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 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
   

 

  

 ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ 
  

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

W uroczystości udział wzięli 

uczniowie, grono pedagogiczne, 

a także zaproszeni goście.  

Na koniec części artystycznej, 

uczniowie wręczyli wszystkim 

nauczycielom, symboliczne 

wrzosy. W ten sposób 

najpiękniej jak mogli 

podziękowali im za trud, który 

codziennie wkładają w ich 

wychowanie.  

 

 
 

13 października 2017 r. dla 

uczniów naszej szkoły był 

okazją do wyrażenia 

wdzięczności nauczycielom 

z okazji ich święta. W tym 

dniu odbyła się uroczysta 

akademia przygotowana 

przez uczniów klasy 4 pod 

opieką wychowawczyni - 

mgr Aliny Lachcik.  
 

39 ROCZNICA WYBORU 

KAROLA WOJTYŁY NA 

PAPIEŻA 

 

 

 

 

 

16 października w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel 
z okazji 39. rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na papieża, 
który przybrał imię -  Jan 
Paweł II. Uczniowie z klasy VI                     
i VII przypomnieli uczniom 
życiorys JanaPawła II.Na 
pewno ten wspaniałyczłowiek 
zostanie na zawszew naszej 
pamięci.Przedstawienie 
zostało przygotowane przez 
ks. Henryka Brdeja i uczniów                 
z klasy VI i VII. 
 

 

Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy z serca dziękujemy! 

 

Dzień Edukacji Narodowej był  wyjątkowo ważny dla 

uczniów klas pierwszych. Podczas Akademii odbyło się ich 

ślubowanie  na uczniów naszej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy pierwszej: Grucel Weronika, Kowalczyk 

Eliza, Kowalczyk Wiktor, Liszka Łukasz, Sołtys Julia, 

Wojcieszak Kamil. Wychowawca: mgr Krystyna Poręba.  
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  PAMIĘTAMY! 
 

  
CHWAŁA BOHATEROM 

 
1 listopada to czas zadumy i refleksji. Również czas 
wspomnień o bliższych i dalszych zmarłych. Jak co 
roku nasza szkoła wystawiła warty honorowe na 
grobach bohaterów z okresu II wojny światowej, 
które znajdują się na cmentarzu parafialnym. Do 
grobów przychodzili ze zniczami starsi i młodsi 
mieszkańcy naszej gminy, także goście i rodacy, 
którzy na tutejszym cmentarzu bywają raz w roku. 
Niezwykle wzruszające było, kiedy przychodzili 
dziadkowie i pradziadkowie naszych uczniów                      
i wspominali wydarzenia związane z mogiłami przy 
których stały nasze warty. Była to ważna lekcja 
patriotyzmu i szacunku dla przeszłych pokoleń. 
Wartę trzymali: Magda Wierzycka, Karina Wikar, 
Julia Palacz, Wiola Gaura, Kuba Więcek, Karol 
Wójtowicz, Bartek Bień, Bartosz Więcek, Michał 
Banach, Łukasz Marcisz, Mikołaj Nawalaniec, 
Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik. W imieniu 
wszystkich mieszkańców Słopnic dziękujemy im za 
pełnienie tych zaszczytnych obowiązków. 
 
 

 

 
 

11 LISTOPADA 
 
W dniu 10 listopada br. w naszej szkole odbyła 
się doniosła uroczystość - wspomnienie 99-tej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Po 123 latach niewoli, po okresie prześladowań, 
powstań narodowych i nadziei nasza Ojczyzna 
znów stała się wolna. Historię walki                                
o niepodległość przedstawili uczniowie klasy IV. 
Na montaż słowno - muzyczny składały się: 
komentarze historyczne, pieśni powstańcze, 
poezja patriotyczna i drama. 
Ważnym elementem obchodów uroczystości                  
w szkole był też odświętny strój wszystkich 
uczniów i kotyliony biało - czerwone. 
Mamy nadzieję, że upamiętnianie tych 
doniosłych wydarzeń pomoże nam dumnie 
kontynuować tradycje przodków. 
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ODBLASKOWY PATROL 
 

PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ  
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ODBLASKOWA SZKOŁA 

[Nazwa firmy] 

[Adres firmy] 
[Numer telefonu] 
[Numer faksu] 
[Adres e-mail] 

[Motto firmowe] 

Jak nas znaleźć w sieci Web: 
[Adres URL firmy] 

 

Pomimo chłodnego środowego poranka, 

„Odblaskowy patrol” ruszył na spotkanie 

kierowcom. Uczniowie i koordynatorzy konkursu 

razem z Policją zatrzymywali pojazdy i rozdawali 

ulotki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Ponadto za pomyślną kontroli 

kierowcy otrzymywali owoce. Początkowo 

kierowcy byli zaskoczeni widokiem uczniów w 

odblaskach, dzieci jednak szybko wyjaśniały jaką 

akcję promują. Widać było uśmiech, wyrazy 

sympatii i uznania. Kierowcy chwalili pomysł i 

zaangażowanie dzieci w działania mające na celu 

bezpieczeństwo na drodze. Obiecywali też 

rozwagę za kierownicą. 

W oddziale przedszkolnym odbyły się bardzo ciekawe i niezwykle ważne 

zajęcia. Do przedszkolaków przyszła nasza pielęgniarka szkolna pani 

Małgorzata Kwiatkowska. Przyniosła ze sobą specjalnego manekina. To 

na nim właśnie pani Małgosia pokazywała dzieciom jak udzielać 

pierwszej pomocy, bo taki właśnie był temat dzisiejszych zajęć – zasady i 

sposoby udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki aktywnie 

uczestniczyły w zajęciach, uważnie słuchały i starały się zapamiętać jak 

najwięcej ważnych informacji. Ratowanie życia i udzielanie pierwszej 

pomocy jest bardzo ważną umiejętnością, której powinniśmy uczyć się 

od najmłodszych lat. 

 

 

RODZINNIE, ZDROWO            

I ODBLASKOWO! 

10 października w naszej 
szkole odbył się dzień                    
z odblaskami. Uczniowie 
wszystkich klas oraz 
nauczyciele, w tym dniu 
mieli na sobie kamizelki lub 
inne elementy odblaskowe.  

Pamiętajmy, że odblaski 
ratują życie! Z tym hasłem 
również tego dnia, późnym 
popołudniem uczniowie 
wraz z rodzicami                                 
i nauczycielami wybrali się 
na „odblaskowy spacer”, 
promujący bezpieczeństwo 
i noszenie odblasków wśród 
naszej społeczności 
lokalnej. Z odblaskami                   
i  transparentami 
maszerowali, pokazując jak 
ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych 
przez wszystkich pieszych. 
Mieszkańcy Podmogielicy              
z uśmiechem i aprobatą 
spoglądali na nasz marsz.  
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                              Turniej 
„ „                             Z podwórka na stadion” 

 

 JUŻ PŁYWAM 
 

 

12 października na stadionie Klubu 
Sportowego Sokół Słopnice rozegrano 
Finał Powiatowy XVIII Turnieju                     
„Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku" w kategoriach chłopców                 
U-12. Naszą szkołę reprezentowała 
drużyna w składzie: Jakub Więcek, 
Bartosz Więcek, Filip Gaura, 
Maksymilian Bień, Szczepan Palacz, 
Przemysław Banach, Sebastian 
Kowalczyk, Karol Kulpa, Michał Banach, 
Kamil Gaura pod opieką p. Anety Florek. 
W najliczniejszej kategorii limanowskich 
finałów, po emocjonujących grach 
eliminacyjnych wyłoniono ósemkę 
ćwierćfinałową, do której 
zakwalifikowała się „Czwórka Słopnice”. 
Chłopcy dzielnie walczyli o miejsce na 
podium. Wygrali wysoko z SP Laskowa. 
Niestety zabrakło szczęścia                               
w decydującym meczu               z Kasiną 
Wielką i ostatecznie zajęli miejsce IV                      
w powiecie limanowskim. Gratulujemy 
młodym piłkarzom i życzymy dalszych 
sukcesów! 

