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OD REDAKCJI  
 

Witamy serdecznie wszystkich naszych 

Czytelników! Przed Wami długo wyczekiwany, jedyny  

w tym roku szkolnym egzemplarz naszej  gazetki 

„GŁOS UCZNIA”. Mamy nadzieję, że każdy z Was 

znajdzie w nim coś dla siebie  Już dziś zachęcamy 

do przyłączenia się do naszej redakcji w nowym roku 

szkolnym! 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

WIELKIE ODLICZANIE 
(od 25.06.2021 r., godz. 00.00) 

 

    JUŻ teraz – WAKACJE! 

 

    Już za: 

 

 5 875 200 sekundy 

 97 920 minuty 

 1 632 godziny 

 68 dni 

 10 tygodni 

 2 miesiące i 7 dni – ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO                      

                     2021/2022 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Życzymy Wam wszystkim,  

by tegoroczne WAKACJE były spokojne  

i pełne niezapomnianych wrażeń oraz by 

mijały wolno i bezpiecznie!  

 

Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy 

pięknej pogodzie. Nabierajcie sił i "ładujcie akumulatory". Niech każdy z Was 

wykorzysta ten wakacyjny czas jak najlepiej! 

 

              Redakcja „Głosu Ucznia” 
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Z życia szkoły… 
 

Dnia 1 września odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2020/2021, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Nowy rok szkolny 

rozpoczęło 395 uczniów w 20 

oddziałach.  Do oddziału przedszkolnego  

w Ćwikowie zapisanych 47 dzieci, a do 

oddziału przedszkolnego w Wielopolu 13 

dzieci. Uczniowie w pierwszym dniu  

zostali poinformowani o sposobie 

nauczania w dobie pandemii oraz  

o wytycznych Ministra Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

 
Dnia 8 września, jak co roku, przedstawiciele społeczności 

uczniowskiej, udali się na miejscowy cmentarz, by uczcić pamięć 

poległych w II wojnie światowej. 8 września 1939 r. na terenie Olesna, 

miała miejsce godzinna potyczka żołnierzy polskich z niemieckimi. 

Niemcy nadjechali czołgami, motocyklami od strony Adamierzy. 

Zaatakowali grupę polskich żołnierzy przebywających na terenie Olesna. 

Życie straciło ponad 30 osób. W 81 rocznicę tamtych wydarzeń na 

zbiorowej mogile obrońców ojczyzny złożona została wiązanka biało- 

czerwonych kwiatów, zapalono znicze oraz odmówiono modlitwę za 

zmarłych.  
 

 

 

11 września gościliśmy w naszej szkole komisję 57 

konkursu „Malowana Chata”. Goście  mogli  podziwiać 

wystawę prac uczniowskich o tematyce „Zalipiańskie 

kwiaty”.  
 
 
 

2 października kolejny raz w naszej szkole 

został zorganizowany Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi 

tabliczkę mnożenia znają”. W tym roku tabliczkę 

mnożenia sprawdzaliśmy głównie na lekcjach 

matematyki. Został również przygotowany quiz 

matematyczny dla chętnych uczniów dostosowany do 

wiedzy z poszczególnych klas. Test okazał się nie lada 

wyzwaniem, bowiem nie jeden uczeń poległ na 

prostych, a jednocześnie podchwytliwych pytaniach. 
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Udało się jednak najlepszym zdobyć tytuł eksperta w dziedzinie tabliczki mnożenia, a byli to:  

Klasa I a - Piotr Czupryna 

Klasa I b - Musiał Dawid 

Klasa II a - Chmura Julia, Kowal Natalia, Szajor Aleksandra 

Klasa II c - Łucek Szymon 

Klasa III b - Czupryna Aleksandra, Fic Patryk, Miłoś Milena, Ryczek Arkadiusz, Sarat Anna,  

                    Zych Maciej 

Klasa III c - Kostyra Łukasz,  Lipowicz Wiktoria, Sierak Daniel, Warias Gabriela, Woziowoda Julia 

Klasa IV a - Łucek Wiktoria 

Klasa IV b - Kowal Aleksandra, Piątek Szymon, Rozkuszka Oscar, Szajor Wiktoria, Ubas Marcin 

Klasa V a - Sarat Kamila, Woziowoda Kacper 

Klasa V b - Jasielec Kacper 

 

W klasach VI – VIII ponad 90% punktów uzyskali: 
Klasa VI a - Musiał Martyna 

Klasa VI b - Czupryna Karolina, Jasielec Magdalena, Węgrzyn Amelia 

Klasa VI c - Lipowicz Kacper 

Klasa VII a - Jarosz Rafał 

Klasa VII b - Bartoń Weronika, Bułat Mateusz, Bułat Oliwia, Czupryna Katarzyna,  

                      Dynak Karolina, Piątek Klaudia 

Klasa VIII a - Bartoń Szczepan, Sierak Michał, Zachara Aleksandra 

Klasa VIII b - Jasielec Patrycja 

 

21 października był bardzo ważnym dniem dla pierwszoklasistów. Właśnie tego dnia zostali 

przyjęci w poczet prawowitych uczniów szkoły. Pierwszoklasiści wystąpili w krótkim programie 

artystycznym. W dalszej części uroczystości złożyli ślubowanie. Po nim, pani wicedyrektor Zofia 

Janeczek i pani wicedyrektor Danuta Zych dokonały aktu Pasowania na Ucznia. Na koniec 

przyszedł czas na upominki, pamiątki i słodycze zakupione przez rodziców. 
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ZDALNE NAUCZANIE 

 

Od 26 października zawieszono zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII, ze 

względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19). 

