RAZEM
Wakacje już blisko!

Numer 4, 2014r.

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji składamy
wszystkim Nauczycielom, Szanownym Rodzicom i Drogim Uczniom serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę i szczere życzenia udanego wypoczynku. Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń
przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód.
Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole
zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku
szkolnym.
Redakcja „RAZEM”

W numerze:
- Origami w szkolnej bibliotece
- Wizyta Greków
- Znów wyruszyliśmy na szlak
- Bliskie spotkania z historią średniowiecza
- Dzień Dziecka w naszej szkole
- Projekty Edukacyjne
- Biwak zuchów i harcerzy w Schronisku PTTK
na Polanie Kudłacze w Pcimiu
- Coś na poprawę nastroju…
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Powiedział mi kiedyś mój Tata
I miał, jak się zdaje, rację,
Że największym wynalazcą
wszechświata
Był ten,
Co wynalazł WAKACJE

Origami w Szkolnej
Bibliotece
Uczniowie Gimnazjum spotkali się w Szkolnej Bibliotece na warsztatach
sztuki składania papieru – Origami, pr zeprowadzonych pr zez mgr Małgor zatę Janik i mgr Annę Spytek. Sztuka ta do dziś jest ogromnie popularna już na
całym świecie. Japończycy ozdabiali swoich bogów w papierowe symbole boskości, składali bogom papierowe wota, prosząc o zdrowie i szczęście dla siebie
i swoich najbliższych.
Pierwszy podręcznik origami wydano w Japonii w 1797 r. Pokazano w nim
49 sposobów składania żurawia, który w Japonii jest symbolem życia i szczęścia. Japończycy uważają, że jeden żuraw to sto lat życia, składają więc całe
kompozycje z żurawi, aby żyć długo w zdrowiu i szczęściu.
Japonia nadal nie zamierza rzucić sztuki składania papieru. Do niedawna,
by zdać egzamin do wyższych szkół artystycznych, trzeba było wykazać się
umiejętnością sztuki origami. Podobne umiejętności wymaga się od dziewcząt,
które starają się o pracę stewardessy.
Origami stało się w Japonii nieodzownym elementem w wychowaniu dziecka, wymaga bowiem od niego wielkiej koncentracji, precyzji i logicznego myślenia. Do dziś Japończyk składa misternie swoje kimono według pewnej, określonej kolejności, codziennie składa kołdrę w sposób właściwy.
Origami to przede wszystkim piękna forma, potrzeba nam tylko kawałka
papieru i chęci do składania.

Anna Spytek

2

Wizyta Greków

Za nami długo wyczekiwana wizyta uczniów i nauczycieli z partnerskiego gimnazjum
greckiego z Kissamos, biorących udział w międzynarodowym projekcie eTwinning „Wokół
nas”. Do przygotowania spotkania polsko-greckiego zaprosiliśmy nauczycieli, uczących w
Lipniku oraz Urząd Gminy w Wiśniowej. Grupa uczniów z Krety, z miejscowości Kissamos przyleciała w poniedziałek do Warszawy, następnie autokarem transferowym przyjechała do Krakowa. Pierwszy etap wycieczki do Polski zaplanowaliśmy w Lipniku na wtorek, 29 kwietnia, by móc poznać się osobiście. Nasza młodzież współpracuje od września w
projekcie eTwinning „Rund um uns” (Wokół Nas), a dzięki temu spotkaniu możliwe stało
się zacieśnienie kontaktów i jeszcze lepsze poznanie młodzieży i nauczycieli.

Wspólne zwiedzanie Wiśniowej rozpoczęliśmy od Izby Regionalnej. Greccy goście
podziwiali eksponaty i wystawę zgromadzonych tam pamiątek. Wcześniej w Izbie Regionalnej zwrócili uwagę na haki na ścianach w ostatnim pomieszczeniu i sami odgadli, że
musiała to być kiedyś rzeźnia. Także w przypadku biblioteki jedna z greckich uczennic
odgadła, że może był to budynek policji.
Ostatni przystanek w Wiśniowej był przy cmentarzu.
Następnie wróciliśmy do szkoły i uczniowie z zespołu eTwinning wcielili się w rolę
przewodników oraz zaprezentowali szkołę w Lipniku, oprowadzając gości z Grecji po
gimnazjum, szkole podstawowej i przedszkolu.
Z uśmiechem na twarzach pożegnaliśmy kolegów z Kissamos.