Uczniowie z klasy IV-VI po raz kolejny przystąpili 
do projektu "Już pływam". Zajęcia odbywają się 
na krytej pływalni w Limanowej. Kurs jest 
realizowany w cyklu 9 dwugodzinnych, 
cotygodniowych lekcji na basenie wraz                           
z instruktorem nauki pływania. Realizacja 
projektu umożliwia zdobycie podstawowych 
umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami 
bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami 
oraz ze sposobami ich zapobiegania, rozważnego 
i aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz 
poprawy kondycji i podniesienia ogólnej 
sprawności fizycznej uczniów.  

 

Strefa fitness – żyj aktywnie, 
 myśl pozytywnie 

SPORT 

 

 

W naszej szkole odbywają się zajęcia sportowe dla 
uczniów klas IV-VI z elementami gimnastyki korekcyjno – 
kompensacyjnej, współfinansowane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Gminę Słopnice. Realizowane 
zajęcia mają na celu edukację zdrowotną uczniów                      
w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania prawidłowej postawy ciała 
oraz kształtowanie umiejętności ruchowych o charakterze 
zdrowotnym, przeciwdziałających powstawaniu wad 
postawy, jak również zapobieganie nadwadze i otyłości 
wśród uczniów. Zachęcanie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego i uprawiania tzw. sportów bezpiecznych. 
Ćwiczenia ruchowe prowadzone są przez instruktora 
fitnessu. 
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VIII Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia 

 
 

29 września w naszej szkole odbył się VII 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Wszyscy uczniowie mieli okazję poćwiczyć 

tabliczkę mnożenia rozwiązując ciekawe 

łamigłówki i rebusy, układając domino, czy 

grając w tabliczkowego ślimaka. 

Największą jednak popularnością cieszyły 

się tabliczkowe kolorowanki. Chętni 

uczniowie wzięli udział w zmaganiach 

konkursowych o tytuł "Eksperta Tabliczki 

Mnożenia".  

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich 

zapraszamy już za rok na kolejną edycję 

Dnia Tabliczki Mnożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIAT NAUKI 

 
Internet – sieć wokół Ziemi 
Czy wiesz, że….. 
 

➢ nazwa ,,Internet” to skrót od angielskiego 

zwrotu internetwork, dosłownie 

oznaczającego „ międzysieć ”. Termin ten 

określa układ komunikacyjny złożony                      

z wielu sieci komputerowych połączonych ze 

sobą za pomocą odpowiednich narzędzi; 

 

➢ przebywając w niemal dowolnym zakamarku 

ziemskiego globu, można błyskawicznie 

przesłać wiadomość  w każde miejsce, gdzie 

istnieją komputery połączone z Internetem; 

 

➢ początek Internetowi dała amerykańska 

militarna sieć komputerowa ARPANET; 

 

➢ przeglądarki internetowe to programy 

komputerowe, które służą do 

przeszukiwania zasobów Internetu, 

pobierania zawartości poszczególnych 

dokumentów oraz odtwarzania danych 

multimedialnych. Najpopularniejsze 

przeglądarki internetowe na świecie to: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google 

Chrome; 

 

➢ znak @, zwany w Polsce małpą, nie 

odpowiada żadnej głosce, dlatego w różnych 

językach się go inaczej odczytuje, np. we 

Włoszech jest to chiocciola („ślimak”), a w 

Finlandii miukumauku(„miau miau). 

 

 

 

 
 
 

❖ Ojciec przegląda szkolny 

dzienniczek Jasia: 

- Co to, znowu jedynka z 

historii!? 

-Niestety, historia lubi się 

powtarzać – odpowiada 

chłopiec. 
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