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W pierwszym tygodniu ferii przyjechały do mnie kuzynki. Razem budowaliśmy iglo i „bazę”,
których jednak nie dokończyliśmy. Wspólnie oglądaliśmy, też filmy, jeździliśmy na basen i
zajadaliśmy się pysznym ciastem upieczonym przez rodziców, było mnóstwo wrażeń. Drugi tydzień
był spokojniejszy. Od czasu do czasu jeździliśmy z rodzicami na snowboard, a gdy wracaliśmy to
graliśmy z kolegami na komputerze. Ferie były fajne i udane, ale szybko minęły i musieliśmy już
wracać do szkoły.
Franciszek Pietrasik

Moim ulubionym dniem w czasie ferii był piątek, bo wtedy razem z rodziną pojechaliśmy,
pozjeżdżać na snowbordzie, a ja nauczyłem się jednej z technik jazdy na snowboardzie –
„wachlowania”. Było super.
Antoni Pietrasik
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Ferie spędziłam na zimowisku w Zawoi, było bardzo fajnie ale moim niezapomnianym dniem
w czasie ferii, był ten dzień kiedy razem z rodziną byliśmy we Wrocławiu w Exit Room. Exit Room,
to takie tajemnicze miejsce, w którym jest dużo zadań do wykonania i różnych zagadek do
odgadnięcia, po to aby móc odnaleźć np. klucz i wyjść z tego pomieszczenia. Bardzo nam się
podobała ta zabawa bo przeszliśmy pierwszy poziom i zdecydowaliśmy zdobyć drugi, było super.
W czasie tych ferii byłam też na basenie, na lodowisku, jeździłam również na nartach. To były moje
wymarzone ferie.
Amelia Kelly

Na feriach byłam w kinie i na basenie w Bielawie, pojechałam tam razem z moimi
koleżankami
i kolegami ze szkoły, bo szkoła organizowała takie wycieczki dla dzieci. Razem z moją rodziną byłam
też na lodowisku i na nartach. W drugim tygodniu ferii pojechałam do mojej kuzynki Oliwii do
Dzierżoniowa. Tam poznałam nowego kolegę Aleksa. Razem z kuzynką i Aleksem chodziliśmy do
Rynku w Dzierżoniowie, robiliśmy zakupy w sklepach, było bardzo fajnie. Niestety te ferie spędziłam
też w szpitalu, bo zachorowała moja babcia, którą często ją odwiedzałam. I to był najsmutniejszy
dzień ferii, gdy dowiedziałam się, że babcia jest chora i musi jechać do szpitala.
Adrianna Radzikowska

W czasie tych ferii razem z rodzicami byłem aż pod granicą Czech aby odwiedzić ciocię i
wujka. Byłem też trzy razy w kinie na filmach w 3D. Oprócz tego pomagałem bratu naprawiać auto.
Fajnie było ale ferie minęły bardzo szybko.
Marcin Herbut

Zabawa karnawałowa
9 lutego bawiliśmy się na dorocznej
zabawie karnawałowej. W tym roku czas umilała
nam grupa Hajdasz. Pośród wielu księżniczek,
wróżek, ninja, policjantów byli również piłkarze,
Hiszpanka, syrenka, kościotrup czy strażak.
Poczęstunek przygotowali nasi kochani rodzice.
Zabawa była przednia, co widać na zdjęciach.
Wniosek jest jeden - potrafimy się bawić, ale
trochę brakuje na kondycji, bo niektórzy po
dwóch godzinach tańców byli wykończeni.
Potrenujemy i w przyszłym roku będzie lepiej

Pani Agnieszka Pieluszyńska
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1 marca 2017 r. przy pomniku
Witolda Pileckiego odbyły się
obchody związane z Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W apelu pomięci wziął udział poczet
sztandarowy z naszej szkoły wraz z
opiekunem
panią
Katarzyną
Baraniewicz. Uczniami, którzy mieli
okazję uczestniczyć w wydarzeniu
byli Sylwia Muszyńska, Klaudia
Droszczak oraz Michał Borowski.

