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                         Gazetka szkolna nr 1 rok szk. 2019/2020. 

 

Nowinki szkolnej rodzinki 
 

                 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu                                                                                                               

 

 W tym numerze: 

 

✓ Kącik polonistyczny 

✓ Angielskie łamigłówki 

✓ Lekcja filozofii 

✓ Rekomendacje moli 

książkowych!!!! 

 

Redaktor: Katarzyna Aksamit 
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ROZRYWKA 
Tym razem rozpoczynamy lekturę gazetki szkolnej od rozrywki!!!! 

Po wielu godzinach nauki przyszedł czas na coś miłego i śmiesznego. Zapraszamy do przeczytania 

naszych kawałów .  

 

- Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

Jedzcie dzieci! 

Jedzcie, dzieci! 

 

Pamiętaj o przecinkach, 

interpunkcja ratuje życie! 

 

- Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

 

 

 

-Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 

- Proszę wymienić pięć drapieżników. 

- Jeden lew i cztery tygrysy. 
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- Dowód na to że szkoła jest filmem: 

- Geografia - Discovery Channel 

- WF - Szkoła przetrwania 

- Religia - Dotyk anioła 

- Chemia - Szklana pułapka 

- Matematyka - 5*5 

- Historia - Sensacje XX wieku 

- Język polski - Magia liter 

- Lekcja muzyki - Jaka to melodia 

- Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

- Przerwa - 997 

- Test - Milionerzy 

- Poprawka - Stawka większa niż życie 

- Nowa w klasie - Trędowata 

- Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo 

- Ostatnia Ławka - Róbta co chceta 

- Pan konserwator - Mc Gyver 

- Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur 

- Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 

- Wywiadówka - Z Archiwum X 

- Wakacje z rodzicami - Familiada 

- Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze 

- Dozorca\Woźny - Strażnik Teksasu 

- Informatyk - Johny Mnemona 

- Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa 

- Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

- Na lekcji matematyki 

nauczyciel rozwiązuje 

równanie z jedną 

niewiadomą. Zapisuje 

niemal całą tablicę, a na 

koniec odwraca się do 

dzieci i mówi: 

- No i co? Teraz już wiemy, 

że "x" równa się zero. 

- To straszne - załamuje 

ręce Zosia. Tyle liczenia na 

nic! 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 

- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak? 

- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 
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ŁAMIGŁÓWKI PO ANGIELSKU 
Wszyscy wiemy doskonale, że znajomość angielskiego otwiera w dzisiejszych czasach wiele 

drzwi. Nie sądzę, aby trzeba było kogokolwiek namawiać do nauki języka, którym można 

porozumiewać się na całym świecie! 

Proponuję krótki test ! 

Dwie krzyżówki – jedna prosta, na rozgrzewkę; druga zdecydowanie trudniejsza, bo 

prawdopodobnie trzeba będzie użyć słownika. 

Na koniec natomiast – kolorowa wykreślanka. 

Na wyniki czekam do piątku 24 stycznia. Dla osób, które jako pierwsze rozwiążą cały test 

poprawnie przewidziane są nagrody! 

POWODZENIA! 
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ŚWIĄTECZNY APEL W NASZEJ 

SZKOLE 
 

 

 

Święta, święta… i po świętach. Zostały nam jednak piękne wspomnienia wzruszających chwil. 

Sumiennie przygotowujemy się również do ostatniego w tym roku szkolnym wspólnego kolędowania 

połączonego z obchodami Dnia Babci i Dziadka 

 

 Święta Bożego Narodzenia przeżywane są bardzo uroczyście w Polsce i na całym świecie. Również i 

my, jako wspólnota Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu wraz ze swoimi 

nauczycielami, Panią Dyrektor i  rodzicami, przeżyliśmy wspólne  spotkanie opłatkowe. Część 

artystyczna została przygotowana przez panią Katarzynę Aksamit i siostrę Elżbietę Ciebierę. 

