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1. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego  

 4 września 2017r. rozpoczęliśmy NOWY 

ROK SZKOLNY. Przed nami jednak wiele zmian, 

gdyż powoli likwidowane są gimnazja i 

ubiegłoroczna klasa szósta stała się klasą siódmą, 

zaś Szkoła Podstawowa to teraz dwa budynki. 

 Uczniom, Nauczycielom oraz wszystkim 

pracownikom naszych Szkół życzymy samych 

sukcesów, dużo życzliwości oraz jeszcze więcej  

przyjemności z pracy i nauki! 

 

 

 

2. Początek jesieni  

 We wrześniu powitaliśmy po raz kolejny jesień. Ta pora roku wielu z nas nie nastraja optymistycznie. 

Tym bardziej, że w tym roku powitała nas zimnem i deszczem. Aby całkowicie nie popaść w „czarną rozpacz” 

pamiętajcie o dobrym odżywianiu – witaminki, witaminki... 

 Nastrój poprawiają też kolory – otaczajcie się ciepłymi barwami, które dodają humoru – czerwony, 

pomarańczowy, żółty.  Nie dajcie się! Byle do wiosny... :) 

 

  



PRZEPIS NA SAŁATKĘ JESIENNĄ 

Składniki 

• 1 gruszka 

• 1 jabłko 

• 1 brzoskwinia 

• 10 śliwek 

• garść zielonych winogron, najlepiej 

bezpestkowych 

• garść ciemnych winogron 

• 3 łyżki orzechów włoskich  

• sok z 1/2 cytryny 

Wszystkie składniki obrać, pokroić, wymieszać w 

misce i gotowe. Najlepiej zaproś kogoś miłego i 

wtedy jesień już nie taka straszna.   

Smacznego! :) 

3.Sprzątanie Świata 

 Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do 

akcji „Sprzątanie Świata”. Wszystkie klasy wraz z 

opiekunami ruszyły na ulice Psar i Babienicy, aby 

pozbierać śmieci. Chociaż pogoda nie dopisała to 

jednak wszyscy ochoczo realizowali swoje zadania. 

Brawo dla sprzątających! 

4.Wycieczka do Olsztyna  

WARSZTATY EKOLOGICZNE W 

OLSZTYNIE 

 W dniach 18-19.09.2017r. klasy IIIa i IIIb 

były w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji 

Ekologicznej i uczestniczyły w warsztatach 

przyrodniczo-ekologicznych w Olsztynie. 

 W pierwszym dniu poznaliśmy wartości 

przyrodniczo-kulturowe rezerwatu przyrody 

nieożywionej Góra Zborów oraz weszliśmy do 

Jaskini Niedźwiedziej, gdzie oglądaliśmy złote 

mchy oraz nietoperza i inne zwierzątka 

zamieszkujące tę jaskinię.  Następnego dnia 

wyruszyliśmy w niezwykłą podróż – do 

kamieniołomu z... młotkami. Zbieraliśmy i 

badaliśmy skały, minerały i skamieniałości w 

odkrywce skalnej. Podczas wycieczki zapoznaliśmy 

się także z legendą o zamku w Olsztynie oraz 

mogliśmy podziwiać jesienny krajobraz na Jurze 

Krakowsko- Częstochowskiej. 

 Był to nasz pierwszy wyjazd z noclegiem z 

daleka od domu i rodziców.  Wszystkim bardzo 

podobała się ta przygoda i liczymy na koleją. 

Wychowawczynie : Sylwia Dróżdż i Krystyna 

Jaksik oraz Paulina Kamińska 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.Mierzenie lip szkolnych 

 Klasa IIIa i IIIb  miały zadanie obliczyć wiek 

naszych lip na boisku szkolnym. W związku z tym, 

pewnego  pogodnego dnia wybraliśmy się na nasze 

boisko, by uzbrojeni w metry krawieckie zmierzyć 

obwody tych że drzew. 