Pani Katarzyna Baraniewicz

21. marca 2017 roku w naszej Szkole
Podstawowej w Świątnikach odbyły się
uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia
Wiosny, Otrzęsin kl IV i Dnia Poezji (Konkurs
Recytatorski
Od samego rana zaczęły się próby i
ostatnie przygotowania, które trwały w ciągu
całej pierwszej lekcji. Na drugiej lekcji zaczęły
się pierwsze występy osób z kl. IV, V i VI na
Konkursie Recytatorskim. Jurorzy zasiedli do
stołu. Zaczęły się przesłuchania. Wszystkie
recytacje bardzo mi się podobały. Po
zakończeniu nastała 15 minutowa przerwa, po
której przeszliśmy do sali gimnastycznej na pozostałe części uroczystości. Dziewczęta z klasy
VI były ubrane w kwieciste sukienki, a chłopcy – elegancko. Uczniowie klasy IV (według
tradycji naszej szkoły ) byli przebrani za koty.
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
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Występy z okazji Dnia Kobiet i Dnia Wiosny podobały się wszystkim uczniom, a po
przedstawieniu rozpoczęły się otrzęsiny kl. IV.
Czwartoklasiści mieli zadania, które musieli wykonać, a były one następujące: odpowiadali
poprawnie na pytania, wykonywali odpowiednie zadania i złożyli przyrzeczenie. Po takim
„egzaminie” każdy uczeń kl. IV podchodził do pani Dyrektor, alby odcięła mu „ogon” na
znak przyjęcia do klas starszych.
Na samym końcu uroczystego Dnia Wiosny poszliśmy na boisko spalić marzannę i
pożegnać zimę.
Moim zdaniem, cały program dnia był udany. Jestem bardzo zadowolona.
Sylwia Muszyńska

Dnia 21 marca 2017r. w SP w Świątnikach odbyły się otrzęsiny uczniów klasy
czwartej 4, przygotowane przez szóstoklasistów. Obok tej najważniejszej części uroczystości
w Dniu Wiosny wystawione zostało także przedstawienie z okazji Dnia Kobiet przygotowane
przez klasy 4-6,
odbył się Konkurs
Recytatorski dla klas 4-6, a na koniec
przywitanie wiosny.
Pierwszym etapem tego wyjątkowego
dnia był Konkurs Recytatorski. Uczniowie
bardzo dobrze prezentowali swoje utwory,
przez co konkurencja była bardzo wysoka.
Ostatecznie jurorzy – nauczyciele (p.
Małgorzata Wodnicka, p. Ewa Żurawik, P.
Magda Pachar i p. Katarzyna Rogalska) jako
zwycięzców wskazali Amelię Kelly
i
Agnieszkę Mierzwiak, uczennice kl. 4, Judytę
Żygadło i Oskara Ordechę z klasy 5 oraz Julię Hrycak z klasy 5.
W drugiej kolejności odbyło się humorystyczne przedstawienie z udziałem starszych
klas na temat Dnia Kobiet. Spektakl się udał, publiczność była zachwycona.
Po przedstawieniu odbyły się otrzęsiny klasy 4 i nowych pracowników szkoły. W tym
celu dla klas 4 zostały wymyślone najróżniejsze zabawy, zadania i pytania. Czwartoklasiści
świetnie się bawili.
Pod koniec dnia nauki - zgodnie z tradycją – wybraliśmy się do parku, aby spalić
kukłę marzannę - symbol zimy, wtedy też powitaliśmy wiosnę. Pogoda dopisywała, więc
przyjemnie było pobawić się na dworze.
Cały dzień był niesamowity, na pewno uczniowie i nauczyciele naszej szkoły na długo
go zapamiętają. Wrażenia były naprawdę mocne.
Rayoon Chung

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

4

Wielkanoc to czas radości i oczekiwania. Taka
wiosenna i świąteczna atmosfera zapanowała już w
oddziale przedszkolnym. 30 marca 2017 r. wzięliśmy
udział w Przeglądzie Wielkanocnym organizowanym
przez Szkołę Podstawową w Jordanowie Śląskim.
Wspólnie
wykonaliśmy
plakat
koszyczek
wielkanocny, przygotowaliśmy również wiosenną
piosenkę oraz inscenizację świąteczną. Za udział w
przeglądzie dzieci nagrodzone zostały dyplomem,
nagrodą oraz słodkim poczęstunkiem. Wszyscy miło
spędziliśmy czas.

