
 

 

 

 

 

Gazetka szkolna nr 1/2014               

                 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu 

 

 
 

W TYM NUMERZE: 

 

 Z ławy szkolnej 
 Coś dla ciała- czyli słówko o sporcie 
 Coś dla ducha – czyli twórczość  

literacka uczniów 
 Ciekawe spotkania 
 Co ławki wiedzą, a nie powiedzą – 

głos Samorządu  Uczniowskiego 
 Masz wiadomość 

 
 

Skład redakcji: Samorząd Uczniowski, Oliwia Krężel, Elżbieta Wąchała, Anna 

Wąchała, Aleksandra Wąchała, Jessika Potaczek, Alicja Kowalczyk, Dariusz 

Niedojad, Aleksandra Dawiec 
 

Redaktorzy naczelni: Małgorzata Kawecka, Natalia Kuziel 



2 | S t r o n a  
 

Spis treści  

 

 

 

Z ławy szkolnej  ............................................................................ 3 

Akcje w naszej szkole  .................................................................. 5 

Ciekawe lekcje  ............................................................................. 6 

Coś dla ciała – czyli słówko o sporcie  ........................................... 7 

Coś dla duszy – czyli twórczość literacka uczniów  ......................... 9 

Ciekawe spotkania  ....................................................................... 10 

Co ławki wiedzą, a nie powiedzą ................................................... 12 

Masz wiadomość  .......................................................................... 15 

Konkursy  ...................................................................................... 16 

Jest taki dzień  .............................................................................. 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | S t r o n a  
 

Z ławy szkolnej 

 

   Najpierw o najmłodszych 

Zgodnie z tradycją 9 października 2014r. 

odbyła się w naszej szkole uroczystość 

ślubowania uczniów klasy pierwszej. 

To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, 

ich wychowawców i rodziców. Licznie 

zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli 

i uczniów powitała serdecznie p. dyrektor 

Jadwiga Baran-Stożek. Ciepłe słowa do swoich 

młodszych kolegów i koleżanek skierowali też 

starsi uczniowie. Natomiast podekscytowani 

uczniowie klasy pierwszej swoim zachowaniem 

i zaprezentowanym programem artystycznym 

udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w poczet 

uczniów szkoły. Z wielkim zaangażowaniem 

recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

Szczególnie wzruszającym momentem był 

uroczysty „polonez” w wykonaniu pierwszaków. 

Taniec, w specjalnie przygotowanych na tę 

okazję strojach, dodatkowo zaakcentował ten 

bardzo ważny dzień w ich szkolnym życiu. 

Nad artystycznymi przygotowaniami grupy czuwała ich wychowawczyni 

p. Krystyna Kolawa oraz p. Dorota Wcisło i p. 

Katarzyna Wojtyczka. Najważniejszym 

momentem, na który wszyscy czekali, była 

jednak wyjątkowa chwila, w której 

pierwszoklasiści wygłosili tekst uroczystego 

ślubowania. Następnie p. dyrektor Jadwiga 

Baran-Stożek wielkim ołówkiem pasowała 

każdego na ucznia szkoły, a o. proboszcz Piotr 

Głód poświęcił podręczniki, plecaki i przybory 

szkolne. Uroczystość zakończyła się słodkim 

poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.  

red. Krystyna Kolawa 
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24 października 2014 r. był dniem w którym 

uczniowie kl. I po uroczyście złożonym 

przyrzeczeniu stali się pełnoprawnymi 

czytelnikami biblioteki szkolnej. W czarodziejski 

świat książek weszli wraz z kolegami z kl. III, 

którzy wcielając się w bajkowe postacie 

wprowadzili ich w cudowny świat fantazji.  

Jednak najważniejszym przesłaniem 

przekazanym przez trzecioklasistów były zasady 

poszanowania książek i konieczność dbania 

o to, by służyły jak najdłużej. Mam nadzieję, 

że od tej chwili pierwszoklasiści będą dobrymi 

czytelnikami  i zostaną częstymi gośćmi 

w wypożyczalni. W najbliższy poniedziałek 

pierwszaki wraz z wychowawczynią odwiedzą 

bibliotekę i odciskając „paluszkową pieczątkę” 

na karcie czytelnika rozpoczną swoją przygodę 

z książką.   