 

Od 9 listopada zawieszono zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – VIII, ze względu na 

sytuację epidemiologiczną (COVID-19). 

 

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wrócili 

do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV – VIII nadal uczyli się 

zdalnie. 

 

  

31 stycznia Parafia p.w.  

św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie, 

we współpracy z naszą szkołą 

przeprowadziła akcję charytatywna na 

rzecz chorego Szymona, ucznia naszej 

szkoły.  

 

 

 

 

 

W dniu 11 lutego uczniowie klasy I A  

i klasy I B zostali  przyjęci do Grona Czytelników 

Biblioteki Szkolnej. Uroczystość odbyła się w 

klasach, po której nowi czytelnicy odwiedzili 

bibliotekę. Zapoznali się z „Regulaminem 

wypożyczania książek”, „Prośbami książki”,  

a także z zasadami obowiązującymi w obecnym 

czasie pandemii. Jednak największą atrakcją był 

Teatrzyk Kamishibai i wysłuchanie baśni  pt. 

„Dziewczynka z zapałkami”. Dzieci przebrał y się 

za postaci z bajek, aby w ten sposób przenieść się 

do „Krainy Wyobraźni Hansa Christiana 

Andersena”. Na zakończenie najmłodsi 

czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

zakładki do książek. Ważnym punktem naszej 

uroczystości było wręczenie dzieciom kompletów 

książeczek z programu Instytutu Książki „Mała 

książka-wielki człowiek”. Kampania 

społeczna „Mała książka – wielki 

człowiek” została dofinansowana przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 
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Walentynkowy czas  
w najmłodszych klasach upłynął 

w atmosferze miłości i przyjaźni. 

Jak co roku, zorganizowana 

została Poczta Walentynkowa. 

Uczniowie obdarowywali się 

kartkami i słodkimi serduszkami, 

wyrażając w ten sposób swoje 

sympatie.  

 

 

Dnia 1 marca odbył się wojewódzki etap Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. 

Nasza koleżanka z klasy VIII b – Natalia Adamczyk została jego finalistką. 

 

 

W dniach 17-19 marca odbył się próbny egzamin ósmoklasisty dla chętnych uczniów,  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

 

Od 22 marca uczniowie klas I – III szkół podstawowych, z uwagi na wysoki wzrost 

zachorowalności w kraju na Covid – 19, przeszli na naukę w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV 

– VIII w dalszym ciągu pracowali zdalnie. 

 

14 kwietnia odbył się wojewódzki etap konkursu tematycznego pt. „Z Dobrą Nowiną 

przez życie”. Uczennica klasy VII b – Oliwia Bułat została laureatką konkursu.  

 

 

Od 26 kwietnia zostało wprowadzone nauczanie hybrydowe dla uczniów klas I-III. 

 

Od 4 maja uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej w szkole. 

 

Od 17 maja wprowadzono nauczanie hybrydowe dla uczniów klas IV – VIII. 

 

 

W dniach 25-27 maja w 

naszej szkole, tak jak  

w całej Polsce odbywał się 

egzamin ósmoklasisty. 

Obejmował on wiadomości z 

trzech przedmiotów: języka 

polskiego, matematyki oraz 

nowożytnego języka obcego. 

Egzaminu tego nie można było 

nie zdać, ale od jego wyniku 

zależeć może przyjęcie do 
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wybranej szkoły średniej. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zgłoszonych zostało w całej 

Polsce  ponad 360 tysięcy uczniów z niemal 12 700 szkół. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 

53  uczniów klas ósmych.  
 

 

28 maja w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste 

zakończenie konkursu „Mistrz Ortografii 

Powiatu Dąbrowskiego 2021”. Była to już XX 

edycja tego edukacyjnego wydarzania. 

Tegoroczne zmagania ze względu na pandemię 

odbyły się w formie testu online. Uczestniczyło 

w nich trzydziestu dwóch uczniów w dwóch 

grupach wiekowych: klasy 4-6 i 7-8.  

W gronie nagrodzonych i wyróżnionych 

uczniów znalazły się uczennice naszej szkoły: 
 

Martyna Musiał – I miejsce (klasy 4-6) 

Oliwia Bułat – I miejsce (klasy 7-8)                           

 

 

 

 

Na początku czerwca ogłoszono wyniki VIII edycji 

konkursu literackiego pod hasłem  „ Nie wystarczy 

urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być 

człowiekiem”, który zorganizowany został pod patronatem 

Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Krzysztofa 

Kaczmarskiego. Ogromny sukces odniósł nasz kolega  

z klasy VII b – Dawid Kaczor, który zajął I miejsce 

spośród uczniów klas VII-VIII. 
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Wyróżnienie dla Kacpra Lipowicza w konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim 

 

„Naród musi być mocno oparty o rzeczywistość, 

która trzyma pazurami serca 

każdy kawałek ziemi ojczystej” 

                                                            kard. Stefan Wyszyński 

 

W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Rocznice te zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej obecnego roku – rokiem Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób władza ustawodawcza 

Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla 

całego jego życia i dokonań.  

