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NIECH NADEJDZIE  

ZIMA BIAŁA!  
 

20 lutego, na zaproszenie Ośrodka Szkolno - Wy-

chowawczego w Kobylance, dziewczęta z klasy 7 i 8 wy-

brały się z panią Anetą Grucą na zabawę karnawałową. 

Zabawa miała zintegrować dzieci niepełnosprawne ze 

zdrowymi.  

Gdy weszliśmy na salę, powitała nas Pani Zima. Roz-

poczęła się pierwsza część zabawy, polegająca na ob-

rzucaniu się papierowymi kulkami ulepionymi z gazet. 

Było ich mnóstwo! Razem z koleżankami stoczyłyśmy 

„bitwę na śnieżki” z naszą Panią. Było przy tym dużo 

śmiechu! Wszystkie dzieci były zadowolone i roześmia-

ne. Następną konkurencją był slalom. Uczestnik dosta-

wał tacę z papierowymi kulkami i musiał jak najszybciej 

przejść wyznaczony tor tak, aby żadna kulka nie spadła. 

Kolejny konkurs polegał na jak najszybszym zjedzeniu 

pączka zawieszonego na nitce. Oczywiście nie można było dotknąć go rękami… W trakcie tych konkurencji 

było także dużo śmiechu. 

Po konkursach rozpoczęły się tańce w parach. Przyłą-

czyli się do nas wychowankowie Ośrodka. Były „kaczuszki”  

i „chusteczki”, a także konkurs tańca. Wychowawczynie 

obserwowały nas uważnie, żeby wybrać najlepszą parę. Nie 

było łatwo, to nie był jeden taniec, ale różne jego gatunki: 

walczyk, salsa, rumba, tango i kilka innych. Z moim  partne-

rem Konradem udało nam się wygrać ten konkurs! Panie 

włożyły nam korony na głowy i wręczyły lizaki.  

Zrobiono nam pamiątkowe zdjęcia. W trakcie zabawy 

częstowaliśmy 

się pączkami, 

ciastkami i na-

pojami. 

Wyjazd do 

ośrodka w Ko-

bylance na za-

bawę integra-

cyjną uważam za bardzo udany. Wszyscy dobrze się bawili. Or-

ganizatorom dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą rozrywkę! 

 

Natalia Burkot, klasa 8 

   
 



 

MAM NATURĘ  

WĘDROWCY 
 

Pani Kasia to osoba, od kontaktu z którą 

wiele osób w naszej szkole zaczyna dzień 

pracy – zapominalscy uczniowie, zdezorien-

towani nagłymi zastępstwami nauczyciele, 

poszukujący pomocy rodzice, pan listonosz, 

personel techniczny… Długo by wymieniać! 

Na temat tego, co dzieje się w szkole wie 

prawie wszystko. Dziś rozmawiamy ze 

szkolną sekretarką -  

panią Katarzyną Latasiewicz.  

 

Red: Pani pasją są konie. Skąd to się wzięło? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Skąd to się wzięło? 

Sama nie wiem. Może po dziadziu, który był we-

terynarzem albo po cioci, która zawsze chcia-

ła mieć konia, trzymać go w łazience i karmić 

grysikiem ;) Od zawsze kochałam zwierzęta  

i zawsze chciałam jeździć konno. W 2002 roku 

nadarzyła się okazja, żeby spróbować i pochłonęło 

mnie to bez reszty. Potrafiłam uczyć się w szkole 

na tydzień do przodu, żeby tylko móc pójść do 

koni. Następne lata spędzałam w różnych stadni-

nach, zgłębiając tajniki magicznej sztuki, jaką jest 

współpraca z końmi. Bardzo często pracowałam  

w różnych stajniach w zamian za możliwość na-

uki. Przez pewien czas jeździ-

łam nawet za Warszawę, by 

móc uczyć się u mojej ulubio-

nej instruktorki. Dwanaście lat 

temu na tej ścieżce pojawił się 

Pielgrzym - koń, który towa-

rzyszy mi do dziś. 

 

Red: Wiemy, że w wolnym 

czasie tworzy Pani rzeczy  

z ceramiki. Czy możemy 

usłyszeć historię, dlaczego 

Pani zaczęła to robić? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: 

To jest bardzo krótka historia. Lubię robić rzeczy 

„sama”. Zamiast coś kupić, wolę to zrobić. Zaw-

sze lubiłam ręczne robótki i majsterkowanie. Na 

studiach poznałam moją przyjaciółkę, która ma 

swoją pracownię. To ona wprowadziła mnie w ten 

temat i do tej pory pomaga mi, kiedy coś idzie nie 

po mojej myśli albo piec do wypalania „nie chce 

współpracować”. Ceramika jest ciekawą sztuką, 

każdy wypał to wielka niespodzianka, niestety nie 

zawsze miła, ale czasem zaskakują pozytywne 

efekty, których byśmy się nie spodziewali. 

