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GAZETKA ZSP NR 5 
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

W tym numerze:

• wywiad z rozgrywajacym reprezentacji   
Polski: Marcinem Januszem

• niezwykłe miejsca  zamki

• życie z pasją  roztańczona Ninka

• nasz "Lewy"

• leki z domowej apteki

• przepis na babeczki

• siódemkowi cykliści witają jesień

•  koncert Roksany Węgiel

• ciekawe wydarzenia szkolne
                                          i klasowe

Praca Ewy Cierbiej (klasa 2a), 
wyróżniona w miedzynarodowym  

konkursie, pt. "Moja przygoda w Muzeum"; 
zainspirowana eskspozycją Sadeckiego 

Parku Etnograficznego.

  

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

Witajcie Kochani Uczniowie!

W obecnym roku szkolnym dostąpiłam tego zaszczytu, by móc 
przywitać Was w  pierwszym wydaniu gazetki „Przerwa,”. 
Trudno było wrócić do szkolnego rytmu, ale mamy nadzieję, że 
jakoś przetrwamy razem te i następne półrocze. Nowe twarze - 
zarówno wśród kolegów jak i  nauczycieli - wniosły powiew 
świeżości w nasze szkolne mury.  

W  tym numerze gazetki "Przerwa" postaramy się, by 
jesienne, szarobure wieczory dzięki żartom, przepisom, 
recenzjom filmów dla starszych i  dla młodszych, ciekawym 
wywiadom i artykułom,  stały się pogodne i pełne uśmiechu. 

                    

                                                  Maja Byrczek 6d
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      W pewną wrześniową środę wybrali
śmy się całą klasą na rajd na Wierchom
lę.
          Zebraliśmy  się wszyscy  pod  szkołą 
o godzinie 8:00 i wsiedliśmy do busa.
Na  wycieczkę  jechały  też  z  nami  inne 
klasy szóste, przez co podczas podróży 
panowała  miła  atmosfera.  Droga minęła 
nam szybko  i  spokojnie. Po dotarciu na 
miejsce zaczęliśmy wchodzić pod górę.

Przewodnik  opowiadał  nam  wiele 
ciekawostek.  Na  szczycie  wszyscy 

świetnie się bawili. Graliśmy w siatków
kę  i  piłkę  nożną,  zbiegaliśmy  z  górek. 
Był również czas na ognisko z kiełbaska
mi. Podczas schodzenia z góry spotkała 
nas niespodzianka. Wszędzie było błoto, 
a droga była dość stroma, co spowodo
wało to, że wiele osób się poprzewróciło.
       Mimo to rajd się udał. Było mnóstwo 
zabawy  i  śmiechu,  a  to  jest  najważniej
sze. 
                                        Ola Koszkul, 6D

RRAAJJDD  NNAA  WWIIEERRCCHHOOMMLLĘĘ

Następnego dnia na Wierchomli 
były też klasy piąte:)
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Mam  wielką  przyjemność 
zaprezentować  Wam  wywiad  ze 
znanym  sądeckim  siatkarzem, 
grającym  w  reprezentacji  Polski  – 
Panem MARCINEM JANUSZEM.

 Panie Marcinie, kiedy odkrył Pan pasję 
do siatkówki i kto się do tego przyczynił?

 Przyczynili się do tego głównie rodzice, bo to 
oni zawsze mnie wspierali. Pierwszy raz zabrali 
mnie na trening siatkówki, gdy byłem w trzeciej 
klasie  podstawówki,  więc  zacząłem  bardzo 
wcześnie.  Na  początku  była  to  bardziej  forma 
zabawy  niż  pasja,  bardziej  forma  aktywnego 
spędzania  wolnego  czasu  wraz  ze  znajomymi. 

Później wraz  z  latami,  kiedy  trenowałem 
i grałem, to poczułem, że pewnie to będzie spo
sób na życie. Czułem, że robię szybkie postępy, 
dawało  mi  to  dalej  radość  i  gdzieś  pewnie  po 
latach  przekształciło  się  w  pasję  i  tak  zostało 
do dzisiaj, więc to jest super.

 Jak przebiegała Pana kariera sportowa 
zanim dostał się Pan do reprezentacji?

  Droga  do  reprezentacji  to  jest  prawie  20  lat 
trenowania  siatkówki.  Zaczynając  od  młodzie
żowych  rozgrywek,  przez  juniorskie,  gdzie  już 
następuje  duża  selekcja  tego  kto  będzie  dalej 
grał  w  najwyższej  klasie  rozgrywkowej.  W  se
niorach  zaczynałem grę w  klubie  z  Częstocho
wy  i  tam  spędziłem  2  lata,  później  rok  grałem 
w Kielcach, trzy lata w Bełchatowie. Tam moimi 
kolegami z zespołu byli: Mariusz Wlazły czy Mi
chał Winiarski  i  te  lata, myślę,  dały mi  najwię
cej.  Po  Bełchatowie  spędziłem  dwa  sezony 
w  Gdańsku.  Droga  do  reprezentacji  naprawdę 
zajmuje wiele  lat  i  ja  się  bardzo  cieszę,  że  ten 
czas  spędziłem  bez  większych  kontuzji,  ciągle 
się rozwijając. Trafiałem też na bardzo dobrych 
trenerów po drodze  i  to na pewno było bardzo 
ważne w tym moim rozwoju.

 Jak zareagował Pan na powołanie do re
prezentacji i kiedy to było?

 Bardzo się cieszyłem. Na pewno  jest  to speł
nienie  dziecięcychmarzeń  i  nie  tylko  dziecię
cych, bo gra się i trenuje już tak profesjonalnie 
po  to  właśnie,  żeby  móc  reprezentować  swój 
kraj. Było uczucie ogromnej radości, ale też ta
kiej odpowiedzialności. My, uczestnicząc w każ
dym turnieju, jedziemy z myślą o tym, żeby bić 
się o medale, o najwyższe cele. Oczywiście nie 
za każdym razem się  to udaje, bo  to  jest sport 
i spotykamy wiele drużyn, które bardzo dobrze 
grają  w  siatkówkę,  ale  zawsze  te  oczekiwania 
są duże.  Zatem wraz  z  grą w  reprezentacji,  ra
dości ze spełnionych marzeń towarzyszy spora 
presja.

 Czym poza sportem Pan się interesuje 
w wolnym czasie?

 Jako że gramy co kilka dni i ten terminarz jest 
bardzo  napięty,  do  tego  dochodzą  treningi 
i czas, gdzie trzeba się regenerować i odpoczy
wać, tego czasu na dodatkowe zainteresowania 
jest naprawdę mało. Jeśli już go znajduję, to lu
bię  pograć  na  pianinie,  poczytać  książkę  lub 

""SSiiaattkkóówwkkaa    ssppoossóóbb  nnaa  żżyycciiee""
wywiad z Marcinem Januszem, 

siatkarzem reprezentacji Polski z Nowego Sącza
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""SSiiaattkkóówwkkaa    ssppoossóóbb  nnaa  żżyycciiee""
obejrzeć jakiś serial czy film.

 Moja nauczycielka WFu, Pani Elżbieta 
Maliszewska, bardzo dobrze Pana wspo
mina ze wspólnych wyjazdów na zawody. 
A jak Pan pamięta naukę w “Siódemce”?

