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02.09.2019 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał
Dyrektor Szkoły, witając zebranych rodziców, uczniów i
nauczycieli. Okolicznościową część artystyczną przygotowali
uczniowie klasy III i IV pod kierunkiem Pani M. Kuchty i Pani B.
Sadzikowskiej.
17.09.2019 r. uczestniczyliśmy w próbnej
ewakuacji z terenu szkoły, przeprowadzonej przez
Dyrektora Szkoły mgr. inż. Lucjana Pająka. Uczniowie
znają już drogi ewakuacyjne, więc pod opieką
nauczycieli sprawnie z nich skorzystali, udając się na
wyznaczone miejsc.
19.09.2019 r. uczniowie z klasy V i VII uczestniczyli w Pikniku
Historycznym „Pamięć i Tożsamość”. Poprzez gry terenowe zdobywali
wiedzę na temat naszej gminy, odwiedzając Dwór w Stryszowie, Kościół
Parafialny pod wezwaniem św. Jana Kantego, Galerię Produktu
Lokalnego oraz obserwując lokalne
kapliczki. Podsumowaniem pikniku był
smaczny poczęstunek.

21.09.2019 r. uczniowie ze szkolnego koła wolontariatu uczestniczyli w
Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Znów pokazaliśmy, że dbanie o
środowisko nie jest nam obce.
3 i 4.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
podziwiać niezwykłe eksperymenty naukowe przeprowadzone przez
przedstawicieli Małopolskiego
Centrum Nauki Cogiteon.

22.10.2019 r.
uczniowie klasy IV pod opieką P. A. Gałuszki wzięli udział
w cyklicznym odblaskowym marszu po terenie
Stryszowa, propagującym noszenie elementów
odblaskowych. Odwiedzili Ośrodek Zdrowia, GOPS,
pocztę, piekarnię, stację benzynową. Po drodze
rozdawali przechodniom ulotki informujące o znaczeniu
bycia widocznym na drodze oraz elementy odblaskowe.
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14.10.2019 r. uczniowie szkoły spotkali się z Panią Małgorzatą
Honbesch z Komisariatu Policji Powiatowej w Wadowicach. Pani
aspirant w ciekawy sposób przekazała informacje na temat
cyberbezpieczeństwa, sięgania po środki uzależniające oraz
konsekwencji dla łamiących prawo.
14.10.2019 r. uroczyście obchodziliśmy święto szkoły. W
tym roku gościem był Pan Wójt - Szymon Duman oraz szkolny
koordynator do spraw oświaty – Pan Marek Kwartnik.
Okolicznościową część artystyczną przygotowali uczniowie
klasy VI pod kierunkiem P. Marii Ryby-Bąk oraz P. Andrzeja
Gałuszki. Życzenia do pracowników szkoły skierowali goście,
Dyrektor placówki oraz Samorząd Uczniowski.

16.10.2019 r.
obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły – św. Jana Pawła
II. W tym roku część artystyczną przygotowała klasa V pod
kierunkiem księdza Krzysztofa Jarosza.
Wysłuchaliśmy cytatów naszego Patrona oraz wspólnie
zaśpiewaliśmy utwory bliskie Janowi Pawłowi II.
02.10.2019 r. przeprowadzone zostały wybory do SU. Tym razem kandydaci musieli wykazać się
kreatywnością, przygotowując swoją kampanię wyborczą. Spośród 4 kandydatów uczniowie wybrali
następujący skład:
przewodnicząca- Klaudia Bębenek
zastępca przewodniczącej- Justyna Studnicka
sekretarz-Anna Nenko
skarbnik- Jakub Nenko
Nowemu samorządowi gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów oraz wytrwałej pracy.
Kampania Społeczna
Uczniowie klas V –VIII uczestniczyli w spotkaniu z p. psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Radoczy,
która przybliżyła im wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy.
24.10.2019 r. uczniowie klas V- VIII
uczestniczyli w programie profilaktyki
zintegrowanej CUDER. Celem było m.in.
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia
płynące z nowoczesnych technologii i wskazanie
sposobów na rozważne korzystanie z
komputera, Internetu i telefonów
komórkowych.
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Szkoła Pamięta
W tym roku MEN zachęcało placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Szkoła pamięta”, której celem
było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia. 25 października2019 roku był
dniem kulminacyjnym. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tę akcję, odwiedzając groby zmarłych,
porządkując groby bezimiennych żołnierzy, spoczywających na naszym cmentarzu, paląc znicze.
Wspominali swoich bliskich oraz tych, którzy zapisali się w naszej historii.
08.11.2019 r . obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Okolicznościową część
artystyczną „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”
przygotowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Urszuli
Miki. Uczniowie przypomnieli okoliczności poprzedzające
odzyskanie niepodległości.
O godzinie 11.00 w
ramach akcji MEN „
Niepodległa do Hymnu
2019” odśpiewaliśmy
„Mazurka Dąbrowskiego”. Samorząd uczniowski przeprowadził
konkurs na najładniejszy kotylion. Pierwsze miejsce zajęła klasa IV,
drugie VIII, a trzecie V.