 

Red: Zanim Pani została sekretarką, pracowa-

ła Pani wcześniej w naszym przedszkolu. Która 

praca podoba się Pani bardziej? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Tego nie da się 

porównać. Jak wiecie, dostąpiłam zaszczytu ob-

cowania w przedszkolu z obecną pierwszą klasą, 

co było nie lada wyzwaniem. Miałam momenty, 

że chciałam uciekać, jak niejeden nauczyciel idą-

cy tam na zastępstwo. Ale doświadczyłam tam 

również wielu niezwykłych i wzruszających mo-

mentów. Piękną pracą jest móc towarzyszyć ma-

łym istotom w ich poznawaniu świata. Choć bar-

dzo trudne jest w tak dużej grupie podzielić uwagę 

i cierpliwość, by każdy otrzymał ich tyle, na ile 

zasłużył. Dlatego podziwiam nauczycieli, że po-

dejmują się tego zadania. 

  

Red: Co skłoniło Panią do zostania sekretarką 

w naszej szkole? 

 



Pani Katarzyna Latasiewicz: Pan Dyrektor :) 

Jak wiecie, Pani Katarzyna Jantas-Skórska poszła 

na urlop macierzyński i była poszukiwana osoba 

na jej zastępstwo. Choć broniłam się „nóżkami  

i rączkami” i trzykrotnie odmawiałam, siła prze-

konywania Pana Dyrektora wygrała. Poza tym 

lubię zmiany, nie potrafię długo wysiedzieć  

w jednym miejscu. Lubię poszerzać horyzonty  

i uczyć się nowych rzeczy. Praca w sekretariacie 

była dla mnie wyzwaniem, które zdecydowałam 

się podjąć. 

 

Red: Co lubi pani najbardziej, a co najmniej  

w swojej pracy? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Najbardziej lubię 

pukanie do drzwi :) choć niekiedy mam ochotę 

udawać, że mnie nie ma… Więc czasem pukanie 

do drzwi lubię najmniej. 

  

Red: Jak wygląda praca w pustej szkole? Jest 

mniej czy więcej obowiązków? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Praca w pustej 

szkole wygląda bardzo podobnie jak normalnie. 

Może tylko brakuje kolejki pod drzwiami do za-

płaty obiadów, zapominalskich uczniów, którzy 

grzecznie proszą o kluczyk do szafki, taśmę kleją-

ca, kredę, gumkę do włosów, tasiemkę, zszywacz, 

spinacze, koszulki, pinezki, szpilki, hasło do Li-

brusa, no i oczywiście, żeby zadzwonić do mamy 

w sprawach wagi państwowej… 

  

Red: Woli Pani pracować tak czy jak uczniowie 

i nauczyciele są w szkole? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Jest pusto. Jest 

cicho. Pracy jest dużo, jak zawsze, ale dzwonek 

nie dzwoni. Nikt nie przeszkadza. Jest też smutno. 

I chociaż czasami można ogłuchnąć, jak się wy-

chodzi na przerwę, Wasza obecność w szkole jest 

nieodłącznym elementem tego krajobrazu i cza-

sem mi go brakuje. 

 Red: Gdyby mogła Pani zmienić zawód na in-

ny, jaki by to był i dlaczego? Ma Pani jakieś 

plany na przyszłość? 

 

Pani Katarzyna Latasiewicz: Na chwilę obecną 

jestem tu, gdzie jestem, ale nie ukrywam, że moja 

natura wędrowcy już pakuje plecak i wybrałaby 

się gdzieś indziej. Nie mam planów, plany same 

się u mnie klarują, jak nadchodzi taka potrzeba. 

Toteż pozostaję otwarta na to, co mi szykują. Mo-

im dodatkowym zajęciem w chwilach wolnych 

jest werkowanie kopyt. Jak to powiedziała moja 

promotorka na studiach, jestem taką „końską ko-

smetyczką”. Werkowanie to obcinanie, piłowanie, 

korygowanie kopyt tak, żeby koniom się wygod-

nie chodziło. Możliwe, że moja ścieżka pójdzie  

w tę stronę, a może powieje mnie gdzieś indziej. 

Zobaczymy… 

 

Red: Dziękujemy za rozmowę i życzymy speł-

nienia najśmielszych marzeń i planów. 