  Tak,  zawsze  byłem  bardzo  aktywnym  dziec
kiem  i  jeśli  pojawiała  się  możliwość  wyjazdu, 
to chętnie brałem udział w zawodach, niezależ
nie  od  tego  czy  była  to  koszykówka,  unihokej 
czy  piłka  nożna,  więc  ja  tych  kontaktów  z  na
uczycielami  wfu  miałem  najwięcej  i  dobrze 
ich  wszystkich  pamiętam  oraz  bardzo 
dobrze wspominam. Ogólnie cały ten okres 
dalej  mam w  pamięci  i  dużo  pozytywnych 
wspomnień mi  pozostało, mimo  że minęło 
wiele  lat  i  w  moim  życiu  wiele  się  już 
pozmieniało.  Zawsze  jak  wracam  do 
Nowego  Sącza  i  gdzieś  tam  przyjeżdżam 
obok  “Siódemki”,  to  te  pozytywne 
wspomnienia wracają.

 Nie wiem, czy Pan wie, że wśród 
uczniów i uczennic z naszej szkoły 
ma Pan wielu fanów, do których i ja 
się zaliczam. Czy ma Pan jakieś 
cenne rady dla młodych siatkarzy?

 A dziękuję, bardzo mi miło. Jeśli chodzi o 
jakieś rady, to na początku nie ma większej 
filozofii.  Kiedy  jest  się  młodym 
najważniejsze  jest  to,  żeby  czerpać  z  gry 
radość  i  z  uśmiechem  spędzać  czas  ze 
znajomymi,  a  później  może  się  to 
przekształcić w coś większego. Ważne jest, 
żeby  znaleźć  tych  kilka  rzeczy,  które 
sprawiają  radość,  niezależnie  czy  to  jest 
siatkówka,  koszykówka  czy  inny  sport,  a 
może  nawet  matematyka.  Mogę  jedynie 
radzić,  żeby  znaleźć  to  coś,  co  się  lubi, 
później  ciężko  pracować,  rozwijać  się  w 
tym i osiągać sukcesy.

 

Dziękuję serdecznie za wywiad, 
życzę kolejnych sukcesów i 
zapraszamy do “Siódemki”.
                                                                     
               Rozmawiała:  Katarzyna Potok, 6D
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Dnia  28  października  obyło  się  Uroczyste  Ślubowanie  Klas 
Pierwszych.  Ceremonię  prowadziła  uczennica  z  klasy  4a Magdalena 
Gacal,  która  powitała  wszystkich  zebranych  gości:  dyrektora  szkoły 
Mariusza  Horowskiego,,  panią  wicedyrektor  Renatę  Komurkiewicz, 
dzieci  z  przedszkola  „Wesołe  Skrzaty”  oraz  wychowawczynie  klas 
pierwszych i ich rodziców.

Aby zasłużyć na miano ucznia, pierwszoklasiści musieli wykazać się 
różnymi  umiejętnościami.  Uczniowie  recytowali  wiersze,  śpiewali 

piosenki,  tańczyli  i wykazali  się  znajomością  zasad  ruchu  drogowego.  Po  zdanym egzaminie 
dzieci  składały  uroczyste  Ślubowanie na  sztandar  szkoły,  które odczytał  uczeń  klasy  8c Kuba 
Bochenek.  Obiecały  pilnie  się  uczyć  i  godnie  reprezentować  szkołę.  Od  tego  momentu  nasi 
pierwszoklasiści  zostali  uroczyście przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego 
nr  5. Na  pamiątkę  tego wydarzenia  dzieci  otrzymały  dyplomy oraz  upominki  od  Samorządu 
Uczniowskiego.  Po  uroczystej  akademii  spotkały  się  w  klasach  na  słodkim  poczęstunki 
przygotowanym przez rodziców. To była wspaniała ceremonia i ogromne przeżycie.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Zdjęcia: Pani Beata Lorek
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DDeebbaattaa  ookkssffoorrddzzkkaa
Propozycja”, „Opozycja”, „Ad vocem” to 

tylko niektóre hasła ściśle powiązane z  debatą 
oksfordzką, która w  bieżącym roku szkolnym 
2022/2023 została wprowadzona w naszej szko-
le przez pedagoga szkolnego mgr Annę Szewczyk 
jako innowacja pedagogiczna.

W dniu 01.12.2022 r., o godzinie 14:20 
odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych debat 
oksfordzkich na terenie szkoły. Panel dyskusyjny 
dotyczył wpływu elektromobilności na poprawę 
jakości środowiska. W debacie wzięło udział łącz-
nie 20 uczniów z klas VI-VIII. W Jury zasiadały 
trzy osoby, które na opracowanych kartach przy-
znawały punkty za: strukturę wystąpienia, komu-
nikację werbalną i  niewerbalną, wartość 

merytoryczną, spójność drużyny, definiowanie li-
nii sporu, kontrargumentację.

Pomimo tego, że dzisiejszą debatę wygrała 
grupa reprezentująca argumenty potwierdzające 
prawdziwość tezy, to ostateczny wynik wygranej 
drużyny zostanie ogłoszony dopiero po trzeciej 
debacie, która ostatecznie wskaże wygraną druży-
nę.

Nasza innowacja zaciekawiła nie tylko pracow
ników szkoły, ale  również  redaktorów Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego, którzy postanowili opu
blikować  informacje  na  ten  temat  na  stronie 
dts24.pl:  https://www.dts24.pl/bitwanaslowa
wnowosadeckiejsiodemce/
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W  piątkowy  wieczór  30  września 
2022 roku odbył się w Amfiteatrze w Parku 
Strzeleckim koncert Roksany Węgiel.

Roksana  Węgiel  to  młoda  17letnia 
wokalistka,  która  urodziła  się  11  stycznia 
2005  roku w  Jaśle.   Ma  na  swoim  koncie 
wygrane  w  różnych  konkursach,  m.in. 
w  pierwszej  polskiej  edycji  “The  Voice 
Kids”,  czy  w    Eurowizji  Junior  w  2018r. 
Dostała  również Europejską Nagrodę Mu
zyczną  “MTV”.  Jako  ciekawostkę  dodam, 
że  Roksana  uczestniczyła  wielokrotnie 
w  nowosądeckim  Konkursie  Piosenki 
Dziecięcej    "Skowroneczek”,  w  którym 
zdobywała  zawsze  nagrody  i  miejsce  na 
podium.

Na  koncercie  panowała  wspaniała 
atmosfera  i  wszyscy  się  świetnie  bawili. 
Roksana  zaśpiewała  piosenki  ze  starej 
płyty,  jak  i  nowe  utwory.  Po  skończonym 

występie 
można  było 
zakupić  róż
ne  gadżety   
i  został  zor
ganizowany 
konkurs,   
gdzie  oso
ba, która ku
piła  plakat 
z  podpisem 
artystki 
umieszczo
nym  na  rę
ce,  mogła 
się  spotkać 

osobiście z Roksaną. 
To  był  bardzo  emocjonujący  kon

cert i liczę, że będzie ich więcej:)

                                          Kasia Potok, 6D

KONCERT ROKSANY WĘGIEL
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    Dnia  07.10.2022r  o  godz.  9:00  wyjechali
śmy  na  wycieczkę  do  Tarnowa.  Dobra  at
mosfera  w  autobusie  udzielała  się 
każdemu,  a  za oknem mogliśmy podziwiać 
piękne widoki.
 Gdy dojechaliśmy do Tarnowa, wybraliśmy 
się  na  krótki,  zapoznawczy  spacer.  Robili
smy  wiele  zdjęć,  szczególnie  zabytkowych 
miejsc  i  interesujacych  rzeźb. Później  uda
liśmy  się  na  spektakl  pt.  ,,Tajemniczy 
ogród”. Przedstawienie było podzielone na 
dwie  części,  między  którymi  był  czas  na 
zjedzenie  drugiego  śniadania.  Po  teatrze 
mieliśmy  godzinną  lekcję  muzealną  o  pol
skiej  szlachcie  i  kulturze  staropolskiej. 
W muzeum mogliśmy podziwiać piękne ob
razy oraz  szkła  ozdobne. Najbardziej  ocze

kiwanym punktem wycieczki był McDonald. 
Po smacznym hamburgerze, wróciliśmy do 
autokaru  i  pojechaliśmy  na  wzgórze  Św. 
Marcina, na którym znajdują się ruiny. Zro
biliśmy  piękne  zdjęcia  i wróciliśmy  do No
wego  Sącza.  Spod  szkoły  rozeszliśmy  się 
do domów. 