18 czerwca w auli MCDN Ośrodka w Tarnowie miała miejsce uroczystość, na której 

ogłoszono wyniki konkursu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ksiądz Biskup Stanisław 

Salaterski, Anna Mikosz – Radna Województwa Małopolskiego, dr Ryszard Drożdżak – 

Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, Andrzej Burnus – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w 

Tarnowie, Anna Chmura –Dyrektor Centrum Sztuki Mościce, Beata Kania – Dyrektor Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnowie, Kazimierz Kurczab – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 

Ewa Płaczek – Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych, ks. dr Tomasz Lelito 

– Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Zbigniew Wielgosz – 

Kierownik Tarnowskiego Oddziału Gościa Niedzielnego. 

Jury konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia dla ucznia naszej szkoły – Kacpra 

Lipowicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 czerwca, z okazji pierwszego 

dnia lata, zorganizowaliśmy w naszej 

szkole „kolorowy dzień”. Tego dnia 

uczniowie założyli stroje w słonecznych 

odcieniach. 
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KRONIKA SPORTOWA 

W czerwcu 2021 roku na obiekcie sportowym „Orlik” 

w Oleśnie odbyły się powiatowe zawody piłki nożnej uczniów 

szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego. Dzieci  

i młodzież po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej 

obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią 

koronowirusa SARS-CoV-2, miały okazję rywalizować  

o tytuł najlepszej drużyny w powiecie.  

 

 

2 czerwca odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt  

i chłopców (z klas VII i VIII). Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

 

W kategorii chłopców do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe  

z: Bolesławia, Olesna, Pilczy Żelichowskiej, Szczucina i Zabrnia oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej. 

 

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie (11 punktów) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczucinie 

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Zabrniu 

 

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiło 3 drużyny.  

 

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie (6 punktów) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu 

 

*** 

 

7 czerwca na boisku swoich sił wypróbowali uczniowie szkół podstawowych urodzeni w roku 2008  

i młodsi. Do powiatowych zawodów w piłce nożnej w ramach Igrzysk Dzieci w kategorii chłopców 

przystąpiło łącznie 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z: Bolesławia, Dąbrowy Tarnowskiej  

(SP nr 2), Gruszowa Wielkiego, Olesna, Słupca i Zabrnia. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Łącznie rozegrano 15 meczy. Po podsumowaniu zdobytych przez drużyny punktów na podium znalazły się: 

 

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie (15 punktów) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

 

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (7.06.2021r.) 

 

Kategorię „dziewcząt” reprezentowało 5 drużyn ze szkół podstawowych z: Bolesławia, Dąbrowy 

Tarnowskiej (SP nr 2), Gruszowa Wielkiego, Olesna i Zabrnia. Mecze piłki nożnej rozegrano systemem 

„każdy z każdym”.  

 

Najlepszymi zawodniczkami okazały się uczennice reprezentujące następujące szkoły: 

 

1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie (12 punktów) 
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 

3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu 
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SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii  
 

Wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 odbyły się  

we wrześniu 2020 r.  W głosowaniu wzięła udział społeczność uczniowska z klas I-VIII  

(374 osoby). Głosować można było na jednego kandydata z listy.  

 

Kandydaci do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI: 

            Nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 został 

ADRIAN KOGUT z klasy VIII b. Jego zastępcą została GABRIELA BIEDAK, z klasy VII b.  

W skład zarządu SU weszli również przewodniczący klas IV – VIII.  

 

Adrian Kogut – 64 głosów 

Gabriela Biedak – 59 głosów 

Kacper Bączek – 45 głosów 

Kacper Zachara – 42 głosy 

Szczepan Bartoń – 29 głosów 

Weronika Pszczoła – 26 głosów 

Lena Pinas – 25 głosów 

Łucja Łucek – 22 głosy 

Filip Piątek – 22 głosy 

Magdalena Mosio – 21 głosy 

Milena Huczek – 19 głosów    

 

 Serdecznie dziękujemy tegorocznemu zarządowi SU za sumienną pracę na rzecz naszej 

szkoły!                                                                                     

 

Opiekun SU – p. M. Miękina 

Kacper Zachara, kl. IV a  

Magdalena Mosio, kl. IV b 

Filip Piątek, kl. V a 

Łucja Łucek, kl. V b 

Kacper Bączek, kl. VI a 

Lena Pinas, kl. VI b 

Milena Huczek, kl. VI c 

Weronika Pszczoła, kl. VII a 

Gabriela Biedak, kl. VII b 

Szczepan Bartoń, kl. VIII a 

Adrian Kogut, kl. VIII b 
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Co nieco o przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego  

oraz jego zastępcy  
 

Cześć! Mam na imię Adrian. Jestem 

uczniem klasy 8 b. Na pewno dobrze mnie 

znacie ze szkolnego korytarza. Na co dzień 

interesuje się grami komputerowymi, sportem, 

grą na pianinie oraz przyrządzaniem potraw.  

W przyszłości mam zamiar zostać lekarzem, 

najprawdopodobniej stomatologiem.  

Uczniem tej szkoły jestem od 2016 roku. 

W tym roku szkolnym zostałem wybrany na 

przewodniczącego naszej szkoły. Dziękuję 

wszystkim, którzy na mnie głosowali i wspierali 

moje inicjatywy.  

Niebawem kończę naukę w szkole 

podstawowej. Pobyt tutaj był dla mnie 

prawdziwą przyjemnością. Poznałem tu wiele 

ciekawych osób, które okazały się świetnymi 

przyjaciółmi. Pozdrawiam moich przyjaciół, znajomych oraz wszystkich nauczycieli. Życzę 

wszystkim udanych wakacji, a w nowym roku szkolnym owocnej nauki i wielu sukcesów.  

