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2. Betlejemskie światło pokoju. 

3. Jak zapakować prezent? 

4.Co słychać u naszych sąsia-

dów? 

5. Czy jesteś gotującą się żabą? 

6. Postanowienia których (nie) 

dotrzymujemy. 

7. Jak nie dać się zimie? 

8. Co słychać u naszych absol-

wentów?  

9. Recenzja spektaklu 

„Balladyna”. 

10. Przepis na zimową  hebatę. 

11.Kilka słów o sobie. 

11. Jak zrobić chatkę z piernka? 

12. Wyniki konkursu 
„Wymarzony prezent od św. 
Mikołaja”. 
13.„Podhalańskie, spiskie i 
orawskie drogi do Niepodległo-
ści”. 

14. Świąteczna moda. 

15. Grula 2020 w Białce Ta-

trzańskiej! 

16. Mikołajki– fotoreportaż. 

17. Konkurs kolęd i piosenek 

świątecznych—regulamin. 

18. Odblaskowa Szkoła w Białce 

Tatrzańskiej. 
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         Opadają  

          Liście 

       Czas snuje się mgliście 

         Świetliście 

         Anieliście 

         Liście 

         Liście                                                      

         Liście... 
     Ewa Domarecka                                                                    Zanurzać, zanurzać się  

                       w ogrody rudej jesieni 

                         Liście zrywać kolejno  

                   jakby godziny istnienia.  

                                                                   Edward Stachura 

 

 
 



        Życzenia  

              z okazji  

         Dnia Nauczyciela  

NAUCZYCIEL- to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na 

całym świecie, bo któż inny mógłby ofiarować to, co w nim 

najlepszego cudzym dzieciom?  

Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy gdy się nic 

nie udawało i pochwałę gdy wszystko szło dobrze. 

Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi, prze-

konywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. 

Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. 

Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze  

na Was liczyć. 

 

Dziękujemy 



 

 

 

                              

 

 

 

                             

Co to właściwie jest?  

Innymi słowy to chęci do robienia czegoś.  

Często mówimy, że jesteśmy zmotywowani (chce nam się) lub zdemotywowani  

        (jesteśmy zniechęceni do robienia czegoś).  

Gdzie można szukać motywacji?  

           Motywację znajdziesz wewnątrz siebie lub na zewnątrz. Jak się domyślasz ta we-
wnętrzna to wyższy poziom i jest ją trudniej osiągnąć.  

Motywacja zewnętrzna opiera się na tym, co nam ktoś narzuca, a mianowicie oceny mogą być 
takim systemem motywacyjnym. Czy znacie kogoś kto uczy się tylko dla ocen? A nie odkrył 
jeszcze głębszego sensu nauki… Celem motywacji zewnętrznej jest osiągnięcie nagród czy ko-
rzyści, a uniknięcie kary. 

 Motywacja wewnętrzna natomiast to taki wewnętrzy płomień, który napędza nas do działa-
nia. Zadania wykonujemy, bo dają nam poczucie satysfakcji, zaspokajają naszą ciekawość. Re-
alizujemy własne cele ze względu na nasze ambicje i marzenia. Podejmujemy działania, aby się 
rozwijać. Właśnie dziś popracuj nad swoją motywacją wewnętrzną. Zastanów się jakie są two-
je marzenia i zacznij działać! Bądź dobrej myśli, bo po co być złej!  

Właśnie dziś popracuj nad swoją motywacją wewnętrzną. Zastanów się jakie są twoje marze-
nia i zacznij działać! Bądź dobrej myśli, bo po co być złej! 

 

OKIEM PEDAGOGA SZKOLNEGO  

Powodzenia! 

Trzymam kciuki! 
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„Gdy jesienią pęka kora, zima bywa lekka i nieskora”  

 

 Jesień zazwyczaj kojarzy nam się z uporczywymi deszczami, wiatrem, błotem i nadchodzącym 

zimnem. Więcej czasu spędzamy w domu niż poza nim, a wieczór nadchodzi zdecydowanie za szybko. 

Warto spojrzeć na tę  porę roku w inny sposób i przyjrzeć się jesiennym tradycjom kultywowanym w 

różnych  częściach świata. 

