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też wypróbować własnych sił w 
praktycznym działaniu. Okazuje 
się, że chociaż niejedna osoba 
sądzi, iż potrafi udzielić 
pomocy, to kiedy trzeba działać 
-nie zawsze wszystko się udaje. 
Bardzo ważna jest kolejność 
wykonywanych czynności. Czy, na 
przykład, wiedzieliście od jakiej 
informacji trzeba zacząć 
wezwanie pomocy przez telefon? 
Dobrze –od tego gdzie 
jesteśmy.  
Na zakończenie spotkania 
uczniowie obejrzeli, utrzymany 
w żartobliwej konwencji, film 
instruktarzowy o udzielaniu 
pierwszej pomocy.  

 

 

 

II MIEJSCE MIŁOSZA BANACHA 
W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w IV Wojewódzkim Konkursie 
Literacko-Historycznym 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową Nr 45 w Krakowie. 
Myślą przewodnią konkursu było 
hasło „Przeszłość nie jest krainą, 
którą łatwo opuścić. Literackie 
wspomnienia z historii mojej 
rodziny”.  
Duży sukces odniósł Miłosz Banach, 
który zajął w wojewódzkiej 
rywalizacji drugie miejsce. Jego  
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adresatom. Do poczty 
walentynkowej wpłynęły nie tylko 
kartki z życzeniami, ale nawet 
bukiety kwiatów i maskotka. Akcja 
cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM  

15 lutego 2016r. naszą szkołę 
odwiedził podróżnik z gorlickiej 
grupy "Trzask" pan Grzegorz 
Chachura. Pan Grzegorz zabrał nas 
w podróż po Meksyku- po tym 
ogromnym kraju, który chociaż 
geograficznie leży na 
kontynencie 

północnoamerykańskim, kulturowo 
zdecydowanie należy do Ameryki 
Łacińskiej. Naszą wirtualną wyprawę 
rozpoczęliśmy od stolicy - Mexico 
City - wielomilionowej metropolii 
otoczonej koroną gór. Podróżnik 
opowiadał legendę o założeniu miasta, 
krwawych rytuałach Azteków, a 
także barwnie przedstawił kilka 
aspektów lokalnego kolorytu, np. 
muzyków mariachi, podróże metrem, 
zakupy na targu, czy skalę ostrości 
papryki. W swojej prezentacji 
podróżnik pokazał nam także 

zabawa. Babcie i dziadkowie 
odpowiadali na pytania wylosowane z 
magicznego pudełka. Goście bawili się 
wybornie, co rusz dało się słyszeć 
gromkie salwy śmiechu.  
To był dzień pełen wrażeń i radości. 
Oby takich dni było w naszym życiu 
jak najwięcej.  

WALENTYNKI W NASZEJ 
SZKOLE!  
Zgodnie ze szkolnym obyczajem 
Samorząd Uczniowski zorganizował 
pocztę Walentynkową. Wszyscy 
chętni uczniowie na przerwach mieli 
możliwość wrzucenia swoich 
pocztówek do poczty walentynkowej, 
które potem zostały wręczone 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Dnia 3 lutego w SP4 odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka.  
Imprezie towarzyszyło hasło: 
"WIWAT DLA BABCI, WIWAT 
DLA DZIADKA, TEGO WAM 
ŻYCZY WNUCZĄT GROMADKA".  
Gośćmi honorowymi byli oczywiście 
babcie i dziadkowie uczniów naszej 
szkoły. To dla nich wnuczęta z 
oddziału przedszkolnego i klasy IV 
przygotowały akademię. Najpierw 
jednak przybyłych gości powitała 
pani Dyrektor Małgorzata 
Sułkowska, potem odbył się występ 
dzieci z kółka tanecznego. Po nich 
przedszkolaki poprzez wiersze i 
piosenki wyrazili swoją miłość i 

szacunek dla babć i 
dziadków. Nie było na sali 
ani jednej babci, która nie 
wzruszyłaby się słysząc 
słowa: 
"Nie pytajcie, nie pytajcie 
kogo wolę, 
bo to sprawa, bo to sprawa 
całkiem łatwa,  
lepsza babcia, lepsza 
babcia niż przedszkole,  
bo jest tylko, bo jest tylko 
moja własna" 
i ani jednego dziadka, któremu nie 
zadrżałoby serce ze wzruszenia gdy 
usłyszał:  
"Najdroższy dziadku, to jest 
piosenka,  
którą śpiewają Tobie wnuczęta,  
nie o zabawce, ani o kwiatku,  
to jest piosenka o naszym dziadku". 
Czwratoklasiści natomiast 
przedstawili klasykę gatunku czyli 