 

                                        *** 

Cześć! Nazywam się Gabriela Biedak. Mam 14 lat i chodzę 

do klasy VII b. Jestem osobą wesołą, szczerą i koleżeńską. Moje 

hobby to gra w piłkę nożną. W wolnych chwilach lubię jeździć 

rowerem. Korzystając z okazji, chciałam serdecznie podziękować 

za każdy głos, który został dla mnie oddany w wyborach do 

zarządu Samorządu Uczniowskiego. Pozdrawiam wszystkich! 

 

Przygotowali: Gabriela Biedak, kl. VII b, Adrian Kogut, kl. VIII b 
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Tegoroczni ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY 
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Wspominkowo -

limeryki uczniów 

kl. VIII  b  
 

Limeryk (ang. limerick, od angielskiej nazwy 

miasta Luimneach w Irlandii)- gatunek poezji 

humorystycznej, zabawny, absurdalny, często 

frywolny utwór poetycki napisany w 

sposób następujący: 

- spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze 

oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę 

sylab akcentowanych,  

- wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy 

w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę 

sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza 

(zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych 

wersów, 

- układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych 

nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla 

dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być 

zauważalne przy recytacji, 

- na końcu pierwszego wersu zwykle występuje 

nazwa własna, najczęściej geograficzna.  

 

 
 

 

Raz jeden chłopiec z Białegostoku 

pił dużo jabłkowego soku. 

Miał zawroty głowy 

i widział wszędzie krowy.  

To dlatego, że mieszkał w bloku. 

 

Natalia Adamczyk 

 
 

Jedna dziewczyna z Adamierzy 

miała w domu sto jeży, 

bo jeże kochała 

i wciąż je głaskała. 

Nikt w to niestety nie wierzył. 

Patrycja Jasielec 

 

Pewien człowiek z Wielopola 

zbierał ziemniaki ze swego pola. 

Zebrał worków sześć 

I poszedł coś zjeść, 

lecz miał w obiedzie mola. 

                                Adrian Kogut 

 

Raz pewien pan z Piły 

był dla dziewczyny niemiły. 

Ona z nim zerwała, 

potem płakała, 

a jemu inne się śniły. 

Arkadiusz Dudziński 

 

A na deser limeryk polskiej poetki, 

Wisławy Szymborskiej: 

Na przedmieściach żył Singapuru 

pewien słynny z przemówień guru. 

Lecz raz wyznał mi z płaczem: 

,, Mam kłopoty z wołaczem 

i do szczura wciąż mówię: szczuru!”.   

Przygotowała: p. Aneta Dymon 
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Mikołajki w klasie 6c 

 
Nauka zdalna to nie tylko lekcje, na których uczniowie zdobywają teoretyczne wiadomości. 

W klasie 6c uczniowie obdarowali się prezentami w ramach Mikołajek zdalnych :) Każdy uczeń 

wylosował osobę i własnoręcznie przygotował dla kogoś maskotkę. Było dużo wrażeń, nieraz  

i prób uszycia takiej maskotki. Ważne, że się udało! Uczniowie pokazali do kamery swoje prace, 

oczywiście nie zapominając o odpowiednim ubiorze przy tej okazji. Miejmy nadzieję, że kolejne 

Mikołajki odbędą się już w szkole, choć taka maskotka to nieraz większe zaangażowanie niż 

niejedna paczka mikołajkowa. 
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Przygotowała: p. Bernadeta Bąba 
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Akcja „ Podaruj zakładkę – Razem możemy więcej”. 

Kupując zakładkę wspierasz leczenie Gabrysi i Szymona. 

 

Uczniowie naszej szkoły jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wykonali bardzo 

dużo pięknych zakładek do książek. Kwota zebrana za sprzedaż zakładek w wysokości 1700 

zł została przekazana na leczenie naszej koleżanki Gabrysi i kolegi Szymona.  

Serdecznie dziękujemy! 

 

Zakładki do książek wykonali: 

 
1. Cała klasa I A 

2. Cała klasa I B 

3. Sandra Boryczka VI b 

4. Tomasz Tylec III A 

5. Justyna Latocha III A 

6. Anna Latocha VII A 

7. Maja Kiwior III A 

8. Wojciech Krupa I B  

9. Aleksandra Czupryna III B 

10. Karolina Czupryna VI B 

11. Sandra Rzemińska I B  

12. Szymon Rzemiński I B 

13. Milena Nowak I B 

14. Natalia Węgrzyn II C 

15. Martyna Nowak II C 

16. Julia Łucek VI C 

17. Amelia Węgrzyn VI B 

18. Miłoś Milena III B 

19. Stanisław Chlastawa III A 

20. Maciej Zych III B 

21. Patryk Fic III B 

22. Natalia Kowal II A 

23. Aleksandra Kowal IV B 

24. Julia Łos II A 

25. Kamila Łos II A 

26. Emilia Stachurska II A 

27. Zuzanna Nowak III B 

28. Julia Zachara III B 

29. Natalia Kozaczka II B 

30. Maria Basta II B 

31. Zuzanna Garncarz III B 

32. Maciej Zych III B  

33. Ewa Frąc VB 

34. Martyna Musiał VI A 

35. Dawid Musiał I B 

 
Przygotowała: p. Renata Ryczek – bibliotekarka 
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Dzień Dziecka 

Jest wiele dni w roku szkolnym, na które uczniowie z niecierpliwością czekają. Niewątpliwie 

jednym z nich był 1 czerwca – Dzień Dziecka. Z okazji tego dnia czekało na nich wiele atrakcji. 