ZWYCZAJE POLSKIE 

  Wszyscy znamy zwyczaj dożynek, ale nasi przodkowie 

świętowali również dokopiny, aby uczcić zakończenie kopania kar-

tofli. Podczas dokopin dziewczęta plotły wianki z kwiatów i naciny 

ziemniaków. Przygotowywały jedzenie, a mężczyźni tańczyli ubra-

ni w czarne sukmany. Natomiast 7 września, gdy imieniny obchodzi 

Regina, każdy gospodarz musiał zasiać garść zboża. Przed rozpo-

częciem zasiewów należało zaprosić rodzinę i sąsiadów na ucztę, 

którą nazywano zasiewkami. Zwyczaj ten znany był głównie na Podlasiu, a w niektórych wsiach uczty nie or-

ganizowano w domu, a na obrzeżach pola, gdzie po spożytym posiłku gospodarz błogosławił zagon znakiem 

krzyża i święconą wodą.  

 

                                                                              ZWYCZAJE ZAGRANICZNE  

  Szkocja – Halloween. Święto zyskujące coraz 

większą popularność odbywa się dzień przed dniem 

Wszystkich Świętych, czyli 31 października. Zgodnie z 

tradycją dzieci przebrane w kostiumy pukają do drzwi , 

opowiadają żarty lub śpiewają piosenki w zamian za 

słodkości. Również zgodnie z tradycją wycina się otwór 

w dyni i wkłada się do środka świecę, co ma służyć jako 

lampion. Historia oryginalnego lampionu początkowo 

wycinanego z rzepy wywodzi się z Irlandii. Według legendy kowal - Stingy Jack zawarł umowę z diabłem, 

miał on nigdy nie zażądać jego duszy, ale kiedy umarł, Bóg nie wpuścił go do nieba.  Jack do dziś wędruje po 

świecie, oświetlając sobie drogę płonącym węglem, który nosi w  lampionie z rzepy.  

 Stany Zjednoczone - Święto Dziękczynienia. Obchodzone jest w całym kraju od 1789 roku. Hi-

storia Święta Dziękczynienia sięga czasów kolonialnych, a konkretnie 1620 r., 

gdy na amerykańskiej ziemi pojawili się pierwsi osadnicy z Europy. Zamieszkali oni 

w Plymouth, a rok po swoim przybyciu zorganizowali wielką ucztę, która miała formę 

dożynek – była podziękowaniem za obfite plony i udane zbiory. W świętowaniu brała 

udział także grupa rdzennych mieszkańców Ameryki. W ten sposób Thanksgiving stało 

się symbolem braterstwa, jedności oraz wdzięczności Bogu za opiekę i dary. Uznano, 

że ta tradycja w USA ma większe znaczenie niż Boże Narodzenie. Dzisiejsze tradycje 

Święta Dziękczynienia w Ameryce ograniczają się do dużej kolacji z indyka, oglądania 

parady Macy lub futbolu amerykańskiego. Jest to również czas na działalność charytatywną. W głównej mierze 

jest to święto rodzinne i obchodzi się je 24 listopada.  
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 Meksyk - Święto Zmarłych. Dzień ten jak sama nazwa 

wskazuje jest poświęcony tym, którzy już opuścili  świat żywych, 

obchodzony jest w pierwszych dwóch dniach listopada. Mimo że 

może wydawać się to skandaliczne, festiwal zakorzeniony w kul-

turze Azteków zbiegający się z dniem Wszystkich Świętych i Za-

duszkami, jest kolorową i zabawną celebracją, która ma podkreślić 

znaczenie życia i pamięć o przod-

kach.  

  

 

Korea – Chuseok.  Obchodzony jest pod koniec lata lub początkiem jesieni. 

Podczas Chuseok wielu Koreańczyków wraca do swoich rodzinnych miast , by 

spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, wspominając przodków i jedząc pyszne jedzenie. Tradycją jest odwie-

dzanie grobów i honorowanie zmarłych. Koreańczycy spędzają trzy dni, spotykając się z rodziną, grając w gry i 

jedząc songpyeon, czyli ciastka ryżowe ze słodkim nadzieniem. Ludzie cho-

dzą na tradycyjne mecze zapaśnicze, zawody muzyczne, tańce i oczywiście 

uczty.  

 

  Ghana – Homowo. To afrykański festiwal poświęcony nadziei, że 

plony w nadchodzącym roku będą obfite i nikt nie zazna głodu. Obchodzony 

w sierpniu lub wrześniu festiwal koncentruje się wokół nowych zbiorów. 

