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AKTUALNOŚCI 

 

Nadszedł czas powrotu.  

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 

rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 8:30. Następnie uczniowie, 

rodzice i nauczyciele udali się do szkoły. Klasa V przedstawiła 

program artystyczno-muzyczny, w którym wierszem, piosenką 

oraz życzeniami wielu sukcesów powitali nowy rok szkolny. 

Upamiętniona została również 79. rocznica wybuchu II wojny 

światowej. W uroczystej akademii wzięli udział Wójt Gminy 

Słopnice pan Adam Sołtys, pani Dyrektor Małgorzata Sułkowska, 

nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły.  

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I 

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ 

 

W atmosferze radości i dobrego humoru upłynęła uroczystość 

Dnia Nauczyciela i Ślubowania kl. I w SP 4. Na okolicznościowe 

spotkanie przybyli ks. Marian Kaim - absolwent szkoły, 

nauczycielki emerytki: pani Julia Czepiel i pani Maria Sroka, 

emerytowani pracownicy obsługi szkoły, rodzice trójek klasowych 

oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Aby uczcić prace swoich 

drogich Nauczycieli i Wychowawców, trud Katechety, Dyrekcji 

oraz wszystkich pracowników Szkoły, uczniowie klasy V i VII 

przedstawili różne scenki humorystyczne. Żartom i kawałom nie 

było końca… i bardzo dobrze, bo przecież taka chwila 

wytchnienia i dystansu jest konieczna dla zrównoważenia trudów 

codzienności.  

Dzień Edukacji Narodowej to również odpowiednia okazja do 

włączenia w życie społeczności szkolnej nowych adeptów.              

W tym roku ślubowanie złożyło dziewięciu uczniów. Pani 

Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Nowo mianowani 

uczniowie przedstawili swój program artystyczny, w którym 

wykazali się już niemałą wiedzą. Na zakończenie uroczystości, 

przewodnicząca Rady Rodziców, p. Ewa Opioła, złożyła 

Pedagogom gorące życzenia i zaprosiła na słodki poczęstunek. 

Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy wszelkiej 

pomyślności w pracy, a uczniom sukcesów i miłych wspomnień. 
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WYCIECZKA NA ŚCIEŻKĘ HISTORYCZNO-EDUKACYJNĄ 

 1. PSP AK 

 
Korzystając z pięknej, jesiennej pogody uczniowie naszej szkoły wybrali się na plenerową lekcję 

historii – partyzanckimi szlakami w naszej miejscowości. Wycieczkę rozpoczęliśmy od pomnika 

partyzanckiego w Słopnicach Górnych, gdzie uczciliśmy pamięć wszystkich partyzantów walczących 

w latach 1939-1945. Kolejnym punktem naszej podróży było zrzutowisko „Sójka”, gdzie uczniowie 

poznali niezwykle ciekawą historię zrzutów partyzanckich. Następnie przez Małgorzycę dotarliśmy 

do osiedla Groń, aby posłuchać historii rodziny Kurnytów. Wycieczka była dla wszystkich 

prawdziwą lekcją naszej lokalnej historii. 

                       

 

ODBLASKOWA SZKOŁA 
W dniu 18.10.2018 r. miał miejsce przemarsz 

uczniów, który odbył się drogą główną, 

prowadzącą przez Słopnice. Uczniowie kl. VIII 

ubrani w kamizelki odblaskowe, wraz                       

z opiekunami i panem aspirantem sztab. 

Krzysztofem Jabłońskim wyruszyli promować 

bezpieczeństwo w naszej Gminie. Podczas 

spaceru zaprezentowali przygotowane 

wcześniej transparenty z hasłami: „Kierowco 

zwolnij”, „Bądź trzeźwy kierowco!” „Zapinaj 

pasy”, „Odblaski ratują życie”, „Zapnij dziecko 

w foteliku”. W ramach akcji uczniowie 

wspólnie z policją zorganizowali patrol 

drogowy. Zatrzymanym kierowcom 

przypominali o obowiązku zapinania pasów, 

zwracali uwagę na odpowiednie przewożenie 

dzieci w fotelikach oraz o ograniczeniu 

prędkości przy szkołach. Po zakończonej 

kontroli uczniowie wręczali jabłka oraz ulotki 

promujące bezpieczną jazdę. Głównym celem 

akcji było zaapelowanie do świadomości 

kierowców odnośnie odpowiedzialnego 

poruszania się po drodze. 