 

red. Grażyna Kołodziejczyk 
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Akcje w naszej szkole 

 

Ruszyła kampania społeczna NO PROMIL – NO 

PROBLEM. Jej celem jest zmienienie panującej 

wśród społeczeństwa postawy przyzwolenia 

na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. 

W ramach tej kampanii 11.09.2014r. o godz. 9.00 

uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem 

Panią Małgorzatą Kawecką wzięli udział 

w patrolu z policją z Komendy Powiatowej Policji 

w Limanowej z Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego. Podczas patrolu policjanci 

kontrolowali trzeźwość kierowców, a uczniowie 

wręczali im materiały promujące i rozmawiali 

o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Zachęcali do odważnych 

reakcji w razie zauważenia takich sytuacji, do głośnego 

powiedzenia „NIE”. Starali się pokazać jak ważne jest wzięcie 

odpowiedzialności również na siebie. Nasza reakcja 

i powstrzymanie „promilowego” kierowcy może uratować komuś 

życie. Wszyscy sprawdzani kierowcy byli trzeźwi , dlatego też 

każdy otrzymał upominek. Podczas patrolu panowała bardzo 

przyjemna atmosfera. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak 

przebiega kontrola pojazdów i kierowców w trakcie badania alkomatem. 

red. Jadwiga Borowiecka 

 

15 i 16 października 2014r. uczniowie klas IV-VI 

oraz dzieci klas I-III biorący udział w innowacji 

„Młody Chwat poznaje i chroni świat” wyposażeni 

w jednorazowe rękawice i worki wyruszyli w teren. 

W trakcie „Akcji sprzątania świata” zebrano 12 

worków posegregowanych śmieci, które odebrała 

Firma „Traszkan”. Mamy nadzieję, że uświadomi 

to uczniom konieczność systematycznego dbania 

o środowisko naturalne.  

red. Grażyna Dawiec 
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Ciekawe lekcje 

  

W czwartek 6 listopada 2014r. 

uczniowie kl. I pod opieką 

wychowawczyni p. Krystyny Kolawy 

i p. Katarzyny Zapały mieli 

sposobność poznania „od środka” 

pracy architekta. Pani Elżbieta 

Pajdzik Moczek w ciekawy sposób 

wprowadziła dzieci w tajniki tego 

niecodziennego zawodu. Na początku zaznajomiła pierwszaków z historią 

architektury od starożytności po współczesność oraz tendencjami budownictwa 

w przyszłości. Dzieci miały możliwość poznania i wypróbowania działania sprzętu 

będącego na wyposażeniu pracowni, a korzystając ze specjalistycznego programu 

komputerowego tworzyły projekty różnych budynków. Najwięcej radości sprawiło 

pierwszakom zaplanowanie makiety „miasta przyszłości’ ze specjalnych 

kartonowych klocków. Architektoniczne możliwości współczesnej techniki 

zauroczyły pierwszaków–może w przyszłości wyrosną z nich prawdziwi projektanci? 

Dziękujemy państwu Pajdzikom za zaproszenie i umożliwienie udziału w tak 

ciekawych zajęciach. 

 

 Uczniowie klasy czwartej postanowili zostać młodymi 

aktorami. Zainspirował ich odczytany na lekcji języka 

polskiego fragment „Ani z Zielonego Wzgórza”, w którym 

nieświadoma Ania podaje swojej przyjaciółce Dianie, gdy ta 

ją odwiedza, wino zamiast soku. Komizm języka  i sytuacji 

najlepiej było uchwycić przekształcając tekst epicki w tekst 

dramatu. Udało się to świetnie. Uczniowie chętnie podzielili 

się na grupy, w każdej 

znalazła się roztargniona 

Ania i spokojna Diana. Pojawiły się kostiumy i 

rekwizyty. Nikt się nie wstydził, nie wahał, tylko 

głośno wypowiadano role.  Lekcji towarzyszył 

śmiech i dobra zabawa, a przy tym nauka- już 

każdy uczeń klasy czwartej wie, jakie cechy 

posiada tekst teatralny i jaką pracę należy 

wykonać, by przygotować go do wystawienia na 

scenie. 
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Coś dla ciała-czyli słówko o sporcie 
 

 

 

 

 

 Lekkoatletyka  
Na początku roku szkolnego w Kasinie Wielkiej odbył się I Jesienny Zagórzański 

bieg przełajowy chłopców i dziewcząt.  