 

Rozmawiała: Zuzanna Czeluśniak 

 

 

Piękną pracą jest móc towarzyszyć małym istotom 
w ich poznawaniu świata. 



Krótko i na temat   
 

Zaczynamy 

Na ten dzień czekały wszystkie przedszkolaki, ich rodzice  

i nauczyciele. 10 lutego  rozpoczęło pracę nowo wybu-

dowane przedszkole w Klęczanach. W poniedziałek (po 

feriach) w nowych salach budynku, odbyły się pierwsze 

zajęcia dydaktyczne. W obiekcie znajdują się dwie sale 

zajęć, które przeznaczono dla dwóch grup: starszej 5-6-

latków i młodszej 3-4-latków. Jest też duża jadalnia, za-

plecze kuchenne, toalety, szatnia i pomieszczenia gospo-

darcze. Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania nowego 

przedszkola na stornie internetowej naszej szkoły!   (BCM) 

 

Misie Ratownisie 

Akcja trwała od 25 listopada (kiedy to przypada Świa-

towy Dzień Pluszowego Misia) do 20 grudnia. Naszym 

celem było zebranie dużej ilości pluszaków i przekaza-

nie ich za pośrednictwem organizatora akcji - Fundacji 

Wsparcie112 - do jednostek Straży Pożarnych, zespo-

łów Ratownictwa Medycznego i innych służb, aby były 

one wsparciem dla dzieci w trudnych chwilach (będą-

cych uczestnikami różnych wypadków). Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować sztab główny 

zbiórki w naszej szkole. Wysłaliśmy zaproszenia do akcji do szkół i przedszkoli gminy Gorlice oraz sąsiadują-

cych z nasza miejscowością. Zebrane maskotki były dostarczane do naszej szkoły. Po zakończeniu akcji zo-

stały przekazane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.   (KJL) 

 

Wizyta Misia Ratownisia 

11 lutego niezwykły gość odwiedził dzieci z przed-

szkola oraz uczniów klas 1-3 SP. Był to Miś Ratow-

niś. Przyjechał on z członkami Fundacji Wsparcie 

112 oraz Grupą Ratowniczo- Poszukiwawczą Legion 

Gerarda, by oswoić najmłodszych z tematem 

pierwszej pomocy oraz rozwijać w nich od naj-

młodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomo-

cy innym. Pierwsza pomoc z Misiem Ratownisiem 

to ciekawa nauka przez zabawę prowadzona przez 

specjalnie przeszkolonych ratowników oraz wolon-

tariuszy, którzy wraz z dziećmi bawili się oraz uczyli 

pierwszej pomocy. Chętne dzieci zostały ubrane  

w czepek, maseczkę oraz fartuch medyczny. Wcielając się w role lekarzy i pielęgniarek, dzieci opatrywały 

misia, robiły zastrzyki i sprawdzały temperaturę. Dzięki temu pozbywały się lęku oraz stresu przy wizycie  

u lekarza oraz pobycie w szpitalu. Warsztaty bardzo zaciekawiły dzieci, a przede wszystkim wprowadziły  

w niezwykle ważny temat udzielania pierwszej pomocy.   (UW)  

 



 Walentynki 

14 lutego obchodziliśmy Walentynki. Samorząd 

Uczniowski przygotował kilka atrakcji: pocztę walen-

tynkową, lizakowe serca, miłosne cytaty. Kolor 

obowiązkowy – czerwony! Przedstawiciele SU nie 

zapomnieli o swoich najmłodszych kolegach i kole-

żankach – przedszkolakach. Obdarowali dzieci drob-

nymi słodkościami oraz walentynkowymi kartecz-

kami, które sprawiły im  mnóstwo radości. Oczywi-

ście przedszkolaki także zrobiły walentynkowe laur-

ki. Wspólnie spędzony czas w walentynkowym na-

stroju sprzyjał prowadzeniu z dziećmi rozmów na 

temat znaczenia uczuć w naszym codziennym życiu. Przedszkolaki dowiedziały się, że Walentynki to nie 

tylko serduszka czy czerwone pluszaki. Tym, co naprawdę się liczy, jest życzliwość, sympatia i szacunek oka-

zany drugiemu człowiekowi.  (KG) 

 

Kocie zabawy 

17 lutego obchodziliśmy w naszym 

przedszkolu nietypowe święto  - 

Dzień Kota. W tym dniu przedszko-

laki upodobniły się do swoich 

czworonożnych przyjaciół, przy-

niosły ze sobą kotki-maskotki  

i książeczki o kotkach. Następnie 

dzieci oglądały ilustracje przed-

stawiające różne koty, zapoznały 

się z kocimi zwyczajami oraz spo-

sobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, zabawy ruchowe przy 

piosenkach o kotach, zabawy z kotami – pluszakami, rozwiązywanie zagadek „Z jakiej bajki jest ten kot?”. 