Wycieczka się udała, pogoda dopisa
ła,  a  uśmiech  nie  schodził  z  naszych  twa
rzy. 

Później na lekcji wychowawczej robiliśmy w gru
pach projekty o Tarnowie, w których moglismy wykorzy
stać  swoja  wiedzę,  wspomnienia,  zdjęcia  w  yprawy.  To 
były zdecydowanie spersonalizowane prace:)

Maja Byrczek, 6D

OODDKKRRYYWWAAMMYY  UURROOKKII  TTAARRNNOOWWAA::))
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W piękny jesienny i słoneczny piątek 
7 października br. uczniowie klasy 6B wraz 
z wychowawcą i opiekunami, wybrali się na 
wycieczkę rowerową do Starego Sącza. Ro
werzyści  jechali  trasą EuroVelo 11, po dro
dze  zwiedzając  atrakcyjne  turystycznie 
miejsca:  Bobrowisko,  Leśne  Molo,  czyli 
ścieżkę w koronie drzew, docierając do Die
cezjalnego  Centrum  Pielgrzymowania  im. 
Jana Pawła II w Starym Sączu. 

Gdy dotarli do celu mieli okazję zmie
rzyć  się  w  rowerowych  konkuren
cjach,  m.in.:  wyścig  kolarski,  czy  wyścig 
żółwia. Na koniec czekał na nich poczęstu
nek. Była to też okazja, by zwiedzić znajdu
jące  się  tam  Muzeum  Jana  Pawła  II  oraz 
Ołtarz  Papieski.  W  dobrych  humorach  wy
ruszyliśmy  w  drogę  powrotną,  pokonując 
łącznie ponad 30 km.

Gdy  przejażdżka  dobiegła  końca, 
wszyscy  byli  zmęczeni,  ale  zadowoleni 
i  bogatsi  o  nowe  doświadczenia.  Zapewne 
wykorzystają  je  podczas  następnych woja
ży rowerowych.

  Paweł Tarko  wychowawca 6B

CCyykklliiśśccii  zz  SSiióóddeemmkkii  wwiittaajjąą  jjeessiieeńń::))
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Dnia 26.09.2022r. klasa 4c z klasą 

4a  i  czterema  nauczycielami  pojechały 

autobusem  na  wycieczkę  do  Szczawni

cy. Obie klasy musiały  iść na szczyt po 

wielkim  błocie. Wszystkich  bolały  nogi, 

ale  z  góry  były  piękne  widoki,  więc  to 

wynagrodziło nasz wysiłek. Przy baców

ce  mieliśmy  zapewnioną  kiełbaskę 

z  grilla,  chleb  na  ciepło  i  herbatę. 

Wszystkim  podobała  się  ta  wycieczka, 

pomimo że byliśmy zmęczeni.

        Olena Dusza, 4c

Wyprawa  klas czwartych do Szczawnicy

CCzzyy  wwiieesszz  ,,  żżee......??
DDzziieeccii  mmaajjąą  ookkoołłoo  110000  kkoośśccii  wwiięęcceejj  nniiżż  ddoorroośśllii..  DDzziieeccii  mmaajjąą  ppoo  
uurrooddzzeenniiuu  ookkoołłoo  330000  kkoośśccii,,  zz  cchhrrzząąssttkkąą  ppoommiięęddzzyy  nniimmii..  WWrraazz  zz  
wwiieekkiieemm  wwiieellee  kkoośśccii  łłąącczzyy  ssiięę,,  ppoozzoossttaawwiiaajjąącc  220066  kkoośśccii,,  kkttóórree  ttwwoorrzząą  
pprrzzeecciięęttnnyy  ddoorroossłłyy  sszzkkiieelleett..

WWiieeżżaa  EEiiffffllaa  mmoożżee  bbyyćć  wwyyżżsszzaa  oo  1155  ccmm  ww  ookkrreessiiee  lleettnniimm..  KKiieeddyy  
ssuubbssttaannccjjaa  zz  kkttóórreejj  wwyykkoonnaannaa  jjeesstt  kkoonnssttrruukkccjjaa  jjeesstt  ppooddggrrzzeewwaannaa,,  jjeejj  
cczząąsstteecczzkkii  ppoorruusszzaajjąą  ssiięę  bbaarrddzziieejj  ii  pprrzzyyjjmmuujjąą  wwiięękksszząą  oobbjjęęttoośśćć  ––  jjeesstt  
ttoo  zznnaannee  jjaakkoo  rroozzsszzeerrzzaallnnoośśćć  cciieeppllnnaa..

KKoorreeaa  PPóółłnnooccnnaa  ii  KKuubbaa  ttoo  jjeeddyynnee  mmiieejjssccaa,,  ww  kkttóórryycchh  nniiee  mmoożżnnaa  kkuuppiićć  
ccooccaaccoollii..
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Dzień Postaci z Bajek
Samorząd Uczniowski zorganizo

wał obchody Dnia Postaci z  Bajek. 
W szkolnych ławkach zasiadły czarowni
ce, bajkowe zwierzęta, potworki, ale też 
dostojne królewny i książęta. W klasach 
młodszych macocha królewny Śnieżki 
częstowała jabłkami smile. Dzieci roz
wiązywały zagadki i  muzyczne zadania 
przygotowane przez Samorząd Uczniow
ski. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym 
dniu wyglądali bajecznie. 
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SSZZKKOOLLNNEE        KKOOLLĘĘDDOOWWAANNIIEE
Grudzień  to  magiczny  czas, 

szczególnie,  gdy  zbliżamy  się  do  Świąt 
Bożego  Narodzenie.  Podobnie  niezwykła 
atmosfera  zapanowała,  gdy  Pan  Paweł 
Tarko  wraz  z  grupą  grających 
i  śpiewjących  uczniów Siódemki wędrował 
po różnych miejscach szkoły, kolędując na 
długich przerwach. Radosne śpiewanie, do 

którego  spontanicznie  włączali  się 
gromadzący  wokół  kolędników,  niosło  się 
jeszcze  długo  po  korytarzach,  mimo  że 
dzwonek  przywoływał  wszystkich  na 
kolejną lekcję...

To była bardzo duża i optymistyczna 
nuta  dobra  i  radości!!!  Gratulujemy 
pomysłu!!!

NA  KORYTARZU MOŻNA    TEŻ  BY
ŁO  SPOTKAĆ  UCZNIÓW  PO 
WARSZTATACH  ARTYSTYCZNYCH 
ZE  SWOIMI WŁASNORĘCZNIE WY
KONANYMI  ŚWIĄTECZNYMI  DZIE
ŁAMI  W  GARŚCI.  TU  AKURAT 
DZIEWCZĘTA Z CIASTKAMI:)
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Dnia  20  października  2022r  o  w  na

szej szkole miało miejsce wyjątkowe wyda

rzenie:  „Żywa  lekcja  historii”.  W  zajęciach 

uczestniczyły klasy 78 w  ramach  lekcji  hi

storii.  

Bractwo rycerskie  Kerin zaprezento

wało w bardzo ciekawy i nowoczesny  spo

sób  2  lekcje    o  tematyce  związanej  z    II 

wojną światową. 

