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Czekamy na wiosnę 

Przyroda z zimowego snu 

Obudzi się 

Krokusy zakwitną 

Pierwiosnek do słońca 

uśmiechnie się 

Zrobi się zielono 

Zrobi się wesoło 

    Magdalena Kowalczyk 

 

 

 

 

 

Witaj siódma klaso 

W związku z nową reformą oświatową, Rady Gminy Słopnice przychyliła się do opinii 

rodziców uczniów z Podmogielicy wyrażoną w ankiecie i od przyszłego roku szkolnego nasza 

placówka będzie szkołą ośmioklasową. Dlatego w tym roku nie będziemy żegnać klasy 

szóstej, lecz będziemy witać klasę siódmą. Nowa organizacja niesie ze sobą duże wyzwania 

zarówno edukacyjne jak i wychowawcze. Wszystkim osobom związanym z działalnością 

szkolną w naszym środowisku, życzymy optymizmu, determinacji, spokojnej i twórczej 

atmosfery pracy.  

 

 

 

 

  



Wydarzyło się w tym roku szkolnym…. 
 

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, 

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela, 

Sprawowanie opieki nad grobami w Słopnicach Dolnych – trzymanie honorowych wart na cmentarzu  

Akademia z okazji Święta Niepodległości, 

Udział delegacji ze sztandarem we Mszy Św. w dniu 11 listopada na Chyszówkach, 

Jasełka szkolne,  

Szkolny Dzień Babci i Dziadka, Gminny Dzień Seniora, 

Podsumowanie roku Sienkiewiczowskiego, 

Spektakl profilaktyczny „Twoje nowe jutro”- kl. IV-VI,  

Spektakl profilaktyczny „Krowa kłamczucha”, kl.0-VI, 

Udział uczniów kl. VI w spotkaniu z aktorem z Teatru „Kultura żywego słowa” 

Spektakl „Rzymianie i Galowie” 

„Wizerunek w sieci i problem cyberprzemocy”- zaj. prowadzone przez pedagoga p. E. Cięciel – kl. II-VI, 

„Bezpieczeństwo, uzależnienia, odpowiedzialność karna” prowadzone przez mł.asp. Jacja Palkę, 

Warsztaty kl. IV – Szacunek, empatia wobec rówieśników – psycholog M. Kocęba-Ryś, 

Małopolski konkurs matematyczny – etap szkolny i rejonowy, 

Biblijny konkurs tematyczny – etap szkolny i rejonowy, 

Konkurs języka angielskiego „Focus”, 

Konkurs szkolny – Choinka moich marzeń, 

Gminny Konkurs ,,Kartka  Bożonarodzeniowa”- w kat. 5 latków II miejsce, w kat 6 l. - nagroda specjalna, 

Gminny konkurs kolęd i pastorałek- I i III miejsce klas IV-VI, I i III miejsce kl.0, III miejsce kl.III, 

Konkurs II  Limanowskiego Dyktanda, Ogólnopolski Konkurs Pionier- ortograficzny 

Małopolski konkurs humanistyczny – etap szkolny, 

Małopolski konkurs języka angielskiego – etap szkolny, 

Ogólnopolski konkurs Olimpus (j. polski, angielski, matematyka), 

Turniej „Młodzież zapobiega pożarom” –etap gminny I, II, III, miejsce. –etap powiatowy –II miejsce. 

Konkurs biblioteczny –czytelnik miesiąca, 

Konkurs plastyczny -  Ilustruję w Pustyni i w puszczy –H. Sienkiewicz, 

Konkurs „Zdrowe odżywianie – podejmuję wyzwanie” 

Zawody w piłce nożnej chłopców – II miejsce – etap gminny 

Zawody w piłce nożnej dziewcząt – II miejsce – etap gminny 

Wycieczka Klasy II-III  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach, 

Wycieczka do Krakowa kl. IV-VI – Zoo, Kopalnia Soli w Wieliczce, 

Wycieczka rowerowa do Limanowej, Wycieczka do kina do Nowego Sącza 

Wycieczka do jednostki wojskowej do Krakowa 

Rajd Cichociemnych – udział uczniów kl. VI, 

Udział w programach unijnych „Jeżdżę z głową”, „Już pływam”, „ Mały mistrz”, 

Zajęcia – doświadczenia przyrodnicze,  

Andrzejki, Mikołajki szkolne, Wigilie klasowe 

Środowiskowy bal przebierańców-zabawa karnawałowa, 

Udział w Gminnym Pikniku Zimowym 2017, Zajęcia organizowane podczas ferii,  

Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”; Święto drzewa; zbiórka makulatury; zbiórka  nakrętek, 

Kampania „Niebieska wstążka” 

Akcja  „Świąteczna paczka”, 

Akcja ,, Góra grosza”; Akcja „Pomóż i Ty”; Akcja „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, 

Udział w akcji ,,Szklanka mleka”; Udział w akcji ,,Owoce w szkole”, 

Zorganizowanie akcji  ,,Szklanka gorącej herbaty” , 

Udział w programie „Trzymaj Formę”; Bieg po zdrowie”, 

Kontynuacja programu edukacyjnego ,, Czyste powietrze wokół nas”, 

Realizacja programów „Nie pal przy mnie proszę”: „Znajdź właściwe rozwiązanie”: „Mały mistrz”: 

Wszystkim dziękujemy za reprezentowanie szkoły i aktywny udział w zajęciach!  
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…. 

Ojczyzna –nasz kraj drogi 

Kocha ją każdy; bogaty, ubogi 

Piękne ma góry, lasy, jeziora 

Zwłaszcza gdy wiosny 

nadchodzi pora. 