 

VIII ŚWIATOWY DZIEŃ 
TABLICZKI MNOŻENIA 

 

28 września w naszej szkole odbył się VIII 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Wszyscy uczniowie mieli okazję poćwiczyć 

tabliczkę mnożenia rozwiązując ciekawe 

łamigłówki i rebusy, układając puzzle, 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. 
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WIECZORNICA PATRIOTYCZNA 

 
Ojczyzna to wielkie słowo. Pisało o niej wielu pisarzy i poetów, śpiewano o niej wiele pieśni                            

i piosenek, mówiono o niej głośno i w zakamarkach. Ale zgodnie, Polacy zawsze chcieli i chcą 

wolnej ojczyzny. Dlatego też z ogromną radością uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości w montażu słowno - muzycznym - wieczornicy patriotycznej, która odbyła się                       

8 listopada w naszej szkole. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Słopnice pan 

Adam Sołtys, ks. proboszcz Jan Gniewek, ks. senior Marian Kaim, dyrektorzy szkół z terenu Gminy 

Słopnice, społeczność Słopnic, absolwenci naszej szkoły, rodzice uczniów, uczniowie oraz 

nauczyciele. Ta niezwykła lekcja historii rozpoczęła się w kaplicy kościelnej różańcem za 

walczących o wolność oraz mszą świętą w intencji Ojczyzny. Następnie, w budynku SP nr                            

4 uczniowie wierszem i piosenką przedstawili losy polskich żołnierzy i polskiego narodu. Licznie 

przybyli goście chętnie włączyli się we wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Spotkanie uświetniła 

prezentacja multimedialna oraz spotkanie z komendantem Józefem Piłsudskim, który w ciekawy 

sposób odpowiadał na pytania uczniów. Nie zabrakło również najmłodszych uczniów naszej szkoły, 

którzy ubrani w barwy narodowe, zaprezentowali się w wierszu Władysława Bełzy " Katechizm 

polskiego dziecka" oraz piosence "Jestem Polką i Polakiem". Narrację całego wieczoru uzupełniał 

konferansjer, który krótkimi komentarzami przeprowadził słuchaczy przez dzieje polskiej historii.  

Spotkanie odbyło się przy dekoracji symbolizującej długą i dramatyczną drogę do wolności, biało- 

czerwonym orle oraz biało - czerwonej fladze. Atmosferę wieczornicy stworzyły liczne lampiony 

oraz tlące się światło w panującym półmroku. Pragniemy serdecznie podziękować przybyłym 

gościom za wspólne spotkanie, jednocześnie życząc nam wszystkim, aby Polska zawsze była wolna, 

a my abyśmy żyli w niej jak najpiękniej, żyjąc nie tylko dla siebie ale i dla innych. 
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15 września uczniowie naszej szkoły: Martyna Kulpa, Marta Florek, Karolina Kowalczyk, 

Nikodem Kowalczyk, Bartłomiej Bień, Karol Ubik, Łukasz Marcisz pod opieką p. Anety 

Florek wzięli udział w Ogólnopolskim Biegu Niepodległości w Zalesiu, pod patronatem 

marszałka wojewódzwa małopolskiego i starosty limanowskiego. Celem imprezy było 

upamiętnienie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz propagowanie aktywności 

fizycznej i zdrowego stylu życia. Dwie uczennice bardzo dobrze zaprezentowały się w biegu 

na dystansie 600 m  w kategorii wiekowej ur. 2006 i stanęły na podium.  

I miejsce - Martyna Kulpa  

II miejsce - Marta Florek 

Gratulujemy sukcesu!! 

 

 

 

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Kolarstwie Górskim 
 

 

20 września uczniowie: Sebastian Kowalczyk, Filip Gaura, Bartosz Więcek, Nikodem 

Kowalczyk, Karol Ubik, Martyna Kulpa, Karolina Kowalczyk reprezentowali naszą szkołę na 

Mistrzostwach Powiatu w Kolarstwie Górskim, które odbyły się na trasie w Zalesiu.  Po 

zaciętej rywalizacji na trasie wyścigu Sebastian Kowalczyk zajął III miejsce w swojej 

kategorii wiekowej, kwalifikując się tym samym do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy 

sukcesu!  
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Magdalena - jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza kobietę pochodzącą                   

z miejscowości Magdala, położonej nad jeziorem Genezaret w Palestynie. W Polsce imię 

Magdalena występuje od XIII wieku. Najczęściej używane formy zdrobniałe to: Magda, 

Madzia i Magdalenka. W języku angielskim imię to brzmi Magdalene oraz Madeline,                   

a w języku francuskim Madeleine.  