Pani Izabela Hałuszko

31 marca 2017 r. to ważny dzień
dla klasy I. Uczniowie poznali już wiele
liter i potrafią czytać. Dlatego też mogli
oficjalnie zostać przyjęci do grona
czytelników biblioteki szkolnej. Pani Ela
Tkacz przygotowała dla uczniów liczne
zagadki i zadania, które sprawdzały
czy dzieci mają wiedzę na temat książek.
Uczniowie
przygotowali
regulamin
biblioteki, karty książki, na których mogli
przybić pieczątki oraz przedstawienie o
tym jak został wynaleziony druk.
Wszystkie zagania pierwszaków mogli
obserwować rodzice, pani dyrektor,
zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie
klasy VI. Dzieci były znakomicie przygotowane,
dlatego też zostały pasowane na czytelników.
Gratulujemy.
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10 kwietnia naszą szkołę odwiedzili kolarze z
Huzar Bike Akademii. Założycielem tej sekcji kolarstwa
jest sportowiec światowej sławy - pan Bartosz Huzarski.
Panowie opowiedzieli dzieciom o funkcjonowaniu klubu
sportowego oraz o specyfice treningu kolarskiego.
Uczniowie zostali zachęceni do podjęcia próby treningu,
zwłaszcza, że wszyscy lubią jeździć na rowerach. Wielu
nowych uczniów zdało egzamin na kartę rowerową i
teraz bez przeszkód mogą doskonalić umiejętność jazdy
na rowerze na drogach. Dodatkową motywacją jest fakt,
że kilku uczniów naszej szkoły już trenuje w Huzar Bike
Akademy i odnosi sukcesy,nz naszymi absolwentami
Marcinem Rogowskim oraz Grzegorzem Foltynem na czele.
Pani Agnieszka Pieluszyńska

Uczniowie z klasy I, II i III wzięli
udział w interaktywnym przedstawieniu pt.
„Szewczyk Dratewka na planie filmowym”.
Mogliśmy zobaczyć „od kulis” jak powstaje
film. Teraz pojęcia reżyser, kierownik planu,
operator czy green screen nie są już obce.
Kilku uczniów miało okazję wcielić się w role
bohaterów filmu. Julia, Asia i Benedykt grali
rolę mieszczan, Jagoda i Szymon byli
mrówkami, Filip rybą, a Michał myśliwym.
Efekty pracy będzie można zobaczyć za kilka
tygodni na filmie. Dzieci poznały oczywiście
treść bajki o Szewczyku Dratewce.
Pani Agnieszka Pieluszyńska
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21 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego udały się na XII Gminny Turniej Ekologiczny
„Mały Przyrodnik”. Turniej zorganizowany został przez
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rogowie
Sobóckim. Wspólnie wykonaliśmy plakat ekologiczny,
zaśpiewaliśmy piosenkę „Ziemia, wyspa zielona”, a jako
mali strażnicy przyrody powiedzieliśmy wszystkim jak
należy dbać o przyrodę. Wspólnie układaliśmy hasła
ekologiczne, segregowaliśmy śmieci, zmierzyliśmy się z
pytaniami ekologicznymi, braliśmy udział w konkurencji
sportowej â celowanie kulkami z gazet do kosza.
Każdy z nas ślubował również, że będzie dbał o Ziemię.
Za udział w turnieju otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom
oraz nagrody. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
Pani Izabela Hałuszko

Przed uroczystymi dniami majowymi w
naszej szkole 26 kwietnia odbył się apel z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Został on
przygotowany przez pana Tomasza Wyplera przy
współpracy z panią Elżbietą Tkacz oraz panią Lidią
Sączawą. Uczniowie klasy VI przybliżyli młodszym
kolegom historię powstania pierwszego w Europie
oraz drugiego na świecie najważniejszego
państwowego dokumentu. Występ uświetniły
utwory muzyczne pięknie zaśpiewane przez
uczniów klasy VI, ale również wszystkich innych. Z
takich lekcji historii i patriotyzmu wynosi się
najwięcej.
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26.04.2017
nasi
uczniowie
uczestniczyli
w ciekawym spotkaniu, które zostało
przeprowadzone
przez
strażaków
z Państwowej Straży Pożarnej w Kątach
Wrocławskich w ramach projektu „Stop
Pożarom Traw - Ziemia jest tylko jedna”
(www.StopPozaromTraw.pl). Przy tej
okazji przypomniano nam także zasady
udzielania I pomocy. Bardzo dziękujemy.
Pani Agnieszka Pieluszyńska

Corocznie w naszej szkole
prowadzony jest szereg działań mających
na celu kształtowanie u uczniów
właściwych nawyków ekologicznych. W
tym roku skupiamy się na selektywnej
zbiórce odpadów. Od początku roku
segregujemy
śmieci
na
szkolnym
korytarzu, w wielu klasach znajdują się
osobne pojemniki na papier i plastik.
Bierzemy udział w konkursie zbiórki
baterii oraz makulatury. Dodatkowo każda
klasa miała za zadanie przygotować krótką
prezentację dotyczącą określonej grupy
odpadów. Klasa 0 skupiła się na
makulaturze, klasa I na plastiku, klasa II
miała szkło, III klasa kompostowniki, IV
metal, V baterie, a klasa VI sprzęt elektroniczny. Koordynatorem była pani Iwona
Stankiewicz. Pani Małgorzata Wodnicka wraz z uczniami klasy V przygotowała
przedstawienie pt. „Dziady ekologiczne”. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i dzięki temu
mieliśmy bardzo atrakcyjną lekcję przyrody.
Pani Iwona Stankiewicz
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16 maja naszą szkołę odwiedziła pani
Jolanta Reisich-Klose wraz z panem
Michałem Hajdukiewiczem z Biblioteki
Miejskiej w Sobótce. Pani Jolanta jest
dziennikarką oraz autorką książek dla dzieci i
dorosłych. Opowiedziała dzieciom o swojej
twórczości oraz opowiedziała kilka swoich
książek.
Porozmawiała
z
młodymi
czytelnikami na temat tego jak dużą wartością
są książki i dlaczego warto czytać. Swoimi
wypowiedziami panią zachwycił Filip
Kotwica, który po spotkaniu dostał w nagrodę
książkę z dedykacją. Pozostali uczniowie
mieli możliwość zadawania pytań oraz
otrzymania autografu. To było bardzo pouczające spotkanie.