Podczas tych wesołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z celów tego święta było podkreślenie roli 

kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. 

W samej Polsce jest około 17 tysięcy bezdomnych kotów. Dlatego chcieliśmy już w przedszkolu uwrażliwiać 

dzieci na krzywdę zwierząt oraz na to, żeby nie porzucać ich, bo to nie zabawki.   (KG) 

 

Dzień Kosmosu 

Kosmos jest nieskończony i jeszcze do tej pory 

nie udało się nikomu zbadać jaki jest duży.  

27 lutego w naszym przedszkolu odbył się 

„Dzień Kosmosu”. Przedszkolaki tego dnia przy-

szły ubrane na zielono, a niektórzy nawet byli 

przebrani za ufoludki! Podczas zajęć pogłębili-

śmy naszą wiedzę i wiadomości dotyczące ukła-

du słonecznego, utrwaliliśmy nazwy poszczegól-

nych planet, a następnie wyruszyliśmy na krótką 

bajeczkę pod gwieździstym niebem! Oczywiście 



nie zabrakło rakiety i podróży w kosmos. To kosmiczne spotkanie to była wspaniała zabawa połączona ze 

zdobywaniem wiedzy na temat wszechświata.    (KG) 

 

Dzień Kobiet   

Z okazji Dnia Kobiet – 8 marca -  

w imieniu męskiej części Samorządu 

Uczniowskiego, wszystkie wspaniałe 

kobiety duże i małe, otrzymały życze-

nia i skromne upominki - kwiaty, słod-

kości oraz certyfikaty i medale SUPER-

kobiet i SUPERdziewczyn. Jeszcze raz 

WSZYSTKIEGO DOBREGO drogie Panie!   

(KJL) 

 

 

 

Plac zabaw 

Dzieci z oddziału przedszkolnego spełniły swoje 

marzenia. Przed budynkiem przedszkola powstał 

ich wymarzony plac zabaw! Został oddany do 

użytku z dniem 12 marca. W imieniu przedszkola-

ków serdecznie dziękujemy wszystkim przyjacio-

łom naszej szkoły, którzy - swoimi głosami - przy-

czynili się do wygrania nagrody głównej w konkur-

sie Akademii Aquafresh. Mamy nadzieję, że nowy 

plac zabaw będzie dobrze służył naszym przed-

szkolakom i sprawi im dużo frajdy i radości!  (BCM) 

                                                                    

 

Bajeczna Księga 

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wraz z wychowawczyniami 

biorą udział w projekcie czytelniczym „Bajeczna Księga”, którego 

ambasadorką jest Ewa Stadtmüller. Celem projektu jest promo-

wanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do 

twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie ro-

dziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania roz-

woju dzieci. Projekt polega na założeniu przez nauczyciela zeszy-

tu w formacie A4 z czystymi kartkami, który staje się „Bajeczną 

księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja wstęp do bajki „O 

zielonej biedronce i balu na łące”, po czym odczytuje go dzieciom 

i zachęca, aby zaproponowały dalszą część. W tym samym dniu 

nauczyciel pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Wówczas zabiera ono „Bajeczną księgę” do 

domu i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment bajki oraz samodzielnie wykonuje ilustrację. Za 

każdym razem książka wraca do nauczyciela, a ten wyznacza kolejną chętną osobę. Książka krąży po do-

mach przedszkolaków, a na koniec nauczyciel odczytuje bajkę i wspólnie z dziećmi wymyśla jej zakończe-

nie…     (UW) 



#SkarpetkoweWyzwanie  

Pomimo zamkniętych szkół udało się zorganizować  

Dzień Kolorowej Skarpetki. Odbywa się on co roku  

21 marca i wiąże się ze Światowym Dniem Zespołu 

Downa. Data została wybrana nieprzypadkowo, po-

nieważ przyczyną tej wady genetycznej jest TEN 

TRZECI  (chromosom), który doczepił się do 21 pary 

chromosomów. Stąd data 21.03. Tego dnia na znak 

uznania dla ludzkiej unikalności założyliśmy dwie róż-

ne skarpetki. Indywidualne i rodzinne zdjęcia ozdobiły 

galerię na szkolnym Facebooku. Wyzwanie skierowa-

ne zostało do wszystkich, którzy chcą okazać solidar-

ność i wsparcie dla osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Szerzy świadomość, że indywidualność ludzka 

czyni ten świat pięknym, bardziej kolorowym, interesującym i inspirującym.    (KJL) 

 

Czyściochowe Przedszkole 

Nasze Przedszkole w pierwszej odsłonie kon-

kursu „Czyściochowe Przedszkole” – na które 

głosowaliśmy w marcu - wygrało kartę poda-

runkową do drogerii Rossmann o wartości 

500 zł, umożliwiającą zakup produktów higie-

nicznych na potrzeby przedszkola. W kwietniu  

i kolejnych miesiącach także prosimy o co-

dzienne oddawanie głosów na kolejną pracę.  