„Szkoda, że już pojechali” - to chyba najlepszy komentarz jednej z
uczennic naszego gimnazjum, jako refleksja po bardzo intensywnym dniu.
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Znów wyruszyliśmy na szlak
Dnia 24.05.2014r. grupa uczniów z p. T. Górką i p. Z. Hałas wyruszyła na
Kudłacze, aby wziąć udział w XXII Małopolskim Rajdzie Turystycznym Ziemi
Myślenickiej im. Prof. H. Leśniaka. Uczniowie brali udział w różnych konkursach: strzeleckich, petanque, lotki, krajoznawczych i inne. Najcelniej w
rzutkach strzelał M. Dudzik, któremu serdecznie gratulujemy. Dopisała piękna
pogoda. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.
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BLISKIE SPOTKANIA Z
HISTORIĄ ŚREDNIOWIECZA…
Dnia 22.04.2014 r. w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie wolnym od nauki poprzez
przeżywanie bliskiego spotkania z historią, zuchy i harcerze wyruszyli do Krakowa by po raz
pierwszy uczestniczyć w Obrzędach Święta Rękawki na Kopcu Kraka. Dzięki wspaniałej pogodzie
mogli bez przeszkód obserwować tradycje z czasów średniowiecza: pokazy walk, konkursy i tradycyjne obrzędy.
Tegoroczne święto rozpoczęło się od prezentacji
drużyn rekonstrukcyjnych. W tym roku było ich ok.30
–tu i przybyli oni z całej Polski, m.in. Bractwo Ziem
Górnej Wisły ze Skawiny, Golęszycka Drużyna Dąb z
Katowic, Drużyna Lędzian Wiciędzy „Watra” z Krakowa. Następnie na szczycie Kopca ogień rozpalił
„czcigodny Wszebąd”. Wiele emocji dostarczyło
uczestnikom wyprawy poszukiwanie dóbr zrzucanych
ze szczytu Kopca, a więc drobnych monet, gotowanych
jajek i owoców. Kto znalazł grosiki na pamiątkę, wg
legendy nie zazna biedy w bieżącym roku. Kolejnym atrakcyjnym punktem programu było obejrzenie biegu wojów w pełnym uzbrojeniu na czas wokół Kopca. Następnie zwiedzano stoiska z pamiątkami, a największym zainteresowaniem cieszyły się łuki, kusze i miecze. W oczekiwaniu na rekonstrukcję średniowiecznej bitwy, zakupiony
sprzęt został przez dzieci szybko wypróbowany w pobliskim, malowniczo
położonym zagajniku. Podczas tej ciekawej imprezy można było spróbować tradycyjnych potraw np. chleba prosto z pieca wypiekanego na miejscu przez mnichów, napić się kwasu czy miodu. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska z wykuwaniem pamiątek na miejscu np. podkówek na
szczęście. Można było też zaobserwować pracę w ginących zawodach takich jak np. powroźnik. W namiotach rozłożonych pod Kopcem Kraka całe rodziny w strojach średniowiecznych przybliżały codzienne życie z
epoki ciekawym wrażeń widzom. Wiedźmy wróżyły zainteresowanym
przyszłość, a przekupki oferowały zakup świecidełek.
W godzinach popołudniowych, podziwiając przy okazji rozległe widoki na Kraków z kopca Kraka, zuchy i harcerze obejrzeli długo wyczekiwaną rekonstrukcję bitwy wojów, w której uczestniczyły także kobiety -”białki” z drużyny zbuntowanej księżniczki Vlasty.
Nieco opaleni w wiosennym słońcu, pełni pozytywnych wrażeń, wszyscy obiecywali sobie, iż
wieczorem będą, jeśli nie „staczać bitwy” na miarę tej zaobserwowanej, to przynajmniej strzelać z
łuku, kusz, a zatem co najważniejsze, spędzać czas na świeżym powietrzu, tak jak to „ongiś, zanim
jeszcze nie pojawiły się na świecie komputery, bywało… ’’
Teresa Bobowska
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Dzień Dziecka w naszej szkole
Dnia 6.06.2014 r. w naszej szkole zorganizowano zawody sportowe z okazji Dnia
Dziecka. Młodsze dzieci uczestniczyły w rywalizacji o tytuł najlepszego sportowca klasy.
W zawodach zwyciężyli:
kl. I—Magdalena Stalmach i Kacper Kuchnia,
kl IIa—Weronika Lenart i Wojciech Zabłocki,
kl. IIb—Sylwia Bieniek i Norbert Wąsowicz,
kl. III—Natalia Kirzeniewska
i Bartek Kuchnia.