 Dzięki naszym obliczeniom wiemy, że: 

najgrubsza lipa ma około 700 cm obwodu, średnia 560 

cm zaś  najcieńsza 270 cm. Aby obliczyć wiek drzewa, 

trzeba wynik pomiaru podzielić przez  pięć i następnie 

pomnożyć razy dwa. Wynik który się otrzyma jest 

przybliżonym wiekiem drzewa. 

Nasza najgrubsza lipa 420 : 5 =84    84 x 2=168 lat 

Średnia lipa  255 : 5 = 51       51 x 2 =102 lata 

Najcieńsza lipa 200 : 5 = 40     40 x 2 =80 lat 

 

 

6. „EuroWeek” 

 W dniach 27.09 – 01.10 wzięliśmy udział w warsztatach językowych ,,EuroWeek’’ w Międzygórzu,  

prowadzonych po angielsku, przez wolontariuszy z różnych części świata. W wyjeździe brały udział klasy V-VII. 

Głównym celem warsztatów był bezpośredni kontakt z językiem angielskim. 

 Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych grupach i polegały na omawianiu różnych tematów: np. jak 

zmienić najgorsze wakacje na coś dobrego, problemy globalne i ich rozwiązania. 

 Podczas spotkań wolontariusze prezentowali kultury i kraje, z których pochodzą. I tak dowiedzieliśmy się 

wiele o Armenii, Filipinach i Wietnamie. Mieliśmy również okazję zintegrować się na kilku dyskotekach oraz 

wspólnie pośpiewać karaoke. 

Braliśmy udział w trzech wycieczkach. Pierwszego dnia mieliśmy okazję zwiedzić Błędne Skały w Górach 

Stołowych, gdzie kręcono sceny do filmu pt. “Opowieści z Narnii: Książę Kaspian” oraz usłyszeć legendę o 

tajemniczym Liczyrzepie. Trzeciego dnia razem z wolontariuszami udaliśmy się do Kłodzka i Bystrzycy 

Kłodzkiej, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Filumenistyczne oraz weszliśmy na Bramę Wodną, z której 

podziwialiśmy piękne krajobrazy. W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się w  Kopalni Złota w Złotym 

Stoku. Dowiedzieliśmy się tam wiele ciekawych rzeczy na temat złota i pracy przy jego wydobyciu. 

 Korzystając z okazji, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować sponsorom: firmie Wirplast, Agencji 

Ubezpieczeniowej Filipczyk, Państwu Klaudii i Markowi Matyl, Państwu Beacie i Krzysztofowi Klyta oraz 

Państwu Ewie i Sebastianowi Fabiańczyk za dofinansowanie naszego wyjazdu. 

 „EuroWeek” był dla nas super przeżyciem, poznaliśmy wielu nowych i wspaniałych ludzi, doskonaląc 

swój angielski i jednocześnie miło spędzając czas. Wolontariusze, którzy odgrywali tutaj główną rolę byli otwarci 

i kreatywni, co powodowało, że zajęcia były wyjątkowo ciekawe. Ten EuroWeek był naszym pierwszym i mamy 

nadzieję, że nie ostatnim! 

Uczniowie klasy VII: Wiktor Skuła, Jakub Łazaj i Dominik Kita 



 

 

7. Dzień integracji w Podlesicach 

 Dnia 2.10.2017r. odbyły się warsztaty ekologiczne w Podlesicach w Centrum Dziedzictwa 

Przyrodniczego i Kulturowego Jury Krakowsko- Częstochowskiej. W warsztatach brali udział uczniowie klas 

siódmych ze wszystkich szkół gminy Woźniki.  Uczniowie wraz z opiekunami dotarli do odkrywki w 

kamieniołomie. Szukali minerałów i kalcytu, zwiedzili Górę Zborów i zajrzeli do jaskini zwanej Studnią 

Szpatowców. Uczniowie mieli też okazję zaobserwować żywe organizmy w źródełku. Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni z wyjazdu i mają nadzieję, że szkoły ponownie zorganizują podobny wyjazd aby poznać lepiej 

uczniów z innych szkół. 