Wszyscy w wiosce spotykają się i dzielą swoją nagrodę. Podczas tego święta dożynkowego wioski radują się, 

tańczą i śpiewają, uznając koniec pory deszczowej i pragnąc owocnych zbiorów, które przetrwają do końca no-

wego roku  

 

Wielka Brytania - Dzień Guya Fawkesa. Około 5 listo-

pada prawie we wszystkich społecznościach od dużych 

miast po małe wioski, odbywają się pokazy sztucznych 

ogni i ogniska, podczas których dorośli mogą cieszyć się 

podgrzanym cydrem i hamburgerami, starając się zapew-

nić dzieciom rozrywkę. Zgodnie z tradycją do ogniska 

wrzuca się wtedy stracha na wróble nazywanego “Guy” , 

co jest nawiązaniem do historii. W 1605 r. grupa katoli-

ków spiskowała o morderstwie protestanckiego monarchy 

Anglii, króla Jakuba I. Guy Fawkes był katolickim żołnierzem uczestniczącym w spisku mającym na celu wy-

sadzenie brytyjskiego parlamentu i zabicie króla. Na początku listopada Fawkes został aresztowany podczas 

pilnowania zapasów prochu. Spisek został udaremniony. Co roku 5 listopada tysiące Brytyjczyków świętuje 

Noc Guya Fawkesa, rozpalając ogniska, paląc kukły i oglądając fajerwerki.  
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 Niemcy – Oktoberfest. Rozpoczęty w 1810 roku jako królewskie wesele bawarskiego 

księcia. Oktoberfest stał się międzynarodowym jesiennym festiwalem, który odbywa się 

od września do października w miastach na całym świecie. Największy na świecie Ok-

toberfest co roku odwiedza 6-7 milionów widzów w Monachium w Niemczech. Okto-

berfest to nie tylko picie alkoholu. W ostatnich latach staje się bardziej rodzinnym festi-

walem z paradami, muzyką, grami i spożywaniem wielu precli, i autentycznych nie-

mieckich kiełbasek.  

 Tajlandia – Loy Krathong. Tajowie obchodzą Loy Krathong, święto 

światła ku czci bogini wody. Wypuszczają świeczki na małych pływających 

naczyniach, zwanych krathong, do rzek, jezior, stawów, a nawet basenów. W 

Bangkoku można kupić krathong z liści bananowca, kwiatów, kokosów czy 

styropianu, a fajerwerki, występy muzyczne i taneczne nadają corocznej im-

prezie świątecznego charakteru  

  

Indie – Diwali. Diwali jest świętem obfitości i triumfu światła nad 

ciemnością. Oznacza również hinduski Nowy Rok i przypada każdego 

roku w październiku lub listopadzie, w zależności od cyklu księżyca. 

Przez pięć dni Hindusi zapalają lampki oliwne i świece wokół swoich 

domów, odpalają kolorowe fajerwerki, projektują żywe wzory z pia-

sku, wymieniają prezenty, kupują nowe ubrania. Lampy wypuszczone 

w powietrze są symbolem powitania i wyrażają uczucie radości z na-

dejścia nowego roku. Modlą się do Lakszmi - bogini bogactwa, aby 

odwiedziła ich dom, mając nadzieję na szczęście i dostatek w nadcho-

dzącym roku.  

 

Chiny - Święto Środka Jesieni. Od tysięcy lat Chińczycy świę-

towali pełnię księżyca podczas Święta Środka Jesieni. Odbywa 

się 15 dnia ósmego miesiąca księżycowego, podczas pełni księży-

ca między wrześniem a październikiem. Uroczystość skupia się 

na trzech ważnych koncepcjach: spotkaniu z rodziną, dziękczy-

nieniu i modlitwie. Uważa się, że kwiaty spadną z nieba w noc 

narodzin księżyca, a ci, którzy zobaczą je spadające, zostaną po-

błogosławieni wielką obfitością. 

                                                                                                                                    

                                                                                      Natalia Hlawacz  
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                                Przepis na pyszne ciasto dyniowe 

             Składniki: 
2 szklanki mąki 
3/4 szklanki cukru 
1 kostka masła (200 g) 
3 jajka                                                    
1 szklanka puree z dyni (ok. 200 g) 
1 łyżeczka cynamonu lub przyprawy 
do piernika 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1 łyżeczka proszku 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 
Masło wyciągamy z lodówki i kroi-

my na mniejsze kawałki – musi być 

zupełnie miękkie, żeby dało się je 

dobrze zmiksować. Puree z dyni możemy przygotować dużo wcześniej – można przechowywać je w lo-

dówce ok. 5 dni. Masło miksujemy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy po jednym jajku i miksujemy 

za każdym razem. Na koniec dodajemy puree z dyni i miksujemy. Na tym etapie masa nie jest jeszcze jed-

nolita, nie trzeba się tym przejmować, konsystencja wyrówna się po dodaniu suchych składników. Suche 

składniki mieszamy razem w misce, dodajemy do mokrych. Miksujemy tylko do połączenia. Gotową masę 

przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym na 180 

stopni około godzinę. Upieczone ciasto posypujemy cukrem pudrem. Można też przekroić je wzdłuż i na-

dziać ulubioną konfiturą, budyniem lub kremem.  