W konkursie co miesiąc 100 przedszkoli może 

wygrać kartę podarunkową do drogerii Ross-

mann na zakup produktów higienicznych na 

potrzeby przedszkola. Konkurs realizowany 

jest w czterech miesięcznych odsłonach, w każdej z nich przedszkole ma szansę na zwycięstwo! Pomóżcie 

nam zwyciężyć, oddając codziennie głos na  www.rossmann.pl/czysciochowo.    

 

Problem z głowy! 

Od 17 lutego do 16 marca trwało głosowanie w konkursie zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego  

Programu Edukacji Zdrowotnej „Problem z głowy”. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na filmik nagra-

ny przez przedszkolaki! Nasza nagroda to biblioteczka dla dzieci! Organizator napisał: „Bardzo ubolewamy, 

że mogliśmy nagrodzić tylko sześć przedszkoli, ponieważ wszystkie, naprawdę wszystkie prace były za-

chwycające, a podjęcie decyzji prawie niemożliwe. Zadecydowały naprawdę niewielkie szczegóły.”   (AW)    

 

Próbny egzamin ósmoklasisty 

W poniedziałek, 30 marca, każdy 8-klasista mógł spróbo-

wać swoich sił podczas egzaminu próbnego. O godz. 9:00 

na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i OKE po-

jawiły się arkusze do samodzielnej pracy. Wszyscy 

uczniowie klasy 8 w naszej szkole dobrowolnie przystąpili 

do tego sprawdzianu. 31 marca w podobny sposób odbył się egzamin próbny z matematyki, a 1 kwietnia – 

z języka angielskiego.  (MO)  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rossmann.pl%2Fczysciochowo%3Ffbclid%3DIwAR2EdjRbAjV7vz3sioCYopUsNNiSTFxIALY9tzLv7FBFJ66u-PnsfMrPcOE&h=AT01fOfOkr0cGswsC7GP0h1PLt0wHTkTPcSODYwOTrYIz3ajkkJQw7dugf2igIN7VtJbP59F4xhM8zj8AGZMYdL4oXegsYUoRcfdroMYyz5VCNjM-6d-V8VrvsrEy7eb-ozuuNcr51BFizTPBbGIvmgbzy_Z0nt4BnHX2ptQqdiefKXzZNABWwQN0EUcZvXLBLTcXGCqHbEJ2PZ6v0ULNAcpJJOSxTuhKQ5j_j0sODNnQ_lnMok0yLrsOdVrL5WiKuGXuNuMFVLpVP4GK-dqDcwWfMFEd6W8gLBtCPEl0J7fpQdz1lnjB8K3uhNjPcVcm2XhRPoANS7148o-bJqwLOP7BDSGuZQ1hmVo6RP2QfxFDcTQnkRY1hcyy0KmqIjkdHYvjXPcZLmbazCIaOLyPVV4rG02EDp7US_wicSep-RH6Vm4Ay_XWwgR8jNeWng0XksbsCZJ3oZrCpDwKh6-iOlj9yPrn5FUoDSpBZFtKAJQCGNICm1cTLXx58YCoMwxn4q9vjwQzJQlzObr9y6Xr4BPaoTTosOJee7_YAnuhbAqFI_qZlUQSy8rN4LbuuzU_FAR92OEV8s5X9yjnatkZ-_h280ic32wHq3PIkqpdPhEceWSBA5wYjifYczWZSjb3oyF


Będzie dobrze   

Pomysł przyszedł z Włoch i poszedł dalej na 

cały świat. Dzieci we Włoszech i innych kra-

jach zaczęły malować tęczę na znak solidar-

ności ze wszystkimi, którzy teraz muszą po-

zostać w domu. Tęcza symbolizuje nadzieję 

na to, że ludzie przestaną chorować z powo-

du koronawirusa. Zadanie polegało na nama-

lowaniu siedmiokolorowej tęczy i umieszcze-

niu jej w oknie. Wystarczyło zrobić zdjęcie  

i przesłać wychowawcy lub opiekunowi SU. Przedszkolaki są pewne, że będzie dobrze, pięknie i wesoło. 