inscenizację bajki pt. "Czerwony 
Kapturek". Jak na prawdziwą bajkę 
przystało historia zakończyła się 
szczęśliwie no i oczywiście z 
pouczającym morałem. Następnie 
przedszkolaki zatańczyły do utworu 
"Gumi Miś" i otrzymały za taniec 
gromkie brawa.  
Uwieńczeniem jakże 
emocjonującego dnia była wspólna 
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pozostałości starożytnych 
cywilizacji indiańskich oraz kilka 
meksykańskich osobliwości takich 
jak podwodne rzeźby u wybrzeży 
Jukatanu.  

 SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM 
MEDYCZNYM  

uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
wcielić się w role ratowników 
medycznych. W czasie ciekawego 
spotkania z Panem Rafałem 
Bugajskim ratownikiem medycznym 
dzieci zapoznały się z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Mogły 

Dzięki wizycie podróżnika mieliśmy 
niepowtarzalną okazję przymierzyć 
sombrero oraz zobaczyć prawdziwe 
ziarna kakaowca.  

PODRÓŻNIK 

Prelekcja na pewno będzie 
niezapomnianą lekcją wykorzystywaną w 
nagłych zdarzeniach.  

RATOWNIK 



I MIEJSCE W MINI PIŁCE 
RĘCZNEJ W ELIMINACJACH 
GMINNYCH  

Gratulujemy sukcesu naszym 
chłopcom, którzy zdobyli pierwsze 
miejsce w rozgrywkach w gminnym 
turnieju w mini piłkę ręczną. W 
niełatwych zawodach wykazali się 
walecznością i skutecznością. Mecze 
miały bardzo wyrównany poziom. Do 
końca wszystko mogło się wydarzyć. 
Niewątpliwie najbardziej 
zauważonym zawodnikiem turnieju 
był Kamil Wikar z kl.VI. Cieszymy 
się, że to właśnie nasi chłopcy 
ostatecznie odnieśli zwycięstwo. 
„Podmogielica” będzie reprezentacją 
gminy w kwietniowych rozgrywkach 
powiatowych. 

wsparciu finansowym 
województwa małopolskiego oraz 
gminy Słopnice.  

Czytadełko 

AKTUALNOŚCI 
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Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w IV Wojewódzkim Konkursie 
Literacko-Historycznym 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową Nr 45 w Krakowie. 
Myślą przewodnią konkursu było 
hasło „Przeszłość nie jest krainą, 
którą łatwo opuścić. Literackie 
wspomnienia z historii mojej 

rodziny”.  
Duży sukces odniósł Miłosz Banach, 
który zajął w wojewódzkiej 
rywalizacji drugie miejsce. Jego 
praca „Miłość Stanisława Kurnyty i 
Anny Woźniak na tle wydarzeń II 
wojny światowej” została wysoko 
oceniona przez jury, zarówno za 
dobór tematu jak i atrakcyjną 
formę. Stanisław Kurnyta był 
absolwentem naszej szkoły. W czasie 
okupacji, jako młody chłopak działał w 
partyzantce. Wsławił się 
skonstruowaniem własnego radia i 
przekazywaniem uzyskanych tą 
drogą wiadomości. Został 
aresztowany i zastrzelony przez 
Niemców. Tragiczna śmierć 
przerwała wspólne plany na 
przyszłość dwojga młodych ludzi. 
Nie mniej ciekawe historie opisywali 
pozostali uczestnicy konkursu z 
naszej szkoły:  
Karol Wójtowicz - „Historia mojej 
rodziny – reportaż”, 
Szymon Palacz, praca -„Wojenna 
tułaczka mojego pradziadka Jana 
Ubika”. 
Podejmując się uczestnictwa w 
konkursie uczniowie pokazali, że 
bliska jest im historia ich „Małej 
Ojczyzny”. Na tym właśnie polega 
dzisiejszy patriotyzm -aby 

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć na naszej stronie! 

www.sp4.slopnice.iap.pl 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI 
PROJEKTU "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ"  