Klasy IV - VI uczestniczyły w różnych konkurencjach sportowych o tytuł najbardziej
usportowionej klasy SP. I miejsce zajęła klasa V, II miejsce klasa VI, a trzecie klasa IV.
Klasy gimnazjalne uczestniczyły w rozgrywkach, chłopcy w piłkę nożną, a dziewczynki w piłkę siatkową. Wszystkie mecze rozegrano na Orliku w Wiśniowej. Były ciekawe i
pełne emocji.
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Projekty Edukacyjne
W dniu 5.06.2014 r. uczniowie kl. IIg zaprezentowali Projekty Edukacyjne,
które przygotowywali przez cały rok:


„Czy gmina Wiśniowa może być atrakcyjna
turystycznie?” - opiekun mgr Zofia Hałas



„Tolerancja w literaturze, filmie i muzyce” -opiekun mgr Teresa Bobowska



„Our World” - opiekun mgr Elżbieta Michalik



„Wielcy Fizycy” - opiekun mgr Urszula Kucała

Gratulujemy pomysłów w realizacji ciekawych
prezentacji !
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Biwak zuchów i harcerzy w Schronisku
PTTK na Polanie Kudłacze w Pcimiu
W piątkowe, upalne popołudnie- 23.05 2014 r. zuchy i harcerze pod opieką
dh. T. Bobowskiej i p. A. Kukli– pielęgniarki, przybyli do Schroniska PTTK.
Po zakwaterowaniu się w nowych, odremontowanych pokojach porą wieczorną, ale jeszcze przy promieniach słonecznych, wyruszyli na Suchą Polanę,
a następnie czerwonym, nieznanym im do tej pory szlakiem prowadzącym
wierzchem Góry Łysiny do schroniska. Po drodze podziwiali naturalne zjawiska przyrody jak źródełko, bogatą, leśną roślinność. Ze zdziwieniem musieli pokonać wielkie, powalone drzewa– ogrom
zniszczeń jakie pozostawiła w lesie nocna
wichura sprzed tygodnia.
Wieczorem zapalono ognisko, przy
akompaniamencie gitarowym w wykonaniu Oli Kukli z V sp. śpiewano piosenki
harcerskie i turystyczne, w czym pomogli
im przybywający do schroniska turyści.

Jak na zuchów i harcerzy przystało, nocą rozegrano podchody z wykorzystaniem latarek, co dostarczyło uczestnikom wielu emocji. Następnego dnia dzielni
wędrownicy uczestniczyli w różnorodnych konkursach turystyczno-krajoznawczych przeprowadzonych
przez członków PTTK Odział „Lubomir” z Myślenic
jako element Rajdu im. Prof. H. Leśniaka– wieloletniego krajoznawcy i wychowawcy młodzieży.
Jeden z najmłodszych zuchów– Kamil Bardel z
klasy I SP zajął 3 m. w rozgrywkach pentaque uczestnicząc w grze po raz pierwszy.
Wszyscy uczestnicy biwaku zgodnie stwierdzili, że chcą uczestniczyć w tego rodzaju imprezach i nie wystraszyła ich nawet nadchodząca burza, której
szczęśliwie udało im się uniknąć.
Teresa Bobowska
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Coś na poprawę nastroju…
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

Czym różni się uczeń dobry
od złego?
Złego leją rodzice, dobrego
- koledzy.

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni
się na czerwono.
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - mówi polonistka
do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń.
Pomagali mi mama i tata.

W kobiałce leżą dorodne borówki. Pyta
Jasiu mamę: - dlaczego one są takie
czerwone?
Mama odpowiada: - bo są jeszcze zielone.

Dzieci miały powiedzieć pani, jakie mają zwierzęta w domu.
- Ja mam psa.
- Ja kota.
- Ja rybki w akwarium.
Wreszcie zgłasza się Jaś:
- A ja mam kurczaka w zamrażalniku.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do
szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!
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