Wielu z nich przyłączyło się do akcji. Zdjęcia można obejrzeć w szkolnej galerii na Facebooku.    (MO) 

 

Smart Cards 

Dziękujemy wszystkim głosującym! To dzięki Wam w konkursach, w których 

bierzemy udział zdobywamy nagrody! Kolejnym dowodem na to jest płyta 

od Smart Cards „Muzyczny alfabet”,  z której na pewno będziemy korzystać 

na zajęciach! Dotarła do nas 2 kwietnia. Mamy nadzieję, że wkrótce wspólnie 

z dziećmi przesłuchamy ją w przedszkolu.  (AW) 

 

Dzień Świadomości Autyzmu 

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia mieliśmy 

okazję w symboliczny sposób pokazać swoją solidarność z osobami z au-

tyzmem. Nie mogliśmy zorganizować akcji w szkole, jednak w domu też 

było to możliwe! Wystarczyło ubrać się na niebiesko, zrobić zdjęcie  

i przesłać go wychowawcy lub opiekunowi SU. Przedszkolaki okazały się 

niezawodne!    (KJL)  
 

Zachwyć się krajobrazem!  

W klasie IV został przeprowadzony konkurs fotograficzny „Zostań w do-

mu! Zachwyć się krajobrazem za oknem!”. Uczniowie nadesłali wiele 

zdjęć. Głosowanie trwało do 11 kwietnia. Ilość lajków pod zdjęciami 

umieszczonymi na szkolnym 

Facebooku zadecydowała o wy-

łonieniu zwycięzcy: 

 

I miejsce - Zuzanna Luksa 

II miejsce – Jakub Luksa 

III miejsce – Natalia Kuraś 

 

Wyróżnienia: Milena Jodłowska, 

Samuel Pierz, Miłosz Wałęga, 

Zuzanna Smołkowicz 

 

GRATULACJE!!!



KĄCIK  

ZWIERZAKÓW 
 

GDZIE MIESZKAJĄ?  

Fretki to kochane łobuzy. Uwielbiają 

figle i zabawy. Dlatego w klatce po-

winno się znaleźć miejsce na kuwetę, 

hamak, poidełko i zabawki. Pamiętaj, 

że fretki nie można trzymać cały czas 

w klatce! Zwierzak potrzebuje mini-

mum 2-3 godziny intensywnego ruchu 

dziennie. Fretkę możesz zabrać też na spacer. Przydadzą się do tego szelki i smycz. 

 

CO JADAJĄ? 

Podstawa ich diety to mięso - najlepiej surowe i z kością - oraz 

woda! Możesz sam komponować posiłki z drobiu, jagnięciny lub 

wołowiny albo kupić karmę dla fretek. Wybieraj wysokogatun-

kowy pokarm zawierający dużo białka i tłuszczu zwierzęcego. 

Nie podawaj warzyw i owoców. Układ pokarmowy fretki nie jest 

przystosowany do ich trawienia, a dieta wegetariańska może jej 

zaszkodzić. A takie produkty, jak sól czy czekolada, to dla 

fretki śmiertelna trucizna. 

 

FRETKA I TY 

Inteligentne fretki pragną towarzystwa opiekuna, reagują na 

imię, chętnie się bawią. Nie do końca dają się jednak ułożyć.  

 

 

To mistrzowie psikusów! Wejdą do sza-

fek z bielizną i toreb z zakupami, mogą 

ci ukraść np. kluczyki do samochodu  

i schować tak dobrze, że długo ich nie 

znajdziesz. Uwaga! Jeśli masz wrażliwy 

nos, fretka nie jest dla ciebie. Zwie-

rzaki te wydzielają intensywny zapach 

piżma. Kastracja trochę pomaga, ale nie 

rozwiązuje całkiem problemu smrodku… 

 

 

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz  

i Maja Góra 

 

TO CIEKAWE! 
Fretka potrafi spać jak… za-

bita. Dosłownie! Nawet ener-

giczne potrząsanie czasem nie 

jest w stanie jej obudzić. 

Niedoświadczony opiekun mo-

że nawet wpaść w panikę, czy 

zwierzę żyje, podczas gdy ono 

po prostu… smacznie sobie 

drzemie. 

 



Czytać czy nie czytać?  
 