Z naszej szkoły dwie osoby zajęły miejsca medalowe. 
 

Magdalena Kapłoniak kl. IV – 2 miejsce  

Julia Ogiela kl. IV – 6 miejsce 

 

 

Piłka nożna  

Dnia 07.10.2014r. odbyły się zawody w halową piłkę nożną chłopców w 

Lubomierzu .W zawodach wzięło udział 8 drużyn. 
 

A oto zwycięzcy: 

1.Miejsce – Łostówka 

2.Miejsce – Lubomierz SP2 

3.Miejsce – Lubomierz SP1  
 

Trzy dni później odbyły się zawody dziewcząt. 

Niestety naszym dziewczynom nie udało się zająć miejsca na podium. 

 

 

 Zawody 
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 Siatkówka  

28 października w Łętowem rozegrane zostały zawody o Mistrzostwo Gminy 

Mszana Dolna w mini siatkówce chłopców. W zawodach wzięło udział 9 drużyn. 
 

1.Miejsce - Olszówka 

2.Miejsce – Lubomierz 1  

3.Miejsce – Kasinka Mała 

 

Dwa dni później odbyły się zawody dziewcząt. W zawodach wzięło udział  

10 drużyn. 

1.Miejsce - Kasinka Mała 

2.Miejsce - Lubomierz 1 

3.Miejsce - Olszówka 

 

Powodzenia i dalszych sukcesów! 

 

red. Dariusz Niedojad 
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Coś dla ducha-czyli twórczość literacka uczniów 
 

 

PRZYGODA TYTUSA 

 

          Pewnego ranka Tytus,  Romek i A' Tomek 

siedzieli w ogrodzie i umierali z nudów. Romek 

wpadł na pewien pomysł, chciał by zrobili coś 

czego nikt jeszcze nie wynalazł. Tytus 

zniecierpliwiony kazał koledze przejść do rzeczy. 

Romek opowiedział, że mogliby skonstruować 

portal czasu. Przyjaciele zdziwieni i pełni 

zachwytu wykrzyknęli : bierzmy się do roboty!  

          Chłopcy zebrali wszystkie potrzebne rzeczy i 

zaczęli rysować instrukcję, próbowali złożyć wszystko tak, aby cała ich praca nabrała        

w końcu sensu. Tworzyli naprawdę zgraną drużynę, lecz dosłownie po paru chwilach Tytus 

zaczął się wychwalać. Uważał się za lepszego, mądrzejszego i bardziej pracowitego od 

swoich przyjaciół. A' Tomek nie zwracał na to uwagi, natomiast Romek postanowił rzec, iż 

to on wszystko wymyślił i że to jemu należy się miano najlepszego. Koledzy zaczęli się 

przepychać. W pewnym momencie Tytus posunął się za daleko, odkręcił oranżadę i wylał 

ją na Romka, popychając go w róże. Wpadając w kwiaty skaleczył się o ich ostre kolce.       