To powrót to bardzo smutnego czasu 

w dziejach historii Polski, z którego: 

•  dowiedzieliśmy  się,  jakie  były  przyczyny 

wielkiego konfliktu, 

• wysłuchaliśmy    specjalnie  przygotowane

go słuchowiska, 

• byliśmy    świadkami  podpisania  paktu  Hi

tlerStalin, 

• przyjrzeliśmy się sytuacji żołnierzy w trak

cie trwania kampanii wrześniowej, 

• spróbowaliśmy   dotrzymać kroku dzielnej 

armii Andersa, 

•  przenieśliśmy  się  w  przestworza  wraz 

z dywizjonami asów polskiego lotnictwa, 

•  zajrzeliśmy  do  rzeczywistości  jaka  była 

ukazana za drutami obozów koncentracyjnych, 

•powróciliśmy do bombardowanej Warszawy w 

czasie powstania. 

Lekcję  zorganizował  Pan  mgr  Piotr 

Kaleta.  

Justyna Puchała , 7A

Żywa lekcja historii  
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BBeezzppiieecczznnii  nnaa  ddrrooddzzee  ii  ww  ssiieeccii  

Dnia  26  października  2022r.  klasy 
trzecie  i  szóste  uczestniczyły  w  zajęciach 
profilaktycznych  z  policjantami,  pracowni
kami  Miejskiej  Komendy  Policji  w  Nowym 
Sączu (odpowiednio w grupach wiekowych) 
z Wydziału Drogowego  i Wydziału Prewen
cji.

Tematem przewodnim spotkania było 
bezpieczeństwo  na  drodze  (klasy  III)  oraz 
ochrona  przed  cyberprzemocą  (klasy  VI). 
Przybliżono nam, m.in. główne wykroczenia 
karalne dotyczące nieletnich.

Pod  koniec  zajęć  zadawaliśmy  pyta
nia,  np.  jakiego  rodzaju  bronią  posługują 
się  policjanci  w  razie  potrzeby  albo  ile  lat 
trzeba mieć ukończonych, by móc zdać  ja
kiekolwiek prawo jazdy. Zajęcia były bardzo 
interesujące,  a  podczas  nich  dużo  się  do
wiedzieliśmy.

       Janek Nowak kl. 6D
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ŻŻYYCCIIEE  ZZ  PPAASSJJĄĄ  !!!!!!
Przedstawiamy Wam  kolejny  wiel

ki  talent  naszej  Siódemki.  Tym  razem 
poznacie  bliżej  NNiinnęę   KKrraawwcczzyykk   zz   kkllaassyy  
55aa,,   którą  mogliście  zobaczyć  niejedno
krotnie  jako  tancerkę  i  choreografkę 
w trakcie występów wzbogacających na
sze akademie szkolne.  

CCzzeeśśćć,,   nnaazzyywwaamm   ssiięę  NNiinnaa,,   jjeesstteemm  uucczzeennnniiccąą  
kkllaassyy   55aa..  TTaańńcczzęę   oodd   ppoonnaadd   ppiięęcciiuu   llaatt  ww   sszzkkoollee   ttaań‐ń‐
ccaa   NNOO   LLIIMMIITT   DDAANNCCEE   AACCAADDEEMMYY..   JJeeźźddzziimmyy   nnaa   wwiieellee  
zzaawwooddóóww  ii  oossiiąąggaammyy  ssppoorree  ssuukkcceessyy..  

PPrrzzyykkłłaaddoowwoo   ww   ttaammttyymm   rrookkuu   zzaajjęęlliiśśmmyy   mmi‐i‐
ssttrrzzoossttwwoo  PPoollsskkii,,  aa  ookkoołłoo  55  mmiieessiięęccyy  ppóóźźnniieejj  33‐‐vviicce‐e‐
mmiissttrrzzoossttwwoo  EEuurrooppyy..  

NNiieeddaawwnnoo   jjeeddnnaakk   ppoojjeecchhaałłaamm   nnaa   FFuuttuurree  
PPaaccee..  TToo  bbaarrddzzoo  wwaażżnnee  zzaawwooddyy  ddllaa  kkaażżddeeggoo   ttaanncce‐e‐
rrzzaa   ii   mmaajjąą   cchhaarraakktteerr   mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyy,,   ggrroommaaddzząą  
rreepprreezzeennttaannttóóww,,   nnpp..   zz   LLiittwwyy,,   UUkkrraaiinnyy,,   SSttaannóóww  
ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh,,   iittpp..  WWyyssttęęppoowwaałłaamm  ww   ttrrzzeecchh   kkaatte‐e‐
ggoorriiaacchh,,  mm..iinn..   „„OOppeenn””   ‐‐   ttoo   zznnaacczzyy,,   żżee  mmooggłłaamm   ttaań‐ń‐
cczzyyćć   nnaawweett   zz   oossoobbąą   ddoorroossłłąą,,   ppoozzaa   ttyymm  ww   kkaatteeggoorriiii  
wwiieekkoowweejj   ddoo   llaatt   cczztteerrnnaassttuu..   BByyłłaamm   zz   ssiieebbiiee   bbaarrddzzoo  

dduummnnaa,,   mmiimmoo   bbrraakkuu   wwyyrróóżżnniieenniiaa..   OOssttaattnniiąą   kkaatte‐e‐
ggoorriiąą   bbyyłłaa   „„MMiinniiffoorrmmaaccjjaa””,,   ggddzziiee   ttaańńcczzyyłłaamm   zz  mmo‐o‐
iimmii   pprrzzyyjjaacciióółłmmii..   BByyłłyy   wwiieellkkiiee   eemmooccjjee..   KKiieeddyy  
ooggłłoosszzoonnoo  wwyynniikkii,,  bbyylliiśśmmyy  zz  ssiieebbiiee  bbaarrddzzoo  zzaaddoowwo‐o‐
lleennii,,  bboo  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,   żżee   ttoo  wwłłaaśśnniiee  mmyy   jjeesstteeśśmmyy  mmi‐i‐
ssttrrzzaammii   nnaasszzeejj   kkaatteeggoorriiii..   NNiieessaammoowwiicciiee   ssiięę  
cciieesszzyylliiśśmmyy  ii  ppłłaakkaalliiśśmmyy  zzee  sszzcczzęęśścciiaa!!  

TTeenn  wwppiiss   ttoo  ddoowwóódd  nnaa   ttoo,,   żżee   ttrrzzeebbaa  wwiieerrzzyyćć  
ww  ssiieebbiiee   ii  ww  sswwoojjee  mmaarrzzeenniiaa,,  ddąążżyyćć  ddoo  cceelluu   ii  nniiggddyy  
ssiięę  nniiee  ppooddddaawwaaćć::))

NNiinnaa  KKrraawwcczzyykk,,  55AA
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lleekkii  zz  ddoommoowweejj  aapptteekkii
cczzyyllii  mmiinnii  ppoorraaddnniikk  jjaakk  bbyyćć  zzddrroowwyymm

                                   
  Jesień to okres najczęstszych infekcji. 
Oto kilka propozycji jak przyrządzić 
domowe syropy  pomagające 
wyzdrowieć .
                                                                
SSYYRROOPP  ZZ  PPIIGGWWOOWWCCAA

Kilka owoców pigwowca (to te 
z krzaczka), kroimy na małe kawałeczki 
(pestki wyrzucamy) i wkładamy do słoika 
warstwami, zasypując cukrem. Czekamy 2
3 dni i mamy pyszny syrop, pełen witaminy 
C, idealny na przeziębienia

                   SSYYRROOPP  ZZ  ŻŻUURRAAWWIINNYY
Dojrzałe owoce żurawiny przekrawamy 

na pół i wkładamy do słoika warstwami, 
przesypując cukrem. Czekamy na piękny 
czerwony soczek. Również ten syrop jest 
bogaty w witaminę C. Hamuje wirusa grypy 
i pomaga na ból gardła.
                                                                             
                                        SSYYRROOPP  ZZ  CCEEBBUULLII
  Cebulę, imbir i cytrynę kroimy na plastry 
i wkładamy do słoika z dodatkiem miodu. Na 
drugi dzień mamy  naturalny syrop na ka

szel

Kasia Potok, 6D
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Uczniowie naszej szkoły zdobyli nagrody  i wyróżnienia 
w  międzynarodowym  konkursie  plastycznym  dla  dzieci  i 
młodzieży  „Moja przygoda w Muzeum” na  etapie 
regionalnym.
Nagrody zdobyli :
Anna Ogórek   Inspiracja  twórczością  Marii  Ritter  oraz 
Szymon Zając  Inspiracja  ekspozycją  Sądeckiego  Parku 
Etnograficznego.
 Wyróżnienia przyznano :
Ewie Cierbiej    Inspiracja  ekspozycją  Sądeckiego  Parku 
Etnograficznego  oraz  Jakubowi Dłuskiemu   Inspiracja 
ekspozycją Sądeckiego Parku Etnograficznego.

