
 Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, życzymy dyrekcji, nauczycielom, 
pracownikom administracji i obsługi szkoły oraz 
wszystkim uczniom, aby nastrój tych Świąt przybra-
nych radością i beztroską utrwalił się w Waszych 
sercach na długi, długi czas i pozostał z Wami 
także w poświątecznej codzienności. Zdrowych, weso-
łych, pełnych miłości i nadziei Świąt Wielkiej Nocy. 

Życzy redakcja Gazetki „Razem” 

Święta Wielkanocne  

 

 Wielkanoc
(Pascha) - najstarsze 
i najważniejsze 
święto chrześcijań-
skie (obok Bożego 
Narodzenia) upa-
miętniające śmierć 
oraz zmartwych-
wstanie Jezusa Chry-
stusa. 
Poprzedzający ją ty-

dzień, stanowiący 

okres wspominania 

najważniejszych dla 

wiary chrześcijań-

skiej wydarzeń, 

nazywany jest 

Wielkim Tygo-

dniem. 

ooWielkanoc jest 

świętem rucho-

mym: może wy-

paść najwcześniej 

22 marca, a naj-

później 25 kwiet-

nia. 

Z dniem Wielkanocy 

powiązany jest termin 

większości rucho-

mych świąt chrześci-

jańskich, m.in.: Środa 

Popielcowa, Wielki 

Post, Triduum Pas-

chalne, Wniebowstą-

pienie Pań-

skie, Zesła-

nie Ducha 

Świętego  
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Targi edukacyjne 
szkół ponad 

2
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3
Warsztaty filmo-
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5
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6
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7
Zielony ogórek na 
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  Dnia 18.03.2015r klasa 
IIIG wraz z opiekunami wyru-
szyła na Dni Otwarte Szkół w 
Myślenicach. O 830 wyjechali-
śmy spod szkoły. Pierwszą 
szkołą, którą odwiedziliśmy by-
ła Małopolska Szkoła Gościnno-
ści im. Tytusa Chałubińskiego 
w Myślenicach. Uczniowie tej 
szkoły oprowadzali nas po po-
szczególnych miejscach szkoły. 
Następnym punktem wycieczki 
była szkoła im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach. Po-
znaliśmy jej wszystkie zakątki. 

W hali sportowej odbyły się 
Targi Edukacyjne, na których  
każda szkoła z naszego regio-
nu miała okazję zaprezento-
wać bogatą i zróżnicowaną 
ofertę dydaktyczną. Kolejną 
szkołę, do której zostaliśmy 
zaproszeni był Zespół Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych 
im. Mikołaja Reja. Ostatnim 
punktem naszej wycieczki by-
ło I LO im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Myślenicach. Po 
męczącym dniu wróciliśmy 
do szkoły.             MJ i KŚ. 

Targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych 

Życzymy powodzenia na egzaminach 

gimnazjalnych naszej klasie!! 
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 19. 03. 2015r. ucz-
niowie klas IV – VI SP i 
harcerze  wraz z  
p. M. Knapik, p. E. Mi-
chalik i p. T. Bobowską 
zwiedzili najstarszą w 
Polsce Kopalnię Soli w 
Bochni, która po prawie 
ośmiu wiekach wydoby-
wania soli wygląda dziś 
jak podziemne miasto. 
Na wycieczkę wyjechali 
spod szkoły o godz. 
16.45 po południu. Do 
Bochni, miasta, które jest 
starsze od Krakowa o 4 
lata, dotarli 45 minut 
później.  

Zwiedzanie kopalni ma charakter podróży w czasie, w którą również zabrani zostali ucz-
niowie. 

Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w komorze Ważyn, która znajduje się na po-
ziomie VI „Sienkiewicz” 250 m pod ziemią. Miejsce to pozwoliło naszym uczniom na zre-
laksowanie się, szybką integrację poprzez wspólne rozmowy i zabawy z innymi przeby-
wającymi na noc grupami                                                                                                      TB 

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni 

Wydobycie soli w okolicach Bochni to historia sięgająca 

3,5 tyś lat p.n.e. Sól pozyskiwano przez odparowanie soli z 

solanki. Studnie solankowe stały się zalążkiem wydobycia 

soli metodami górniczymi. Kopalnia Soli Bochnia, jest 

największym skarbem bocheńszczyzny, właśnie dzięki 

złożom soli, miasto Bochnia stało się jednym z 

najważniejszych ośrodków gospodarczych średniowiecznej 

małopolski. Z każdym mijającym stuleciem Kopalnia Soli 

zostawiała wyraźny wpływ na historię miasta, jego rozwój 

urbanistyczny, ale również historię przedsiębiorczości, 

rozwój przemysłu i społeczeństwa.   



STR. 4 RAZEM 

 19 marca 2015 r. go-
śćmi ZPO w Lipniku byli 
przedstawiciele Fundacji 
Sztuki, Przygody i Przy-
jemności ARTS z Myślenic 
– p. Karina Kiczek i p. 
Wojciech Kiczek. 

