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W AŻNE TEMATY :

11 listopada Święto Niepodległości

Katechizm polskiego dziecka



Historia polskiego
Godła i flagi narodowej



Zacznij programować czyli podstawowe informacje o Scratch



Co nowego w
szkolnej bibliotece



Opowiadania
uczniów

W TYM NUMERZE: :

-Kto ty jesteś?
-Polak mały.
-Jaki znak twój?
-Orzeł Biały.
-Gdzie ty mieszkasz?
-Między swemi.
-W jakim Kraju?
-W polskiej ziemi.
-Czym ta ziemia?
-Mą Ojczyzną.
-Czym zdobyta?

-Krwią i blizną.
-Czy ją kochasz?
-Kocham szczerze.

-A w co wierzysz?
-W Polskę wierzę.
-Coś ty dla niej?
-Wdzięczne dziecię.
-Coś jej winien?
-Oddać życie.

Kolejny raz Dyrektor, nauczyciele
i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych
w Lipniku, zaproszą mieszkańców Lipnika do
Kościoła Parafialnego, by wspólnie obejrzeć
montaż słowno- muzyczny poświęcony Odzyskaniu Niepodległości przez Polskę. To już
97. rocznica, gdy po 123 latach zaborów, nasz
kraj znów pojawił się na mapach Europy. Tego dnia polski przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski został Naczelnym
Dowódcą Wojsk Polskich, a obce oddziały
żołnierzy zaczęły wycofywać się z naszych
ziem. Znów cieszyliśmy się ze swojego własnego domu - Polski, wcześniej zawłaszczonej
przez Rosję, Prusy i Austrię. Uczniowie z tej
okazji przygotowali odświętne kotyliony, które pragną wręczyć wszystkim biorącym
udział w uroczystości i wspólnie cieszyć się
tym podniosłym świętem.
AS
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Historia polskiego Godła
Legenda o Lechu, który założył gród w miejscu, gdzie „ na wysokich i wyniosłych drzewach znalazł orle gniazdo ”, do dziś pozostaje tylko
legendą i do dzisiaj nie jest wiadome dlaczego godłem państwa polskiego
stał się biały orzeł. Historycy Polscy nie są do końca pewni, czy orzeł był
znakiem dynastii Piastów. Na pierwszych bitych monetach króla Polski
Bolesława Chrobrego widnieje wprawdzie ptak, ale nie da się jednoznacznie ustalić, czy jest to orzeł, czy może paw. W XII wieku znak orła gościł na
monetach bitych przez książąt krakowskich.
Orzeł w koronie polskiej po raz pierwszy pojawił się podczas koronacji Przemysława II w 1295 r. Przemysław II sprawił sobie także pieczęć,
na której widniał wielki Orzeł Biały w koronie z obiegającym wokół napisem „ Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. Pierwsze źródło pisane, które mówi o Białym Orle Polski, jest to Kronika Czeska- zapis ten
brzmi tak: ”…Sztandar czarny jak węgiel, z białym orłem unosi się nad
polskim orszakiem…”, zaś Władysław Łokietek nakazał umieścić orła
Przemysława II na Szczerbcu. W ten sposób Orzeł Biały stał się herbem
Królestwa Polskiego, przyjmowanym kolejno przez wszystkich władców polskich
W okresie rozbiorów Orzeł Biały został zastąpiony przez symbole
obcych monarchii – czarne dwugłowe orły cesarskiej Austrii i Rosji oraz
jednogłowy Prus. Orzeł Biały znalazł się w cieniu trzech czarnych ptaków. Jednak w świadomości Narodu białopióry orzeł w koronie, jako znak
oficjalnie zakazany, stawał się symbolem najwyższych uczuć patriotycznych. Przypominał czasy świetności państwa i ucieleśniał marzenia o wolności. Nie dziwi zatem fakt, że towarzyszył wszystkim powstaniom narodowym.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku odrodzone państwo
polskie przyjęło za swe godło orła w koronie. W 1927 roku przyjęto
wzór herbu państwowego wg projektu Zygmunta Kamińskiego.