Z rany na nodze zaczęła lać się krew, chłopiec z bólu rozpłakał się, a jego krzyk usłyszała 

mama. Przybiegła do ogrodu jak najszybciej mogła. Wszyscy stali jak słupy soli, widząc tak 

przykry widok. Mama wyjaśniła sobie wszystko z chłopcami. Przyjaciele się pogodzili,         

a rana Romka została opatrzona. Po tym zdarzeniu wszyscy zgodnie dokończyli swoje 

dzieło. Zebrali się by je wypróbować. Na początek wybrali się do Rzymu, na plac             

Św. Piotra, aby spotkać papieża Jana Pawła II. Dotarli na miejsce, pragnęli ujrzeć go         

z bliska. Przeszkodził im w tym wysoki ochroniarz. Stał i pilnował przejścia. Opowiedzieli 

mu swoją przygodę, oczywiście on w nią nie uwierzył, ale widząc ich zapał pozwolił im 

przejść. Szybko podeszli do papieża i się z nim zaprzyjaźnili, gdyż bardzo lubił młodzież. Po 

paru kwadransach musieli wracać. Pożegnali się, choć nie było to dla nich łatwe.              

W następnych dniach spotkali się z królami, zwiedzali zamki i widzieli przepiękne pejzaże. 

Rodzice Romka i Tytusa wpadli na pomysł, aby zgłosić ten wynalazek do telewizji. 

Oczywiście po paru dniach wszystko pokazane było w wiadomościach. Jeden z właścicieli 

wielkiego muzeum zaproponował im wiele pieniędzy za sprzedanie mu tego wynalazku, aby 

mógł go umieścić na wystawie.   

          Po długim namyśle zgodzili się. Dostali w zamian 5 milionów złotych. Podzielili się tą 

stawką ze wszystkimi po równo. Teraz wszyscy oglądają dzieło dzieci. Przyjaciele zaczęli 

rozmyślać nad kolejnymi wynalazkami. Ciekawa jestem czym nas teraz zaskoczą.      

  

Aleksandra Dawiec, kl. V 
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Ciekawe spotkania 
 

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM   

 

Już po raz kolejny mieliśmy okazję gościć 

w naszej szkole niezwykłą osobę, 

która dostarczyła nam wielu emocji i pokazała, 

jak ciekawy i zaskakujący może być świat. 

29.10.2014r. zawitał do nas Pan Marcin Janik – 

podróżnik, pasjonata, który tym razem opowiadał 

o Peru – andyjskim imperium Inków. 

Interesujący pokaz multimedialny połączony 

z barwną opowieścią przeniósł uczniów klas I-VI 

w dziki świat dżungli, amazońskiej pustyni Atakama, jeziora Titicaca oraz górskiej 

twierdzy Inków – Machu Picchu. Po zakończonej prezentacji, uczniowie, którzy nie 

zaspokoili w pełni swojej ciekawości, mieli szansę zadać dodatkowe pytania. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Panem Marcinem! 

red. Grażyna Dawiec 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

 

W piątek 26.09.2014r. w naszej szkole gościliśmy asp. Stanisława Steca – 

Kierownika Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu 

Policji w Mszanie Dolnej. Uczniowie kl. 0-III 

z dużym zainteresowaniem wysłuchali pana 

policjanta, który zapoznał zebranych z nowymi 

przepisami o ruchu drogowym oraz zasadami 

bezpiecznego poruszania się. Mamy nadzieję, 

że od tej chwili po zmroku nikt nie zapomni 

o odblaskach. Jesień już za pasem, dbajmy 

o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

red. Grażyna Kołodziejczyk 
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SPOTKANIE Z GRZYBIARZEM 

 

7 września 2014r. gościliśmy w naszej szkole pana 

Justyniana Kołka. Ten znany pasjonat grzybów często 

dzieli się swoją wiedzą zarówno na łamach prasy jak 

również poprzez audycje radiowe i programy telewizyjne. 

Bardzo chętnie spotyka się z dziećmi i młodzieżą, 

wiedząc, że w Polsce jest wielkie zainteresowanie 

grzybami. Przekazuje im swoją wiedzę i doświadczenie 

w sposób prosty i przystępny, aby informacje te były 

przydatne zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak również 

w życiu codziennym. Najpierw uczniowie klas młodszych 

poznali sposoby rozróżniania grzybów 

jadalnych i trujących. Potem starsze 

dzieci, z klas 4-6, wysłuchały prelekcji na temat zagrożeń dla 

zdrowia i życia jakie płyną ze spożycia grzybów trujących. 

