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Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Słopnicach 



- z klasy 5-ej: Patryk i Patrycja 

Gaura, Klaudia Matusiak i Jakub 

Nawalaniec, 

- z klasy 6-ej: Paulina Banach Pa-

weł Kowalczyk, Magdalena Kurek i 

Marcin Wikar. 

ielką radością dla naszej szkoły 

jest fakt, że I miejsce w tym kon-

kursie zajęła Magdalena Kurek, z 

klasy 6-ej. Gratulujemy jej sukce-

su i życzymy dalszych! 

Wszyscy laureaci otrzymali upo-

W dniu 12 grudnia 2013 r., w Gmin-

nym Kompleksie Sportowym w 

Słopnicach, odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród uczestnikom 

konkursu fotograficznego, zorgani-

zowanego przez Fundację Kultura-

Troska-Otwartość, pod patrona-

tem Wójta Gminy Słopnice. 

W konkursie pt. „Słopnickie pejza-

że” wzięło udział 12 uczestników. 

Wśród nich było aż ośmioro 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 

4 Podmogielicą: 

minki. Dodatkową nagrodą jest za-

mieszczenie prac konkursowych w 

informatorze turystycznym, pro-

mującym walory turystyczno-

przyrodnicze gminy Słopnice, przy-

gotowywanym przez Fundację KTO. 

W spotkaniu wziął również udział 

Wójt Gminy Słopnice, Adam Soł-

tys.   
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każde dziecko powinno posiadać. 

Policjanci przeprowadzili także 

praktyczne ćwiczenia prawidłowe-

go przechodzenia przez jezdnię. 

Dzieciaki z zaan-

gażowaniem 

uczestniczyły w 

spotkaniu.  

Żegnając się z 

Panami Policjanta-

mi wszyscy 

uczniowie wraz z 

wychowawcami 

serdecznie podziękowali za wizytę 

i cenne wskazówki. 

Dla uczniów naszej szkoły była to 

niewątpliwie ciekawa forma zdoby-

Dnia 9 grudnia 2013r. dzieci klas 0 

- III naszej szkoły uczestniczyły w 

spotkaniu z Policjantami z Komendy 

Powiatowej Policji w Limanowej. 

Najmłodsi z ogromnym zaintereso-

waniem wysłuchali pogadanki doty-

czącej bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym w charakterze 

pieszego, rowerzysty oraz pasaże-

ra. Uczniowie zostali również 

uwrażliwieni na potrzebę bycia wi-

docznym na drodze, czemu służyć 

mają elementy odblaskowe, które 
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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 wszyst-

kim widoczny był uśmiech. Mikołaj 

rozmawiał z dziećmi, wysłuchał 

wielu piosenek i wierszy. Wszyst-

kie dzieci pięknie podziękowały za 

prezenty, pożegnały Mikołaja i 

zaprosiły Go na przyszły rok. 

Wieczorem 6 grudnia w kaplicy 

pod Mogielicą zebrały się wszyst-

kie zerówniaki i ich młodsi koledzy 

i koleżanki. Przybyli oni na spotka-

nie ze Świętym Mikołajem. Czas 

nieco się dłużył, ale warto było 

czekać!  

Po mszy św. głów-

nym wejściem do 

świątyni, w asy-

ście aniołów 

wszedł wyczeki-

wany gość. Przy-

witał się z 

wszystkimi dzieć-

mi i obdarował je 

prezentami. Ależ dużo było rado-

ści i uśmiechów. 
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W dniu 13 grudnia odbył się OWO-

COWY DZIEŃ, w którym uczniowie 

zachęcali do degustacji owoców. 

Dzieci przyozdobiły swoje ubrania 

naklejkami oraz wykonały gazetkę 

tematyczną propagującą zdrowe 

odżywianie. 

Zima to pora roku, kiedy szczegól-

nie ważna jest dobrze dobrana, 

zbilansowana dieta. Największą 

wartość żywieniową mają owoce 

świeże, niepoddane obróbce ciepl-

nej. Sporo witamin i błonnika kryje 

się także w skórce. Najwięcej 

błonnika zawierają maliny. Dużo 

magnezu dostarczają banany. Ma-

gnez stymuluje procesy pamięci i 

koncentracji. Działa też uspokaja-

jąco, zapobiega bolesnym skurczom 

łydek, co jest istotne w przypadku 

młodzieży uczęszczającej na zaję-

cia wychowania fizycznego. Wita-

minę A, niezbędną do prawidłowego 

procesu widzenia, zawiera melon. 