Uczniowie naszej szkoły spędzili ten czas bardzo aktywnie. Dopisała pogoda, humory i energia do 

sprawdzenia swoich sił w różnorodnych rozgrywkach sportowych.  

Klasy pierwsze gościły u przedszkolaków w Ćwikowie, gdzie korzystali z tzw. dmuchańców. 

Ale było wesoło! Uczniowie klas II-VIII z kolei rozgrywali sportową rywalizację w kręgle  

w miejscowej Kręgielni przy Publicznej Bibliotece w Oleśnie. Oj, działo się! Walczyli do końca  

o jak największą ilość punktów. Potem odpoczywali w czasie seansu filmowego w Kinie za 

Rogiem. Na koniec częstowali się wspaniałą kiełbaską z grilla. 

Dopełnieniem Dnia Dziecka był poczęstunek przygotowany przez panią Monikę Szczepańską  

w postaci popcornu i przepysznej waty cukrowej oraz malowanie twarzy przez panią Barbarę 

Cholewę. 

W szkole oraz na Orliku zostały również zorganizowane rozgrywki sportowe w piłkę nożną, 

siatkówkę, koszykówkę i zbijaka nad przebiegiem których czuwali nauczyciele wychowania 

fizycznego.  
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Przygotowała: p. Grażyna Owierczuk 



25 

 

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem:  

„ Co ostatnio przeczytałem/przeczytałam” 

 
1. Martyna Musiał-6a- I miejsce 

2. Aneta Lelek- 6a- I miejsce 

3. Anna Latocha- 7a- I miejsce 

4. Michał Woziwoda-3b- II miejsce 

5. Milena Miłoś- 3b- II miejsce 

6. Maciej Zych-3b- I miejsce  

7. Anna Sarat-3b- wyróżnienie 

8. Julia Zachara-3b- III miejsce 

9. Eryk Brzychczy-3b- III miejsce 

10.  Zuzanna Nowak-3b- II miejsce 

11.  Maciej Lekarczyk-3c- udział 

12.  Krystyna Tabor-3c- II miejsce 

13.  Julia Bartoń-3c- III miejsce 

14.  Lena Potrzeba -3c- udział 

15.  Wiktoria Lipowicz-3c-udział 

16.  Julia Woziwoda-3c- III miejsce 

17.  Julia Rokita -2b-wyróżnienie 

18.  Emilia Dojka-2b-udział 

19.  Magdalena Majchrowska-2b- wyróżnienie 

20.  Emilia Motyka-2c- udział 

21.  Milena Światłowska-2c-udział 

22.  Kacper Łos-2c-udział 

23.  Dominik Kapłon-2c- udział 

24.  Martyna Nowak-2c-udział 

25.  Natalia Kawa-2c-udział 

26.  Szymon Kiwior- 2c- udział 

27.  Aleksandra Kowal-4b-II miejsce 

28.  Oliwia Kozaczka-2a- udział 

29.  Kamila Łos-2a-udział 

30.  Emilia Stachurska-2a- udział 

31.  Julia Chmura-2a- udział 

32.  Natalia Kowal-2a-II miejsce 

33.  Mateusz Wąsowicz-2a- udział 

34.  Maja Kiwior-3a-II miejsce 

 

Przygotowała: p. Renata Ryczek - bibliotekarka 
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Dziecięca Drużyna Strażacka 
 

Spotkanie Dziecięcej Drużyny Strażackiej, czyli uczniów klasy I a i I b przy strażnicy 

odbyło się 16 czerwca 2021 roku. Dzieci miały możliwość zapoznać się z pracą strażaka  

i wzbogacić swoją wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w domu. Druhowie 

prezentowali uczniom, jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa. Po zapoznaniu się ze 

sprzętem strażackim nasi mali „strażacy” mieli czas na integrację i wzmocnienie więzi 

koleżeńskiej przy wspólnej zabawie i grillu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: p. Izabela Jarosz 
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Wycieczki szkolne i ogniska klasowe 

Klasy 8 - KRYNICA - ZDRÓJ 

Dnia 16 czerwca br. uczniowie klasy 8a oraz 8b przebywali na 

wycieczce szkolnej w Krynicy. Uczestnicy wycieczki podziwiali 

piękny krajobraz z wieży widokowej w Słotwinach, spacerowali po 

Górze Parkowej, odwiedzili Pijalnię wód mineralnych, spacerowali 

oraz jeździli rowerami po sławnym deptaku krynickim. Wycieczka 

klas ósmych, okraszona wyśmienitą pogodą była bardzo udana  

i z pewnością zostanie na długo w pamięci uczniów.  
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Klasa 5 a - BREŃ - ognisko 
 

16 czerwca klasa V a wraz  

z wychowawczynią pojechała na ognisko 

klasowe do obiektu Dworsko-Parkowego 

w Brniu, gdzie mieści się siedziba 

Centrum Polonii. Pogoda dopisywała,  

a uczniowie mieli zapewnione różnego 

rodzaju atrakcje sportowe. Wszystkich 

najbardziej zachwycił zabytkowy park 

oraz romantyczny mostek. Była też 

możliwość zobaczenia labiryntów 

grabowych oraz przespacerowania się  po 

alejkach parku. Nie obeszło się bez 

przekąsek i grillowanej kiełbasy, które 

przygotowali nasi rodzice. Wszyscy 

spędzili miło czas na grze w piłkę nożną  

i badmintona. Nikomu się nie nudziło,  

a odczucia były genialne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Joanna Piątek, kl. V a 
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KLASA IV a, IV b, V b – INWAŁD – Warownia, Park Miniatur, Park rozrywki 