Rozpoznawali również gatunki grzybów. W spotkaniu uczestniczyli 

również zainteresowani tym tematem rodzice. 

red. Grażyna Dawiec 
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Co ławki wiedzą, a nie powiedzą–głos  

Samorządu  Uczniowskiego 

 

 

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

 

W środę 24 września 2014r. uczniowie 

naszej szkoły z klas 4-6 wzięli udział 

w wycieczce do Ojcowa. Zebraliśmy się 

przed szkołą o godz. 7.30. Początkowo 

byliśmy troszkę zniecierpliwieni 

oczekiwaniem na autobus, każdy 

bowiem natychmiast chciał ruszyć 

w drogę. Kiedy zobaczyliśmy, że nasz 

autokar wyłania się zza zakrętu, 

bardzo się ucieszyliśmy. Pospiesznie 

zajęliśmy miejsca. Nasza grupa liczyła 

50 uczniów i 5 nauczycieli opiekunów. 

Na miejsce dotarliśmy po około dwóch godzinach jazdy. Droga nam się wcale nie 

dłużyła. Przeciwnie, w autobusie było bardzo wesoło. Rozmawialiśmy, słuchaliśmy 

muzyki. Mimo to, byliśmy zadowoleni, że już jesteśmy na miejscu. Tam przywitała 

nas nasza pani przewodnik. Krótko przedstawiła nam plan wycieczki.   

       Najpierw poszliśmy obejrzeć Ekspozycję Przyrodniczą Ojcowskiego Parku. 

Obawialiśmy się, że będzie bardzo nudno, ale na szczęście myliliśmy się. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od pokazu 

filmu zrealizowanego w technologii 

3D. Dowiedzieliśmy się jak tworzyła 

się Dolina Prądnika od czasu górnej 

jury po czasy współczesne. Następnie 

przeszliśmy do sal wystawowych, 

po których oprowadzał lektor. 

W gablotach znajdowały się liczne 

eksponaty z obszaru Parku, m. in. 

wapienie, lessy, margle, gąbki, 

jeżowce, amonity, małże. Najbardziej 

podobały nam się szczątki mamuta. 

Bardzo ciekawa okazała się 
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rekonstrukcja jaskini. Tutaj wysłuchaliśmy historii zasiedlenia terenu obecnego 

Parku przez ludzi pierwotnych. 

     Naszym kolejnym celem było dotarcie 

do Jaskini Łokietka. Po drodze mijaliśmy 

źródełko miłości. Pani przewodnik 

wyjaśniła, ze kto się napije wody z tego 

źródełka z osobą ukochaną, będzie miał 

jej szczerą miłość do końca życia. 

Oczywiście każdy chciał się napić takiej 

wody, licząc, że to jemu właśnie 

sprawdzą się słowa legendy. Niedaleko 

źródełka ujrzeliśmy dumnie stojącą 

Bramę Krakowską. W końcu dotarliśmy 

na miejsce i weszliśmy do jaskini liczącej 

320 m długości. Szliśmy, zgodnie z legendą, śladami Władysława Łokietka, 

który ukrywał się tu przed królem czeskim 

Wacławem II. Musieliśmy tu bardzo 

uważać, gdyż były miejsca, gdzie było 

ciemno i ślisko. Niejednokrotnie ktoś 

krzyknął lub zapiszczał z przerażenia, 

ale tak naprawdę, to było niezwykle 

ciekawe. Widzieliśmy nawet prawdziwego 

nietoperza! Pani przewodnik pokazywała 

nam również inne interesujące zabytki: 

Maczugę Herkulesa, zamek w Pieskowej 

Skale, Kaplicę na Wodzie. Widoki były 

przepiękne. 

   Kiedy zbliżał się czas powrotu zakupiliśmy pamiątki, by móc z najbliższymi 

podzielić się wrażeniami i pokazać im choć namiastkę tego, co sami mogliśmy 

zobaczyć. Wycieczka bardzo nam się podobała. Byliśmy zachwyceni. Ci , 

którzy z nami nie byli, niech żałują, albo niech wybiorą się w to wspaniałe miejsce. 