Pani Agnieszka Pieluszyńska

12 maja wielu uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami zgromadzili się na Schronisku pod
Wieżycą z okazji corocznego biegu „Rodzic i ja”. Dyrektorem biegu była pani Iwona
Stankiewicz. Bardzo się cieszymy, że tak wielu rodziców daje pozytywny przykład swoim
dzieciom. Z naszej szkoły kilka rodzin biegło w komplecie, a dla kilku mam to był pierwszy i
mamy nadzieję, że nie ostatni bieg. Gratulujemy udziału.
Pani Iwona Stankiewicz
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W zajęciach zorganizowanych przez Starostwo w Ośrodku Sportów Wodnych i
rekreacji w Borzygniewie wzięli udział
uczniowie klas III – V naszej szkoły.
Tematyka tegorocznych warsztatów,
prowadzonych przez pracownika DZPK
we Wrocławiu, dotyczyła łąki – jednego
z ekosystemów lądowych. W trakcie
zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie
typy łąk występują w Polsce, czym
różnią się od pastwisk. Poznali liczne
trawy i towarzyszące im rośliny zielne
występujące na lakach oraz ich wartości
odżywcze i lecznicze. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się ciekawostki
zwierząt, licznie występujących na łąkach. Szczygieł, kret, czy zając – to główni bohaterowie
łąkowej fauny. Dziękujemy bardzo organizatorom warsztatów za wspaniałą lekcję przyrody,
pierwsza lekcję windsurfingu, smaczne kiełbaski i praktyczne upominki.
Pani Iwona Stankiewicz

24 maja dzieci z klasy 0 wzięły udział w XVII
Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. Organizatorem
przeglądu był Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Sobótce. W tym dniu wszystkie dzieci
upodobniły się do swoich czworonożnych przyjaciół.
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
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Przebrani za kotki zaśpiewaliśmy piosenkę pt: „Idzie kot”. Wszystkim bardzo spodobał się
nasz występ, zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomem i prezentami, które
sprawiły nam wiele radości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
Pani Izabela Hałuszko

Na zielonej szkole mieliśmy bardzo
ciekawe zajęcia np. układanie Mega
Tangramu. Polegało to na tym, że jedna osoba
miała zasłonięte oczy i była podwieszona na
linach nad ziemią, a inne osoby z grupy
musiały pokierować nią tak, aby mogła ułożyć
wybrany wzór np. kota. Fajna była też
równoważnia czyli siatka zawieszona między
drzewami, przez którą należało przejść.
Bawiliśmy się
też w układanie wieży z
drewnianych klocków (Mega Yenga), którą
musieliśmy przenieść przez wyznaczony tor.
Marcin Herbut

Przyjechaliśmy do ośrodka w Michałowicach, przydzielone zostały nam pokoje,
wszystkie dziewczyny z kl. IV mieszkały razem i nagle usłyszałyśmy petardę. Okazało się, że
jest to sygnał zbiórki wszystkich dzieci przed ośrodkiem. I tak było już codziennie. Mieliśmy
dużo zabaw w terenie, np. wyścigi na pięcioosobowych nartach, , grę terenową w
poszukiwaniu wyznaczonych punktów na mapie. Było wesoło.
Amelia Kelly

8
czerwca
w
oddziale
przedszkolnym odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Mamy i Taty. Na zaproszenie
dzieci do szkoły przybyli niezwykli goście –
Rodzice. W tym wyjątkowym dniu dzieci
zaprezentowały
ciekawy
program
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
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artystyczny. Mogliśmy obejrzeć przedstawienie pt. „Spóźniony słowik”, wysłuchać
wierszyków i piosenek. Pani Dyrektor powitała zebranych gości i złożyła im serdeczne
życzenia. Po wspaniałych występach wszyscy uczniowie wręczyli swoim rodzicom laurki
z okazji ich święta. Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek. Cała uroczystość została
uwieczniona na fotografiach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii i serdecznie
dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego wyjątkowego dnia.
Pani Izabela Hałuszko