                                                                                                                                   Kamila Piszczek 



Str.6 

Co będzie modne tej jesieni 

i w czym wypada chodzić do szkoły? 

 Trendy na jesień-zimę to oversizowe trencze w mocne wzory, dzianinowe zestawy, camelowy kolor, 

wzór w kratę czy gorsetowe topy. Z intensywnych barw modny będzie różowy, srebrny, niebieski, czerwony i 

camelowy. Tej jesieni bardzo modne są spodnie cargo, koszulo-kurtka, sweterki w paski, masywne szaliki, buty 

zimowe axy i moon boot. W tym co nosicie, musicie czuć się dobrze i komfortowo.  
 Pamiętajmy, że do szkoły należy ubierać się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie powinny być to ubrania 

zbyt krótkie, czy odsłaniające zbyt wiele. Musimy mieć świadomość, że szkoła jest miejscem publicznym i nale-

ży stosować się do obowiązujących reguł.  

                                                                                                                  Zosia Pytel 
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NAUCZYCIEL POD LUPĄ 

 

 W cyklu ,,…pod lupą’’, nauczyciele, uczniowie i pracownicy naszej szkoły 

pozwolą nam się lepiej poznać. Kolejną  osobą, którą poprosiliśmy o dokończenie 

zdań, jest Lesław Chowaniec, nauczyciel matematyki i informatyki. 

  

Gdy byłem dzieckiem, chciałem zostać nauczycielem lub piłkarzem. 

Lubię spokój, dobrą książkę i batony Wedla.  

Nie lubię fałszywej pokory i udawania.  

Największą wartością dla mnie jest wiara.  

Cenię sobie ludzi, którzy są szczerzy i konsekwentni 

w tym, co robią pomimo wszelkich przeciwności.  

Mój ulubiony przedmiot w szkole podstawowej to 

geografia.  

W wolnych chwilach najczęściej czytam lub piszę 

książki oraz uprawiam sport (pływanie, jazda na rowerze). 

Boję się zawieść tych, którzy pokładają we mnie nadzieje. 

Marzę o świecie, w którym ludzie nie będą pędzić donikąd, lecz zatrzymają się i docenią to, 

co już mają. 

Najbardziej lubię jeść pieczonego kurczaka z ziemniakami. 

Mój ulubiony/a aktor/ka: Liam Neeson, Jack Nicholson i Sandra Bullock.   

Moja ulubiona bajka, książka z dzieciństwa to Spiderman (bajka) i Karolcia (książka). 

Wybrałem zawód nauczyciela, bo kocham pracę z dziećmi i ich sukcesy, nawet te naj-

mniejsze. 

Szkoła daje mi ogrom satysfakcji, poczucie spełnienia oraz poznawania ambitnych, młodych 

ludzi.   

Za swój największy sukces uważam fakt, że doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, 

pomimo trudnych chwil w dzieciństwie.  

Moim wzorem do naśladowania są inni nauczyciele z tej szkoły oraz moja mama. 

Moje motto życiowe to: „Wiele dróg prowadzi do zbawienia” i „Co widzisz – dziel na pół, i 

nie wierz w to, co słyszysz”. 

Moje hobby to teatr, literatura i piłka nożna. 

Największą radość czuję, gdy wszystko układa się tak, jak zaplanowałem.   

Gdybym miał czarodziejską różdżkę, to jak najszybciej bym ją złamał, bo Bóg jeden wie, 

co mógłbym nawywijać :D  
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 Ekologiczny piknik w naszej szkole 
 

We wrześniu zostaliśmy zaproszeni na „Piknik ekologiczny”, który odbył się w sali gimnastycznej. 

Spędziliśmy kilka godzin na świetnej zabawie połączonej z edukacją. Zajęcia prowadzili m.in. geolog i leśni-

czy. W przystępnej formie, ale bardzo fachowo pomogli nam uświadomić sobie, że już dzisiaj mamy ogromny 

wpływ na przyszłość naszej planety. Postanowiłam podzielić się z Wami wiedzą wyniesioną z tego spotkania.  

Wolicie się myć w wannie czy pod prysznicem? Pamiętajcie, że myjąc się pod prysznicem przez 5 - 10 

minut zużywamy 100 l mniej wody niż w wannie (pojemność około 200 l). W taki prosty sposób możemy co-

dziennie oszczędzać wodę bez której nasza planeta będzie martwa! Poprzez ocieplenie klimatu topnieją lodow-

ce, a one stanowią nasz awaryjny zapas słodkiej wody. Co z tego, że mamy mnóstwo mórz i oceanów skoro 

słona woda nie nadaje się do picia. 