NNAASSII  ZZDDOOLLNNII  AARRTTYYŚŚCCII

MMaarriioo   SSaabbiinnoo   z  klasy  6a  został 
Laureatem  Ogólnopolskiego  Kon
kursu Plastycznego wchodzącego w 
skład  Przeglądu  Działań  Artystycz

nych  „Pod  skrzy
dłami anioła”.

      Gratulujemy!
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     Ambitna  Mocna  Mobilizacja  Klasowa 

w skrócie AMMK, czyli AAddaamm   PPaacchhoollaarrzz,,  

MMiiłłoosszz   ZZaaccłłoonnaa,,   MMaacciieejj   NNeesstteerraakk   ii   kkaappii

ttaann   ddrruużżyynnyy::   JJaakkuubb   KKwwiiaattkkoowwsskkii  ((66DD)) 

wzięła udział w I edycji rozgrywek ligi ro

botyki  i  programowania  Fylion  Open, 

której  organizatorem  była  Fundacja  Fy

lion  i Biblioteka Publiczna w Starym Są

czu.

W zmaganiach zostały wykorzysta

ne  zestawy  LEGO Education  SPIKE  Pri

me.  Dzięki  połączeniu  kolorowych 

klocków  LEGO,  prostego  w  użyciu 

sprzętu  i  oprogramowania  oraz  intuicyj

nego  języka  kodowania  opartego  na 

Scratchu,  uczniowie  chętnie  angażują 

się  w  ciekawe  zajęcia  edukacyjne,  by 

zdobyć nowe umiejętności poprzez 

udział  w  kreatywnej  zabawie.  To 

idealny  zestaw  startowy  do  nauki 

robotyki,  który  daje  nieograniczo

ne  możliwości  kreatywnego  pro

jektowania.  Zadaniem  dzieci  nie 

jest  samo  budowanie  robotów, 

lecz rozwiązanie przedstawionego 

problemu.  Kierując  się  wskazów

kami,  dzieci  mu

szą  osiągnąć 

przedstawiony 

w zadaniu cel.

Rozgrywki  ligo

we  odbywały  się 

podczas  trzech 

comiesięcznych 

spotkań: w Biblio

tece  Publicznej 

w  Starym  Sączu, 

następnie w Przysietnicy,  a  finał w Goł

kowicach Górnych.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn 

ze szkół podstawowych z terenu powiatu 

nowosądeckiego.  Po  sześciu  konkuren

cjach  i  bardzo  wyrównanej  i  zaciekłej 

walce  nasza  ekipa  wywalczyła  pierwsze 

miejsce! 

     Dzięku

jemy  za 

zaprosze

nie  Fun

dacji, 

świetną 

zabawę, 

a przy okazji naukę.

Paweł Tarko

 

SSUUKKCCEESSYY  NNAASSZZYYCCHH  KKOONNSSTTRRUUKKTTOORRÓÓWW
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Chciałbym  zaprosić  wszystkich 
przed  telewizory  i  zachęcić  do  obejrzenia 
musicalowej  wersji,  znanego  serialu  ani
mowanego  „HARMIDOM”,  który  można 
oglądać  na  kanałach  telewizji  satelitarnej 
Nickelodeon i NickToons. 

,,Harmidom  Film”  został  wyprodu
kowany  przez  studia  Nickelodeon  Movies 
i  Paramount Animation,  a  na  ekrany  trafił 
już  sierpniu  2021r.    Dziś  można  go  obej
rzeć  na  platformie  Netflix  lub  za  pośred
nictwem  platform  streamingowych,  np. 
CDA.  Film  w  wersji  oryginalnej  można 
obejrzeć  w  języku  angielskim.  Za  wersję 
polską odpowiada Małgorzata Boratyńska, 
a  dzięki  polskiemu  dubbingowi,  możemy 
pośmiać  się  z  dialogów  i  zrozumieć przy
gody bohaterów. 

Film  opowiada  o  rodzinie  Harmi
domskich, czyli rodzicach: Henryku i Ricie 
oraz o ich synu Hirku i jego siostrach, któ
rych  jest  aż  dziesięć!  (Hania,  Honia,  Har
ma,  Hila,  Hela,  Hercia,  Hola,  Hen,  Hala 
i  najmłodsza  Holi).  Cała  rodzina  wybiera 
się na wakacje do Szkocji, gdzie dowiadu
je się, że są potomkami szkockiej  rodziny 
królewskiej.  Okazuje  się,  że  zamek  ich 
przodków należy właśnie do nich.

 Do momentu przyjaz
du  rodziny  Harmidomskich,  opiekunką 
zamku była Mira, która uznawała zamek za 
swoją własność.                    

Gdy  Hirek 
z  rodziną  wpro
wadza  się  do 
zamku,  Mira  robi 
wszystko,  by  ich 
z  niego  przepę
dzić. 

Film  bar
dzo  mi  się  podo
bał,  pokazuje  siłę 
przyjaźni  i  więzi 
rodzinnych.  Mi
mo,  że  każdy 
w  tej  rodzinie    jest  inny, ma swoje  zalety, 
a  trzymając  się  razem  można  pokonać 
wszystkie trudności. 

Uważam,  że  ,,Harmidom  Film”  jest 
dobrą  propozycją  dla  całej  rodziny.  Przy
godom  bohaterów  towarzyszą  dynamicz
ne  i  zabawne    piosenki,  więc  każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie.

By  poznać  pełne  przygody  rodziny 
Harmidomskich w Szkocji i dowiedzieć się 

jaki  będzie  ich  finał,  ko
niecznie  obejrzyjcie  ten 
film! 
       
       Adam Pacholarz,6D

NNIIEEZZŁŁYY  HHAARRMMIIDDEERR

/przodkowie bohaterów/

/Mira/

PPOOLLEECCAAMM!!!!!!
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...Na  początku    kariery  mówili 
o  nim  "Chuderlak  z  instynktem",  a  dzi
siaj  jest  perfekcyjną maszyną do  strze
lania goli...

    Robert  Lewandowski  urodził  się 
w  1988  roku  w  Warszawie.  Pochodzi 
z  rodziny  o  sportowych  tradycjach:  oj
ciec uprawiał  judo  i grał w piłkę nożna, 
a  jego matka była siatkarką oraz  lekko
atletką. Robert od dzieciństwa intereso
wał  się  grą  w  piłkę  nożną,  wszędzie 
podbijał nogą piłkę, m.in. podczas odra
biania  lekcji  oraz  spożywania  posił
ków :)

   Piłkarską karierę zaczynał w Varsovii, 
Delcie  Warszawa  oraz  rezerwach  Legii 
Warszawa  jako środkowy napastnik.
      W  2006  r.  przeniósł  się  do  Zniczy 
Pruszków,  gdzie  zdobył  koronę  najlep
szego  strzelca  III  i  II  ligi. Kolejnym klu
bem  w  karierze  Roberta  był  Lech 
Poznań,  z  którym  zdobył  Mistrzostwo, 
Puchar  i  Superpuchar  Polski  oraz  tytuł 
Króla Strzelców Ekstraklasy.
    