W czasie II wojny światowej Polska znowu znikła z politycznej
mapy Europy. Raz jeszcze Orzeł Biały został zakazany przez okupantów. Pozostał jednak symbolem używanym przez rząd Polski na
uchodźstwie. Noszono go w Wojsku Polskim na Zachodzie i Wschodzie
(tu w innym kształcie i bez korony). W kraju zaś w armii Polskiego Państwa Podziemnego. Znów stał się symbolem walki o wolną niepodległą
Polskę.
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Po II wojnie światowej – w 1948 roku- orzeł stracił koronę. Pamięć Orła Białego w koronie była jednak żywa w polskim społeczeństwie.
W wyniku przemian politycznych i ustrojowych w roku 1990 Orzeł Biały w
koronie powrócił jako symbol narodowy. tarczy”

W myśl ustawy z dnia 9 lutego 1990 roku „ Godłem Rzeczypospolitej Polskiej staje się wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”

Polska flaga jest biało– czerwona
Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym
polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone
pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące
znaczenie:
Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę,
a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

BARWY OJCZYSTE”
CZESŁAW JANCZARSKI
Powiewa flaga, gdy wiatr się
zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

3 maja 1792 roku oficjalnie uznano kolory : biały
i czerwony za barwy narodowe. Wówczas zamiast flag
używano biało-czerwonych kokard narodowych. Barwy
i kształt obecnie używanej flagi opisano w ustawie z 1
sierpnia 1919 roku. Już kronikarz Jan Długosz wspominał o
biało– czerwonych proporcach, opisując bitwę po Grunwaldem. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów nasza
flaga była trójbarwna. Używano trzech pasów: czerwonego,
w środku białego i na dole znów czerwonego. Na jej środku
widniał herb Korony Polskiej oraz wielkiego Księstwa Litewskiego. Na flagach umieszczano też najstarszy znak
wojska polskiego– Krzyż Kawalerski. Przez całą II wojnę
świtową nad polskimi statkami i okrętami powiewały biało
– czerwone bandery. Był to symbol przetrwania Polski. Flaga wiąże się z takim wydarzeniami jak: Powstanie Warszawskie, bitwa o Monte Cassino, czy zdobycie Berlina.
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Święto Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych

Dzień Nauczyciela (a właściwie Dzień Edukacji Narodowej) jest świętem
upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została
powołana przeszło 240 lat temu z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. 14 października na pierwszy plan wysuwa się najcenniejszy
skarb naszego narodu, czyli edukacja.
Edukacja- coś, co pozwala nam zrozumieć świat, coś co stwarza nas- ludzi
dojrzałych i mądrych. W tym wyjątkowym dniu uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum sprawili swoim nauczycielom miłą niespodziankę, aby podziękować
wychowawcom i całemu gronu pedagogicznemu za trud, jaki wkładają aby
donieść do celu, nieraz bardzo ciężki kagan oświaty.
Wiersze recytowane z dykcją, melodyjne piosenki oraz taniec ,,Polonez”
idealnie wkomponowały się
we wspaniałą atmosferę na
sali gimnastycznej.
To niezwykłe wydarzenie
zbiegło się również z
ślubowaniem, jakie uczniowie
klasy I Gimnazjum oraz I A
i I B Szkoły Podstawowej
złożyli wobec wszystkich
obecnych.
EW BC

Niezwykły artysta Andrzej Duda
15.10.2015 r. o godzinie 1600 w Bibliotece Gminnej w Wiśniowej odbył się wernisaż obrazów Edwarda Dudy, który w swojej twórczości wykorzystuje naturalne materiały takie jak kora, deska, kamień itp. Niestety nie mogłyśmy w niej uczestniczyć, ale nie zapomniałyśmy
o tym niecodziennym wydarzeniu i w dniu 23.10.2015r. czekając na spotkanie z pisarzem Zbigniewem Masterakiem obejrzałyśmy całą przepiękną wystawę. Te
obrazy są tylko niewielką częścią jego wielu dzieł, które można zobaczyć na stronie internetowej poświęconej twórczości artysty
http://eduda.eu/co-nowego/dzieje-sie. Najbardziej podobał mi się
obraz przedstawiający Jana Pawła II w postaci anioła. Wystawa była poświęcona Janowi Pawłowi II przed kolejną rocznicą Jego wyboru na Papieża.
JI
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Klasa I gimnazjum na wycieczce
W dniu 28.10.2015 r. w piękny słoneczny dzień wybraliśmy się na wymarzoną pieszą
wycieczkę do Wiśniowej na Księżą Górę. W planach mieliśmy ognisko oraz spacer po okolicy. Była to bardzo ciekawa i kształcąca przygoda na łonie natury. W końcu nic tak nie integruje jak wspólna zabawa w lesie czy zajadanie się smacznymi kiełbaskami i wspólne rozmowy. Było to bardzo radosne przeżycie, które trzeba powtórzyć jak najszybciej.
W. Bobowski

