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AKTUALNOŚCI 

                     
 

6 grudnia, jak co roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie ze 

Świętym Mikołajem. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały 

na zaproszonego gościa. Gdy tylko Mikołaj wchodził do sal na 

buziach dzieci pojawiało się zdziwienie, zaskoczenie, ale przede 

wszystkim widoczny był uśmiech. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, 

wysłuchał wielu piosenek i wierszy. Wszystkie dzieci pięknie 

podziękowały za prezenty, pożegnały Mikołaja i zaprosiły Go na  

przyszły rok. 

 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

WIGILIE KLASOWE 

W serdecznej i niepowtarzalnej atmosferze obyły się po raz kolejny 

spotkania uczniów z wychowawcami i gośćmi przy wigilijnym stole. 

Małe Rodziny - czyli dzieci i nauczyciele od klasy 0 do 8 świętowali 

w swoich salach, które w tym wyjątkowym dniu były niczym salony 

rodzinne. Stoły nakryte białymi obrusami, a na nich świece, sianko, 

opłatek, tradycyjne dania i życzenia, życzenia, życzenia...Na 

zakończenie odbyło się wspólne kolędowanie dyrekcji, nauczycieli        

i uczniów przy akompaniamencie akordeonu. 
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JASEŁKA 2018 

 

W SZKOLE 
W jasełka przygotowane przez panią Annę 

Święch, Kingę Ryś-Bacę i Barbarę Ryż 

zaangażowali się uczniowie od klasy II do 

klasy VII. Tegoroczne jasełka pod hasłem 

MALEŃKA PRZYSZŁA MIŁOŚĆ, odbyły się 

w naszej szkole 19 grudnia 2018 r. Zaproszono 

na nie licznych gości: władze Gminy Słopnice, 

Radnych, przedstawicieli Rady Rodziców, 

Dyrekcję, nauczycieli, pracowników, 

emerytów, księdza prałata oraz rodziców. 

Natchnieniem do głębszej refleksji było 

pokazanie jak poprzez miejscowości naszego 

kraju Maleńki Zbawiciel w ramionach swojej 

Matki przychodzi do każdego, kto tego 

potrzebuje i zechce otworzyć swoje serce na to 

spotkanie.  

 

 
 

 

W KAPLICY 
 

6 stycznia dla całej podmogielickiej 

społeczności, w Kaplicy pw. Ducha Świętego 

uczniowie SP4 z klas 0, II, IV, V, VI i VII 

przedstawili Jasełka. 

 

 

 
 

 
 

 

3 



ŚRODOWISKOWY BAL KARNAWAŁOWY 
 

Wszyscy bawią się wspaniale w naszej szkole w karnawale. 
 

Dnia 17.01.2019r. odbył się długo wyczekiwany środowiskowy bal karnawałowy, zorganizowany 

przez Dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły. Bal ten jest atrakcją lubianą przez małych i dużych. 

Muzyka, dekoracje i barwne stroje sprzyjały wyśmienitej zabawie. Dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w licznych zabawach w rytmie muzyki, był także poczęstunek przygotowany przez 

Radę Rodziców. Uśmiech nie znikał z ust dzieci i dorosłych. Kolejny bal karnawałowy już za rok. 

Zapraszamy! 

                

       
                  

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

Dnia 7 lutego 2019r. odbył się w naszej szkole koncert życzeń dla babć i dziadków z okazji ich 

święta. Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się dostojni goście, wśród nich także 

Wójt Gminy Słopnice pan Adam Sołtys, pani Dyrektor Małgorzata Sułkowska, ksiądz Prałat Marian 

Kaim, nauczyciele, rodzice i dzieci. W czasie koncertu mogliśmy usłyszeć wiersze, piosenki i utwory 

muzyczne, a także zobaczyć tańce, które wnuczęta przygotowały dla babć i dziadków. Całości 

koncertu dopełnił przepięknie wykonany przez uczniów klasy 7 i 8 walc z filmu „Noce i dnie”. 

Kochane babcie i kochani dziadkowie życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności.                     

A najbardziej życzymy Wam i sobie abyśmy spotkali się znowu za rok. 
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V GMINNNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

31 stycznia w naszej szkole na hali sportowej odbył się V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

którego byliśmy współorganizatorami wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Słopnicach.  

Wśród zwycięzców byli także uczniowie naszej szkoły.  