Dnia 16 czerwca nasza klasa - IV b pojechała na wycieczkę do Inwałdu, w której 

towarzyszyli nam koledzy i koleżanki z klasy IV a oraz klasy V b. Po długiej podróży 

autokarem najpierw zwiedziliśmy Warownię, w której zaciekawiła nas Sala Tortur. Potem 

zachwycaliśmy się miniaturami sławnych budynków w Parku Miniatur. Na końcu przyszedł 

upragniony czas na zabawy w Lunaparku, w którym były karuzele, diabelski młyn, spływ 

dziką rzeką i zjeżdżalnie. Bawiliśmy się świetnie! Odwiedziliśmy też kino 5D, lecz film  

w nim wyświetlany nie wszystkim nam się podobał.  

Zdania na temat najlepszej atrakcji naszej wycieczki były podzielone. Dla jednych to 

były samochodziki, dla innych gadający smok czy miniatura Stadionu Narodowego i Big 

Bena.  

Późnym popołudniem wyruszyliśmy do domu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do 

Mc Donald’sa na pyszne frytki i hamburgery. 
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Przygotowały: Aleksandra Kowal, Natalia Kozaczka, Martyna Biedak, Milena Ostrowska, kl. IV b 
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KLASA VII a - TARNÓW – FLY PARK, KINO 

 

Dnia 17 czerwca my - klasa 7a wraz z klasą 7c pojechaliśmy na wycieczkę do 

Tarnowa. Pierwszym celem wycieczki było kino w galerii Tarnovia, w którym obejrzeliśmy 

film pt. ,,Czarny młyn”. Opowiadał on o chłopcu o imieniu Iwo, który wraz z grupą 

przyjaciół mieszkał w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś ekscytującego 

graniczyło z cudem. Z każdym dniem coraz bardziej zaczynały ich fascynować górujące nad 

okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym 

Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń weszli na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku 

rozpoczęła się seria niesamowitych zdarzeń, które wystawiły na próbę przyjaźń młodych 

ludzi. Jednakże nic więcej nie zdradzę, nie chcąc spoilerować :)) Następnie odwiedziliśmy 

park trampolin. Było tam mnóstwo różnych atrakcji, które wyssały z nas całą energię.  

Z parku wyszliśmy niewyobrażalnie zmęczeni, ale także szczęśliwi. Oczywiście jak na 

udaną wycieczkę przystało, odwiedziliśmy ekskluzywną restauracje pod złotymi łukami – 

McDonald’s. Tego dnia czas minął zdecydowanie za szybko. 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowały: Sylwia Biedak, Maja Giza, Weronika Pszczoła, kl. VII a 
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KLASA VII b – TARNÓW – FLY PARK (PARK TRAMPOLIN) 

 
We wtorek 22 czerwca nasza klasa udała się na wycieczkę do Parku Trampolin w Tarnowie. 

Wyjechaliśmy ze szkoły o godzinie 9.00. Nasze szaleństwa na trampolinach trwały godzinę. 

Wszyscy bawiliśmy się świetnie. Takie odstresowanie po całym roku szkolnym bardzo nam się 

przydało. Byliśmy bardzo zmęczeni. Następnie udaliśmy się do McDonald’sa, gdzie każdy z nas 

kupił sobie to, na co miał ochotę. Tam spędziliśmy sporo czasu na rozmowie. Do szkoły wróciliśmy 

o godzinie 13.00. Naszą wycieczkę uważamy za udaną i chętnie byśmy ją powtórzyli. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Gabriela Biedak, kl. VII b 
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KLASY VI - INWAŁD – WAROWNIA, PARK MINIATUR, PARK ROZRYWKI 

 
 W środę 23 czerwca wszystkie klasy szóste wyjechały na całodniową wycieczkę do Inwałdu. 

W drogę wyruszyliśmy o godz. 7.15, podróż trwała około 3 godziny. Gdy dotarliśmy na miejsce, 

pierwszą atrakcją, jaką zwiedziliśmy była Warownia, gdzie każdy z nas miał okazję strzelać z łuku. 

Potem spacerowaliśmy i podziwialiśmy miniatury budowli z całego świata, które są wykonane  

z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Następnie nadszedł czas na zabawy w parku 

rozrywki. Odważni udali się na koło młyńskie i „Pirata”, a pozostali jeździli na magnetycznych 

autkach oraz zwiedzali salę strachów. Mieliśmy również okazję obejrzeć seans w kinie 5D, który 

prezentował wyprawę do kopalni. 

 Pomimo zmęczenia wróciliśmy bardzo zadowoleni, gdyż mogliśmy zobaczyć różne miejsca 

na świecie nie wyjeżdżając za granicę. Wszyscy dobrze się bawiliśmy   
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Przygotowała: Weronika Machaj, kl. VI c 



35 

 

„Czytam sobie, czyli 1000 sposobów na czytanie „ - KONKURS 

 

            Czytam, bo czytanie sprawia mi przyjemność a jednocześnie otwiera okno na świat. 