To już tradycja….
Jak co roku z powodu zbliżającego się Święta Zmarłych Samorząd Uczniowski i klasa II gimnazjum
zorganizowała sprzątanie opuszczonych grobów na ,,Dziadkówce” w Wiśniowej. Sprzątanie cmentarza odbyło
się 27.10.2015r. pod opieka Pani
Urszuli Kucały - wychowawczyni. Zaangażowani uczniowie
przynieśli ze sobą potrzebne
przybory oraz znicze. Po dotarciu na miejsce uczniowie podzielili się na małe grupy i każda z
nich wybrała sobie jeden zaniedbany grób starała się
go ,,odnowić”. Oczywiście na
cmentarzu wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi tego miejsca
i zachowali przyzwoita postawę.
Po skończonym sprzątaniu pomodlili się oraz zrobili kilka
zdjęć efektu pracy. Po mimo ciężkiej pracy i zmęczenia uczniowie
mieli jeszcze duuużo energii na
dobry humor w drodze powrotnej
AU
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NO PROMIL NO PROBLEM
23. X. 2015 r. w
godzinach przedpołudniowych
uczniowie
Zespołu
Placówek
Oświatowych w Lipniku
wraz z opiekunami wyszli na drogę publiczną,
by przypomnieć kierowcom o szczególnej odpowiedzialności
za życie własne i cudze
na polskich drogach.
Nieśli wykonane przez
siebie
transparenty
oraz baloniki z logo
kampanii. Skandowali
hasła związane z tą
ważną akcją profilaktyczną.
Uczniowie w towarzystwie Policji udali się

na skrzyżowanie w Lipniku – centrum wsi.
Rozdawali kierowcom i
pasażerom ulotki Kampanii „Trzeźwa Małopolska. No promil – No
problem”. Młodzi ludzie z wielką energią
uświadamiali zainteresowanym ideę marszu:
chcemy by drogi Małopolski były wolne od
nietrzeźwych kierowców, a pasażerowie
świadomie
mówili
„NIE” kierowcom pod
wpływem
alkoholu.
Dzieci rozdawały ulotki
kampanijne z praktycznym liczydełkiem, dzięki któremu można przeliczyć ilość spożytego

alkoholu na masę ciała i
określić stan zagrożenia
nietrzeźwością.
Przypadkowi kierowcy z
życzliwością rozmawiali
z dziećmi, wyrażając
akceptację dla tego rodzaju akcji. Więcej informacji na temat Kampanii można znaleźć na
stronie
http://
www.bezpromilowo.pl/
index.php/zofia-wie.
T. Bobowska – koordynator szkolny Kampanii

R AZEM

S TR . 7

Spotkanie ze Zbigniewem Maserakiem—pisarzem i scenarzystą
W dniu 23.10.2015
w Bibliotece Publicznej
im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie z pisarzem i scenarzystą Zbigniewem Masternakiem. Na to spotkanie udaliśmy sią wraz z
naszą p. pedagog Teresą
Bobowską, która również
jest opiekunką naszego
projektu edukacyjnego na
zaliczenie w gimnazjum.
W tym spotkaniu brały
udział p. Anna Spytek
oraz p. Urszula Bartosiewicz. Pisarz opowiedział
o swoich korzeniach wywodzących się z małej,
świętokrzyskiej wsi Piórków. Zaprezentował fragmenty filmu „Księstwo”
w reż. A. Barańskiego

opartego na autobiograficznej powieści pod tym
samym tytułem. Autor
wspomniał o swoich marzeniach wyrwania się
z małej miejscowości poprzez naukę i futbol. Studiów prawniczych i polonistyki jednak nie ukończył. Kontuzja kolana
przerwała, ale nie przekreśliła do końca jego kariery sportowej. Obecnie
gra w polskiej reprezentacji piłki błotnej. Przeczytał nam również fragment
swojej książki ,, Jezus na
prezydenta" - to moim
zdaniem bardzo interesująca książka ze względu
na zaskakujący, wręcz
mogący szokować temat.
Po
spotkaniu
wraz

z p. Zbigniewem udałyśmy się na przystanek.
Autor powiedział nam
jeszcze o filmie, jaki kręci
w Mszanie Dolnej z młodzieżą – „Różaniec wikarego”. Moim zdaniem było to niezwykłe spotkanie,
które zapamiętamy na
długo i cieszymy się, ze
mogłyśmy w nim uczestniczyć
Justyna Irzyk