Truskawki, grejpfrut, pomarańcza i 

maliny są prawdziwą skarbnicą wi-

taminy C. Warto je spożywać 

szczególnie w zimowe dni, kiedy 

nasza odporność wystawiona jest 

na ciężką próbę. Niskotłuszczowa 

dieta bogata w warzywa i owoce 

może znacznie zmniejszyć ryzyko 

chorób 

układu krą-

żenia. Za-

leca się 

spożywanie 

owoców i 

warzyw co 

najmniej 5 

razy dzien-

nie. 

Uczniowie 

powtarza-

jąc rymo-

wankę: 

Czy to jabłko, czy to gruszka, 

chętnie wskoczą mi do brzuszka. 

może śliwka, banan też, 

chcesz być zdrowy - wszystko 

zjesz. 

jednoznacznie stwierdziły, że owo-

ce powinny na dobre zagościć w 

naszych jadłospisach  

tym samym czasie. Postanowił po-

móc  Stwórcy w opiekowaniu się 

biednymi.  

Zawsze idąc do kościoła zabierał ze 

sobą tyle jedzenia i różnych łako-

ci  ile tylko mógł unieść. Rozdawał 

je później biednym dzieciom i ob-

serwował radość jaką wzbudzały w 

nich jego podarunki.  Jego rodzi-

ce obserwowali te uczynki i cie-

szyli się, że mają takiego dobrego 

syna. Mówili, że wyrośnie na wspa-

niałego człowieka. Kiedy Mikołaj 

dorósł odziedziczył ogromną for-

tunę. Uznał, że nie potrzebuje 

takiego bogactwa i zaczął je roz-

dawać potrzebującym. O jego 

uczynkach oraz wielkiej pobożno-

ści mówiono w całej Mirze. Miesz-

kańcy tak go podziwiali, że został 

wybrany na biskupa. Pewnego razu 

Mikołaj spacerował ulicami i swoim 

Dawno, dawno temu w Mirze na 

terenach dzisiejszej Turcji miesz-

kał mały chłopiec. Na imię miał Mi-

kołaj i pochodził z bardzo bogatej 

rodziny. Jego rodzice kupowali mu 

najlepsze zabawki, najpiękniejsze 

stroje. Nigdy nie brakowało mu 

strawy na stole, a potrawy jakie 

jadał były zawsze bardzo smaczne. 

Chłopiec lubił obserwować otacza-

jący go świat i bardzo smuciło go, 

iż inne dzieci nie mają takiego do-

statku jak on. Na świecie panowały 

bowiem: wielka bieda , głód i zara-

zy spowodowane licznymi wojnami 

oraz klęskami nieurodzaju.  

Mikołaj długo myślał czym spowo-

dowany jest niedostatek innych i 

doszedł do wniosku, że Bóg ma na 

świecie tyle pracy, iż nie jest w 

stanie zadbać o wszystkich ludzi w 
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zwyczajem obserwował życie mia-

sta. Jego uwagę przykuła kłótnia 

dwóch mężczyzn.  Jeden z nich 

domagał się od drugiego zwrotu 

długu lub oddania córek w niewolę 

w celu spłaceniu należno-

ści.  Dłużnik miał oddać pieniądze 

lub wolność córek do następnego 

po-

Św. Mikołaj był biskupem 

Miry. Zmarł w połowie IV w. 

Zasłynął jako cudotwórca, 

ratując żeglarzy i miasto od 

głodu. Odwagą i 

sprawiedliwością wykazał się, 

ratując od śmierci niesłusznie 

skazanych urzędników 

cesarskich.  



Czasu do działania nie zostało dużo, 

bo słońce już zachodziło. Mikołaj 

pobiegł do domu. Chwycił swój wo-

rek, w którym zazwyczaj nosił żyw-

ność dla ubogich i zaczął wkładać 

do niego rożnego rodzaju kosztow-

ności. Kiedy worek był pełny, za-

niósł go pod dom dłużnika. Wszyscy 

już spali, bo był środek nocy. Na 

szczęście okno było otwarte.  Mi-

kołaj wrzucił przez nie zawartość 

swojego worka.  

Do domu wracał wielce uradowany, 

że znów spełnił dobry uczynek i 

pomógł Bogu przy wybawianiu ludzi 

z ich nieszczęść. Postanowił, że 

pozna piękne córki  uratowanego 

mężczyzny z trzema oficerami, 

których również niedawno wybawił 

z opresji. Następnego dnia dłużnik 

obudził się rozpaczając, iż jego 

córki stracą wolność. Lecz kiedy 

wszedł do pomieszczenia z otwar-

tym oknem, nie mógł uwierzyć wła-

snym oczom. Na podłodze przed 

nim leżała bowiem wielka góra 

kosztowności. Nie wiedział skąd 

one się wzięły, ale czuł, że Bóg uli-

tował się nad jego nieszczęściem. 