Pewnie wiele osób zastanawiało się, co tyle ludzi widzi w czytaniu? Dlaczego codziennie, na 

całym świecie miliony osób odwiedza bibliotekę, sięga po książkę? Co kryje książka?  

Chciałabym pokazać jak wiele wartości i korzyści płynie z czytania. 

          Pewnego razu, gdy poszłam do biblioteki na drzwiach wisiała kartka, było na niej 

napisane „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Wtedy nie rozumiałam tych słów, ale po kilku 

latach odszukałam autora tych słów, które mogę uznać za te dzięki ,którym codziennie 

czytam książki. Myślę, że każdy kto choć raz przeczytał jakąkolwiek książkę zgodzi się ze 

mną, że podczas czytania przenosimy się do innego świata. Śledzimy losy zwykłych ludzi 

czy nawet postaci fantastycznych takich jak na przykład: elfów, krasnoludów, hobbitów, 

wampirów. Ich życie jest bardzo ciekawe. To od naszej wyobraźni zależy jak oni oraz 

miejsca, gdzie się znajdują będą wyglądać. 

 Książka jest odskocznią od rzeczywistości. Otwierając ją żegnamy się z naszą 

codziennością. Gdy czytamy zapominamy o naszych problemach. Często utożsamiamy się      

z bohaterem i jest nam lżej. Takie lektury ukazują bohaterów, którzy zwątpili i myśleli, że 

już nic nie da się zrobić, że nie ma żadnego sposobu aby uciec od problemów. Jednak                  

w odpowiedni sposób rozwiązali przeciwności losu i zaczęło im się powodzić w życiu. 

Każdy z nas na pewno ma jakieś przeszkody w swoim życiu, ale właśnie dzięki lekturom dla 

młodzieży można je  w łatwy sposób rozwiązać. Książka rozwija nasze uczucia, dostarcza 

nam rozrywki, może rozśmieszyć lub zasmucić. 

 Dzięki czytaniu książek powiększa się nam zasób słów, rozwija się wyobraźnia, 

stajemy się dojrzalsi. A także poprawia nam się pamięć.  

Czytanie książek poszerza naszą wiedzę oraz informacje o świecie. Książka może być dla 

nas inspiracją, może zmienić nasze życie na 

lepsze. Dzięki niej możemy dostrzegać świat            

w jeszcze piękniejszy sposób, znajdować 

szczęście nawet w drobnostkach. Nasze życie 

staje się ciekawsze. 

            Często książki opowiadają o naszych 

codziennych problemach, o tym czym jest życie,  

a także jak ono się potoczy.  

Dzięki książkom wielu ludzi ma pracę. Są to: 

pisarze, ilustratorzy, wydawcy, redaktorzy, 

drukarze, recenzenci, księgarze, bibliotekarze.  

             Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali  

z magii jaka znajduje się w książkach i bibliotece 

mam pewien cytat - „Książki są jak towarzystwo, 

które sobie człowiek dobiera”. Mam nadzieję, że 

tak jak pewnego dnia ja, zachęcona napisem 

wiszącym na drzwiach biblioteki, tak przyszli 

czytelnicy odbiorą zaproszenie do fantastycznego 

świata jakim jest książka.  
                                                                                     

Autor: Martyna Musiał, kl. VI a 
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Akcja „PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE” 
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FRASZKI SZKOLNE 
Szkoła 

Punkt usługowy 

Meblowania głowy. 

Paluszek i główka 

Paluszek i główka 

To szkolna wymówka, 

Zwłaszcza kiedy główce 

Zagraża klasówka. 

Problem 

Lubię szkołę, lecz ten problem 

Zawsze działa mi na nerwy: 

Wszystkie lekcje są za długie, 

A za krótkie wszystkie przerwy. 

Adidasy 

Nie pomogą adidasy, 

Aby z klasy przejść do klasy. 
 

O podpowiadaczu 

Podpowiadacz klasowy 

Raz znalazł się w biedzie: 

Zapomniał przy tablicy 

Sobie podpowiedzieć. 

O jednym 

Ma na lekcji tyle wiedzy, 

Ile szepną mu koledzy. 

To nieprawda 

To nieprawda, że milczenie 

W szkole bywa złotem, 

Bo gdy milczę zapytany, 

Łapię dwóję potem. 

Mistrz drzemania 

W drzemaniu doszedł do perfekcji, 

Zwłaszcza na lekcji. 

 

Upodobanie 

W szkole najbardziej lubię przerwę, 

Bo na niej lufy nie oberwę. 

Pytanie 

Czemu w szkole nauczyciel 

Mnie jednego wciąż strofuje? 

Wszak i trójkę mam w zeszycie 

Obok tych dziesięciu dwójek. 

Niesprawiedliwość 

Kiedy spóźniam się do szkoły, 

Każą mi się wstydzić, 

A że pierwszy wciąż wychodzę, 

Tego nikt nie widzi. 

O spóźnialskim 

On wśród uczniów się wyróżnia 

Tym, że się do szkoły spóźnia. 

Dobry kolega 

Dobrym jest kolegą Adaś, 

Znakomicie podpowiada. 

Siedzę razem z tym Adasiem 

Drugi rok w tej samej klasie. 

Chwalipięta 

Chwali się w klasie pyszna Agata, 

Czego to nie ma jej ważny tata, 

Tylko nie powie za nic nikomu, 

Że chwalipiętę - córkę ma w domu. 