Tańczyć może każdy czyli spotkanie z przedstawicielami zespołu ludowego „Banda Burek”
Każdy ma dość jasne
wyobrażenie o tym, czym jest
taniec, potrafi jeśli nawet nie
opisać, to przynajmniej go rozpoznać i prawdopodobnie sam
kiedyś tańczył. Taniec jest zaliczany do ćwiczeń rekreacyjnych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. W wyniku ruchu ciała w tempie zgodnym z muzyką
można wyrazić swoje uczucia,
a z samego ruchu czerpać dużą przyjemność.
Głównym elementem tańca
jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej
skoordynowany, szybszy lub
wolniejszy, ale zawsze celowy.
Drugim
elementem
tańca

jest rytm. Taniec można też
nazwać formą komunikacji
niewerbalnej. Warto więc tańczyć, dlatego przedstawiciele
zespołu ''Banda Burek'' zorganizowali 45 - minutowy
kurs tańca ludowego dla klas

1-3 gimnazjum. Zachęcali
uczniów do wstąpienia do
zespołu, który działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Wiśniowej.
ZH
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„Psotki i Śmieszki” w Szkolnej Bibliotece

,, Pyta słonko z ostrożna, pyta
rankiem czy można
I spogląda złociście na
szybeczkę przez liście.
Chodzi słonko w paradzie o
południu po sadzie

Tym fragmentem wiersza uczniowie z klasy
II gimnazjum: Anna Ulman, Zuzanna Maniecka i Mariusz Dudzik zaprosili dzieci z klas pierwszych na
spotkanie z Janiną Porazińską – autorką tomiku wierszy pt. „Psotki i Śmieszki”. Sympatyczne kukiełki:
Ania i Bartek opowiedziały uczniom o autorce, jej
dzieciństwie, marzeniach i pięknych latach spędzonych w rodzinnym majątku rodziców – w Chrustach.
Wychowawczynie klas: p. Barbara Cygan i p. Ewa
Wilkosz oraz uczniowie przeczytali najpiękniejsze
wiersze i fragmenty opowiadań autorki.
A.Spytek

Filiżanka herbaty i literatura

W Szkolnej Bibliotece zorganizowano spotkanie przy herbacie
dla uczniów gimnazjum, podczas którego zaprezentowana została ciekawa literatura na jesienno – zimowe wieczory. W klimacie panoramy
herbacianych pól, słuchając ciekawej, chińskiej muzyki, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o rodzajach herbaty, właściwościach i
poznali techniki ich parzenia. Po samodzielnym przygotowaniu wybranej herbaty: czarnej, czerwonej, zielonej, białej, ziołowej lub owocowej posmakowali wypijając
jej filiżankę. Gościem był Dyrektor szkoły
mgr inż. Arkadiusz Skiba oraz Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej p. Antonina
Obuchowicz, która przedstawiła biorącym udział w spotkaniu sposób
parzenia
h erbaty
po
kazach sku.
Książka
Ewy
Nowak „Bransoletka” powędrowała do uczennicy Iwony Ciślik, którą po
przeczytaniu przekaże „dalej”.
AS
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Zacznij programować
Scratch- to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia
i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek,
animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt
puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się
kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd
postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.
Scratch to także społecznościowy serwis, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym
języku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez innych
użytkowników tego serwisu. Strona jest dostępna w języku polskim.

SCENA - to duży obszar w prawej, górnej części okna Scratch’a. To na tej scenie występują wszyscy
aktorzy i tutaj dzieją się wszystkie wydarzenia. Tuż pod prawym dolnym rogiem sceny znajduje się
niewielki obszar, w którym wyświetlone są współrzędne X-Y, jakie ma aktualnie wskaźnik myszki
w stosunku do środkowego punktu (centrum) sceny.