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu
zorganizowanego
przez
Studium
Prawa
Europejskiego. Celem konkursu była promocja
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aby otrzymać
certyfikat i tytuł „Zaczytanej szkoły” należało wziąć
udział w 10 konkursach przygotowanych przez
organizatora. Uczniowie min. debatowali o czytaniu
książek, brali udział w konkursie „Szkolny Mistrz
czytelnictwa”, wykonując piękne ilustracje polecali
swoje ulubione książki. Zaprosiliśmy także rodziców
do szkoły na wspólne czytanie, a także rodzice wzięli
udział w uroczystym Pasowaniu na czytelnika
uczniów kl. I. Biblioteka szkolna podejmowała wiele
działań związanych z książką i czytelnictwem, a uczniowie wypożyczając książki mieli w
czym wybierać ponieważ księgozbiór biblioteki wzbogacił się w tym roku szkolnym o 483
egz. książek na łączną kwotę 5000 zł. Książki zakupione były w ramach Narodowego
Programy Rozwoju Czytelnictwa, w którym nasza szkoła również uczestniczyła.
Pani Elżbieta Tkacz
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Mój strzał w dziesiątkę – kartka z pamiętnika
Dzisiaj zostałam nazwana „bohaterem dnia”, ponieważ, gdy inni bali się spojrzeć w oczy
wyzwaniu, ja postanowiłam wykonać benedyktyńską pracę.
Sięgnęłam po kartkę i w mgnieniu oka napisałam piękny wiersz. Następnego dnia pobiegłam
oddać go na konkurs literacki, ponieważ mijał już termin zgłoszeń.
Gdy po tygodniu nadszedł czas ogłoszenia wyników, wszyscy członkowie konkursu czekali,
jakby byli w gorącej wodzie kąpani. Zachodziłam w głowę, kto może wygrać.
Wreszcie jury wyszło na scenę, by przedstawić zwycięzcę.
- Pierwsze miejsce…. – usłyszałam swoje nazwisko!
Na tę wiadomość skakałam z radości, a pieniądze, które wygrałam, przeznaczyłam na cele
charytatywne.
Tak oto zostałam utytułowana „ bohaterem dnia”.
Karolina Węgrowska

„Od początku do końca”
Bywa ciemność głucha i smutna,
Marzenia,
które nie odchodzą, lecz są.
Miłość pojawia się,
lecz nieraz jej nie ma.
Słowa rzucane na wiatr.
Ludzie głupi i mądrzy.
Nagrody są, bo są.
Poezja uczy
lub pozwala się zamyślić.
Narodzenie
to początek życia
i śmierci,
Życie mija i trwa.
Śmierć spotka każdego.
Niebo to raj, do którego każdy chce dojść,
lecz nie każdy może.
Klaudia Droszczak
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Wycieczka do lasu
Myślę sobie, co napisać…
nie mam żadnych pomysłów.
A może w lesie na coś wpadnę?!
Dziś wycieczka
niby nudna,
bo do lasu,
gdzie nic nie ma:
same drzewa,
rośliny i zwierzęta
- przyjazne, agresywne…
Lepiej jechać do babci i dziadka
niż do lasu…
Zostać samemu…
…
Wchodzę do lasu.
Cisza
taka, jak makiem zasiał…
Nagle słyszę
szum,
który mnie odstresowuje,
więc siadam sobie i się wsłuchuję …
Znowu cisza.
…
Wstaję i mówię
sam do siebie:
„Ale to było miłe!”
Więc idę dalej.
Widzę ptaki, które ćwierkają,
a z tych ćwierkotów
słychać muzykę.
Przysłuchuję się.
I znów cisza.
Idę dalej.
Widzę wiewiórki, które robią zapasy na zimę,
choć wczesna jeszcze pora.
Widok piękny, niespotykany!
Myślę:
„Na dziś już starczy!”
Wracam i piszę
o tym, co spotkałem w lesie.
Piszę mój wiersz!
Oskar Romański
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Zmierzch
Nastał wieczór.
Cisza wokół.
W oddali
słychać
tylko
szum wody
i szelest liści.
Tafla wody marszczy się lekko,
a w niej
pomarańczowe słońce,
które coraz szybciej znika ponad szczytami drzew.
Nastała noc.
Kryształy zawisły w nicości.
Woda lekko przysunęła się do lasu,
a gwiazdy i księżyc
zostały uwiecznione w zmarszczonych falach
i w myślach ludzkich.
Krzysztof Smoliński