W 2010  roku przeniósł się do Bo
rusii  Dortmund.  Dwukrotnie  sięgał  po 
mistrzostwo Niemiec. Tutaj strzeli 4 go
le Realowi Madryt, dzięki czemu wyrzu
cił  "Królewskich”  (Real  Madryt) 
z półfinału Ligi Mistrzów.
       

W  2014/2015  został  piłkarzem 
Bayernu Monachium. W klubie tym zdo
był  250  goli. W  2015  r.  w meczu  z  VFL 
Wolfsburg  strzelił  5  goli  w  ciągu  9  mi
nut. Razem z bawarskim klubem zdobył 
Puchar  Ligi  Mistrzów,  wygrywając 
w 2020 r. finał z PSG.

W 2022r. przeszedł do FC BARCE
LONY,  kończąc  przygodę  z  Bayernem 
Monachium .

    
W Reprezentacji Polski zadebiuto

wał  w  2008r.  w  meczu  eliminacji  Mi
strzostw  Świata  z  San  Marino.  Od 
tamtego  czasu  rozegrał  dla  Polski  po
nad 110 meczy, w których zdobył ponad 
60  bramek  i  stał  się  najlepszym  strzel
cem Reprezentacji Polski w historii.

9 grudnia 2014 roku został kapita
nem  Reprezentacji  Polski.  W  barwach 
białoczerwonych  wystąpił  na  Mistrzo
stwach Europy w 2012, 2016 i 2021roku.
   

Robert  łącznie  strzelił  80  bramek 
w  polskich  klubach,  74  w  Borussii,  17 
w  Bayernie  w  sezonie  2014/2015  i  30 
w  sezonie  2015/2016  co  daje  mu  201 
bramek.
  

Talent  i  ciężka  praca wynoszą  go 
na wyżyny  i  teraz wszyscy podziwiamy 
jego osiągnięcia . Jest naszym idolem.

Filip Janus klasa 6a

NNAASSZZ      ''''LLEEWWYY""  **  NNAASSZZ    ''''LLEEWWYY""



22

Dnia  2  grudnia  br. 
w Akademii Nauk Stosowa
nych  w  Nowym  Sączu 
uczniowie  naszej  szkoły 
uczestniczyli  w  spotkaniu 
z  Mistrzynią  Olimpijską 
w pływaniu  Otylią Jędrzej
czak.  Pływaczce  towarzy
szyły: panczenistka Natalia 
Czerwonka,  koszykarka 
Patrycja  CzepiecGolań
ska,  biathlonistka  Weroni
ka  Nowakowska  oraz 
zawodniczka  karate  i  tre
nerka  personalna  Katrin 
Kargbo.

Sportsmenki  poruszyły  temat 
„Porażka,  jako przystanek w drodze do 
sukcesu”.  Ciekawie  mówiły  o  budowa
niu pewności siebie, wzajemnych relacji 
i o pokonywaniu przeszkód. 

Na  zakończenie  spotkania  mło
dzież  naszej  szkoły  aktywnie  uczestni
czyła  w  ćwiczeniach  pod  hasłem   
"Bądź aktywny każdego dnia".

SSppoottkkaanniiee  zz  MMiissttrrzzyynniiąą  OOlliimmppiijjsskkąą  ww  ppłłyywwaanniiuu  OOttyylliiąą  JJęęddrrzzeejjcczzaakk
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ZZaabbaawwyy  aannddrrzzeejjkkoowwee

W dniu 29 listopada w naszej szkole odbyły 
się od dawna wyczekiwane andrzejki z  udziałem 
profesjonalnego DJ'a. W dyskotekach uczestniczy
li uczniowie klas IIIVIII. Samorząd Uczniowski 
włożył dużo pracy w  zorganizowanie tej zabawy, 
a  efekty można było zauważyć na twarzach 
uczniów w postaci szerokiego uśmiechu. Tradycje 
andrzejkowe zostały zachowane nie tylko w star
szych klasach. Młodsi uczniowie z klas IIII mieli 
zorganizowane swoje zabawy i  wróżby w  salach 
lekcyjnych.

           Oliwia Matras, przewodnicząca SU
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PPOOLLSSKKIIEE  ZZAAMMKKII
WW   ttyymm   rrookkuu   zzaacczzyynnaamm   nnoowwąą  
sseerriięę::   ,,,,PPoollsskkiiee   zzaammkkii””..   MMaamm  
nnaaddzziieejjęę,,   żżee   ppoonniiżżsszzee   iinnffoor‐r‐
mmaaccjjee   ii   cciieekkaawwoossttkkii   ppoossłłuużżąą  
WWaamm  ww   ooddkkrryywwaanniiuu   nnoowwyycchh  
mmiieejjsscc  ii  zzaammkkóóww..

      Zamek w Bobolicach.

Zamek w Bobolicach znajduje się 

na  Szlaku  Orlich  Gniazd,  ma  ponad 

600  lat.  Jego  budowę  zlecił  król  Kazi‐

mierz Wielki,  który  chciał,  aby  zamek 

strzegł  granic  państwa.  Niestety  przez 

niegospodarnych właścicieli  oraz  dzia‐

łania  wojenne  (z  pożarem  włącznie), 

popadł on w ruinę. W ostatnich latach, 

dzięki  staraniom  prywatnych  właści‐

cieli,  odbudowany  od  podstaw  zamek 

w Bobolicach stał się prawdziwą perłą 

architektury.  Turystom  udostępniono 

do  zwiedzania  wnętrza  ‐  salę Myśliw‐

ską i Rycerską, które zaadaptowano na 

niewielkie muzeum.  

Z  tym 

zamkiem  wią‐

żę  się  także 

legenda: 

W  zam‐
kach  w  Bo‐
bolicach 
i  Mirowie 
mieszkało 
dwóch  bra‐

ci. Jeden z nich, Kreza, po wojennej 

wyprawie  przywiózł  do  warowni 
swoją  wojenną  wybrankę,  Maru‐
chę. Była na tyle piękna i młoda, że 
zwróciła  uwagę  drugiego  brata. 
Z wzajemnością.  Gdy  Kreza wyjeż‐
dżał,  zamykał narzeczoną w  lochu, 
który  był  połączony  tunelem 
z zamkiem w Mirowie. Dwoje uko‐
chanych podczas nieobecności Kre‐
zy  spotykało  się  tam.  Jednak 
pewnego  dnia  Kreza  wrócił  wcze‐
śniej  i zastał w lochu swojego bra‐
ta i Maruchę. Zabił ich.

Od  tej  pory  po  zamku  krąży 
nieszczęśliwa Marucha  ‐  Biała Da‐
ma. 

Miejcie oczy dokoła głowy, może 

zobaczycie Maruchę.                

