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W dniu Waszego święta chciałem
Wam

powiedzieć,

że

jesteście

dla

mnie najdrożsi pod niebem!

W AŻNE TEMATY :
Moja Mama
Tata
Szkolna Biblioteka
Moje szlaki turystyczne
Światowy Dzień Scratch

"Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,
tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług"
Herman Auerbach

Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone
w wielu krajach świata. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki - boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą "niedziela u matki" i początkowo oznaczał wizytę w katedrze.
Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji
należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy,
w zamian za otrzymane błogosławieństwo.

Dziś dla Ciebie, Mamo,

pachną też w wazonie.

świeci słońce złote.
Dla Ciebie na oknie

Dzisiaj, droga Mamo,

usiadł barwny motyl.

masz twarz uśmiechniętą niechaj przez rok cały

Dziś dla Ciebie, Mamo,
śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty

trwa to Twoje święto.
W. Scisłowski "Bukiecik
dla mamy" (fragment)
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Obchody Dnia Ojca zainicjowali mieszkańcy miejscowości Spokane
w USA, na wniosek córki, która chciała oddać hołd swemu ojcu - sam
wychował szóstkę dzieci. Obchody miały miejsce 19 czerwca 1910r.
W Polsce Tod 1965 r. Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca, jednak na
świecie obchody odbywają się w różnych terminach. W wielu państwach
(m. in. w Wielkiej Brytanii i Holandii) to trzecia niedziela czerwca
(podobnie, jak w USA). We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii obchody
ustalono na dzień św. Józefa - 1 marca. Na Litwie - w pierwszą niedzielę
czerwca, W Austrii - w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech w dniu
uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. W Niemczech Dzień Ojca
z czasem przekształcił się w Dzień Mężczyzn.

Dziś, jak tylko z łóżka
wstałam,

Ty też obchodź, co ci
szkodzi?

zaraz tatę uściskałam!

A jeżeli nie dasz rady,

Uściskałam z całej siły i
wrzasnęłam:

zjeść tej całej czekolady,

- Tato miły!

znajdziesz we mnie pomocnika!

Nos do góry! Uszy też!
Dziś jest święto taty,
wiesz?

tortu, lodów i piernika,

D. Gellner
"Święto Taty"

Każdy tata je obchodzi,

„Szalony maj”
Miesiąc Maj przywołał wszystkie żaby, ptaki, rośliny i zwierzęta. Wszyscy
świetnie się bawili na przedstawieniu, który przygotował nam Maj. Po przedstawieniu Maj wsiadł na rower i pojechał do miasta na lody truskawkowe.
Mateusz Bała
Wiersz „Maj”
A gdy przyjdzie Maj
to naprawdę daję słowo robi się kolorowo.
Pięknie zakwitają drzewka owocowe
i kwiaty w ogródku robią się majowe.
Dawid Tomera
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Papierowa lekcja w Szkolnej Bibliotece

Od zawsze Szkolna Biblioteka w
szerokim stopniu podejmuje współpracę z
przedszkolem w naszym Zespole Placówek
Oświatowych. W związku ze zbliżającym się
Dniem Mamy i Taty, które to przedszkolaki
bardzo uroczyście obchodzą, w Szkolnej
Bibliotece zorganizowane zostały zajęcia z
papierem. W prosty sposób wspólnie z
uczniami klasy III SP wykonaliśmy papier
ozdobny, z którego potem zostały zrobione zaproszenia dla mam i ojców dla dzieci
przedszkolnych. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że nazwa "papier"
pochodzi od nazwy rośliny Cypertis papirus, z którego Egipcjanie wyrabiali materiał
do pisania. Po raz pierwszy papier wynaleziono w Chinach. Składniki do materiału
pisarskiego odkryto w 107 w. n. e. było to powtórne zużycie tkanin i
włókien roślinnych. Tajemnica papieru strzeżona
była przez 700 lat, potem Arabowie wykradli ją od
jeńców chińskich. Poprzez migracje ludów droga
papieru obiegła cały świat. Do Polski papier dotarł
w XV w. Produkcja papieru wymaga dwóch
faz:
przygotowania
masy
papierniczej
i
przerobu masy papierniczej. Głównym surowcem
wyrobu papieru były do niedawna szmaty:
bawełniane, lniane, konopne i jutowe. Wyróżniamy
dwie grupy papieru: drzewne i bezdrzewne. Papier posiada w swoich cechach
fizycznych jest giętki, sztywny i mocny, a głównym jego składnikiem jest celuloza.
AS

