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CZYTADEŁKO 



                                                                                                                       

                                                           DZIEŃ ZIEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
                                   

   

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Z okazji „Święta Ziemi” w naszej szkole odbyło się krótkie 

przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy II oraz 

przedszkolaków. Dzięki niemu cała społeczność SP4 

przypomniała sobie oraz na nowo uświadomiła jak ważne jest, aby 

wszyscy wspólnie dbali o dobro naszej wspólnej planety Ziemi. Są 

to rzeczy proste także do wykonania: segregacja śmieci, 

oszczędność wody i energii elektrycznej. To tylko niektóre 

aspekty naszej troski o środowisko, w którym żyjemy. Warto o nie 

dbać, leży to bowiem w interesie całej ludzkości.

 
 

                  

                     
 

  

 

 

 

 

 

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO 

Miesiąc maj to dla nas Polaków czas uroczystości i wspomnienia 

ważnych dla kraju wydarzeń. Uczniowie naszej szkoły dając wyraz 

patriotyzmu przygotowali akademię z okazji 228. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Podczas akademii 

mogliśmy wysłuchać pięknych wierszy oraz utworów muzycznych, 

młodzież przypomniała również przebieg i znaczenie tamtych 

majowych wydarzeń. Pamiętajmy, że naród, który nie zna swojej 

przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości, dlatego powinniśmy          

z pełną czcią i szacunkiem obchodzić nasze narodowe święta. 

 

 

DZIEŃ OTWARTY  

 
W oddziale przedszkolnym odbył się dzień otwarty. Uczestniczyli         

w nim rodzice wraz z dziećmi już uczęszczającymi do zerówki oraz 

dzieci, które dopiero od września przyjdą do oddziału 

przedszkolnego. Zaproszona została również – jako gość honorowy 

– pani Dyrektor Małgorzata Sułkowska. Program dnia obejmował:  

- Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Kingę Ryś – 

Baca. Obfitowały one w różnorodne gry i zabawy językowe oraz 

ruchowe, w które zostali zaangażowani rodzice. Ogromną radość 

sprawiły rodzicom i dzieciom zabawy : „Make the teddy”, zabawa 

ruchowa „ Head – shoulders” oraz piosenka „Pinocchio” . 

- Potem odbyły się zajęcia muzyczno - ruchowe, a po nich warsztaty 

plastyczne prowadzone przez panią Barbarę Ryż. W czasie zajęć 

muzyczno - ruchowych dzieci i rodzice wspólne bawili się przy 

muzyce. Wiele pozytywnych emocji sprawiła wszystkim zabawa         

w „Figury”, a jeszcze więcej radości wspólny taniec „Gummy bear”. 

W czasie gdy rodzice chwilkę odpoczywali dzieciaki zatańczyły dla 

nich taniec „Hafanana”. Na zakończenie po zajęciach ruchowych 

odbyły się warsztaty plastyczne. Z pudełek po sokach oraz                      

z różnorodnych materiałów plastycznych, dzieciaki i rodzice 

stworzyli przepiękne flakony lub jak kto woli pudełeczko na 

cukierki, guziki, nici. Wspólna zabawa wywołała wiele 

pozytywnych emocji i sprawiła, że dzieci, które po wakacjach 

przyjdą do zerówki będą się czuły w naszej szkole „jak w domu”. 
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ROWEROWY  ŚWIAT 
 

Nasz szkoła była gospodarzem gminnego 

konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”. Drużyny występowały w dwóch 

kategoriach - dzieci młodsze (do 5 klasy) oraz 

dzieci starsze. Nas reprezentowali: Kinga 

Kowalczyk, Weronika Kowalczyk, Karol 

Kulpa, Bartosz Więcek. W grupie starszej 

walczyli Łukasz Marcisz, Karol Ubik i Kuba 

Więcek. 

Po testach pisemnych (z przepisów i z 

pokonywania skrzyżowań) oraz jeździe po 

torze przeszkód, nasza drużyna młodzików 

zajęła pierwsze miejsce i będzie 

reprezentowała gminę w konkursie 

powiatowym. Trzymamy kciuki. Sukces 

indywidualny odniósł też Karol Ubik zajmując 

drugie miejsce. Podobnie wypadła jego 

drużyna. Znajomość przepisów drogowych                 

i umiejętność sprawnego poruszania się po 

drogach na pewno przydadzą się dzieciom –

teraz w czasie jazdy rowerem, ale                            

i kiedyś poruszając się samochodem . 