 

Uczniowie klas piątych oraz schola  słowami wierszy, tekstów, kolęd i pastorałek opowiedzieli nam o 

tym, co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu w stajence betlejemskiej – jak Jezus stał się jednym 

z nas przyjmując ludzkie ciało,  i jak bardzo kocha każdego człowieka, który został stworzony na obraz 

i podobieństwo Stwórcy. Swoją obecnością zaszczycił nas o. Proboszcz Piotr Głód. 
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„SZKOŁA 

PROMUJĄCABEZPIECZEŃSTWO ”

 

 

             W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła, bierze udział w projekcie 

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” koordynowany przez Komendę 

Wojewódzką Policji w Krakowie. Głównym założeniem projektu jest 

kształcenie oraz promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i w jej otoczeniu. 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele przy wsparciu Dyrektora szkoły, pedagoga 

oraz koordynatorów projektu podjęli i kontynuują w bieżącym roku szkolnym 

wiele czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci. 

Dotychczasowe działania związane z realizacją projektu to między innymi: 

✓ Spotkanie  z  funkcjonariuszem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii 

Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, sierż.sztab. Dariuszem 

Cibą. 

• Prelekcja dla kl 0-III- „Bezpieczeństwo na drodze” 

• Prezentacja dla kl IV-VI „Cyberprzemoc” 

• Prelekcja dla kl. VII-VIII „Odpowiedzialność prawna” 

•  

✓ Przeprowadzenie cyklu pogadanek z uczniami na temat : 

• zagrożeń płynących z Internetu 

• Agresji rówieśniczej, przemocy, 
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✓ Udział w programach profilaktycznych:  

• „ Nie pal przy mnie proszę” 

• „Czyste powietrze wokół nas” 

• „Bieg po zdrowie” 

• „Znamię! Znam je!” 

• „Profilaktyka AIDS/HIV” 

• Program profilaktyki zakażeń HPV „Wybierz Życie Pierwszy 

Krok” 

✓ Profilaktyka zdrowia – Spotkanie z pielęgniarką szkolną 

✓ Prelekcja dla rodziców w postaci filmu edukacyjnego „Nie przegraj 

młodości”. 

Dalsze działania będą realizowane w następnych miesiącach roku 

szkolnego. 

Naszym zmaganiom patronują instytucje odpowiedzialne za poprawę 

ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a wszelkie nasze działania w tym zakresie 

zmierzają do otrzymania Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 

który jest dokumentem prestiżowym przyznawanym na czas określony. 

Red. Anna Babuśka 
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WARSZTATY Z DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

Warsztaty „Akademia Młodego Technika” w Limanowej 

19.12.2019 roku uczniowie  wraz z opiekunami kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej, 

Szkoły Podstawowej  nr 1 w Lubomierzu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu brali udział w III 

edycji warsztatów pt. ,,Akademia Młodego Technika’’ które odbyły się  w Zespole Szkół Nr 1 w 

Limanowej. Celem warsztatów było przybliżenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez prezentacje 

profilu zawodu. Młodzież mogła sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe wykonując zadania 

typowe dla danego zawodu. Warsztaty były przeprowadzone w siedmiu branżach i obejmowały 

następujące zagadnienia: branża budowlana, ekonomiczna, geodezyjna, handlowa, hotelarska, 

weterynaryjna, branża gastronomiczna. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych 

zawodów, metody nauczania stosowane przez nauczycieli naszej szkoły oraz miejsca praktyk i staży 

zawodowych. Warsztaty spełniły ich oczekiwania, a w przyszłości pomogą im w dokonaniu trafnego 

wyboru zawodu. 
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W dniu 21.01.2020 uczniowie klasy VIII odwiedzili również Zespół Szkół Techniczno – 

Informatycznych w Mszanie Dolnej. 