8. Dzień Edukacji Narodowej 

 13 października 2013r. odbyła się w naszej 

szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Przygotowali ją uczniowie starsi i młodsi. Klasy 

młodsze przedstawiły wiersze i tańce zaś klasy z 

gimnazjum w sposób żartobliwy wplatając 

tematyczne piosenki przedstawiły lekcje i 

zachowania tak nauczycieli jak i uczniów. Nie 

zabrakło także 

kwiatów  i życzeń 

dla pedagogów.  

 

 

 

 

 

 

  



9. Dzień Papieski 

 Wszyscy wiedzą, że patronem naszej 

szkoły jest  Papież Jan Paweł II. 

16 października 1978 roku z balkonu Bazyliki św. 

Piotra padły pamiętne słowa: „Habemus papam!”. 

Tłum zgromadzony na placu ze zdumieniem 

przyjął wiadomość, że nowym Ojcem Świętym 

został Polak, metropolita krakowski kard. Karol 

Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II.   

 16 października jest dniem, kiedy 

obchodzimy Święto Naszego Patrona. W tym roku 

odbył  się uroczysty apel z tej okazji. 

Przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia 

z życia Jana Pawła II oraz odśpiewaliśmy „Barkę” – 

ukochaną piosenkę papieża. 

 

 

10. Projekt ERASMUS 

             Nasza szkoła podjęła się współpracy z  szkołami z innych krajów w ramach projektu Unii 

Europejskiej pt. „Zielone szkoły 2.0 dla zrównoważonej przyszłości”. W ramach tego projektu 

będziemy kontaktować się, odwiedzać, gościć uczniów i nauczycieli z różnych krajów. Partnerami 

naszej szkoły są placówki, dla których istotna jest ochrona środowiska. Są to szkoły z Włoch, 

Macedonii, Portugalii, Grecji i Rumunii. I tak już w lutym spotkamy się z uczniami szkoły Gymnasio 

Skripero w KERKYRA (Corfu). 

       Tematyka spotkania: Ochrona zwierząt morskich i oszczędzanie wody. W maju przyjadą do nas 

goście z szkół biorących udział w projekcie i będziemy opracowywać temat: Zanieczyszczenie 

powietrza, Warsztaty nt. niektórych narządzi web 2.0.Kolejne spotkania to Szkoła Stiv Naumov z 

BITOLA w Macedonii – tematyka spotkania: Ekologiczne ogródki warzywne, Szkoła „Silvio Pellico” z 

VEDANO OLONA z Włoch - tematyka spotkania: Zarządzanie odpadami, surowce odnawialne, 

recykling, segregacja śmieci, Szkoła Liceul Tehnologic z TIRLISUA z Rumunii – tematyka: 

Oszczędzanie energii , Szkoła Agrupamento de Escolas de Maximinos w BRAGA z Portugalii – 

tematyka: Żywność ekologiczna, kompostowanie. 

         W projekcie będziemy brali udział wszyscy, trzymajmy kciuki za powodzenie projektu. Jest to 

okazja do poznania nowych osobowości, kultury no i oczywiście okazja do „poszlifowania” języka 

angielskiego, bo takim będziemy się porozumiewać z naszymi gośćmi. 

  



 

11. Bal Wszystkich Świętych w naszej szkole 

31 października 2017r odbył się w naszej szkole Bal Wszystkich Świętych. 

 

Uczniowie i rodzice nas nie zawiedli! Większość dzieci była przebrana. Stroje i atrybuty Świętych 

były tak wiernie odtworzone, że wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem. Pierwszym punktem 

programu był pochód Świętych przez naszą szkołę, początkowo planowano przejście dookoła 

szkoły lecz niestety pogoda na to nie pozwoliła. Następnie uczniowie krótko charakteryzowali 

swoje postacie, oczywiście była chwila dla fotoreporterów a później już Bal Wszystkich Świętych 

podzielony na grupy wiekowe – klasy I-III najpierw a później IV-VI. W zabawach Pani Iwonie 

Gorol – głównej organizatorce pomagały Emilia Gorol, Adrianna Mateja, Zuzanna Janus oraz 

starsza koleżanka już studentka Julia Gorol. Wydaje się, że ten rodzaj zajęć na pewno przybliżył 

postacie Świętych z Polski, Grecji, Macedonii, Portugalii, Rumunii i Włoch. 