Przejdźmy do segregacji śmieci inaczej nazywanej recyklingiem. Do czego jest nam potrzebna? Dzięki 

niej śmieci nie trafiają na wysypisko, aby  rozkładać się tam 200 lat. Wprost przeciwnie – zyskują nowe życie. 

Szkło, plastik, metal, wyroby tekstylne (ubrania) wykorzystuje się kolejny raz. Jednak, aby to się udało, musi-

my zwracać uwagę na to, co wrzucamy do oznakowanych koszy. 

Zanieczyszczenia powietrza to kolejny problem, z którym się borykamy. Powietrze zanieczyszczają 

fabryki, ale my też dorzucamy swoją „cegiełkę”, jeżdżąc samochodem, paląc w piecach drewnem, węglem a 

nawet śmieciami! Leśniczy zwrócił nam uwagę na to, że drzewa są naszymi sojusznikami w walce o czyste 

powietrze, więc sadźmy je! 

 Musimy dbać o środowisko i troszczyć się, by ten skarb pozostawić dla następnych pokoleń w takim stanie, 

w jakim znajduje się dziś! 

                                                                                                                                 Oliwia Niedzielska 
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Jak dbać o zdrowie w okresie jesienno-zimowym? 

 

            Wraz z nastaniem okresu jesienno-zimowego, mamy 

coraz mniej słońca przez co nasza skóra wytwarza mniej wita-

miny D, która jest nam potrzebna do tego, abyśmy byli zdrowi i 

mieli wysoką odporność. Ważne w tym okresie jest to, aby 

uzupełniać potrzebne witaminy, gdyż ich niedobór jest groźny 

dla zdrowia. Trzeba pamiętać o jedzeniu większych ilości zdrowych produktów spożywczych, 

takich jak owoce i warzywa, ponieważ one są głównymi dostarczycielami wartości odżyw-

czych. Dobrze też zaopatrzyć się w suplementy bogate w  witaminę C oraz D. Jesienią może 

być czasami bardzo chłodno, więc należy się ubierać ciepło zgodnie z zasadą, że nie ma złej 

pogody,  jest tylko nieodpowiednie ubranie. W tym wypadku najlepiej ubierać się na cebulkę. 

             Pamiętaj, aby nie zapominać o aktywnościach fizycznych, takich jak sanki, narty, 

snowboard, spacery, łyżwy, zabawy na świeżym powietrzu. 

 Nie uprawiaj sportu, będąc głodnym lub spragnionym. Ponieważ głodny i odwodniony 

organizm w połączeniu z niską temperaturą to prosta droga do odmrożenia albo zemdlenia.  

            Należy ubierać luźne, ale ciepłe ubrania, ponieważ obcisłe sprzyjają wirusom. Nie pij 

zimnych napoi na chłodnym powietrzu, gdyż możesz nabawić się zapalenia krtani lub gardła. 

Zakładaj czapkę, szalik i rękawiczki.  

            Pamiętaj o zdrowym rozsądku w czasie jesiennych i zimowych zabaw, dbaj o swoje 

zdrowie, ponieważ nikt z nas nie chce leżeć chory w łóżku i patrzeć przez okno jak inne dzieci  

bawią się w wojnę na śnieżki lub lepią bałwana . 

                                                                                    Maksymilian Sobczak 

Jak zrobić kotka z kasztanów? 

 

1. Przygotuj dużego kasztana. 

2. Narysuj nosek oczka i wąsiki. 

3. Z plasteliny uformuj uszka, dbając by ich kształt 

przypominał trójkąt i doklej na czubku głowy. 

4. Ulep wałek, czy może raczej rulon. Spłaszcz go 

na jednym końcu, a drugi koniec ładnie wywiń, 

by przypominał milutki koci ogon. Posadź kasz-

tanka na „ogono—podstawce” i lekko dociśnij. 

5. Z plasteliny uformuj dwie kuleczki, doklej na 

dolnej części kasztana, wykałaczką zaznacz trzy 

pionowe kreseczki będące pazurkami. 

                                              Jan Kuchta 
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Debata - zajęcia profilaktyczne 
 

 20 września odbyły się zajęcia profilaktyczne, które prowadził Pan Karol. Miały one na 

celu przekazanie uczniom, że umiejętność mówienia "nie" jest naprawdę ważna oraz to, że opinia 

innych na nasz temat wcale nie jest czymś, na co powinniśmy zwracać uwagę. 