Bogactwa wystarczyło zarówno na 

spłatę długu, jak i posag dla córek, 

które niedługo po tym dniu poznały 

trzech wspaniałych ofice-

rów. Pan Bóg od dawna ob-

serwował uczynki Mikołaja. 

Podobało  Mu się jak biskup 

pomaga bliźnim. Zaś po tej 

nocy, kiedy mężczyzna po-

mógł dłużnikowi  i  jego cór-

kom postanowił, że Mikołaj 

powinien zostać świętym. 

Dał też biskupowi możliwość 

robienia tego co kochał naj-

bardziej, a więc uszczęśli-

wiania ludzi i wspierania naj-

uboższych. I tak Bóg dał 

Mikołajowi dom na dalekiej 

północy, gdzie święty zbiera 

przez cały rok siły, aby 

przez jedną noc w roku przynieść 

prezenty dla wszystkich dzieci na 

świecie. Dzieci zaś co roku czekają 

na tę magiczną noc i marzą, że uda 

im się spotkać Świętego Mikołaja.  

przygotowania materiału wygląda 

właśnie jak ta pierwsza.   

Rozgrzewanie i dmuchanie 

 

Na początku trzeba rozgrzać masę 

szklaną do temperatury 900-1100 

Każdy z nas wiesza je na świą-

tecznym drzewku, ale czy zasta-

nawia się przy tym w jaki sposób 

powstały i dlatego są takie kru-

che? Zanim zawisną na choince 

czeka je długa droga, pobyt w 

wysokiej temperaturze i misterne 

zdobienie.  

 

Produkcja bombek rozpoczyna się 

od wdmuchiwania powietrza w 

przezroczyste długie rurki – odcią-

gi- wyglądem przypominające lufki, 

które pod wpływem ciepła z palnika 

i ruchu cząsteczek gazu zmieniają 

się w kule. Produkcja bombek przy-

pomina hutę szkła, ponieważ sposób 

stopni, aż stanie się ona plastycz-

na, następnie pobrać niewielką ilość 

i wydmuchać przez słomkę jak bań-

kę mydlaną.  
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W ten sposób powstają kule. Wy-

konanie bombki kryształowej, zwa-

nej popularnie grzybkiem i sopel-

kiem jest już trudniejsze. Służą do 

tego dwa dodatkowe odciągi. Naj-

trudniejsze w wykonaniu są fine-

zyjne kształty domków, samolotów 

i krasnali nazywane fachowo bomb-

kami formatowymi. Wydmuchuje 

się je do przygotowanych metalo-

wych form.  

Studzenie bez kantów 

ajtrudniejszym elementem 

produkcji bombek jest mo-

ment studzenia. Szkło nie 

lubi kantów, dą-

ży zawsze do 

kształtu zbliżo-

nego do kuli. 

Układa się w 

formie, ale po-

tem stygnąc pę-

ka, ponieważ w środku 

jest bardziej gorące. 

Trzeba zadbać o to, aby 

stygło równomiernie. 

Bombki formowe, czyli 

te o niekonwencjonal-

nych kształtach, studzi 

się w ogniu obniżając 

równomiernie tempera-

turę szkła do 550-580 

stopni.  

Kąpiel w sreberku 

 

Gotowe szklane bombki wędrują 

do pomieszczenia w którym odby-

wa się srebrzenie. Do środka 

bombki wkłada się roztwór srebra, 

wyglądający jak szare błoto, a na-

stępnie zanurza je w gorącej wo-

dzie, przyspieszającej reakcję 

chemiczną. Po chwili wyciąga błysz-

czące, sre-

brzyste bomb-

ki.  

Misterne 

wzorki 

Tak powstałe i 

utrwalone 

szkiełka tra-

fiają do deko-

ratorni, gdzie 

są ozdabiane. 

Maluje się je 

ręcznie używa-

jąc przy tym 

różnego ro-

dzaju lakie-

rów i farb. 

Wygląd i wzór na bombce zależy 

przede wszystkim od fantazji zdo-

biącego. Zdobienie zawsze rozpo-

czyna się od narysowania najwięk-

szych, konturowych elementów. Do 

tego używa się szklanych rurek 

przypominających kształtem 

stalówkę pióra, do których na-

biera się farby. Rurkę wkłada 

się do tuszu, a potem zasysa 

powietrze. Dopiero po wy-

schnięciu dużych elementów 

nanosi się mniejsze. Dedykacje 

wykonuje się na specjalne za-

mówienie, na koniec posypując 

całość białym srebrzystym 

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

Z Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia pra-
gniemy życzyć Wam, aby te dni 
spędzone z rodziną i bliskimi 

pełne były pokoju, miłości i ra-
dości 

W Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego nowego roku! 

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