8+2 i wycieczka rowerowa do Danii 
Szósty tom uwielbianej przez dzieci serii o przygodach najliczniejszej i najsympa-

tyczniejszej książkowej rodziny. Rodzina z domku w lesie wybiera się na wakacje. I 

to nie byle jakie: będzie to rowerowa wyprawa za granicę. To nic, że babcia nie 

umie jeździć na rowerze, a Morten i Mina są za mali na dalekie wycieczki. Tata 

znajdzie sposób na wszystko. Czy to nie strach nocować w lesie albo w schronisku? 

Czy w podróży można poznać nowych przyjaciół? Szykuje się wielka wakacyjna 

przygoda! Siedmiotomowa seria o przygodach tej sympatycznej wielodzietnej ro-

dziny podbiła cały świat. W latach 70. doczekała się norweskiej wersji telewizyjnej i kinowej, a w 2013 roku adaptacji 

filmowej.         https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890742/8-2-i-wycieczka-rowerowa-do-danii? 

 
Chłopiec z Aleppo, który namalował wojnę 

Niewinność i naiwność dziecka o niezwykle wrażliwej duszy zostaje brutalnie zszarga-

na przez okropieństwa wojny. Do bólu szczera, poruszająca do głębi relacja 14-

letniego Adama, który dzień po dniu opisuje pierwsze miesiące trwającej do dziś woj-

ny w Syrii. Opowieść jest tak sugestywna, że czytelnik w sposób wprost niewiarygod-

ny czuje wraz narratorem strach, zdziwienie, dezorientację. Jego obrazy, na których 

rozpada się miasto, rodzina, wszystko co najważniejsze, długo pozostają w pamięci. 

Książka przypomina, czym jest i powinno być człowieczeństwo, jakie pokłady sił się w 

nas mieszczą i do jakich niezwykłych i pięknych rzeczy jesteśmy zdolni w najtrudniej-

szych chwilach życia.      https://www.legimi.pl/ebook-chlopiec-z-aleppo-ktory-

namalowal-wojne-sumia-sukkar,b183452.html 

 
 

Strażniczka książek 
Niezwykła przygoda w świecie książek… Podróżować na grzbiecie Shere Khana przez 

„Księgę dżungli”, u boku Werthera Goethego walczyć z czarownicami z Makbeta, a 

wraz z Elisabeth Bennet wzdychać do Mr. Darcy’ego…  Amy nie myślała, że kiedyś 

będzie tak blisko bohaterów swoich ulubionych książek, że będzie umiała tak głęboko 

zanurzyć się w każdą z opowieści, o przeżywaniu których niejednokrotnie marzyła, 

pochłaniając je jednym tchem. Teraz z zapałem korzysta ze swojej nowej umiejętności 

– aż okazuje się, że w świecie literatury panuje kompletny chaos i nic nie jest takie, 

jakie być powinno.        https://lubimyczytac.pl/ksiazka/304047/strazniczka-ksiazek 

 

13 powodów 

To książka ważna i trudna, gdyż przy nieuważnej lekturze może być odczytana zupeł-

nie opacznie. Główną bohaterką jest Hannah Baker, nastolatka, która zdecydowała 

się popełnić samobójstwo. Dlaczego? Swoją decyzję uzasadnia 13 powodami nagra-

nymi na 7 kasetach. Taśmy w założeniu mają zostać przekazane kolejno wszystkim, 

którzy w jakimś stopniu przyczynili się do tragicznej decyzji dziewczyny. Historię Han-

nah poznajemy wraz z Clayem, bohaterem jednej z taśm. 

W przypadku „13 powodów” szczególnie polecam nie lekturę książki, a wysłuchanie 

audiobooka. Podczas takiej recepcji książki odbiorca czuje się tak, jakby to on sam był 

jednym z adresatów kaset. Rozbrzmiewające w uszach przemyślenia Hannah sprawia-

ją, że zanurzamy się w utwór całkowicie.  

https://czytajpl.pl/2017/08/12/top-10-ksiazek-mlodziezowych/

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4890742/8-2-i-wycieczka-rowerowa-do-danii?
https://www.legimi.pl/ebook-chlopiec-z-aleppo-ktory-namalowal-wojne-sumia-sukkar,b183452.html
https://www.legimi.pl/ebook-chlopiec-z-aleppo-ktory-namalowal-wojne-sumia-sukkar,b183452.html
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/304047/strazniczka-ksiazek
https://czytajpl.pl/2017/08/12/top-10-ksiazek-mlodziezowych/


Nasze sukcesy 
 

Konkurs Pieśni Patriotycznej 
 

Urszula Lisowicz zdobyła III miejsce w VI Gorlickim 

Konkursie Pieśni Patriotycznej pod patronatem Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stu-

lecie Odzyskania Niepodległości oraz pod patronatem 

Prezesa IPN. Przesłuchania do konkursu - zorganizo-

wanego przez Barbarę Bartuś, Posła na Sejm RP - odby-

ły się 17-18 lutego w szkole muzycznej w Gorlicach. 