 

Kategoria przedszkole: 

II równorzędne miejsce dla „WESOŁYCH KOLĘDNIKÓW” SP Nr 4 

Wyróżnienia: duet: WERONIKA FLOREK i EMILIA BIEŃ z SP Nr 4 

 

Kategoria klas I – IV: 

Soliści: wyróżnienie: NIKODEM KOWALCZYK, SP Nr4 

Zespoły wokalne i grupy kolędnicze: II miejsce dla: „GRUPY KOLĘDNICZEJ” SP 4 

Wyróżnienie: duet: FAUSTYNA BIEŃ I WIKTORIA JASICA SP Nr 4 

 

Kategoria klas V – VIII: 

Soliści: I miejsce: WIOLETTA GAURA, SP Nr 4 

II równorzędne miejsce: MAGDALENA WIERZYCKA SP 4  

Grupy kolędnicze: III miejsce: „GRUPA KOLĘDNICZA” SP Nr 4 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom !!! Zapraszamy za rok. 

 

 

I MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE  

„ EKOLOGICZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY” 
 

Uczniowie naszej szkoły: Miłosz Banach kl. VII i Angelika Staśko kl. VII wzięli udział                                

w powiatowym konkursie „Ekologiczny stroik bożonarodzeniowy”. Celem konkursu było 

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia 

I miejsce w kategorii klas IV – VIII przypadło Angelice Staśko, a Miłosz Banach otrzymał 

wyróżnienie w tej samej kategorii. 
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Wiktoria 
  Imię żeńskie, pochodzące z łaciny (łac. victoria - zwycięstwo). W mitologii rzymskiej 

nosiła je rzymska bogini zwycięstwa i chwały. Jego męskim  odpowiednikiem jest 

Wiktor. Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, imię Wiktoria zajmowało 

4. miejsce w grupie imion żeńskich w 2009 roku.  

   Znane osoby o tym imieniu to m.in.: 

• Królowa Wiktoria Hanowerska, panująca w latach 1837 - 1901 w Wielkiej 

Brytanii. 

• Victoria Beckham, tancerka, aktorka i piosenkarka, była członkini zespołu Spice 

Girls. 

Kinga 
  Imię żeńskie, pochodzące z języka węgierskiego, powstałe jako zdrobniała forma 

imienia Kunegunda, które to z kolei pochodzi z języka niemieckiego i oznacza kogoś 

"walczącego dla swego rodu". 

  Znane osoby o tym imieniu to m.in.: 

• Święta Kinga, węgierska królewna, żona księcia krakowskiego Bolesława 

Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek, zmarła 24 lipca 1292 

roku w Starym Sączu, patronka ubogich i górników solnych. 

• Kinga Baran, polska siatkarka, zdobywczyni m.in. złotego medalu Mistrzostw 

Polski kadetek w Poznaniu w 1998 roku i Mistrzostw Europy kadetek w 1999 roku. 

Michał 
  Imię męskie, wywodzące się z Biblii od jednego z archaniołów. Po hebrajsku oznacza 

"któż jak Bóg". Jego żeńska forma to Michalina. 

  Znane osoby noszące to imię to m.in.: 

• Michał Tomasz Wiśniowiecki, herbu Korybut, będący królem Polski oraz wielkim 

księciem litewskim w latach 1669 - 1673. Syn Jaremy Wiśniowieckiego. 

• Michał Anioł Buonarotti, włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt, wybitny 

przedstawiciel epoki renesansu. Jego najbardziej znane dzieła to np. "Pieta" 

oraz "Dawid", a także freski w Kaplicy Sykstyńskiej. 

Dawid 
  Imię męskie, wywodzi się z Biblii i po hebrajsku oznacza "ukochany".  

  Znane osoby o tym imieniu to m.in.: 

• Dawid, syn Jessego z Betlejem, starożytny król Izraela, ojciec Salomona. 

• David Beckham, angielski piłkarz, w latach 2000 - 2006 kapitan angielskiej 

reprezentacji w piłce nożnej. 
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Ze świata zwierząt 
 

 Ssaki to zwierzęta o wielkich zdolnościach adaptacyjnych. Każdy z gatunków ma 

jednak najodpowiedniejsze dla niego środowisko do życia. Z kolei każdą krainę 

geograficzną, od głębin oceanów po spiekotę pustyń, zamieszkuje wiele różnych 

gatunków ssaków. 

 Ssaki latające  
 Nie tylko ptaki latają. Latać potrafią także nietoperze. Nietoperze śpią we dnie, 

wisząc głową w dół. W nocy wylatują na poszukiwanie pożywienia; orientują się                           

w ciemnościach wydając serie wysokich dźwięków. Sposób, w jaki dźwięki te odbijają 

się od ciał owadów, skał i innych przeszkód, pozwala nietoperzom na dokładne określenie 

ich położenia. Są to jedyne ssaki zdolne do rzeczywistego lotu; tak zwane latające 

wiewiórki pomimo nazwy wykonują tylko długie skoki. 
 