 

 W trakcie trzygodzinnego spotkania oprócz tego, że rozmawialiśmy na wymienione wyżej 

tematy, zagraliśmy w grę. Na tablicy zostały napisane słowa: "Tak" i "Nie". Pan, który prowadził 

zajęcia mówił zdania typu: "mam wielu przyjaciół", "lubię chodzić do szkoły", "czuje się lubiany/

lubiana w klasie", "w przyszłości chciałbym/chciałabym przeprowadzić się do innego miasta", czy 

"spędzam dużo czasu na telefonie". Zadaniem uczniów było przejść na tę stronę tablicy, na której 

była zapisana ich odpowiedź ("Tak" lub "Nie") 

 

 Następnie przystąpiliśmy do pracy w grupach. W każdym zespole było 9 osób. Zadaniem 

grupy było stworzenie krótkich przedstawień do haseł, które wylosowali. Utrudnieniem było jed-

nak to, że nie mogli używać żadnych słów. Nasi uczniowie okazali się świetnymi aktorami i na-

prawdę dobrze poradzili sobie z odegraniem swoich ról. 

 

 Opinie o spotkaniu są podzielone. Jedni wspominają je lepiej, drudzy gorzej. Oczywiście 

znalazły się osoby, które cieszyły się tylko z tego, że przepadło im kilka lekcji. 

 

                                                                                                                               XYZ 
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ZUCH CHŁOPAK i ZUCH DZIEWCZYNA 

– czyli rubryka harcerska 

 

Rozpoczęliśmy nowy rok harcerski z wielkim impetem. 

Za nami już dwa wyjazdy i nocowanie w szkole. 

 Zuchy sprawdzały się na grze terenowej w Myślenicach, a harcerze wędrowali 
szlakami Niezłomnych w Gorcach. Każdy wyjazd łączył się z grą, czyli inaczej podchoda-
mi. 

 

Czy kiedyś bawiłeś się w coś takiego? 

Harcerze i zuchy doskonale wiedzą, na czym polega cała zabawa. Otóż na jakimś określo-
nym terenie odszukujesz punkty z zadaniami do wykonania. Im lepiej wykonasz zadania, 
tym więcej punków otrzymasz. Rywalizacja odbywa się pomiędzy patrolami, czyli małymi 
grupami, które na karcie patrolu zbierają potwierdzenie wykonania zadania. 

 

W tym roku świetnie sprawdziły nam się podchody po szkole. Harcerze przygotowali grę 
dla zuchów, które w ciemnościach zwiedzały każdy zakamarek szkolnych korytarzy. Z 
latarkami w rękach wykonywał zadania sprawdzające ich odwagę, prawdomówność, 
sprawność i umiejętność współpracy. 

CHCIAŁBYŚ DO NAS DOŁĄCZYĆ? 

 

~PRZYJDŹ NA ZBIÓRKĘ~ 

SALA 4 

ZUCHY – poniedziałki 14.00 - 15.00 

HARCERZE – poniedziałki 15.10 - 16.10 
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       Filmowe wieczory 

Szukasz ciekawych filmów na jesienne 
wieczory?     

Świetnie trafiłeś/aś! 

„Małe kobietki” (+13) 

Historia o czwórce sióstr March. Podczas nieobecności ojca 

dziewcząt, pomagają one swojej matce, która utrzymuje 

rodzinę. Już w okresie dzieciństwa muszą  zmierzać się z 

dorosłością. Każda z nich jest inna, więc każda inaczej kieruje 

swoim losem. 

 

 

„Koralina i tajemnicze drzwi” (+7) 

Film animowany opowiadający o dziewczynce, która pewnego dnia 

postanawia policzyć wszystkie drzwi w swoim domu.W końcu znaj-

duje małe drzwiczki, które nie chcą się otworzyć. Okazuje się, że tak 

naprawdę to wrota do alternatywnej rzeczywistości. W drugim świe-

cie Koralinie wszystko wydaje się lepsze, do czasu… 

        

 

„Harry Potter ” (+13) 

Seria filmowa, której cała fabuła jest  osadzona w świe-

cie magii. Nastoletni Harry razem z dwójką przyjaciół 

przeżywa mnóstwo przygód, w których między innymi 

walczy z nadprzyrodzonymi istotami. 

      

 

     „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” (+14) 

Gatsby kocha klimat Nowego Jorku, więc postanawia 

pokazać ukochanej swoje rodzinne miasto. Dziewczyna 

ma przeprowadzić wywiad ze znanym filmowcem. W 

pewnym momencie niespodziewanie ich ścieżki się roz-

chodzą i oboje przeżywają własną serię przygód. 
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„Piękna i Bestia” (+12) 

Kiedy Bella dowiaduje się, że jej  tata został uwię-

ziony przez potworną bestię, pragnie za wszelką ce-

nę mu pomóc, więc proponuje  Bestii swoje życie w 

zamian za wolność Ojca. 