26.11.2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował coroczną
zabawę dla klas IV- VIII.
klasy

andrzejkowe

Oprócz tańców były przygotowane przez

wróżby.

Przeprowadzono

konkurs

na

najciekawszą. Pierwsze miejsce przyznano klasie V, drugie VI, a
trzecie VII. Teraz tylko czekać, aby przepowiednia się spełniła.
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Wigilia św. Katarzyny (24. 11)
i św. Andrzeja (29. 11) były to wieczory wróżb poświęcone miłości i
małżeństwu.
Kawalerowie mogli dowiedzieć się, jaka przypadnie im żona, a panny
odgadywały, kto zostanie ich mężem.
Katalog wróżb chłopięcych nie był urozmaicony. Kawaler wkładał pod
poduszkę karteczkę z imionami dziewcząt, a ranem wyciągał imię wybranki.
Mógł też wstawić do wody ściętą gałązkę wiśni albo czereśni. Jeśli zakwitła
w Wigilię Bożego Narodzenia, oznaczało to szybki ślub z ukochaną.
Dziewczęta puszczały na wodę igły. Jeśli się spotkały, znaczyło, że para
zostanie skojarzona.
Los kierował dłoń dziewczyny pod talerz z ukrytą rzeczą, np. pierścionek
oznaczał ślub, różaniec-klasztor, kwiatek-staropanieństwo, ziemia-śmierć.
Na podstawie „Encyklopedii tradycji polskich” R. Hryń - Kuśmirek, Z. Śliwy
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Oliwia Wąsik

Szasy

Jeśli spodziewacie się klasycznej, nudnej wakacyjnej przygody, którą opisał już każdy,
przykro mi, ale takiej tutaj nie znajdziecie. Więc pewnego ciepłego popołudnia trójka
znajomych: Lisa, Paweł i Julek stwierdzili, że te wakacje spędzą razem.
W piątek rano zaczęły się przygotowania do odbioru świadectw. Wreszcie wszyscy mogli
opuścić ich znienawidzoną szkołę. Jako że są z Krakowa, chcieli jechać na wieś, a w okolicy
wybudowali ostatnio Zalew Mucharski, więc tam się wybiorą. Po spakowaniu i ukradnięciu
vana swojego taty Paweł ruszył po resztę. Gdy dojechali na miejsce, rozłożyli się na polanie i
przygotowywali małą łódkę Lisy na następny dzień.
Wieczór minął im bardzo dobrze, cały czas się śmiali, bawili i cieszyli wakacjami.
Szczególnie Lisa, która była dziewczyną nie przejmującą się zbytnio opinią innych. Zawsze
ubrana na czarno, przepiękna brunetka z ogromną ilością piegów. Najprawdopodobniej
właśnie dzięki temu każdy chłopak w szkole był w niej zakochany. Natomiast Julek to
totalne przeciwieństwo. Szkolny kujon, ofiara losu, ale za to niesamowicie mądry. Nie ma
pytania, na które nie znałby odpowiedzi. Teraz czas na Pawła, zwykłego, zakompleksionego
chłopka. Ale jak to zwykle bywa, każdy ma pewnego rodzaju ,,super – moc'', a u Julka było
nią pływanie. Nikt nie pływał lepiej od niego. Nie chwalił się tym ani nie chciał być
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chwalonym. Po prostu chciał być. Wszyscy skończyli szkołę, ale nikt nie miał zamiaru iść na
studia. Wiem, co sobie myślicie, nikt do nikogo nie pasuje, ale cóż, to nietypowa historia.
Rano wszyscy wstali we wspaniałym humorze, w końcu mieli ich upragnione wakacje. Po
zjedzeniu śniadania ruszyli testować łódkę. Co prawda wprowadzenie jej do wody trochę
zajęło, ale już po dwudziestu minutach mogli cieszyć się słońcem na łajbie. Cały dzień śmiali
się, jedli i pili wcześniej przygotowane jedzenie i napoje. Wieczorem stwierdzili, że pora już
wracać do vana.
Kiedy zeszli z łódki i przybili ją do brzegu, Julek i Lisa szli przodem, natomiast Julek
potknął się o coś. Na początku pomyślał, że to kamień, ale gdy przyjrzał się temu bliżej,
okazało się, że to mała skrzynka. Zawołał resztę i niezwłocznie otworzyli zaskakująco łatwe
do otwarcia pudło. Ujrzeli przepiękną, dużą księgę. Tekst znajdujący się w niej mówił
o legendzie Zalewu Mucharskiego. Było tam napisane, że kilka milionów lat temu na
miejscu, w którym wtedy stali, było mnóstwo dziur, dziur znajdujących się w ziemi,
prowadzących do rozległych jaskini i tajemniczych tuneli. W tej niesamowitej podziemnej
krainie mieszkały Szasy.
Były to małe, kolorowe stworki przypominające bardziej pluszowe misie niż rzucające
zaklęcia bestie. Charakteryzował je kwadratowy kształt ciała i długie, sterczące, kolorowe
włosy. Szasy mieszkały tam od pokoleń, dopóki nie zaczęła się budowa. Ludzie zmienili ich
środowisko, zniszczyli ich tradycje, historie, rozbili rodziny. Już wtedy Szasy musiały się
ukrywać. Więc musiały się jakoś zemścić. Postanowiły rzucić klątwę na to miejsce. Od tego
czasu, gdy zginie ostatni członek rodu, każdy, kto stanie na ich ziemi, traci życie tragicznie
i w bardzo nieoczekiwanych momentach.
Po przeczytaniu tego, najpierw myśleli, że ktoś robi sobie z nich żarty i próbowali zachować
takie myślenie, ale nie było łatwo. Długo rozmawiali na ten temat i przysięgli, że nikomu
tego nie powiedzą i to będzie ich tajemnica, którą zabiorą ze sobą do grobu. Natomiast każdy
w tyle głowy miał myśl, że to jednak prawda. W końcu o takich sytuacjach czyta się tylko
w opowiadaniach, czy innych powieściach.
Od tych wakacji ich życie bardzo się zmieniło i już nigdy nie będzie takie samo…
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Oliwia Wąsik, kl. VIII