                       Maja Byrczek,6D



WARTO PRZECZYTAĆ!!!
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,,,MMIIŁŁOOŚŚĆĆ  PPOONNAADD  WWSSZZYYSSTTKKOO""
         „Ponad wszystko” to książka autorstwa Nicoli 
Yoon,  bestseller,  który  doczekał  się  swojej  ekrani
zacji.  Powieść  ta  została  wydana  1  września 
w 2015  roku. Często uwagę młodzieży przyciągają 
pełne  emocji  romantyczne  historie  miłosne.  Taką 
życiową  historią,  trzymającą  czytelnika  w  niepew
ności, jest powieść „Ponad wszystko”.
         Główną bohaterką jest 17 letnia Maddy, która 
cierpi  na  rzadkie  schorzenie  zwane SCID    alergię 
na bakterie i  na wszystko co jest poza jej sterylnym 
domem.  Życie Maddy  różniło  się  od  życia  typowej 
nastolatki.  Można  powiedzieć,  że  dziewczyna  jest 
uwięziona we własnym domu, a jedyne rzeczy, któ
re  ją otaczają  to książki  i  komputer. Maddy nie ma 
żadnych  znajomych.  Jedynymi  osobami,  które mo
że na co dzień spotykać to jej mama i pielęgniarka. 
Każdy  jej  dzień wygląda  tak  samo,  jest  taka  samą 
rutyną  do  momentu,  kiedy  obok  nie  wprowadzają 
się nowi sąsiedzi i to właśnie wtedy monotonne  ży
cie Maddy ulega zmianie. Pewnego dnia zobaczyła 
przez  okno  chłopaka.  Ich  relacja  rozwija  się  stop
niowo    na  początku  patrzą  na  siebie  przez  okno, 
potem  ich  relacja  przenosi  się  do  Internetu,  aby 
w końcu doszło do spotkania. Olly odwiedził Maddy 
w  jej  domu,  łamiąc  ograniczenia  narzucone  dziew
czynie. Między nimi rodzi się silne uczucie.

  W  „Ponad  wszystko”  miłość  jest  bardzo 
ważna,  ale  największą  wartość  ma  przejście 
od  ,,akceptuji  swojego  życie,  tego  jakim  jest’’ 
do ,,chcę żyć pełnią życia’’. Maddy zawsze marzyła 
o  podróżach,  a  zwłaszcza  o  zobaczeniu  oceanu, 
dlatego podejmuje ważną,   ale  ryzykowną decyzję. 
Choć przez chwilę chce żyć  „Życie to dar. Nie za
pomnij, żeby żyć”. O swoim wyjeździe nie informuje 
mamy, wiedząc,  że byłaby  temu przeciwna. Maddy 
i  Olly  przeżywają  kilka  cudownych  dni  razem  do 
momentu  kiedy dziewczyna  z  powodu pogorszenia 
stanu zdrowia zostaje przewieziona do szpitala. Ol
ly czuje się winny, że przez ich szalony pomysł mo
że  stracić  osobę,  którą  kocha  najbardziej.  Tym 
razem wszystko kończy się dobrze. Po powrocie do 
domu  Maddy  otrzymuje  maila  ze  szpitala,  że  jest 
całkowicie zdrowa. Dziewczyna jest bardzo zdziwio
na  wiadomością, którą otrzymała. Maddy pokazuje 
maila  od  lekarza  mamie,  ale  ona  mówi,  że  lekarz 
się  pomylił.  Dziewczynie  nie  daje  to  spokoju  i  wie

czorem  przeszukuje 
r óżne  teczki  z  papiera

mi,  które  znajdują  się 
w  domu.  Okazuje  się, 
że Maddy  jest zdrowa. 
Mama  tym  razem 
przyznaje  się,  że  kła
mała,  ponieważ  chcia

ł a  zatrzymać  ją  przy 
sobie,  a  to  wszystko 
dlatego,  że  nie  mogła 
poradzić  sobie  ze 
śmiercią  męża  i  brata 

Maddy.  W  tym  czasie  Olly  wyjeżdża  do  Nowego 
Yorku. Maddy postanowiła zrobić mu niespodziankę 
przylatując do niego.

RREEFFLLEEKKSSJJEE
       "Ponad wszystko"  to książka o miłości: z  jednej 
strony pięknej i pełnej radości, jak pomiędzy Maddy 
a Ollym, z drugiej o takiej, która przynosi cierpienie, 
jak na przykład szalona miłość matki Maddy do  jej 
taty i strata ukochanej osoby. Mama Maddy tak po
padła w  szaleństwo,  że  potrafiła wmówić  swojemu 
dziecku, że ma alergię na cały świat, nie zwracając 
uwagi  jak  Maddy  się  z  tym  czuje.  Zachowała  się 
w  tej  sytuacji  egoistycznie  pokazując,  że  nie  radzi 
sobie  z  problemami.  Takie  zachowanie  wynikało 
również  z wielkiej miłości  do  córki  i  lęku,  że  ją  też 
może utracić.
         Jest to świetnie napisana książka dla młodzie
ży, ponieważ porusza ważne życiowe tematy, które 
są  dla  nich  interesujące  oraz  pokazuje,  że  miłość 
jest ponad wszystko.
                                                                      INN

SSPPIIRRUUJJĄĄCCEE    CCYYTTAATTYY
„Jeśli człowiek nie żałuje znaczy, że nie żył”.
„Bezpieczeństwo to nie wszystko, życie nie po
lega jedynie na oddychaniu”.
"Miłość doprowadza ludzi do szaleństwa.
Utrata  miłości  doprowadza  ludzi  do  szaleń
stwa”.
„Na  początku  nie  było  niczego,  potem  było 
wszystko”.

        Zuzanna Piech, 8D
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PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  „„JJeessiieeńń  uu  ffrryyzzjjeerraa””
1188  lliissttooppaaddaa  22002222rr..  ddzziieeccii  zzee  

śśwwiieettlliiccyy  sszzkkoollnneejj  pprrzzeeddssttaawwiiłłyy  pprrzzyy
ggoottoowwaannyy  ddllaa  zzaapprroosszzoonnyycchh  ggoośśccii  
mmoonnttaażż  ssłłoowwnnoommuuzzyycczznnyy  pptt..  „„  JJee
ssiieeńń  uu   ffrryyzzjjeerraa””  wwgg..  DD..  GGeellllnneerroowweejj..  

NNaa  wwyyssttęępp  pprrzzyybbyyłłyy  ddzziieeccii  zz   zzaa
pprrzzyyjjaaźźnniioonneeggoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  „„WWeessoołłee  
SSkkrrzzaattyy””,,  ddzziieeccii  zz   ooddddzziiaałłuu  pprrzzeedd
sszzkkoollnneeggoo  nnaasszzeejj  sszzkkoołłyy,,  uucczznniioowwiiee  

kkllaassyy  IIIIIICC  oorraazz  PPaann  DDyyrreekkttoorr..  DDzziieeccii  
ppoodd  ooppiieekkąą  nnaauucczzyycciieelleekk  śśwwiieettlliiccyy  
cchhęęttnniiee  uucczzeessttnniicczzyyłłyy  ww  pprrzzyyggoottoowwaa
nniiuu  ppiioosseenneekk,,  ttaańńccaa,,  sswwooiicchh  rróóll  oorraazz  
ssttrroojjóóww  ii  ddeekkoorraaccjjii..  

PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  pprrzzyynniioossłłoo  mmłłoo
ddyymm  aarrttyyssttoomm  wwiieellee  rraaddoośśccii  ii   ssaattyyss
ffaakkccjjii..  NNaa  kkoonniieecc  oottrrzzyymmaałłyy  ggrroommkkiiee  
bbrraawwaa  oorraazz  ssłłooddyycczzee..