Cała Polska Czyta Dzieciom ze zwierzętami „za pan brat” w świetlicy szkolnej
17.05.2016 r. w świetlicy szkolnej zagościły zwierzątka – bohaterowie lektury „Zwierzęta
doktora Dolittle” H. Lofting. Dzieci przygotowały samodzielnie maski zwierząt występujących w
książce. P. lekarz weterynarii Z. Woś – Bierowiec przeczytała dzieciom fragmenty tej ciekawej,
współczesnej baśni, w której odnajdziemy problemy znane z życia codziennego, a także motyw
podróży i powrotu do domu.
Bohaterowie powieści stali się pretekstem do rozmowy o pielęgnacji zwierzątek domowych, ich
wychowaniu, dbałości o ich dobre samopoczucie np. poprzez zabawę. Czytaj dalej na str. 6
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Zaczytane „Pszczółki”

Ulubionym momentem dzieci z oddziału „Pszczółki” jest czas poobiedni, w którym na
miękkich materacykach przedszkolaki „układają” skonsumowany obiadek w brzuszkach.
Książeczki z półeczek „wędrują” do dzieci i jest to czas, kiedy przeglądają kolorowe strony, czytają
po swojemu jedni drugim, wymieniają się między sobą dziecięcymi uwagami. Wybierają
książeczkę, której chciałyby posłuchać i jest ona czytana przez nauczyciela oddziału. Według
badań wiele procent Polaków nie czyta książek. „Pszczółki” mogą śmiało wykrzyknąć: Jak nie
czytam, jak czytam! To odpowiedź na akcję czytelniczą zorganizowaną przez miesięcznik
„Biblioteka w Szkole” pod hasłem Starsi nie czytają? W młodych nadzieja!
A. S

Str. 5

R AZEM

TATA
Kiedy byłam mała, ojciec był dla mnie czymś takim jak światełko w lodówce. I ojciec,
i światełko było w każdym domu, lecz w rzeczywistości nikt nie wiedział co robią, zarówno
jedno,
jak
i
drugie,
kiedy
już
drzwi
zostały
zamknięte.
Mój ojciec wychodził z domu każdego ranka, a wieczorem, gdy wracał, wydawał się
szczęśliwy, że znów nas widzi. Jedynie on potrafił otworzyć słoik z ogórkami, podczas
gdy innym to się nie udawało. Tylko on nie bał się chodzić sam do piwnicy. Zacinał się
przy goleniu, lecz nikt nie dawał mu buzi, aby uśmierzyć ból, ani się tym nie przejmował. Kiedy padał deszcz, oczywiście on szedł po samochód i ustawiał go przed wejściem. Gdy ktoś zachorował, on wychodził kupić lekarstwa. Zastawiał pułapki na myszy, przycinał róże, aby można było wejść do domu nie kłując się.
Kiedy dostałam w prezencie mój pierwszy rower, przez wiele kilometrów pedałował
obok mnie, aż w końcu nauczyłam się radzić sobie sama. Bałam się wszystkich innych
ojców,
ale
nie
mojego.
Kiedyś przygotowałam mu herbatę. Była to tylko osłodzona woda, lecz on usiadł na
dziecięcym
krzesełku
i
popijał
ją,
twierdząc,
że
jest
wyśmienita.
Za każdym razem, gdy bawiłam się lalkami, lalka - mama miała zawsze mnóstwo
rzeczy do zrobienia. Nie wiedziałam jednak, co kazać robić lalce - tacie, więc mówiła
ona
tylko:
- Dobrze, no to idę do pracy, - a potem wrzucałam ją pod łóżko.
Kiedy miałam dziewięć lat, któregoś ranka mój ojciec nie wstał z łóżka, by jak zwykle pójść do pracy. Zabrano go do szpitala, gdzie umarł następnego dnia. Wówczas
poszłam do swojego pokoju i wyciągnęłam spod łóżka lalkę - tatę. Odkurzyłam ją i posadziłam
na
łóżku.
Mój ojciec nigdy nic nie robił. Nie wyobrażałam sobie, że jego odejście sprawi mi
tyle bólu. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego.