 

 

„Coco”(+7) 

Miguel interesuje się muzyką, która w ich rodzinie 

jest zakazana. Żeby jej posłuchać, chłopak musi 

wymykać się z domu. Pewnego dnia odkrywa, że 

uwielbiany przez niego idol jest jego przodkiem. 

Chłopak przypadkowo sprowadza na siebie klątwę i 

przenosi się do świata zmarłych. Okazuje się, że 

pozwoli mu to  poznać sekrety swojej rodziny. 

 

„Hotel Transylwania”(+7) 

Akcja rozgrywa się w 5-gwiazdkowym hotelu 

Hrabi  Drakuli, w dzień urodzin jego córki. Na 

przyjęcie z okazji 118 urodzin Mavis, zostają 

zaproszone najsłynniejsze potwory. Do hotelu 

przybywa również pewien podróżnik. Mavis 

łamie zasady i zaprzyjaźnia się z człowiekiem, 

co powoduje zagrożenie dla hotelu i upiorów. 

 

„Ania, nie Anna”(+13) 

Serial na podstawie książki „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Osierocona rudowłosa dziewczynka trafia pod opiekę star-

szego małżeństwa Cuthbertów. Film wzrusza i rozczula. 

                                  Zuzanna Głodziak 



Thanksgiving Day 

      Święto Dziękczynienia obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopa-

da, a w Kanadzie w drugi poniedziałek października. 

Święto Dziękczynienia obchodzone jest na pamiątkę pierwszego dziękczynienia angielskich 

kolonistów w Ameryce, którzy przypłynęli na pokładzie statku „Mayflower” do kolonii Playmo-

uth w 1620 roku. 

      Po pierwszej ostrej zimie do początku kolejnej jesieni zmarło 46 ze 102 osób zaokrętowa-

nych na „Mayflower”. Ponieważ jednak żniwa 1621 roku były obfite, koloniści postanowili ucz-

cić to wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów, którzy wraz z wodzem Massasoitem 

pomogli im przetrwać pierwszy rok. 

Oficjalnie, prezydent Abraham Lincoln w 1867 roku ogłosił Dzień Dziękczynienia świętem na-
rodowym. 



Amerykanie mówią, że Święto Dziękczynienia „is all about family, friends and food” (3x F). Ten 
dzień kojarzy się wszystkim ze spotkaniem najbliższych członków rodziny, pysznym jedzeniem – 
jest pełen radości, tradycji i symboli.  

      Wiele osób podróżuje w tym czasie do swoich rodzin – często na drugi koniec USA, by wspól-
nie świętować przy stole pełnym tradycyjnych potraw. 

      Można pokusić się o stwierdzenie, że Święto Dziękczynienia przez wielu amerykanów jest po-
strzegane jako święto obficiej celebrowane niż Boże Narodzenie - głównie przez symbolikę 
wdzięczności, którą okazują sobie nawzajem tego dnia. 

SŁOWNICZEK „Thanksgiving Day”: 

turkey  

pilgrim hat  

pumpkin  

apple pie  

cranberry sauce  feast  

harvest  

wheat 

autumn/fall 

corn 



                     CO SŁYCHAĆ U NASZYCH ABSOLWENTÓW? 

Tym razem Sylwek Gąsienica-Kleryk rozmawiał ze swoją siostrą Patrycją, która w 2019 
roku opuściła mury naszej szkoły. 

 
 

 

 

 

Sylwek: Gdzie się teraz uczysz? 

 
Patrycja: Chodzę do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Wybrałam klasę o profilu hote-
larskim. Przedmioty, które mam w  rozszerzeniu to geografia i angielski. 

 
Sylwek: Co skłoniło Cię do wybrania tej szkoły? 

 
Patrycja: “Ekonomik” jest bardzo dobrym technikum, polecało mi go wielu starszych znajomych. Sły-
szałam, również dużo pozytywnych opinii o tej szkole. Do wyboru technikum na Kowańcu i kierunku - 
hotelarz przyczyniło się również to, że nie mam rozszerzonej matematyki.  

 
Sylwek: Jak wspominasz szkołę podstawową? 

 

Patrycja: Szkołę podstawową wspominam bardzo dobrze, szczególnie moją klasę. Czasami gdy pomy-
ślę o mojej szkole, w której się wychowałam i atmosferze jaka tam panowała, mam ochotę wrócić do 
tamtych czasów. 

 
Sylwek: Odnalazłaś się w nowej szkole? 