KKUULLIINNAARRNNEE  
PPRROOPPOOZZYYCCJJEE  MMAAII::

PPrrzzeeppiiss  nnaa  bboorróówwkkoowwee  bbaabbeecczzkkii..
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BBaabbeecczzkkii  mmoożżeemmyy  zzaabbrraaćć  zzee  ssoobbąą  ddoo  sszzkkoołłyy,,  nnaa  ppiikknniikk  cczzyy  nnaa  wwyycciieecczzkkęę:)
PPoottrrzzeebbnnee  sskkłłaaddnniikkii::

sszzkkllaannkkaa  mmąąkkii

łłyyżżeecczzkkaa  pprroosszzkkuu  ddoo  ppiieecczzeenniiee

½½  sszzkkllaannkkii  bbrrąązzoowweeggoo  ccuukkrruu

½½  sszzkkllaannkkii  mmlleekkaa

jjaajjkkoo  

¼¼  łłyyżżeecczzkkii  ssoollii  

22  łłyyżżkkii  rroozzttooppiioonneeggoo  mmaassłłaa

½½  sszzkkllaannkkii  jjaaggóódd  lluubb  iinnnnee  oowwooccee  

((mmaalliinnyy,,  ttrruusskkaawwkkii,,  cczzyy  kkaawwaałłkkii  cczzeekkoollaaddyy))

¼¼  łłyyżżeecczzkkii  ccyynnaammoonnuu

PPrrzzeeppiiss::

1. Rozgrzej piekarnik do 190 stopni 

2. W misce zmieszaj mąkę, brązowy cukier, proszek do pieczenia, cynamon i sól. 

3. W osobnej misce zmieszaj jajko, mleko i roztopione masło.

4. Dodaj suche składniki do masy jajecznej i mieszaj aż do powstania ciasta. Dodaj jagody i 
wszystko delikatnie wymieszaj. 

5. Nałóż łyżką ciasto do foremek, wypełniając foremki do 2/3 wysokości.

6. Poproś osobę dorosłą przy wstawianiu do piekarnika. Muffinki piecz 15‐18 minut, żeby 
sprawdzić, czy się upiekły w środku nakłuj jedną lub dwie wykałaczką. Jeśli wykałaczka jest 
czysta, babeczki są gotowe.

7. Pozwól muffinkom ostygnąć 2‐3 minuty przed wyjęciem z formy. Po czym zostaw do pełnego 
wystygnięcia.       

                                                                         
                                                                Smacznego! 
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JiJJiinnnnyy  zz  FFiinnmmoorryy ''''  NNooccnnaa  ZZaassaaddzzkkaa  ""  PPaarrrriicciiaa  LLeeiittcchh  
Jinny Manders nie może doczekać się świąt Bożego Narodzenia . To 

właśnie w  te święta, pokarze wszystkim jaka jest Shanti podczas jasełek. Na 
łąkach Finmory pojawiają się   jelenie, a  wśród nich   biały jeleń, który jest 
zagrożony. Kim jest Sara? Czy kłusownicy dopadną jelenie? Czy Jinny da radę 
z pomocą Shanti i Tama ocalić stado?  Czy występ jasełkowy się uda ?

Zapraszam do przeczytania książki oraz następnych części!
Cykl '' Jinny z Finmory''

1''Na ratunek Shanti''

2''Nie ujarzmiona'' 

3 ''Letnia przygoda''

4 ''Czerwony koń''

5 '' Szaleńczy galop''

6''Smak zwycięstwa''

7 ''Szamanka''

8,,Szypka, jak wiatr''

9''Złoty taniec ''

10''Gra o wszystko''

11 '' Nocka zasadzka ''

12 '' Koniec wędrówki''

Martyna Bober , 6D

Dnia  16  grudnia  gościliśmy  szachi
stów  z  sądeckich  szkół,  którzy  wzięli 
udział  w  Mistrzostwach  Nowego  Sącza 
w  Szachach  Indywidualnych  w  Ramach 
Igrzysk Dzieci. 

Wśród  zawodników  znaleźli  się  rów
nież uczniowie naszej szkoły, którzy spra
wili  nam  miłą  niespodziankę.  Stanisław 
Haczek z kl. 6c zdobył tytuł Mistrza Nowe
go  Sącza,  a Michał  Kubacki  zajął  6. miej
sce.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk
cesów! 

GGRRAATTUULLAACCJJEE GGRRAATTUULLAACCJJEE
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Dnia  22  grudnia  klasy  5a  i  2c  wy
stąpiły  na  Apelu  Bożonarodzeniowym. 
Uczniowie  i  wychowawczynie:  Agata 
Rzońca,  Anna  Wojtylak  przygotowali 
świąteczne  przedstawienie  pt.  „Trzy 
gwiazdki  szczęścia”  na  podstawie  opo
wiadania Ewy Stadtmuller.  To pełna  cie
pła,  pouczająca  historia  o  tym,  że 
w życiu wcale nie liczy się to, ile się po
siada,  ale  miłość  i  czas,  które  możemy 

podarować  drugiemu  człowiekowi.  Nad 
oprawą  muzyczną  i  plastyczną  czuwały 
panie Edyta Bacia i Agnieszka Zych.

19  stycznia  Babcie,  Dziadkowie 
i  Rodzice  mogli  jeszcze  raz  zobaczyć 
świąteczne  przedstawienie,  wystawione 
specjalnie dla nich.

TTRRZZYY  GGWWIIAAZZDDKKII  SSZZCCZZĘĘŚŚCCIIAA
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  KKAARRTTKKII  ZZ  KKAALLEENNDDAARRZZAA

              JJEESSIIEEŃŃ--ZZIIMMAA  

        22002222//2233  RROOKK

KKaalleennddaarrzz  aassttrroonnoommiicczznnyy  --  mmiieessiiąąccee  jjeessiieennnnee
Wrzesień
23 września Początek Astronomicznej Jesieni
30 września Dzień Chłopaka
Październik
14 października Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)
30 października Zmiana czasu z letniego na zimowy
Listopad
1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Dzień Zaduszny
11 listopada  Narodowe Święto Niepodległości

KKaalleennddaarrzz  aassttrroonnoommiicczznnyy  --  mmiieessiiąąccee  zziimmoowwee
Grudzień
4 grudnia Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)
6 grudnia Dzień św. Mikołaja
21 grudnia Początek astronomicznej zimy  najkrótszy dzień roku
24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)
27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
31 grudnia Sylwester

Styczeń
1 stycznia Nowy Rok
6 stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka

Luty
2 lutego Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
14 lutego Dzień Zakochanych (Walentynki)
16 lutego Tłusty czwartek
18 lutego Ostatnia sobota karnawału
21 lutego       Ostatki
22 lutego        Popielec
Marzec
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
8 marca   Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca Dzień Mężczyzn
20 marca   Początek astronomicznej wiosny
26 marca   Zmiana czasu z zimowego na letni

Przygotowała: Joanna Kęska,  6A
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Czas na kawał :) 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?- pyta nauczyciel Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas - odpowiada Jaś. 
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.

*
- Co to znaczy jak ktoś znajdzie cztery podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń biega boso.

*

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela”?
- WAKACJE, proszę pani! 

*
  Na lekcji przyrody nauczyciel pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

*
Nauczyciel pyta uczniów:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
Zgłasza się Jaś:
- Tak! To kukułka!
- A wiesz dlaczego? 
- Bo mieszka w zegarach.  

Wybrał dla Was: Adam Pacholarz, 6D
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RReeddaakkccjjaa  ggaazzeettkkii  
""PPrrzzeerrwwaa""  żżyycczzyy  

wwsszzyyssttkkiimm  UUcczznniioomm  
SSiióóddeemmkkii  bbeezzppiieecczznnyycchh  
ii  uuddaannyycchh,,  kkrreeaattyywwnniiee  

ssppęęddzzoonnyycchh  ffeerriiii..  
OOddppoocczznniijjcciiee  ii  nnaabbiieerrzzcciiee  

ssiiłł  nnaa  nnoowwyy  sseemmeessttrr..  

RReeddaakkccjjaa  ""PPrrzzeerrwwyy""