W planach jest również wyjazd do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. inż. Józefa Marka 

 

 

 

 

LEKCJA FILOZOFII  
Czy łatwo być filozofem? Niektórym być może wydaje się, że nie ma nic prostszego.  Bo co może być 

skomplikowanego w przysłowiowym laniu wody oraz swobodnym rozprawianiu o wszystkim i o 

niczym? 

Jak bardzo błędne jest takie założenie, przekonali się uczniowie klasy Va, którzy przygotowali dla 

swoich koleżanek i kolegów prezentację na temat rozwoju myśli filozoficznej w perspektywie motywu 

życia i śmierci. Jakub Opyd i Maciej Obajtek  pilnie pracowali przez całą przerwę świąteczną aby 

zaprezentować klasie referat  pokazujący,  jak do tak fundamentalnych określeń podchodzili 

filozofowie działający na przestrzeni wieków. Chłopcy opierali swoje działania na bardzo poważnej 

publikacji, a mianowicie na  książce pt. Wypis z ksiąg filozoficznych. O życiu. O śmierci.  i podeszli do 

tego niełatwego zadania w sposób bardzo profesjonalny.  Wybór  autorów prezentacji oczywiście nie 

był przypadkowy, bo Maciek i Kuba są bardzo często nazywani właśnie ‘klasowymi filozofami’ . Są to 

uczniowie o rozległych zainteresowaniach i dużej wrażliwości humanistycznej, dlatego to co nam 

zaprezentowali było naprawdę intelektualną ucztą . Nieustanne angażowanie klasy ( czasem również 

nauczyciela ) w elementy dramy, innowacyjne podejście do tematu i duża dawka inteligentnego 

poczucia humoru, sprawiły , że wszyscy wynieśliśmy z tych zajęć cenną wiedzę i przy tym doskonale 

się bawiliśmy.  
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Mistrzowie filozofii w swoim żywiole! 

Niezwykle oczytani uczniowie klasy Va prezentują swoją wiedzę i moderują 

działania oraz zachowania klasy. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 

SZKOLNEGO 
 Wolontariusz, to człowiek, który dostrzega problemy innych ludzi, biedę, chorobę, 

samotność. To człowiek, który dzięki swojemu wielkiemu sercu, przywraca ludziom 

godność, nadzieję i uśmiech na twarzy. 

 

Wolontariusze z naszej szkoły  włożyli wiele wysiłku, by  przedświąteczny czas dla 

każdego był pełen spokoju i radości. Uczniowie klasy 5 wykonali własnoręcznie 

kartki świąteczne. Na nich zostały zapisane życzenia płynące prosto z serc uczniów z 

Lubomierza do dzieci z Krakowskiego Hospicjum im. Józefa Tischnera. Została 

również przeprowadzona zbiórka darów. Zaangażowały się w nią rodziny naszych 
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uczniów. Dzięki wsparciu rodziców zgromadziliśmy wystarczającą liczbę 

produktów, by przygotować szlachetne paczki dla trzech potrzebujących osób. 

Wolontariusze zapakowali podarunki w świąteczne prezenty, dzięki którym 

potrzebujące rodziny nie będą musiały martwić się o najpotrzebniejsze rzeczy. Nie 

zapomnieliśmy również o osobach starszych i samotnych. Uczniowie odwiedzili 

mieszkańców Domu Seniora pod Jaworzynką w Lubomierzu. Oprócz uśmiechu i 

dobrego serca zabrali ze sobą stroiki świąteczne, które będą seniorom umilały ten 

szczególny czas i przypominały, że jest ktoś, kto o nich pamięta. 

Wolontariat regularnie wspiera edukację afrykańskiego dziecka z plemienia Bemba 

w Zambii. Dzięki naszej pomocy, dziewczynka Muma Chanda może się rozwijać i 

zdobywać wiedzę.  