 
Patrycja: Po zapoznaniu się z nową klasą, wychowawcą i rówieśnikami szybko odnalazłam się wśród 
nich. Wszyscy tutaj są sympatyczni i koleżeńscy. Ogólnie mówiąc, atmosfera panująca w szkole jest 
przyjemna. 

 
Sylwek: Jaki jest poziom nauczania? 

 
Patrycja: Poziom nauczania jest naprawdę wysoki, ale to są same plusy. “Ekonomik” jest jednym z naj-
lepszych techników w Małopolsce pod względem zdawalności matur i egzaminów zawodowych. 
Pierwsza klasa była ciężka, ale później było już z górki. Po ponad 3 latach nauki w tej szkole jestem w 
stanie stwierdzić, że było warto! Nauczyciele starają się jak najlepiej przygotować uczniów do egzami-
nów zawodowych i matury. 

 
Sylwek.: Jaką radę możesz dać potencjalnym kandydatom do tej szkoły? 

 
Patrycja: Nie bójcie się zaryzykować i wybrać technikum. Stereotypy o tym, że technikum jest gorsze 
od liceum są nieprawdziwe. Po ukończeniu technikum będziecie mieli zawód oraz możliwość studio-
wania, jeżeli oczywiście osiągniecie dobry wynik na maturze. Nauki jest sporo, ale myślę, że wystarczy 
codziennie chwila spędzona nad książkami, by dojść do celu, jakim jest zdanie egzaminów zawodo-
wych, matury, a później dostanie się na wymarzone studia. 

 
Sylwek.: Czy gdybyś miała wybierać jeszcze raz, byłaby to właśnie ta szkoła? 

 
Patrycja: Niestety ta szkoła nie oferuje profilu w pełni zgodnego z moimi zainteresowaniami, ale gdy-
bym miała wybierać jeszcze raz, zostałabym w tej szkole, lecz zmieniłabym kierunek. 

 

Sylwek.: Dziękujemy za rozmowę. 



                                 Tego nie wiesz o Janie Kochanowskim 

 
 Jan Kochanowski był polskim poetą epoki renesansu, tłumaczem, poetą nadwornym Stefana Batore-

go, sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta.  

Powyższe informacje są ogólnie znane, jednakże ciekawostki przedstawione w tym artykule mogą Cię zasko-

czyć. 

 

 
Jan Kochanowski pochodził z rodziny szlacheckiej, miał dziesięcioro ro-

dzeństwa, 4 siostry i 6 braci. 
 

Jan nie był jedyną utalentowaną osobą w swojej rodzinie. Dwaj jego bracia 
również zajmowali się literaturą. 

 
Twórczość rozpoczął od pisania poezji łacińskiej. 

  
 

W okresie dworskim Jan Kochanowski rozpoczął pisanie fraszek, które jako 
dość wolna i frywolna forma literacka w dobitny i czasem rubaszny spo-
sób przedstawiała świat, który otaczał Kochanowskiego. 

 
Był osobą wierzącą, mimo że zdarzało mu się poddawać swoją wiarę w wątpliwość. Ponadto przez 10 lat pełnił 

funkcję proboszcza, opiekował się dwoma parafiami. 
 

 W tym samym roku, co bohaterka "Trenów", czyli w 1579, zmarła inna córka poety - Hanna. Nie zapisała się 
jednak na kartach literatury (poświęcił jej jeden utwór). Córek miał Kochanowski więcej. Były też: Ewa, 
Poliksena, Elżbieta i Krystyna. Najmłodszym dzieckiem poety był syn Jan, którego jednak Kochanowski 
nigdy nie zobaczył, urodził się bowiem już po śmierci poety. 

 
 Przyczyną śmierci poety był atak serca. 

 
Przez 200 lat w Muzeum Czartoryskich w Krakowie znajdowała się czaszka Kochanowskiego. W 2010r. pod-

dano ją gruntownym badaniom i szczegółowej ekspertyzie. Okazało się, że to jest czaszka... kobiety, praw-
dopodobnie jego żony. 

 
Jest wdzięcznym bohaterem humoru zeszytów szkolnych 
 
Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze miejsca szlachcica. 

Kochanowski był studentem, poetą i za granicą. 

Kochanowski, gdy był smutny, to pisał treny, a gdy miał dobry 

            humor - fraszki. 

Jan Kochanowski pisał pod lipą, gdzie mieszkał. 

Kiedy Kochanowski pisał "Treny" Urszulka mu nie przeszkadzała.  

                                                                                          Julia Zubek 

 

J. Kochanowski 

 Na młodość 

 

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.  

 

 



 

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.  

                                                                                        Aneta Mąka 
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