 

Są ciche wioski, gwarne miasta 

A liczba mieszkańców jest 

ogromniasta 

Co tam Ameryka czy inne kraje 

Tu jest ma Ojczyzna, więc tu 

zostaję 

 
Szczepan Palacz 

 

 

Jestem Polakiem 
 

 

 

Moja Ojczyzna 

 

Moja Ojczyzno -daję ci serce 

daję Ci miłość i szacunek 

przyrzekam troski najwięcej, 

spełnię Twój każdy warunek 

 

Ty kochasz jak serce matki, 

Tyś patronką mych wzruszeń, 

Tobie powierzam wloty, upadki, 

i nie ulegnę pokusie. 

 

Dziś flaga powiewa,  

w biało –czerwonym kolorze, 

dziś hołd Polska śpiewa, 

o Twym bohaterskim honorze. 

 
Martyna Kulpa 
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Przyjaźń 

Pod drzewem króliczek siedział, 

kicał, kicał, kicał, 

A koło niego świnka chrumkała, 

i w błotku się taplała, 

Wtem wilk skradał się, 

Bo śniadania nie zjadł, 

I chrapkę na króliczka i świnkę 

miał, 

Lecz razem postawili się mu, 

I wilka w las przegonili, 

I tak się bajka kończy, 

O zwierzątkach trzech 

Mikołaj Nawalaniec 

    Bocian i krowa 

Raz na łące stała krowa, 

Taka w łatki –odlotowa. 

Dalej bociek sobie stał, 

Czegoś w trawie poszukiwał. 

Gdy go krowa zobaczyła, 

Wnet się w nim zauroczyła. 

Ale bociek skrzydła miał, 

Jak ją ujrzał –nogę dał! 

    Martyna Staśko 

Idzie sobie kaczka, 

a za nią pisklęta. 

Sama wysiedziała 

te małe kurczęta. 

Runęły do wody, 

robią pokaz mody, 

Wytrzepują pióra, 

Znowu dadzą nura 

  Łukasz Marcisz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zgadnij co znaczą związki frazeologiczne! 

 
 

Związki frazeologiczne – to trwałe połączenie wyrazów o powszechnym 
znaczeniu. Wiele frazeologizmów zachowuje stare wyrazy i archaiczne formy, 
które wyszły z użycia. 
 
 
 
 
Mieć dom na głowie – mieć dużo obowiązków 
domowych, zmartwień i spraw do załatwienia.  
 
 

 
 
Chodząca encyklopedia – człowiek 
o rozległej wiedzy.  
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„NIE” piszemy łącznie z : 

 Rzeczownikami np.: Nie +  = Niewiedza 

 

 

 Przymiotnikami w stopniu równym np.: 

 

Nie +  = Niewysoki  

 

 Przysłówkami w stopniu równym np.: 

Nie +  = Niewysoko 

 
„NIE” piszemy rozdzielnie z : 

 

 

 Czasownikami np.: Nie +  =Nie  pisać 

 

 

 

 Liczebnikami np.: Nie +  = Nie  pięć 

  

Pisownia „NIE” z różnymi częściami mowy : 
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Smacznego 
Prezentujemy przepisy przygotowany przez naszą uczennicę. Może przyda się na święta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy do wychowawcy: 
 

Szanowny Panie Wychowawco! 

Nazywam się[…]. Piszę ponieważ chcę Pana prosić o zorganizowanie sklepiku w szkole. 

W tym sklepiku mogłyby być bułki z szynką albo serem, troche słodyczy i jakieś picia. 

Proszę o rozważenie mojej propozycji jak najszybciej i odpowiedź.  

Z góry dziękuję […] 

Z przykrością  przekazuję, że przepisy nie pozwalają na prowadzenie sklepiku z artykułami 

spożywczymi w naszej szkole.  Wychowawca 

 

Chcielibyśm wycieczkę dwudniową, ale tylko z naszą klasą. 

Nie ma sprawy, czekam na propozycje.Wychowawca 

 

Bo chłopcy przezywają (…) i to jest chamskie! 

No, chłopcy!! Niedawno były Walentynki, a Wy już tak brzydko robicie?  
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– Janie! 

– Słucham, panie hrabio. 

– Czy możesz mi przysunąć fortepian? 

– Będzie pan grał, panie hrabio? 

– Nie, ale zostawiłem na nim cygaro. 

 

 

– Mamusiu, czy ja po śmierci pójdę do 

nieba? – mały dinozaur pyta mamę. 

– Nie, synku, do muzeum. 

 

W mieszkaniu Nowaków dzwoni telefon. 

– Dzień dobry, tata w domu? 

– Wstyd powiedzieć, ale taty nie ma. 

– A dlaczego wstyd? 

– Bo nie lubię kłamać. 

 Policjant zatrzymuje kierowcę. 

– Proszę o prawo jazdy. 

– Jak to? – dziwi się kierowca. – Przecież dałem 

je panu w zeszłym tygodniu. 

 

Młody człowiek poucza właściciela sadu: 

– Pan ciągle pracuje starymi metodami. Będę 

zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu 

uzbierać choćby 10 kg jabłek. 

– Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbierałem z 

niego gruszki. 

 

Robotnicy wnoszą fortepian na ósme piętro. Na 

szóstym piętrze jeden mówi: 

– Mam dobrą i złą nowinę… 

– Zaczynaj od dobrej. 

– Zostały nam jeszcze dwa piętra. 

– A zła? – Chyba pomyliłem bloki. 
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ROZRYWKA NA DOBRY HUMOR 