Dziękujemy zawodnikom za reprezentowanie 

szkoły i opiekunowi za przygotowanie 

drużyny. Wszystkim życzymy „szerokiej 

drogi”. 

 

 
 

 

I i II MIEJSCE W  POWIATOWYM 
KONKURSIE STROIK 

WIELKANOCNY 
 

Uczniowie naszej szkoły: Angelika Staśko kl. 

VII, Magdalena Florek kl. V, Bartłomiej Bień 

kl. V i Wiktoria Jasica kl. I wzięli udział             

w powiatowym konkursie "Ekologiczny 

stroik wielkanocny". Celem konkursu było 

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz 

folkloru związanego ze świętami Wielkiej 

Nocy, pobudzenie aktywności twórczej, 

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni 

plastycznej, a także wymiana doświadczeń          

w zakresie dekoracyjnym. 

Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodnicząca – Agata Zięba Wicestarosta 

Limanowski oraz Członkowie – Ewa Filipiak 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Limanowskiego, Wojciech Włodarczyk 

Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, 

Bogusław Kowalski Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

dokonała oceny stroików oraz wybrała 

laureatów, przyznając im I, II, III miejsca 

oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. 

 

 I miejsce zajęła Angelika Staśko 

 II miejsce Magdalena Florek 

 

Wszyscy nagrodzeni otrzymali cenne 

nagrody, które osobiście odebrali 26 kwietnia 

w Starostwie Powiatowym w Limanowej. 

Naszym uczennicom towarzyszyła pani 

Dyrektor Małgorzata Sułkowska. 

 

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do 

udziału w kolejnych konkursach 
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DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 
 

‘’ PASJA ZABIJA AGRESJĘ’’ 

 
 Dnia 6 czerwca 2019r. po raz ósmy w naszej szkole odbył się Dzień Bez Przemocy pod 

hasłem „PASJA ZABIJA AGRESJĘ”. Wszyscy uczestnicy ubrani byli w białe podkoszulki oraz 

na wejściu otrzymali plakietkę z hasłem dnia. O 9.00 pani Dyrektor Małgorzata Sułkowska 

powitała przybyłych gości, rodziców, uczniów oraz nauczycieli.  

 Jako pierwszy głos zabrał Ks. Stanisław Wojcieszak, który opowiedział o swojej pasji do 

sztuki. Pasja Księdza to między innymi: malarstwo; pierwszy obraz na szkle namalował 

11.02.2001r. (w sumie w swoim dorobku ma kilkaset obrazów). Przeważa w nich tematyka 

religijna, zwyczaje i obrzędy związane z życiem górali oraz oryginalne kompozycje kwiatowe. 

Ksiądz napisał także wiele książek, np. „Pani Nasza Limanowska”, „Słopnice – Ziemia kapłańska 

i błogosławiona ”,itp. Swoją historią zachęcał do wytrwałości i systematyczności w rozwijaniu 

talentów i pasji. Ponadto zaprezentował swoje prace (obrazy, książki), które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i ciekawością nie tylko wśród uczniów, także rodziców i nauczycieli.  

 Kolejny gość P. Barbara Wardęga poprowadziła warsztaty plastyczne w plenerze 

„malowanie na folii”, podczas których udzielała wielu cennych wskazówek jak malować, by 

ukazać piękno widziane swoją wyobraźnią. Pani Barbara – młoda utalentowana malarka, maluje 

„od zawsze”. Inspiracji szuka w plenerach, często przy okazji malując: pejzaże, kwiaty, zwierzęta 

oraz martwą naturę. W jej twórczości szczególne miejsce zajmują obrazy o tematyce sakralnej. 

Malarską opowieść o cierpieniu i ostatnich godzinach życia Chrystusa tworzy seria 38 obrazów, 

gdzie oprócz płótna, farb i pędzla „użyła” własnego serca.  

 Nasi uczniowie również mogli zapoznać się z kolarstwem górskim, biorąc udział                            

w prezentacji klubu Gravity Revolt. Prezes pan Piotr Gaik przekazał cenne informacje na temat 

rozwijania zamiłowania do ekstremalnego sportu, towarzyszącej determinacji. Zwrócił szczególną 

uwagę na dbanie o bezpieczeństwo w trakcie treningów. Ponadto podkreślił jak ważną rolę pełni 

odpowiedni sprzęt i wyposażenie każdego zawodnika. Dodatkowo uczniowie mogli wykonać 

praktyczne ćwiczenia na rowerach.  