Najbardziej znaną osobą noszącą to imię była Maria Magdalena obecna na kartach 

Ewangelii. Inne znane osoby noszące imię Magdalena to: Magdalena Cielecka - aktorka, 

Magdalena Zawadzka - aktorka, Magdalena Samozwaniec - pisarka i poetka, żyjąca                   

w XX wieku. 

Weronika - imię pochodzące z języka greckiego od słów: phero – niosę i nike –   

zwycięstwo. Najczęściej używane formy zdrobniałe to: Wera, Werka i Nika.  

W języku angielskim imię to brzmi Veronica, a w języku niemieckim Veronika. Znane 

osoby noszące imię Weronika to: Weronika Nowakowska-Ziemniak - biathlonistka oraz 

Weronika Rosati - aktorka. 

Zuzanna - imię to ma pochodzenie biblijne. W języku hebrajskim brzmi Szoszana                 

i oznacza lilię wodną. Oprócz pełnej wersji imienia Zuzanna, często stosowane są jego 

zdrobnienia. Najczęściej używane zdrobniałe formy to: Zuza, Zuzia, Zuzka i Zuzanka.  

Po angielsku imię Zuzanna brzmi Susanne, jednak często stosowane są inne formy 

angielskie, takie jak Susan czy Sue. Podobne brzmienie ma to imię w innych językach. 

Obcojęzyczne formy imienia Zuzanna to np. Zuzana, Suzana. 

Jakub - imię pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob i oznacza 

ten, którego Jahwe chroni. W Polsce imię Jakub znane było od XIII wieku. Od 2000 do 

2015 roku było to najczęściej nadawane dzieciom płci męskiej imię w Polsce. 

Najbardziej popularne zdrobnienia imienia Jakub to: Kuba, Kubuś oraz Jakubek. 

W języku angielskim imię Jakub brzmi James. Stosowane są też inne formy angielskie: 

Jacob i Jim. Wersja niemiecka imienia Jakub to Jakob, a hiszpańska Santiago. 

6 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99


Imię Jakub nosił jeden z patriarchów Starego Testamentu, syn Izaaka, wnuk Abrahama 

i ojciec dwunastu synów, przodków dwunastu plemion izraelskich. Imię Jakub nosiło aż 

dwóch apostołów, z których jeden, Jakub Starszy, został patronem Hiszpanii. W ciągu 

wieków wielu sławnych ludzi nosiło to imię. Sławny angielski żeglarz i odkrywca żyjący                   

w XVIII w. - James Cook; prezydent Stanów Zjednoczonych urzędujący w XX w i nadal 

żyjący - James Carter. Wśród znanych sportowców imię to noszą: polski piłkarz Jakub 

Błaszczykowski oraz czeski skoczek narciarski Jakub Janda. 

Ze świata nauki  
Ciekawostki z królestwa głębin 
 

Oceany pokrywają 71% powierzchni Ziemi. Średnia głębokość na tych olbrzymich 

przestrzeniach wynosi 3,8 km.  

Życie w wodzie bardzo różni się od życia na lądzie i ma kilka zalet. Morska woda łatwo 

unosi swoich mieszkańców. Zarówno wielkie, masywne zwierzęta, jak i małe, delikatne 

organizmy mogą swobodnie dryfować w morskiej wodzie. 

 

➢ W oceanach żyją olbrzymie stworzenia, takie jak płetwal błękitny, osiągający 30 

m długości i masę 150 ton.  

 

➢ W głębinach morskich żyje żebropław, który ma 2 m długości i kilka milimetrów 

długości. 

 

➢ Parzydełka meduzy szeroko rozpościerają się w wodzie tworząc trującą sieć,               

w którą łapią się mniejsze zwierzęta.  

 

➢ Plankton to zawieszone w toni wodnej rośliny i słabo pływające zwierzęta, które 

przemieszczają się wraz z oceanicznymi prądami. Organizmy  

planktonowe oglądane pod mikroskopem mają dziwne i piękne kształty. 
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