przejść po ruchomej kładce, a dla 
osób, które nie mają lęku wysokości, atrakcją będzie wejście na hamak z siatki.

Kasia Potok, 5d
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‐ Ponad 100 lat temu szwedzki rząd wprowadził przepisy, które zapewniają, że 
za każde ścięte drzewo należy zasadzić co najmniej kolejne dwa. 

 Szkoci posiadają 421 słów na określenie śniegu i słów pokrewnych.

 Pewien mężczyzna z Kansas obrabował bank, aby uciec od swojej żony i pójść 
do więzienia. Sąd skazał go na..... 6 miesięcy aresztu domowego:)

 Japonia i Singapur mają najsilniejsze paszporty na świecie. Mieszkańcy tych 
państw mogą podróżować do 192 krajów bez wizy. Ostatnie miejsce zajął 

Afganistan, którego obywatele mogą dostać się bez wizy do 26 państw. Polska 
znajduje się na 8 miejscu (183 kraje).

 Onychofagia to nawyk polegający na notorycznym gryzieniu paznokci 
podczas stresu, głodu lub nudy.

Wybrał dla Was Maks Kubacki, 8b

CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII  **  CCIIEEKKAAWWOOSSTTKKII

DAWKA HUMORU
    Zapłakany Jaś wraca do domu:
       – Synku, co się stało?
       – Spóźniłem się na zakończenie roku i dla mnie zostało 
najgorsze świadectwo.

*

    Żona mówi do męża:
       – Mógłbyś czasem powiedzieć mi jakieś ciepłe słówko…
Mąż na to:
      – Kaloryfer.

Wybrał dla Was Maks Kubacki, 8b
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