.

Twój Dom
Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku
i w czarnym
i tu, gdzie serce
że to jest
Polska.

Wanda

chopinowskim,
węglu Śląska,
mówi,
właśnie

Chotomska
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"Sprawozdanie z wycieczki klasowej do Krakowa"
Dnia 15 października 2019 r. nasza klasa siódma pod opieką pani wychowawczyni
Urszuli Miki wybrała się na wycieczkę do Krakowa.
Wyruszyliśmy autokarem o godz. 10 z parkingu przy naszej szkole. Ok. godz. 11
dotarliśmy na miejsce i udaliśmy się do teatru "Groteska", w którym obejrzeliśmy spektakl
pt. "Balladyna" na podstawie utworu Juliusza Słowackiego. Sztuka bardzo nam się podobała.
Obok aktorów występowały w niej lalki, które podkreślały baśniowy charakter
przedstawienia . Następnym punktem naszej wycieczki było Muzeum miasta Krakowa.
Zeszliśmy do podziemi krakowskiego Rynku i tam oglądaliśmy średniowieczny Kraków,
który tętnił życiem i był największym targowiskiem Europy. Zobaczyliśmy zrekonstruowaną
makietę miasta z XV wieku oraz poznaliśmy średniowieczne sposoby mierzenia i ważenia.
Po zakończeniu zwiedzania poszliśmy do restauracji Mcdonald's, gdzie spożyliśmy pyszne
choć niekoniecznie zdrowe przekąski.
Do domu wróciliśmy późnym popołudniem. Każdy z nas był bardzo zmęczony i
jednocześnie zadowolony z ciekawego wypadu do Krakowa.
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Kamil Pułczyński kl. VII

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru kontynuujemy
nasz cykl The English Corner.
Tym razem proponujemy wam relację z wizyty grupy naszych
uczniów w…. przeczytajcie sami 

Welcome to the U.S.
Consulate General in
Krakow

Uczniowie

mieli

naszej szkoły z kl. V I VI

okazję

Generalny

zwiedzić

Stanów

Konsulat

Zjednoczonych

Ameryki w Krakowie oraz poznać
strukturę

jego

funkcjonowania.

Na miejscu dzieci zobaczyły ciekawą
prezentację

dotyczącą

Parków

Narodowych w Stanach Zjednoczonych,
omówioną w języku angielskim przez
pracownika Działu Press and Culture.
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Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wicekonsul, któremu uczniowie chętnie zadawali pytania w języku
angielskim. Wizyta w Konsulacie USA była bardzo udana. Mamy nadzieję, że jeszcze tam przyjedziemy.
See you soon!

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta:
-Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
-Kiedy mamy słaby wzrok.
***
-Halo, sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadania?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan odpisać?
***
Przed klasówką nauczycielka mówi do uczniów:
-Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani – odpowiada jeden uczeń.
***
Dwaj uczniowie szarpią policjanta za mundur.
- Panie policjancie, prędko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?! Biją?!
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował.
***
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- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może zrobić tyle błędów?!- dziwi się nauczycielka,
oddając uczniowi pracę domową.
- Wcale nie jeden –odpowiada uczeń.- Pomagali mi mama i tata.
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Artykuły: uczniowie
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