Gratulujemy! 

 

Uśmiechnij się! 
 

Lekarz do pacjenta: 
− Stan pana zdrowia jest fatalny, nerwy ma pan zszarpane 
do granic możliwości! Czemu należy to przypisać? 
Pacjent, po namyśle:  
− Może wędkarstwu, panie doktorze. 
− Co pan mówi?! Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy! 
− W zasadzie tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez zezwo-
lenia… 
 
Na peron wbiega facet z walizą i pyta:  
– Panie, panie, jaki to pociąg?!  
– Żółty!  
– No, ale dokąd?  
– Przecież do połowy! 
 
Synek wpada do pokoju:  
– Tato, tato, a mama stoi na wadze i cieszy się, że schudła 
aż półtora kilo!  
Na to ojciec, znad gazety:  
– Schudła, schudła… Pewnie tylko zmyła makijaż! 
 
Młody człowiek zgłasza się pierwszego dnia w pracy w su-
permarkecie. Manager obdarza go uśmiechem, daje mu 
miotłę i mówi:  
– Twoim pierwszym zadaniem będzie pozamiatanie sklepu.  
– Ale ja jestem absolwentem uniwersytetu – odpowiada  
z oburzeniem młody człowiek.  
– O, przepraszam, nie wiedziałem – mówi manager. – Zaraz, 
daj mi tę miotłę, pokażę ci, jak to się robi. 
 
Idzie myśliwy przez las i śpiewa:  
– Na polowanko, na polowanko!  
Z tylu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta:  
– Co, na polowanko?  
– Nie! Jak Boga kocham, na ryby! 
 
– Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami złamał nogę?!  
– Tak, robiłam kotlety i posłałam go do piwnicy po ziemnia-
ki. Nie wziął latarki i spadł ze schodka.  
– Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji?  
– Ryż! 
 

U dentysty:  
– Ile kosztuje wyrwanie zęba?  
– Sto złotych.  
– Co?! Za kilka minut pracy?!  
– Ok, będę wyrywać powoli. 
 
– Mamo, co to jest samotność – pyta córeczka. 
– Wiesz, kochanie, samotność jest wtedy, gdy między po-
niedziałkiem a piątkiem twój telefon dzwoni tylko pięć razy, 
i za każdym razem jest to tylko alarm na budzenie. 
 
– Tato, co to jest statystyka?  
– Wiesz, to taka dziwna sprawa… Na przykład, gdy sąsiad 
wychodzi na spacer z psem, to każdy z nich – statystycznie – 
ma po trzy nogi. 
 
Pacjent wychodzi od stomatologa.  
– Jak było? – pyta kolejka.  
– Ech, strasznie: dwa mi wyrwał zamiast jednego.  
– Dlaczego?  
– Nie miał wydać… 
 
– Proszę pani – mówi nauczycielka na wywiadówce – pani 
syn jest po prostu beznadziejny. Jestem załamana.  
– Ale co się stało?!  
– W czwartek na klasówce tak ściągał od koleżanki, że prze-
pisał nawet jej imię i nazwisko! 

 
– Mamo, chyba wyjdę za mąż za fajnego faceta. Poznałam 
go na eDarling, zaczęliśmy się spotykać na Facebooku, teraz 
oświadczył mi się przez Skype.  
– Super! To weź ślub na Twitterze, a jak ci się mąż znudzi, 
po prostu wystaw go na Allegro… 
 
Mały Szkot prosi: 
– Tato, kup mi bilet na karuzelę! 
– Daj spokój. Niech ci wystarczy, że Ziemia się kręci! 
 
 

 



 

POŻEGNANIE KARNAWAŁU 
 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. 13 lutego  

w balu karnawałowym zorganizowanym w naszym klęczańskim przedszko-

lu, dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe.  

Już od rana przedszkolaki pojawiały się w przebraniach, gotowe do za-

bawy, zamienione w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, kotki, Bat-

manów, piratów, żołnierzy czy policjantów. Przebierańcy świetnie bawili 

się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i ryt-

miczna muzyka zachęcała do tańca. Prowadzący dostarczyli dzieciom nie-

zapomnianych wrażeń! Wszystkim zabawom towarzyszyła radość, śmiech  

i spontaniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, 

serdecznej atmosferze.  

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów. Ko-

lejny bal karnawałowy już za rok!     

Anna Wantuch 

 

 

 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne popołudnie… 
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