Instrukcja obsługi niebieskiego jabłka
O magicznym niebieskim jabłku krąży mało legend. Z reguły jest w nich zapisane, że
to źródło magicznej mocy może posiąść tylko człowiek o czystym sumieniu i wyjątkowej
wyobraźni. Legend o tym cudownym owocu jest tak mało, ponieważ niewiele osób potrafi
wykonać rytuał jabłka. Aby go wykonać, trzeba mieć czyste sumienie, które można osiągnąć,
idąc do spowiedzi. Następnie należy przypomnieć sobie najdziwniejsze wspomnienie z
dzieciństwa, np. zobaczenie zjawy, znikający przedmiot, kanapkę, która spadła masłem do
góry itp. Po wybraniu wspomnienia trzeba uwierzyć z całej siły, że uczestniczyło w nim
niebieskie jabłko. Należy sobie wmawiać, że jabłko było przez całe życie na wyciągnięcie
ręki. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy w końcu staje się prawdą. Jabłko jest teraz w twoich
dłoniach. Nikt jednak nie może o nim wiedzieć, ponieważ wtedy zniknie. Owoc ten wydaje
się niepozorny, i choć pozornie wysiłki poszły na marne, jednak każdy, kto je miał, zrobił z
niego inny użytek. Poza tym jabłko cię nigdy nie opuści. Raz zostawiłem je w domu, a
podczas przerwy między lekcjami, gdy zajrzałem do śniadaniówki, okazało się, że ono tam na
mnie czekało. Błękitny owoc skrywa w sobie tajemnice, które tylko czekają, aż ktoś je
odkryje.
Krzysztof Myślecki
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STRESZCZENIE LEGENDY O ŚLĘŻY
na podstawie „Ślężańskich bajań” Wacława Dominika
Dawno, dawno temu istniała osada, którą zamieszkiwał pewien lud. Żyło się tam
dostatnio, a ludzie nie narzekali, bo nie mieli na co. Jednak pewnego dnia osada została
napadnięta. Pola zostały zadeptane, cenne rzeczy zostały skradzione, a przedmioty mniej
wartościowe - zniszczone. Mieszkańcy zlękli się, że atak się powtórzy, więc postanowili z
osady odejść, a ją samą spalili, aby nikt z niej nie skorzystał. Osadnicy wędrowali przez lasy,
góry i wiele innych przeszkód, aż dotarli do miejsca, które uznali za odpowiednie do
założenia kolejnej osady. Jednak tam działy się dziwne rzeczy: sieci rybackie same się rwały,
talerze spadały z półek, a rośliny na polach nie rosły. W końcu stara szamanka
przepowiedziała, że za wszystkie szkody odpowiada zły duch mieszkający na górze.
Większość ludzi wyniosła się z wioski jednak odważniejsi w niej zostali. Jednym z nich był
młody chłopak, który był odważny i postanowił pokonać złego ducha. Wyruszył więc na
spacer po górze. Po drodze usłyszał dziwny głos, jakby ludzki, dobiegający z drzewa.
Okazało się, że w drzewie znajdowała się Radunia uwięziona przez ducha za udzielanie
ludziom rad. Chłopak chwycił więc swój topór i porąbał drzewo, z którego wyszła stara, niska
kobieta. Za wydostanie jej z drzewa wręczyła bohaterowi krzesiwo oraz zdradziła mu, jak
uratować górę.
Chłopak pomaszerował dalej, aż dotarł na polanę, na której, według poleceń Raduni,
można było przywołać boginię Ślężę. Nagle przed nim pojawił się wysoki człowiek z długą
brodą. Był to zły duch. Wyglądał strasznie. Młodzieniec rozmawiał przez jakiś czas z
duchem, po czym ten przestrzegł go, aby chłopak nie przyzywał Ślęży, bo inaczej on się
zemści. Jednak chłopak, wedle zaleceń Raduni, ułożył na polanie kamienny krąg i rozpalił w
nim ognisko za pomocą krzesiwa. Niedługo trzeba było czekać, aby pojawiła się Ślęża.
Chłopak prosił ją, aby zwalczyła złego ducha, a ta odpowiedziała, aby na czas jej walki ze
złym duchem, wszyscy mieszkańcy wioski schowali się w swoich domach i czekali w nich, aż
ujrzą na niebie tęczę. Chłopiec pobiegł więc do osady i powiedział wszystkim, aby czekali w
swych chatach aż do momentu ujrzenia tęczy na niebie. Czekali tak trzy dni, aż zobaczyli na
niebie tęczę, która obwieszczała zwycięstwo Ślęży.
Mieszkańców od tamtej pory nie nękały żadne duchy, a na upamiętnienie bogini, która
ocaliła wioskę, nazwali górę Ślężą.
Krzysztof Myślecki