Panel klocków- Każdy klocek, to jedno polecenie, które wykona duszek (a niektóre dotyczą także
sceny). Polecenia te zorganizowane są w grupy. W górnej części palet
znajdują się etykiety, za pomocą których możesz zmienić zestaw wyświetlanych klocków. Każdy klocek możesz przenieść do środkowego
panelu, w którym będziesz tworzyć skrypty, które wykona duszek. Możesz też wydać bezpośrednie polecenie dla duszka, które on natychmiast wykona. W tym celu po prostu kliknij dwukrotnie właściwy klocek. (Uwaga – polecenia, które wymagają podania parametru –
np. o ile ma się przesunąć duszek, nie wykonają się, jeśli parametr nie
jest wprowadzony. Muszą one zostać uruchomiane z panelu skryptów.
Także klikanie klocków decyzyjnych bezpośrednio na palecie nie da
żadnego efektu).
W kolejnych numerach gazetki dowiecie się co oznaczają poszczególne klocki. Załóż konto na stronie: https://scratch.mit.edu.
Spróbuj. Wyraź siebie, podziel się swoimi pomysłami. Bądź kreatywny!
Paweł, Bartek, Wiktor, Mateusz
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Guzik Czarnoksiężnika
Pewnego dnia pojechałam z klasą na wycieczkę zwiedzać zamek
w Ogrodzieńcu. Gdy chodziliśmy po zamkowych lochach, dostrzegłam coś błyszczącego
na ziemi. Podniosłam to i moim oczom ukazał się szary guzik z białymi znakami. Przyniosłam go do domu i włożyłam do pudełka, gdzie mama trzyma guziki. Mama piorąc bluzę
zauważyła, ze nie ma guzika, więc przyszyła ten, który przywiozłam z wycieczki.
Po kilku dniach ubrałam tę bluzę, po czym podeszłam do lustra, aby się przeglądnąć i ku mojemu zdziwieniu nie ujrzałam mego odbicia. Przetarłam oczy, ale odbicie wciąż
się nie ukazało. Wtedy przypomniałam sobie, że mama przyszyła ten dziwny guzik, który
znalazłam. Zdjęłam bluzę i znów stała się widzialna. Poszłam do biblioteki aby dowiedzieć
się więcej o tym guziku. Znalazłam bardzo starą książkę, poszukałam trochę i znalazłam
stronę z tym guzikiem. Pisało tam, że pewien Czarnoksiężnik, stworzył pelerynę niewidkę
czyli taka, która czyni tego kto ja nosi niewidzialnym. Ta peleryna była zapinana na taki
guzik jaki mam przy bluzie.
Właśnie ten guzik zachował te magiczne właściwości, które przekazał bluzie od tego
czasu wykorzystuję bluzę, wtedy gdy chcę zniknąć lub prześlizgnąć się niewidoczna.
Marcelina Nieckula kl.IVb

Kiedy myślę Ojczyzna…:

-Przywołuję polskie symbole narodowe: godło (Orzeł Biały), hymn (Mazurek

Dąbrowskiego), flaga (biało-czerwona).
-Pamiętam o okresie świetności Polski i latach niewoli oraz trudnej drodze do
niepodległości.
-Wspominam Polaków, którzy poświęcili swe życie Ojczyźnie.
-Wyobrażam sobie polskie krajobrazy; góry, morza, niziny, wsie i miasta.
-Pielęgnuję tradycje ludowe i religijne.
-Przypominam sobie mój dom, rodzinę oraz przyjaciół.
Uczniowie z klasy kl. V i VI
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Tańczy student na
dyskotece z dziewczyną.
Nagle osłabł. Mdleje.
Dziewczyna krzyczy:
- Wody! Dajcie mu wody!
Student otwiera oczy i

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go
babcia
- Do kościoła to dobry kierunek?
- Dobry – odpowiada student.
Babcia odchodzi, a student do siebie:
- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.

szepcze:
- I kawałek chleba...

Profesor podczas wykładu wścieka
się na spóźnialskich:
- To nie są wykłady, to jest Wędrówka
Ludów!
W tym momencie, mocno spóźniony
wpada na salę czarnoskóry student.
Prof. wydaje się, że wybuchnie, ale w
końcu uspakaja się ze słowami:
- Panu wybaczam, pan z daleka...
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