Czy wiesz, że...? 

• Adaks - antylopa z Sahary nigdy nie pije wody bezpośrednio, czerpie wodę tylko 

z pożywienia. 

• Słonie zjadają ponad ćwierć tony pożywienia dziennie. 

• Gepard jest najszybszym ssakiem - biega z prędkością 100km/h. 

• Koala wygląda jak niedźwiadek, należy jednak do torbaczy noszących małe                        

w kieszeni. 

• Panda wielka żywi się bambusem, który jest mało pożywny. Panda musi zjeść go 

bardzo dużo - na jedzenie poświęca 10 - 12 

godzin dziennie.  

 

 
 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



                            

 

 

Sudoku! 
  Uzupełnij diagram sudoku. Pamiętaj, że w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w 

każdym małym kwadracie cyfry od 1 od 9 mogą pojawić się tylko raz. 
 

4 6   1 3   8   9 

5 7 8     2   4   

  9 1 4 7   2 5   

7   5   4 9   3 8 

8   4 7   6 5 9   

  2   8 5 3   1 4 

2   7   9   1     

  8 9 3 2 7   6   

6     5   1     7 

 

 

Zagadka logiczna! 
  Ewa i Szymon wybrali się do miejscowego sklepu, aby kupić przybory szkolne. 

Dziewczynka wybrała zestaw kolorowych długopisów, a chłopiec jeden zeszyt w kratkę. 

Za całość dzieci zapłaciły 25 złotych. Zestaw długopisów Ewy był droższy od zeszytu 

Szymona o 15 złotych. Ile kosztowały długopisy, a ile zeszyt? 

 

 

 

 

 

 

ZAGADKI I REBUSY 
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Krzyżówka literacka 
Sprawdź swoją książkową wiedzę! 

  Rozwiąż poniższą krzyżówkę, a dowiesz się jak nazywała się znana polska poetka             

i noblistka z dziedziny literatury. 

  1. Znany polski poeta i pisarz, autor 

wielu wierszy i opowiadań dla dzieci, m.in. 

wiersza  "Lokomotywa". 

  2. Dom, w którym mieszkała rudowłosa 

Ania, główna bohaterka powieści L. M. 

Montgomery, nazywał się "... Wzgórze". 

  3. Książka Aleksandra Kamińskiego, 

nosząca tytuł "Kamienie na ..." opowiada      

o działalności polskiego ruchu oporu 

podczas II wojny światowej. 

  4. Nazwisko sławnego polskiego poety, 

tłumacza, eseisty, historyka literatury, 

dyplomaty i laureata Nagrody Nobla           

w 1980 roku. 

  

  5. Powieść F. H. Burnetta o przygodach 

Mary, Colina i Dicka to "... ogród". 

  6. Poeta polski okresu renesansu, autor 

licznych utworów, trenów i fraszek. 

  7. Jeden z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni                       

i w puszczy". 

  8. Najsławniejszy angielski dramatopisarz z XVI wieku, twórca m.in. "Hamleta", 

"Makbeta" oraz "Romea i Julii". 

  9. Polski poeta, autor wielu bajek i wierszy dla dzieci. Jednym z jego popularnych 

utworów jest np. wiersz "Tańcowała igła z nitką".  

  10. Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza o losach rycerza Zbyszka z Bogdańca       

i dwórki Danusi ze Spychowa, rozgrywająca się na przełomie XIV i XV wieku. 

  11. Imię pana Kleksa, ekscentrycznego tytułowego bohatera znanej powieści dla dzieci. 

  12. Krótki wierszowany utwór epicki zawierający morał o charakterze żartobliwym. 

  13. Jeden z największych polskich poetów epoki romantyzmu, wieszcz narodu 

polskiego, który napisał m.in. "Balladynę". 

  14. Tytułowa bohaterka opowiadania E. E. Schmitta. Wolontariuszka, która spędza 

czas z umierającym na raka Oskarem. 

  15. "Mały ..." - dzieło Antoine de Saint-Exupéry znane na całym świecie. Jest to 

powieść filozoficzna, jeden z najważniejszych utworów literackich XX wieku. 

  16. Brytyjski pisarz literatury fantasy, autor "Hobbita" oraz "Władcy pierścieni". 

  17. Krzysztof Kamil ... - polski poeta, zginął w Powstaniu Warszawskim. Jeden z jego 

najbardziej znanych utworów to "Elegia o chłopcu polskim". 

Hasło: ...................................................... 
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