Gdy mama w domu się złości
Gdy mama w domu się złości,
potem dom jest pełen radości,
wszyscy szybko sprzątamy,
aby ujrzeć uśmiech naszej mamy.
A gdy wszystko już sprzątnięte,
mama bierze nas na ręce,
głaszcze czule po czuprynie…
bardzo lubię takie chwile!!
Adrianna Radzikowska
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Dom Potworków
Dom, w którym śmieszy,
bardzo się cieszy,
gdy na jego dachy
wychodzą strachy,
chichocą i błocą na wszystkie strony.
skręcają ze śmiechu swe długie ogony.
Dom bywa zwykle wygodny,
Tylko czasem trochę chłodny,
kiedy dom ma kłopoty,
bo potworki to psoty.
Jednak je kocha,
więc nie mówi ,,wynocha!''.
Miejsce na figle im daje...
Takie nasz dom ma zwyczaje!
Franciszek Pietrasik

Dom
Nie daleko drogi
stoi dom modny
i bardzo wygodny.
W tym domu
dzieci wyprawiają psoty,
a z tego mają kłopoty.
Mama się złości,
ale potem jest wiele radości.
Dominika Matejko
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SZKOLE I GMINNE ELIMINACJE XVII POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
Jurorzy wyróżnili następujące osoby: Karolinę Węgrowską oraz Klaudię Droszczak,
uczennice z klasy VI. Najwyższe oceny i „bilet” na eliminacje gminne Konkursu uzyskali
uczniowie: Amelia Kelly i Agnieszka Mierzwiak, uczennice kl. IV, Judyta Żygadło i Oskar
Ordecha z klasy V oraz Julia Hrycak z klasy VI. Ponadto w Plebiscycie Publiczności, który
zawsze dopełnia program Konkursu Recytatorskiego, najlepszy wynik uzyskała Klaudia
Droszczak.
W piątek, 24 marca 2017 roku uczniowie reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach
gminnych XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Szkole Podstawowej w Rogowie
Sobóckim. Nasza pięcioosobowa grupa zaprezentowała się bardzo dobrze. Wyróżnienie
potwierdzone nagrodą uzyskał Oskar Ordecha, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa w Konkursie
Finał wielkich zmagań polonistycznych w Szkole Podstawowej w Świątnikach 31 marca
2017 roku
29 marca 2017 roku wszyscy uczniowie klas IV – VI brali udział w klasowym etapie
Wielkiego Szkolnego Konkursu Polonistycznego. Wyniki pozwoliły wytypować grupę
uczniów z każdej klasy, którzy wzięli udział w rozgrywkach finałowych w Dniu Języka
Ojczystego, który obchodzony był w naszej szkole 31.03 br. Przygotowały je panie:
Małgorzata Wodnicka, nauczyciel języka polskiego, oraz Elżbieta Tkacz, nauczyciel –
bibliotekarz szkolny.
W klasie IV do finału Wielkiego Konkursu Polonistycznego zakwalifikowali się:
1. Franciszek Pietrasik –uczeń uzyskał najlepszy wynik w klasie;
2. Marcin Herbut;
3. Amelia Kelly;
4. Filip Małek;
5. Agnieszka Mierzwiak;
6. Wojciech Ostafiński.
W klasie V do finału Wielkiego Konkursu Polonistycznego zakwalifikowali się:
1. Oskar Ordecha –uczeń uzyskał najlepszy wynik w klasie;
2. Bernard Berger;
3. Magdalena Mierzwiak;
4. Katarzyna Ostafińska;
5. Judyta Żygadło;
6. Wiktoria Szulżuk.
W klasie VI do finału Wielkiego Konkursu Polonistycznego zakwalifikowali się:
1. Rayoon Chung – uczennica uzyskała najlepszy wynik w klasie;
2. Michał Borowski;
3. Julia Hrycak;
4. Krzysztof Myślecki;
5. Olimpia Olankiewicz;
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6. Oskar Romański.
Zespoły walczyły o tytuł dla klasy. Najlepszy wynik uzyskali dla klasy szóstoklasiści. Drugie
miejsce przypadło piątoklasistom, a kolejne uczniom klasy IV.
Rozstrzygnięcie konkursu „Pacynkowy zawrót głowy”
Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów z klas 0 - III.Zadaniem konkursowym było
wykonanie dowolnej pacynki. Do konkursu zgłoszono 16 prac. W wyniku głosowania na
najładniejszą pacynkę przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły
I miejsce zajęli Alexander Wetherall z klasy O (nazwa pacynki „Kłapouszek”)
oraz Filip Kotwica z klasy II (nazwa pacynki „Smok i Boonie”);
II miejsce Ewa Droszczak z klasy II (nazwa pacynki „Bob”);
III miejsce Hanna Sosnowska z klasy I (nazwa pacynki „Prosiaczek”)