Polecamy! 

  

red. Aleksandra Wąchała, Jessika Potaczek, Alicja Kowalczyk 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 
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WYCIECZKA DO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO 

 

 

W środę 01.10.2014r. uczniowie klas 4-6 wybrali się wraz z opiekunami 

na wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza 

w Lubomirze. Po dotarciu do Węgłówki, na Przełęczy Jaworzyca, łatwo znaleźliśmy 

drogowskaz wskazujący kierunek do Obserwatorium. Troszkę się zmartwiliśmy, 

że będziemy musieli iść pieszo około 40 

minut. Na szczęście nie było tak trudno, wręcz 

przeciwnie, droga minęła nam na podziwianiu 

krajobrazu i wesołych rozmowach. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, posililiśmy się, 

a następnie rozpoczęliśmy „lekcję astronomii”. 

Najpierw obejrzeliśmy film o powstaniu 

obserwatorium. Po wyprawie w przeszłość 

przyszła czas na wyprawę po wszechświecie. 

Obejrzeliśmy filmy multimedialne 

przedstawiające ewolucję gwiazd i nasz 

Układ Słoneczny. Podczas prelekcji 

„Niebo dziś” widzieliśmy najciekawsze 

obiekty, jakie można dostrzec na niebie. 

Mogliśmy również zadawać pytania, 

na tematy, które nas interesowały. Na 

koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie 

i wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi. 

Machając dłońmi na pożegnanie w stronę 

pracownika obserwatorium, ruszyliśmy 

w drogę powrotną. Zaczął kropić jesienny deszczyk, nie przeszkodził nam jednak 

w dobrej zabawie. Kiedy dotarliśmy do autobusu, zajęliśmy pospiesznie miejsca 

i dzieliliśmy się wrażeniami. Ta wycieczka bardzo nam się podobała. Uważamy, 

ze każdy powinien odwiedzić to ciekawe miejsce. 

 

red. Elżbieta Wąchała, Anna Wąchała, Aleksandra Wąchała 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego 
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Masz widomość! 

 

 

  

 

 

 

 

W naszej szkole od dwóch lat pomagamy Embolo Dirane - chłopcu                 

z Kamerunu. Co miesiąc zbieramy pieniążki i wysyłamy do Afryki, by nasz kolega 

nie cierpiał głodu. W tym roku szkolnym postanowiliśmy zorganizować  grupę 

osób, która będzie stale czuwać nad naszą współpracą z Fundacją Dzieci Afryki. 

Powstała grupa Przyjaciele Dzieci Afryki. Należą do niej uczniowie z klasy piątej       

i szóstej. Będą zachęcać do dalszej pomocy, by nasza pomocna dłoń nadal była 

gotowa to działania.  

Przypominamy, ze w tym miesiącu zbieramy dodatkowe fundusze w ramach 

akcji  „Paczka dla dzieciaczka”! Mikołaj dzięki naszej pomocy przybędzie również do 

naszych przyjaciół z Afryki. 

Jesteś ciekawy co u nich słychać? Zajrzyj na stronę www.dzieciafryki.com 
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Konkursy 

 

 

Oto prace, które wzięły udział w  Konkursie literackim –modlitwa do Jana Pawła II.  

Niestety nie zostały nagrodzone. Zachęcamy jednak do zapoznania się z tymi 

pięknymi słowami modlitwy płynącej z serc uczniów naszej szkoły. 

 

 

Panie Boże! 

 

Dziękuję Ci za święte życie Jana Pawła II. Jest On dla mnie wzorem do 

świętości. Ojcze Święty, Ty będąc małym chłopcem modliłeś się do Ducha Świętego, 

który nas uświęca. Duch Święty prowadził Cię przez życie i uczynił wielkim 

Świętym.                                                                                      

          Ja też często modlę się do Ducha Świętego, by zostać Świętą.                                                                                                                      

Proszę o pomoc Ducha Świętego w nauce, w byciu dobrą i kochającą wszystkich 

ludzi. Ojcze Święty, chcę tak jak Ty mieć wrażliwe serce dla ubogich i chorych. 