Biegaczka 

Wśród biegaczy w naszej klasie 

Warto by wyróżnić Kasię, 

Bo z uśmiechem na wpół słodkim 

Wciąż uprawia bieg przez ... plotki. 

Astronom 

Wywołany do tablicy 

Na suficie gwiazdy liczy. 

Czyścioszek 

Słyszy się o nim nieomal co dzień, 

Że jest kąpany w gorącej wodzie. 

Kiedy ujrzałem tę postać sławną, 

Rzekłem: "Kąpany, lecz bardzo 

dawno”. 

Odmieniec 

Na lekcji gada, 

Na przerwie krzyczy, 

Ale niemową 

Jest przy tablicy. 

Lubi szkołę 

Bardzo lubi naszą szkołę 

Mój kolega Jasiek, 

I dlatego po dwa lata 

Siedzi w każdej klasie. 

Geolog 

"Wydzierać będę skarby ziemi!" - 

Kolegom to powtarza nieraz. 

Pewnie decyzji swej nie zmieni, 

Bo wciąż na lekcjach się wydziera. 

Marzyciel 

Żal mu dawnych czasów, 

Kiedy łuk i włócznia 

Były w cieniu lasów 

Przyborami ucznia. 

Strzelec 

Strzelał z procy bardzo celnie 

I we dnie, i w nocy, 

Aż pewnego dnia wyleciał 

Ze szkoły jak z procy. 

Bibliotekarz 

Kocha książki, zwłaszcza cudze, 

I to tak dalece, 

Że ma ich około setki 

W swojej bibliotece. 
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Przed klasówką 

Nie mógł się wcisnąć 

Do żadnej z ławek, 

Bo miał w kieszeniach 

Pełno ściągawek. 

Dyżurny 

Gdy wraca ze szkoły, 

To o każdej porze 

Pełni ostry dyżur 

Przy telewizorze. 

Poliglota 

Tak go nazywają 

Dziewczęta i chłopcy, 

Bowiem język polski 

Traktuje jak obcy. 

Kosmonauta 

Wyleciał już ze szkoły 

Podobno po raz trzeci, 

Więc myśli, że i w kosmos 

Z łatwością też wyleci. 

Teofil 

Jeszcze bardziej niż Warszawa 

Z Zygmunta Kolumny, 

Ze swych kolumn głośnikowych 

Jest Teofil dumny. 

Niecierpliwy 

Ledwie szkolny rok się zacznie, 

On już czeka na wakacje. 

Entuzjasta 

Tak się przejął zbiórką złomu, 

Że aż klamki wyniósł z domu. 

Szybki Bill 

Chociaż w klasie wciąż ostatni, 

Ale za to pierwszy w szatni. 

Gumożuj 

W szkole, w kinie, w łóżku, w wannie 

Żuje gumę nieustannie. 

W koniec nosa zapatrzony 

Cały dzień robi balony. 

I nie słyszy, jak go chwalą: 

"To największy w szkole balon"! 

Przyzwyczajony 

Tak się przyzwyczaił 

Do podpowiadania, 

Że nawet po lekcjach 

Nie ma swego zdania. 

Gęś i kura 

Jego pradziad pisał pięknie 

Zwykłym gęsim piórem, 

A on bazgrze długopisem 

Jak kura pazurem. 

Piosenka pewnego 
ucznia 

Nad trele słowika 

I nad śpiew skowronka 

Milszy memu sercu 

Ostatni głos dzwonka. 

Nauka 

Do lasu nieraz szedł wesoły 

I na wagarach spędzał czas, 

A gdy wylano go ze szkoły, 

Szepnął: "Nauka poszła w las"! 

Gdybym 

Gdybym za dwie dwójki 

Dostał jedną czwórkę, 

Mógłbym już pokazać 

Rodzicom cenzurkę. 

Marzenie lenia 

Żeby mi kupił mój dobry wujek 

Tyle prezentów, ile mam dwójek. 

Pomysłowy 

- Pójdę dziś do kuźni - 

Rzekł Janek do taty - 

Bo pan od historii 

Kazał wykuć daty. 

Siłacz 

Uważa siebie za boksera 

I mówi, że na boksie zna się, 

Lecz przeciwników wciąż wybiera 

Spośród najsłabszych uczniów w 

klasie. 

Strzelec wyborowy 

Piotr to strzelec wyborowy, 

Każdy zdanie to podziela, 

Nie wysila w szkole głowy 

I za bykiem byka strzela. 

Torreador 

Będzie Stach torreadorem, 

Wszak rozłożył na trawniku 

Własny zeszyt od polskiego, 

W którym roi się od byków. 

Odmieniec 

Na lekcji gada, 

Na przerwie krzyczy, 

Ale niemową jest przy tablicy. 

Wędrowiec 

Dawniej chodził na wagary, 

A dziś uczniem jest wzorowym. 

Poszedł bowiem dnia pewnego 

Prosto po rozum do głowy. 

Klucz 

Nauka kluczem jest do wiedzy - 

Zapamiętajcie to koledzy, 

Bo płonne są nadzieje ciche 

Tych, co ruszają w świat z 

wytrychem. 

Autorami fraszek szkolnych są Tadeusz Fangrat i Ryszard Przymus (zamieszczone były w "Płomyczku" 1988 nr 19) oraz  Igor 
Sikirycki ("Sto fraszek szkolnych",  Warszawa, Wydawnictwo Spółdzielcze 1988). 
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