oraz Piotr Szwed z klasy I (nazwa pacynki „Rodzina królewska”).
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, a zwycięscy nagrody. Bardzo dziękujemy za udział w
konkursie. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć pacynek w galerii.
Szkolny Konkurs Czytelniczy
9 maja odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów z klas I-III. Po burzliwych dyskusjach i
podliczeniu punktów postanowiono, że nagrodzone zostaną wszystkie dzieci. Zgromadzeni mogli
przyznać nagrodę publiczności podczas głosowania na najlepszy, według nich, występ. Było nim
czytanie Filipa Kotwicy z klasy II. Gratulujemy wszystkim uczestnikom: z klasy I Piotrusiowi,
Justynce, Asi i Hani, z klasy II Jagodzie, Marysi, Ewie, Tosi, Filipowi i Witowi, a z klasy III Oli,
Ali, Emilce, Mateuszowi oraz Julii.
Szkolnego konkursu ekologicznego „Rady na odpady”
1. Klaudia Droszczak – kl. VI, Julia Hrycak – kl. VI, Krzysztof Smoliński – kl. VI
2. Franciszek Pietrasik – kl. IV, Agnieszka Mierzwiak – kl. IV, Najun Chung – kl. VI
3. Wojciech Ostafiński – kl. IV
Konkurs ortograficzno-kaligraficzny dla klas I-III
Konkurs ortograficzny i kaligraficzny odbył się 12 maja 2017 r.
Mistrzami kaligrafii zostali:
w klasie I: Joanna Smolińska,
w klasie II Ewa Droszczak,
w klasie III: Julia Piechura.
Mistrzami ortografii zostali:
w klasie I
I miejse Justyna Palutkiewicz,
II miejsce Piotr Szwed,
III miejsca Oliwia Chielewska,
w klasie II
I miejsca Tosia Sosnowska,
II miejsca Maria Grzelka,
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III miejsce Wit Pietrasik,
w klasie III
I miejsce Michał Kotwica,
II miejsce Mateusz Gala,
III miejsca Jakub Bilski.
Gminny konkurs plastyczny - ilustracja do utworu Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim zorganizowała konkurs plastyczny, w którym dzieci
rysowały dowolną ilustrację do utworu Marii Konopnickiej. Uczniowie naszej szkoły brali w nim
udział i zostali nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:
Oddział Przedszkolny:
- I miejsce: Alexander Wetherall
- II miejsce Wiktoria Sawicka
- III miejsce: Michał Hotloś
Kl. I
- II miejsce: Joanna Smolińska
- wyróżnienie: Piotr Szwed
- dyplom za udział: Szymon Kołt
Kl. II
- II miejsce: Jagoda Ordecha
Szkolny konkurs matematyczny dla klas I-III
Zwycięzcami w szkolnym konkursie matematycznym zostali:
klasa 1
1. Piotr Szwed
2. Joanna Smolińska
3. Adrian Droszczak Okoń
klasa 2
1. Wit Pietrasik
2. Jagoda Ordecha
3. Ewa Droszczak
klasa 3
1. Bernard Berger
2. Mateusz Gala
3. Alicja Longier
Konkurs programistyczny dla klas I i IV
Konkurs programistyczny odbył się 26.05.2016 r. Konkurs był adresowany dla uczniów
klasy I oraz IV
W klasie I zwycięzcami zostali:
1.Adrian Droszczak-Okoń
2. Joanna Smolińska
3. Szymon Kołt oraz Justyna Palutkiewicz
W klasie IV zwycięzcami zostali:
1. Franciszek Pietrasik
2. Marcin Herbut
3. Wojciech Ostafiński oraz Michał Longier
Wyróżnienie: Amelia Kelly
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Szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy
10 szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy dla klas IV-VI odbył się 24.05.2017 roku
Zwycięzcami zostali:
1. Oskar Romański
2. Julia Hrycak
3. Michał Borowski, Katarzyna Ostafińska oraz Magdalena Mierzwiak

Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!!

Trochę śmiechu 
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się
do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.
Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.
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Zagadki 
Podział pieniędzy
Czy możliwe jest podzielić 60zł między sześciu synów w taki sposób, by najstarszy syn dostał
najwięcej pieniędzy, a kolejni synowie dostawali o 1zł mniej od poprzedniego i tak aż do
najmłodszego?
Zagadka matematyczna

Zagadka Logiczna

Pani Katarzyna Baraniewicz
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