Po słowie wstępnym do-
tyczącym sfilmowanej le-
gendy został zaprezento-
wany amatorski film pt. 
”Wesele utopców” oparty 
na opowieści ludowej z 
okolic Węglówki – jednej 
z wsi należących do Gmi-
ny Wiśniowa.  

Na koniec młodych wi-
dzów rozbawiły sceny fil-
mowe ukazane „od kuch-
ni”, gdzie widać dobrą za-
bawę i współpracę całej 
ekipy pracującej nad fil-
mem. Następnie p. K. Ki-
czek i p. W. Kiczek przy-
bliżyli młodzieży tajniki 
filmowania oraz montażu. 

WARSZTATY FILMOZNAWCZE  
 

Dla uczniów szczególne 
ważne było to, że mogli 
zadawać gościom wiele 
pytań związanych z po-
wstawaniem filmu.  

To spotkanie wzbogaciło 
uczniów o nową wiedzę z 
zakresu filmoznawstwa i 
dostarczyło wielu wrażeń. 

Mam nadzieję, że okaże 
się pomocne w przygo-
dzie z wykorzystywaniem 
nowoczesnych narzędzi 
TIK.                               TB 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE 

 Na piątek 20.03.2015r. nasz samorząd uczniowski przygotował wiele atrakcji. Rano 

odbył się konkurs międzyklasowy „Wiem więcej”. Podzieleni na grupy losowaliśmy pyta-

nia z różnych dziedzin i następnie udzielaliśmy odpowiedzi. Zwyciężyła grupa z klasy  

III gimnazjum. Potem w kilku salach odbywały się warsztaty artystyczne i filmo-

we. Uczniowie o sportowym zacięciu rywalizowali w różnych dyscyplinach. To był na-

prawdę udany dzień i bardzo mi się podobały zajęcia, które zostały zorganizowane w na-

szej szkole.  Dziękujemy!                                                                              Agata 

 

Ogólnopolskie Wybory Książek w Bibliotece 

 Właśnie dobiegła końca akcja, której 

organizatorem jest redakcja miesięczni-

ka  „Biblioteka w Szkole", a patronat nad nią 

przejęła minister edukacji narodowej Joanna 

Kluzik Rostkowska. Celem jej jest dostoso-

wanie księgozbioru bibliotek do zaintereso-

wań czytelniczych uczniów, a także promo-

cja Biblioteki Szkolnej. Na początku marca 

w salach lekcyjnych zostały rozmieszczone 

plakaty informujące o przebiegu akcji,  a w 

Bibliotece Szkolnej – specjalna urna, do któ-

rej czytelnicy mogli wrzucać swoje głosy na 

ciekawe książki. Każdy uczeń mógł oddać 

trzy głosy na trzy tytuły, które chciałby pole-

cić innym czytelnikom.  Były to dla uczniów 

pierwsze, prawdziwe wybory, gdyż sami oni 

zdecydują, jakie książki znajdą się na biblio-

tecznych półkach?                   AS   
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Ś wiąteczne sms-y. 
 

Uśmiechów bez liku przy 

wielkanocnym stoliku, 

przyjaciół wielu i EURO w 

portfelu, Dyngusa mokrego 

z serca całego życzy.. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzę wszystkiego tego, co od 

Boga pochodzi. Oby skrzydła 
wiary przykryły kamienie 

zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie 

Wielu radosnych chwil na 

Święta Wielkanocne, 

serdecznych spotkań 

rodzinnych i smacznego jajka 

szczerze życzy.. 

Mowi krolik do baranka, 

jaka piekna ta pisanka. 

Wtem z jajeczka wyszla kurka, 

nastroszyla swoje piorka, 

a baranek ciagle byczy, 

ze Wesolych Swiat wszystkim zyczy.  

Niech zajączek szczodry 

będzie i z jajeczkiem do was 

przybędzie, niech święconka 

smaczna będzie, a w Dyngusa 

woda wszędzie 

Wszystkiego Dobrego, Jajka 

wielkiego, malowanego, 

zielonej łączki, na której 

zajączki jedzą makowce i pasą 

owce 
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    Coś słodkiego 
Babka piaskowa z kajmakiem 

Składniki:  

 250 g mąki ziemniaczanej 

 200 g mąki pszennej 

 250 g masła 

 250 g cukru pudru 

 2 łyżki rumu 

 6 jajek 

 3 łyżki skórki pomarańczowej kandyzo-
wanej 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1/2 puszki kajmaku 

 tłuszcz do posmarowania formy 

 bułka tarta do posypania foremki 

Przygotowanie: 

1.Masło zmiksować z żółtkami i cukrem pudrem na puszystą masę.  