Działalność naszego wolontariatu została doceniona i podkreślona w wywiadzie, 

którego Pani Małgorzata Kawecka udzieliła Gazecie Krakowskiej ( Tygodnik Ziemia 

Limanowska) 

 

Red. Małgorzata Kawecka, Katarzyna Aksamit 

 

 

STYPENDIUM WÓJTA DLA 

NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 
W dniu 18 listopada 2019 w sali obrad  Urzędu Gminy Mszana Dolna Wójt, Bolesław Żaba, 

Zastępca Wójta, Katarzyna Szybiak oraz Przewodniczący Rady Gminy, Jan Chorągwicki, 

uroczyście wręczyli stypendia naukowe oraz listy gratulacyjne wraz z dyplomami 37 uczniom 

z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Wśród nich znaleźli się również uczniowie 
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naszej szkoły: Ewelina Wojtyczka, Kamil Kowalczyk,  

Amelia Jurkowska, Martyna Wojtyczka, Julia Wojtyczka oraz ubiegłoroczna absolwentka Julia 

Ogiela. 

 

 

 

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W 

KONKURSACH 

PRZEDMIOTOWYCH 

 
Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i 

niejednokrotnie osiągają w nich doskonałe rezultaty! 

Poniżej znajduje się zestawienie osiągnięć uczniów w mijającym właśnie pierwszym półroczu 

roku szkolnego 2019/2020 

Język polski: 

• Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna; udział wzięli – Julia Złydaszyk, Przemysław 

Wojtyczka, Amelia Jurkowska, Martyna Wojtyczka i Piotr Kaleta; najlepszy wynik 

uzyskała Amelia Jurkowska – 206 punktów na 240 możliwych 

• Małopolski Konkurs Języka Polskiego; w etapie szkolnym udział wzięli: Kamil 

Kowalczyk, Milena Kuczaj, Martyna Wojciarczyk, Amelia Jurkowska, Julia Złydaszyk, 

Martyna Wojtyczka; w etapie rejonowym najlepszy wynik osiągnął Kamil Kowalczyk 
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Chemia: 
• Małopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2019/2020; Daniel Cebula dotarł do etapu III wojewódzkiego. 

             Fizyka: 

• Konkurs  Kuratoryjny z Fizyki; Kamil Kowalczyk wziął udział w etapie szkolnym 

          Historia: 

• XXV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922, o niepodległość i granice Rzeczypospolitej – 

konkurs tematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych; Milena 

Kuczaj dotarła do etapu rejonowego; do konkursu przygotowywał się również 

Przemysław Wojtyczka. 

 

KĄCIK POLONISTYCZNY – 

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE 
Związki frazeologiczne, albo inaczej - idiomy, spędzają sen z powiek wielu uczniom. 

Można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najtrudniejszych płaszczyzn w uczeniu 

się zarówno języka rodzimego jak i obcego. Tak, w językach obcych też występują 

idiomy , i np. w angielskim są one o wiele dziwniejsze niż w polszczyźnie. Fraza 

curiosity killed the cat tłumaczona dosłownie oznacza – ciekawość zabiła kota, a 

tymczasem odnosi się ją do sytuacji, w których my użyjemy powiedzenia – ciekawość 

to pierwszy stopień do piekła. Jasnym staje się więc fakt, że związków frazeologicznych 

nie tłumaczymy dosłownie na język obcy ani nie odbieramy go dosłownie w języku 

ojczystym. I tu jest właśnie pies pogrzebany. W tym szczególe tkwi diabeł. 

 

Dobrze, myślę, że czas zagrać w otwarte karty i powiedzieć sobie wprost, że nie ma 

fizycznej możliwości, aby rzucić okiem, wziąć nogi za pas, minąć się z prawdą ( jako 

bytem materialnym), strzępić język, mieć dwie lewe ręce i pisać palcem na wodzie. 