Kolejna edycja Małopolskiego 
projektu "Jeżdżę z głową" nauki 
jazdy na nartach/snowboardzie 
skierowanego do uczniów III i IV 
klas szkół podstawowych, nie 
umiejących jeździć/biegać na 
nartach/snowboardzie 
dobiegła końca. Nasza szkoła 
od 19 stycznia włączyła się w 
ten projekt, dzięki któremu 
uczniowie z klasy III uczyli 
się podstaw poprawnej 
techniki jazdy na nartach 
biegowych, a także 
bezpiecznego korzystania z 
tras. Zajęcia realizowane były 
na trasie narciarstwa 
biegowego „Mogielica". Na 
zakończenie projektu 
wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 
Projekt realizowany był przy 

pamiętając o przeszłości 
współtworzyć piękną przyszłość.   

Dziękujemy uczestnikom 
konkursu za ich wysiłek i 

godne reprezentowanie naszej 
Szkoły. Niech ta postawa 
będzie przykładem dla ich 
rówieśników. Pani Alinie 

Lachcik, naszej polonistce, 
dziękujemy za 

zainteresowanie tematyką i 
przygotowanie uczniów do 

konkursu. 
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Życzenia od naszych 

Uczniów 

Dzień Babci I Dziadka 

MAKSYMILIAN KL. III 

 

Najukochańsza Babciu. Życzę Ci 

zdrowia, szczęścia I 100 lat. 

Moja babcia jest  kochana. Gdy z nią rozmawiam 

bardzo się cieszy. Kocham babcię za to, że jak 

byłam mała to opiekowała się mną. 

Martyna Kulpa, kl. III 

Moja babcia ma na imię Maria. Lubi spędzać czas z 

rodziną, dlatego ją bardzo kocham.  

Najukochańsza Babciu życzę Ci zdrowia, szczęścia  I 

100 lat życia. 

ŁUKASZ 



Czytadełko 

 

Str. 5 

 

Karolina Ubik 

Moja babcia ma na imię Anna. Cieszę się, gdy jest ze mną  w trudnych sytuacjach. 

Moja babcia ma na imię Anna. 

Lubimy razem spędzać czas przy 

pieczeniu pierników I herbacie. 

Życzę Ci dużo szczęścia I radości. 

Magdalena Wierzycka 

 

Życzę Ci dużo zdrowia. Sto 

lat życia I żebyś zawsze 

była uśmiechnięta 

FILIP, KL. III 

Dziadku kocham Cię za to, że gdy 

byłam chora odwiedziłeś mnie.  

Dziadku, Dziadku żyj 100 lat. 

Karina 

MICHAŁ I KAROL 

 

Żyj nam babciu lat ze dwieście, boś najlepsza w całym mieście. Gdy 

za bardzo rozrabiamy pod twe skrzydła uciekamy. 
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http://www.sp4.slopnice.iap.pl  
Odwiedź naszą stronę! 

Radziecki statek podpływa do afrykańkiego portu. 

Marynarz rzuca line cumowniczą na brzeg krzycząc do 

Murzyna stojącego na nabrzeżu: 

-Dzierzi linu!- Murzyn nie rozumie. Rosjanin znów rzuca 

cumę krzycząc: 

-Dzierzi linu!- Murzyn stoi bez ruchu. 

Rosjanin pyta: 

-Gawari pa ruski?- Cisza. 

-Parlez vous francais?-Cisza. 

-Sprechen Sie Deutsch?-Cisza. 

-Do you speak English? 

-Yes, I do. 

- No to dzierzi linu! 

Nauczycielka sprawdza prace domowe z 

matematyki. 

-Jasiu, znowu pomyliłeś się przy dodawaniu. 

Wyszło Ci dwa razy więcej niż powinno. 

-Tatuś mi pomagał przy odrabianiu lekcji– 

odpowiada Jasiu. 

-A kim jest twój tata z zawodu? 

-Kelnerem. 

...miejsce gdzie mieszka łos ? 

ŁOSIEDLE 

...łos  morski? 

ŁOS MIORNICA 

...s rodkowa częs c  łosia? 

ŁOS RODEK 

...8 łosi? 

ŁOSIEM 

...głupi łos ? 

ŁOSIOŁ 

...łos  na S niez nicy? 

ŁOS NIEŻ ONY 

...jasny łos ? 

ŁOS WIECONY 

http://www.sp4.slopnice.iap.pl/