2. Dodać przesiane mąki wraz z proszkiem do pieczenia i dalej miksować  

3 Dodać rum, skórkę pomarańczową ,zmiksować .  

4 Białka ubić na sztywno i delikatnie połączyć z ciastem.  

5 Foremkę z kominem posmarować tłuszczem i posypać bułką tartą. Wlać ciasto do 
formy i piec w piekarniku w temperaturze 180 stopni C około 1 godziny 6 Kajmak 
rozgrzać w rondelku i polać wystudzoną babę. 

 

Potrawą regionalną w naszych okolicach jest chrzanówka  
zupa gotowana na serwatce z chrzanem, swojską kiełbasą, 
wędzonym boczkiem, jajkiem i przyprawami. 
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 Projekt eTwinning - “We love blogging”  

Grupa uczniów z klas IV- VI realizuje projekt eTwinning zaty-

tułowany “We love blogging”. Dzięki niemu poznajemy oby-

czaje krajów europejskich. Wykorzystując dostępne programy 

multimedialne  piszemy o własnych zainteresowaniach i  obo-

wiązkach. Poznaliśmy szkoły naszych kolegów i zaprezento-

waliśmy własny region. Z  okazji Świąt Wielkanocnych, dzięki 

wsparciu pani Zofii Halas, utworzyliśmy multimedialne życze-

nia w Scratchu dla naszych znajomych 

zza granicy.   

Ponadto na zajęciach z panią Krystyną 

Dominik wykonaliśmy ozdoby i kartki, które wysłaliśmy naszym 

znajomym z Turcji. Spodziewamy się od nich podobnych życzeń 

świątecznych.  

Natomiast grupa uczniów z gimnazjum przygotowała w formie mul-

timedialnej prezentacje polskich obyczajów świątecznych, które 

wnet się pojawią  na platformie Twinspace i blogu szkolnym 

 

EM   

 

Adres naszego bloga: http://englisharuondus.blogspot.com/ 

Mistrzowie Kodowania  pracują nad nowymi projektami. 

W ostatnim okresie uczniowie przygotowują świąteczne życzenia w 

Scratch. Możecie je zobaczyć na naszym Fanpage https://

www.facebook.com/pages/Mistrzowie-Kodowania-

Lipnik/1501182816803037?ref=ts&fref=ts   oraz w naszym studio  https://

scratch.mit.edu/studios/1038042/   oraz na tablicy http://pl.padlet.com/

janik_airlines/8l16ngy4xg7y 

Uczniowie w ciekawy sposó interpretują bajki.  Znajdziecie je w studio    

https://scratch.mit.edu/studios/1007518/                                                           ZH 

http://englisharuondus.blogspot.com/
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Coś, co cieszy oko 

Nasze hiacynty zaczynają kwitnąć. Teraz widać ich kolor i 

czuć zapach: te różowe mają mocniejszą woń, te 

niebieskie już mniej pachną, ale są prześliczne.  Jednak 

niedługo ich żywot zacznie dobiegać końca, więc cebulki, a 

wraz z nimi nasz „Kodeks 2.0″ pozostawimy na przyszły 

rok. Na znajomych blogach pokazują się  te piękne 

zwiastuny wiosny, więc może przyda się instrukcja, co dalej robić, by cieszyć się nimi w 

kolejnym roku. Największym błędem jest przycinanie po przekwitnięciu całej nadziemnej 

części rośliny, a więc także liści. Należy je koniecznie zostawić! Wyciąć trzeba tylko nisko 

przy ziemi sam kwiatostan. Ważne, żeby nie zdążył zawiązać nasion. Najważniejsze jest w 

tym momencie wzmacnianie cebuli, a do tego niezbędne są jej liście. Należy poczekać, aż 

same zżółkną i zaschną. Dopiero wtedy wolno je usunąć. 

Ułożyć cebule w płaskiej skrzyneczce 

Następnym etapem jest wyjęcie z ziemi kwiatowych cebul. Należy je oczyścić z ziemi i trochę 

przesuszyć. Potem ułożyć w płaskiej skrzyneczce, układając cebule obok siebie, nigdy jedna 

na drugiej. Teraz wystarczy przesypać je piaskiem, torfem lub trocinami i postawić w 

suchym, przewiewnym miejscu Jesienią cebule będą gotowe do ponownego posadzenia. AS 

Zielony ogródek na parapecie 
 

„Pszczółki” witają wiosnę w każdym niemal dniu pobytu  

w przedszkolu. Wspólnie z wychowawczynią dzieci założyły zielony 

ogródek na parapecie okiennym. W przygotowanych kolorowych 

doniczkach posadziły nasionka rukoli, bazylii, majeranku, tymianku, 

pietruszki naciowej, nasionka słonecznika 

oraz cebulkę – dymkę. Na wielkanocny stół 

zamierzają wyhodować ozdobny owiesek  

i pachnącą rzeżuchę. Wszystkie te 

roślinki  kochają słońce i dobrze znoszą 

warunki panujące w mieszkaniu, dlatego też 

dzieci mają nadzieję, że niebawem będą 

mogły oglądać, a także czuć zapach tych „zielonych gości” w 
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