 Swoją obecnością zaszczycili nas także Żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego 

pod kierunkiem pana Mariana Gaury, absolwenta naszej szkoły. Uczniowie mieli okazję wziąć 

udział w praktycznych ćwiczeniach wojskowych. Pod okiem medyka doskonalili umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, przygotowywali sprzęt do skoku spadochronem oraz poznawali całe 

wyposażenie żołnierza do przeprowadzenia koniecznych działań.   

 „Odpowiedzialność ucznia” to temat prelekcji do uczniów, którą poprowadził pan Artur 

Urbaniak, psycholog PPP w Limanowej. Poruszył on zagadnienia dojrzałych decyzji, właściwego 

reagowania w sytuacjach niewłaściwych zachowań oraz pozytywnej asertywności. Również 

rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem. Bezpieczeństwo od 

zawsze jest priorytetem naszych działań dydaktyczno - wychowawczych, dlatego uczniowie                     

w tym dniu wysłuchali prelekcji pana policjanta i zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, by 

bezpiecznie poruszać się po drodze.  

 Uczniowie mieli również okazję na świetną zabawę na okazałej zjeżdżalni, gdzie radość 

nie miała końca. Temu wszystkiemu towarzyszyło wspólne grillowanie, które zawdzięczamy 

rodzicom, towarzyszącym nam corocznie w tym wyjątkowym dniu. Pieczoną kiełbaską mogliśmy 

posilić się i nabrać sił do dalszej zabawy. Podsumowaniem dnia był wspólny aerobik na świeżym 

powietrzu, prowadzony przez instruktor fitness panią Barbarę Wrona. Na zakończenie każdy 

uczeń otrzymał słodki upominek od Rady Rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w naszej 

pamięci. Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i gościom. 

                4 
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Cuda architektury 

• Wieża Eiffla ma 300 metrów wysokości i masę około 7000 ton. Z jej szczytu można 

oglądać malowniczą panoramę Paryża. 
 

• Tower Bridge - ,,Most Wieży" - to zwodzony i podwieszany most w Londynie, w Anglii, 

nad rzeką Tamizą. Leży blisko twierdzy Tower, stąd jego nazwa. Stał się symbolem 

Londynu. 
 

• Najwyższy most świata to Viaduc de Millau we Francji. Ma 300 metrów wysokości i 

prawie dwa i pół kilometra długości.  
 

• Nowy stadion Wembley jest najnowocześniejszy na świecie. Ma on aż 90 000 miejsc. 

Charakterystyczny wygląd nadaje mu 133-metrowy stalowy łuk, a rozsuwany dach 

stadionu waży 7000 ton. 
 

• Wieżowiec Burj Dubai w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest najwyższą 

budowlą wzniesioną przez człowieka (830 m). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA 
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Karol i Karolina 

Karol to męskie imię pochodzenia frankijskiego oznaczające człowieka mężnego 

lub wojownika. Jego staroskandynawskie znaczenie to człowiek, mąż.  

Do Polski imię to dotarło po przyjęciu chrześcijaństwa. Od imienia cesarza Karola I 

Wielkiego, pochodzi nazwa polskiego władcy – król.  

Karolina jest  żeńskim odpowiednikiem  tego imienia. Pochodzi od słowa charal, 

carl w języku starogermańskim.  

Karolina w innych językach to Caroline, Charlotte, Carola, Carol, Karla, Carrie. 

 

Dominik i Dominika 
 Dominik jest imieniem męskim, pochodzącym z łaciny. Wywodzi się od 

słowa dominicus oznaczającego „Pański”, „należący do Boga”.  

 Dominika  to jego żeński odpowiednik. Dosłownie oznacza „należącą do Pana”, ale 

pochodzi od określenia niedzieli, zwanej dniem pańskim. Patronką tego imienia jest św. 

Dominika, męczennica z Nikomedii.  

Dominika w innych językach to Dominica, Dominic, Dominique. Imieniny obchodzi: 14 

maja, 6 czerwca i 6 lipca.  

 

Patryk i Patrycja 

Patryk pochodzi się od łacińskiego imienia Patrycjusz (lub Patrycy). Jego 

znaczenie to patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony. Imieniny obchodzi 17 

marca. Imię to stało się popularne dzięki osobie św. Patryka (ok. 389-461), głównego 

patrona Irlandii. 

Patrycja to żeński odpowiednik tego imienia, także wywodzi się z łaciny. Formy               

w innych językach to  Patricia, Patrizia, Patrikija Patricija, Pat, Pattie, Patty. 

Patrycja obchodzi imieniny 13 marca oraz 25 sierpnia (na pamiątkę św. Patrycji               

z Nikomedii i Patrycji z Neapolu). 