Staram się naśladować Ciebie i pomagam składając ofiary dla biednych dzieci  

z Afryki.                                                                                             

          Modlę się za chorych i 

nieszczęśliwych.                                                                                                                

Proszę, by Pan Bóg ich pocieszył i napełnił 

szczęściem ich biedne serca. 

Święty Janie Pawle, wiem, że Duch Święty 

działa w sakramentach świętych, dlatego 

często spowiadam się oraz przyjmuję Pana 

Jezusa w Komunii Świętej. Czytam także 

Pismo Święte.                             

          Modlę się, by tak jak Ty naśladować 

Pana Jezusa i czcić Go całym sercem.                                                     

Proszę, bym została Świętą. 

Ojcze Święty proszę Cię, wstawiaj się za 

mną w niebie. Amen. 

 
 

Oliwia Krężel kl.5 
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Abba Tatusiu, który jesteś w niebie! 

Ty wzywasz nas : „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”. Za przyczyną Jana 

Pawła II chcę Cię prosić, abym i ja została świętą. Ojcze Święty Ty osiągnąłeś 

świętość przez gorliwą modlitwę i miłość do Matki Bożej. 

Nigdy nie rozstawałeś się z różańcem. Codziennie odmawiałeś wszystkie jego 

części. Ja także kocham tę modlitwę, odmawiam ją codziennie, by upraszać dar 

łaski i świętości dla siebie i całego świata. Zanieś mą prośbę przed tron Boga Ojca, 

by na Jego chwałę tak się stało! 

   Święty Janie Pawle II, często odwiedzałeś sanktuaria Maryjne na całym 

świecie. 

Ja także podążam Twoimi śladami modląc się do Maryi w różnych sanktuariach, 

pielgrzymuje do Częstochowy, Ludźmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekar 

Śląskich. Pragnę, by Matka Boża pomogła mi tak jak Tobie zostać świętą.                                                                                                                                  

Zanieś mą prośbę i połóż u Jej stóp, by na chwałę Boga Ojca tak się stało! 

   Ojcze Święty, Ty nazwałeś Maryję Gwiazdą Ewangelizacji. 

Ja też czytam Ewangelię. Bardzo chcę móc swoim przykładem pokazywać innym 

jak dojść do nieba. Zanieś mą prośbę przed tron Boga Ojca, by na Jego chwałę tak 

się stało! 

Ojcze Święty! Podczas zamachu Ali Akcy Maryja ocaliła Twoje życie.  

Ja także oddaję się Maryi powtarzając za Tobą „Totus tuus Maryjo”. Pragnę Jej 

zawierzyć,  a jednocześnie nigdy 

nie zawieść Jej zaufania.                                                                                                                                                                         

Zanieś mą prośbę i połóż u Jej stóp, 

by na chwałę Boga Ojca tak się 

stało! Ojcze Święty, pomóż mi 

wytrwać w wierności Panu Bogu, 

mieć czyste serce jak Maryja i być 

blisko Jezusa przez częste 

przyjmowanie Komunii Świętej. 

Ufam, że mnie wysłuchasz Ojcze 

Święty. 

Do zobaczenia w niebie. Amen. 

 

 

Anna Wąchała   kl.5 
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Kochany Ojcze w niebie, modlimy się do Ciebie: „ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE”.                                                           

Za pośrednictwem Świętego Jana Pawła II proszę o święte życie również dla mnie. 

Mój Ojcze! Wołamy do Ciebie: „PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”.                                                                                       

O Święty Janie Pawle, Ty nas uczyłeś i wzywałeś, byśmy nie wstydzili się głosić 

Ewangelii. Chcę zostać świętą i dlatego często czytam Ewangelię. W Piśmie świętym 

Pan Jezus uczy mnie jak dojść do Królestwa Bożego, w którym panuje pokój. 

Kochany Ojcze, uproś u Pana Boga pokój dla Ukrainy, Syrii i dla prześladowanych 

chrześcijan. Ty zawsze byłeś ambasadorem pokoju i wołałeś: „Pokój w imię Boga!”. 