Poza tym – panna młoda wcale nie musi być młoda, ale młoda panna już tak, nie 

samym chlebem żyć nie oznacza, że trzeba go sobie posmarować pasztetem, a  być 

czyimś oczkiem w głowie to nie to samo, co patrzeć na świat czyimiś oczyma. 

Frazeologia jest dziedziną umowną, symboliczną i metaforyczną. Idiomy 

niejednokrotnie  mają swoje źródło w Biblii, w wierzeniach starożytnych Greków i 

Rzymian, w klasyce literatury i sztuki oraz w kulturze ludowej i w folklorze.  Na tym 

polega trudność tej nauki i w tym tkwi jej piękno. 
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Czy jest jakiś powód dla którego należy znać idiomy i sprawnie się nimi posługiwać? 

Poza rozmaitymi egzaminami na których wiedza taka jest wymagana, istnieje jeszcze 

kwestia bardziej przyziemna. Bliższa koszula ciału i dlatego  z reguły bardziej nam 

zależy na tym co wydarzy się jutro niż na tym co będzie miało miejsce za rok lub 

dwa.  A tak się akurat składa, że związki frazeologiczne mogą nam pomóc w 

codziennej komunikacji z otoczeniem. Jeżeli złagodzimy i ukoimy delikatnie mózg 

naszego odbiorcy, to automatycznie zwiększymy swoje szanse na bycie 

zrozumianym, wysłuchanym i pochwalonym. Mózg natomiast łagodnieje, gdy 

przestawia się na tory myślenia abstrakcyjnego i metaforycznego. Czyli wszystko 

jasne. 

 

Jako rozgrzewkę przed biegiem po frazeologiczny sukces proponuję odnalezienie i 

zinterpretowanie idiomów, które ukryłam w tym tekście. Jest ich sporo i są raczej 

łatwe, ale jak wiadomo – nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca.  

 

LEKTURY NA FERIE 
Zimowa przerwa w nauce zbliża się wielkimi krokami. To ten czas, kiedy większość 

z nas porzuci myśli o nauce, głęboko schowa zeszyty i podręczniki oraz w końcu 

naprawdę odpocznie. 

Podejrzewam, że jeśli tylko pogoda pozwoli, nasz stok narciarski w Lubomierzu 

będzie przeżywał prawdziwe oblężenie. Bardzo się z tego cieszę, gdyż sport to 

zdrowie, radość i przygoda. Natomiast po szusowaniu proponuję znaleźć czas na 

odprężającą lekturę. 

Oto moje propozycje książek idealnych na ciągle jeszcze długie, zimowe wieczory: 

 Historia tajemniczego chłopca, który niespodziewanie wkroczył w z pozoru 

radosne życie grupy przyjaciół. Baza w lasku na wyspie. Szałasy, zabawy w podchody i pierwsza, 

młodzieńcza miłość. Doskonale napisana książka przygodowa, którą czyta się jednym tchem. 
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Opowieść dedykowana nastolatkom. Tekstu jest tutaj niewiele, ale za to każdy 

fragment zdaje się być niezwykle poruszający. Podobnie zresztą jak bardzo piękne i smutne ilustracje. 

Książka opowiada o trudach dorastania, o osamotnieniu i braku zrozumienia charakterystycznym dla 

tego okresu życia. Tematy trudne, ale warte przemyślenia. 

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE NADCHODZĄ!!! 
W czasie odpoczynku nie zapominajmy o zdrowiu i bezpieczeństwie! 

Ubierajmy się stosownie do pogody! 
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Zachowujmy ostrożność na stoku i podczas zabaw wokół domu! 

Odżywiajmy się zdrowo! 

Dbajmy o siebie poprzez odpowiednią ilość snu! 

Czytajmy codziennie ! 

Spędzajmy czas z rodziną! 

Wróćmy do szkoły zadowoleni i wypoczęci!  

UDANEGO  WYPOCZYNKU 
ŻYCZY 

Redakcja Gazetki 