Kamil i Kamila 

 Kamil jest imieniem męskim, wywodzi się od rzymskiej formy imienia Camillus, 

które jest tłumaczone jako „pomocnik kapłana” bądź „zrodzony z wolnych rodziców” lub 

też „szlachetny chłopiec”.    

 Kamila (bądź też Kamilla) to żeński odpowiednik tego imienia, pochodzi z łaciny. 

Imieniny obchodzi 31 maja i 16 września. Formy w innych językach to Camille, Camilla, 

Kamilie, Kamiira.     

TTAAJJEEMMNNIICCEE    

IIMMIIOONN 
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Zagadka matematyczna 
 

Ile kwadratów widzisz na tym obrazku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 domów 
 

Oto zagadka dla inteligentnych. Czy umiesz ją rozwiązać? Pięciu mężczyzn 

różnych narodowości mieszka w 5 domach o różnych kolorach. Każdy z nich ma swój 

ulubiony owoc i ulubiony napój. Do tego hodują zwierzęta pięciu różnych gatunków.                   

W pierwszym domu mieszka Norweg. Anglik ma czerwony dom. Zielony dom znajduje się 

po lewej stronie białego. Duńczyk uwielbia herbatę. Zjadacz jabłek jest sąsiadem 

hodowcy kotów. W żółtym domu je się śliwki. Niemiec lubi pomarańcze. Mieszkaniec 

środkowego domu kocha mleko. Sąsiad zjadacza jabłek pija wodę. Hodowca ptaków je 

banany. Szwed hoduje psy. Norweg mieszka obok niebieskiego domu. Hodowca koni 

mieszka obok żółtego domu. Zjadacz gruszek pije sok porzeczkowy. Mieszkaniec 

zielonego domu uwielbia kawę. 

 

 

Kto hoduje rybki?  
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Dwie zagadki o rodzeństwie 

 
Jeśli brat ma 4 lata, a jego siostra jest dwa razy młodsza, to ile będzie mieć ona 

lat jeśli on będzie mieć sto lat? 

W pewnym domu mieszka pięciu chłopców. Wszyscy są braćmi. Każdy z nich ma 

jedną siostrę. Ile dzieci jest w tej rodzinie?  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pudełka 
Są trzy pudełka. W jednym z nich znajduje się zabawkowy samochód. Pod każdym 

z pudełek jest zawarty podpis, ale tylko jeden z nich głosi prawdę. 

Który napis jest prawdziwy i w którym pudełku naprawdę znajduje się 

samochód?  

1.Tutaj jest samochód. 2. Tutaj nie ma samochodu. 3. Samochodu nie ma w 1. pudełku. 
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                 Krzyżówka przyrodnicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kierunek geograficzny odwrotny do północy. 

2. Zielony barwnik w liściach roślin. 

3. Kolorowe zjawisko na niebie, zazwyczaj po opadach deszczu. 

4. Region Polski, w którym znajdują się jeziora Śniardwy i Mamry. 

5. Poddaje je się segregacji, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. 

6. Służy do pomiaru temperatury. 

7. Posiada trzy stany skupienia: stały, ciekły i gazowy. 

8. Np. jesion lub dąb. 

9. Składa się z 21% tlenu i 78% azotu. Oddychamy nim. 

10. Największy ocean na świecie. 

 

Hasło: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
1. 

                

 
2. 

                     

  
3. 

                

4. 
                   

    
5. 

               

   
6. 

                   

    
7. 

             

   
8. 

                

 
9. 

                     

  
10. 
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Odpowiedzi 
Krzyżówka. 

1. południe 

2. chlorofil 

3. tęcza 

4. Mazury 

5. śmieci 

6. termometr 

7. woda 

8. drzewo 

9. powietrze 

10. Spokojny 

Hasło: przymrozek 

 

Zagadka matematyczna 

Kwadratów jest 18. 

 

Zagadki o rodzeństwie 

1. Siostra będzie mieć 98 lat. 

2. Wszystkich dzieci jest sześcioro. 

 

Pudełka 

Samochód jest w drugim pudełku. 

Napis pod trzecim pudełkiem jest prawdziwy. 

 

5 domów 

 

Dom pierwszy 

żółty 

Dom drugi 

niebieski 

Dom trzeci 

czerwony 

Dom czwarty 

zielony 

Dom piąty 

biały 

Norweg Duńczyk Anglik Niemiec Szwed 

śliwki jabłka banany pomarańcze gruszki 

woda herbata mleko kawa sok 

koty konie ptaki rybki psy 
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