Wielkie brawa dla  uczestników i ich rodziców, którzy włożyli wielki wysiłek w przebrania swoich 

pociech. 

 



 

12. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi 

uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten 

kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem 

bliskich osób, z cmentarzem  z modlitwą i 

pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w 

drodze do wieczności. Kościół w tym dniu 

oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli 

do chwały niebieskiej, a wiernym 

pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje 

drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej 

dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub 

inaczej "zaduszkami". 

 

 

13. ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Dzień Niepodległości 11 listopada 2017 to 

jedno z najważniejszych świąt narodowych. W 

tym roku obchodzimy 99. rocznicę odzyskania 

niepodległości (W przyszłym roku obchodzić 

będziemy 100 rocznicę). Upamiętnia ono 

wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy 

Polska odzyskała wolność po 123 latach 

niewoli. Walka o niepodległość Polski trwała 

długo, aż w końcu, po 123 latach niewoli, nasz 

kraj odzyskał niepodległość.W naszej szkole z 

tej okazji odbędzie się uroczysty apel. A w 

całym kraju odbędą się liczne obchody i msze 

święte o niepodległość naszej ojczyzny. 

 

 

14. ŚNIADANIE DAJE MOC 

Akcja „Śniadanie daje moc” 

Już od kilku lat 8 listopada nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym 

pt. „Śniadanie daje moc”. Program ma za zadanie zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i 

roli śniadania w diecie dziecka i jest skierowany do klas 1-3 szkoły podstawowej. Jak co roku, oprócz 

dzieci i nauczycieli, do akcji przyłączyli się również rodzice, za co serdecznie im dziękujemy! Możliwość 

samodzielnego przygotowania posiłku to dla dzieci ogromna frajda i radość, a także niepowtarzalna 

okazja dzielenia się z innymi, próbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne 

dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne.  

 



 

 

15. LUBIMY PRZEBIERANKI  - BAL POSTACI Z BAJEK 

5 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W 

związku z tym wydarzeniem, biblioteka szkolna ogłosiła dzień 6 listopada, świętem postaci z bajek, ale 

także baśni. Dodatkową atrakcją było zaproszenie do wspólnej zabawy przedszkolaków z naszej 

placówki. Wszyscy pięknie przebrani za wybraną postać z bajki lub baśni, wspólnie świętowaliśmy na 

sali gimnastycznej. Wśród przebranych nie zabrakło takich postaci jak: Czerwonego Kapturka, 

Kopciuszka, Królowej Śniegu, a także Elsy i Anny („Kraina lodu”)czy Spider-mena.  Na koniec 

przedszkolaki wraz z klasami 1-3 wspólnie obejrzały bajkę. Był to bardzo dobry moment, aby 

przypomnieć bohaterów, którzy są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. 

 



 

 

 

15. KATARZYNKI I ANDRZEJKI 

 

Popularne andrzejki to ważny dzień dla panien. Ale znany jest też nieco zapomniany męski odpowiednik 

andrzejek - katarzynki - święto kawalerów. Święta Katarzyna to patronka  kawalerów, którzy pragną poznać 

pannę i w przyszłości wejść w szczęśliwy związek małżeński. 

 W nocy z 24 na 25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny, młodzi mężczyźni mogą poznać dzięki wróżbom 

przyszłość dotyczącą ożenku i poszukiwania partnerki. 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. Andrzejki 

były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się 

tradycyjnie od zabaw. Są to wieczory wróżb ze szczególnym uwzględnieniem kto będzie w przyszłości mężem lub 

żoną.A oto kilka popularnych wróżb, które można wykorzystać i w Katarzynki i w Andrzejki. 

 wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu zastygłego wosku lub rzucanego 

przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu itp. 

 wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, 

po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute oznacza imię 

przyszłej wybranki / wybranka. 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, której but jako 

pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż.  

Powodzenia bo chociaż wróżby nie zawsze się spełniają to jest to lubiana zabawa. 

 



 
 

 