Boże! Modlimy się do Ciebie: „BĄDŹ WOLA TWOJA”.                                                                                                 

Ojcze Święty, pomagaj mi zawsze wypełniać wolę Pana Boga, nawet wtedy, gdy 

jest ona bardzo trudna do wykonania. 

Prosimy Cię Boże: „CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ”.                                                            

Święty Janie Pawle II dziękuję Ci za „Listy do dzieci”, w których uczysz jak zostać 

świętym. Ty kochałeś wszystkie dzieci. Zawsze miałeś dla nich dobre Słowo i 

życzliwy uśmiech. Nie chciałeś, by cierpiały głód i nędzę. Uczyłeś nas dzielić się z 

potrzebującymi. Kochany Ojcze, pomóż nam rozdawać chleb głodującym, byśmy 

nigdy nie zawahali się wyciągnąć pomocnej 

ręki do naszych braci i sióstr. 

„ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY 

ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM!” 

Ojcze Święty, dziękuję Ci za piękny wzór 

przebaczania nieprzyjaciołom jaki nam 

zostawiłeś po zamachu na Twoje życie. Pomóż 

mi być miłosierną, szczególnie wtedy, gdy 

trudni mi wybaczyć innym. Chcę tak jak Dobry 

Bóg kochać wszystkich ludzi. 

„ZBAW NAS OD ZŁEGO” Prosimy Ojcze w 

niebie!                                                                                                         

Ojcze Święty, wierzę, że pomożesz mi zostać 

świętą, dlatego proszę Cię razem  

z moim Aniołem Stróżem strzeż mnie przed 

złem. 

Amen. 

 
Aleksandra Dawiec  kl.5  
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KONKURS RECYTATORSKI 

 

 

14 listopada 2014 roku, w naszej szkole 

odbył się  Konkurs Recytatorski, w którym 

wzięli udział uczniowie klas 4-6. Celem 

konkursu było przybliżenie dzieciom 

twórczości polskich poetów i popularyzacja 

poezji o charakterze patriotycznym,  w ten 

sposób pragnęliśmy również nawiązać  do 

obchodzonego w ostatnich dniach Święta 

Odzyskania Niepodległości.  

Uczniowie stanęli na wysokości zadania. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu dostarczyli 

słuchaczom niezwykłych emocji i doznań estetycznych.  Jury miało trudne zadanie 

do wykonania. Chwile oczekiwania na zwycięzców  umilił występ uczennic klasy 

czwartej, które patriotyczne treści zaprezentowały w formie żołnierskiej piosenki. 

A oto wyniki : 

Jednogłośnie I miejsce zajęła uczennica klasy 6 – Aleksandra Wąchała                                                                  

II miejsce przypadło uczennicy klasy 5 – Aleksandrze Dawiec                                                                                     

III miejsce uzyskał uczeń klasy 4 – Karol Adamczyk 

Zwycięzcy otrzymali gromkie brawa oraz nagrody. 

 

 

 

KONKURSY KURATORYJNE 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział również w Konkursach Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

Łukasz Białoń kl.6, Paweł Kowalczyk kl.5- Konkurs z przyrody 

Aleksandra Wąchała kl.6 – Małopolski Konkurs Humanistyczny 

Jessika Potaczek, Kinga Dawiec  kl. 6 – Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego 
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Jest taki dzień… 

 

 

Gdy na niebie pojawia się Gwiazda, 

Dobra Nowina zabłyśnie wraz z nią. 

Mały Jezusek wyciągnie swą rączkę 

I zaistnieją życzenia, które ludzie w te dni do siebie ślą: 

              Oby pokój zagościł w każdym zakątku świata,          

              Oby coraz częściej brat uśmiechał się do brata, 

              Oby słowa :smutek, samotność i cierpienie straciły swe znaczenie, 

               A w każdym sercu niech narodzi się miłość i radosne uniesienie. 

Niech ta Gwiazda Betlejemska, która przyświeca o zmroku  

doprowadzi nas do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku! 

 