Wycieczka na Śnieżnicę
23.05.2016 klasa 3
gimnazjum wraz z opiekunami: p. Z. Hałas i p. T.
Górką w ramach fakultetu
turystycznego była na
Śnieżnicy. Na początku
udali się busem do Kasiny
Wielkiej, skąd poszli do
Ośrodka Rekolekcyjnego
mieszczącego się na tej górze. Tam zapalili ognisko,
zjedli kiełbaski i pograli w
piłkę koszykową i siatkową. Po kilku godzinach
przeszli zielonym szlakiem
w dół, gdzie czekał już bus.
AU
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Moje szlaki turystyczne
7 maja w sobotnie przedpołudnie uczestniczyłem
w XIX Małopolskim Rajdzie
Turystycznym Ziemi
Myślenickiej im. prof. Henryka Leśniaka. Uczył on w myślenickim LO, do którego
uczęszczali moi rodzice.
Był przewodnikiem górskim.
Spod szkoły wyruszyliśmy wczesnym rankiem.
Pogoda była wyśmienita. Poprzez Suchą Polanę dotarliśmy
do Schroniska Kudłacze w Pcimiu jako pierwsi turyści, aż
niektórzy koledzy mili wątpliwości, czy tutaj odbędą się
konkursy.
Po chwili jednak zaczęli się schodzić turyści indywidualni.
Dotarli tez uczniowie ze szkoły w Dęblinie – z klasy mundurowej.
W pięknym słońcu mogliśmy podziwiać panoramę Beskidu
Wyspowego, a nawet w oddali Babią Górę o czym opowiadali nam przewodnicy z PTTK.
Wraz z kolegami i koleżankami z kl. I i II Gim. uczestniczyłem w konkursach: krajoznawczym, rzutek do celu, petance, strzeleckim, składaniem śpiwora na czas.
Na koniec wszyscy zostaliśmy poczęstowani kiełbaskami, które upiekliśmy przy wspólnym
ognisku.
Po rozdaniu nagród zostaliśmy zaproszeni przez przewodników PTTK do udziału w jesiennym Rajdzie Szlakami Walk Partyzanckich.
Wacław Bobowski

P. Zdzisława zwróciła uwagę, jak ważna jest codzienna obserwacja zwierzątek i zauważenie w porę ich złego samopoczucia. Dzieci
mogły obejrzeć przyniesiony przez nią fonendoskop, a p. Zdzisława
opowiedziała o jego zastosowaniu do badania zwierząt. Lek. wet. cierpliwie odpowiadała na pytania o sposoby opieki nad małymi ulubieńcami. Powiedziała też, jak zachowywać się wobec dzikich zwierząt, które wydają się chore. Uczniowie wyrażali zadowolenie z możliwości rozmowy o swych domowych milusińskich.
Na koniec piękne wydanie książki z rysunkami autora trafiło do Judyty w drodze losowania.
T. Bobowska

R AZEM

S TR . 7

Mama
Moja Mama ma na imię Bogusia i ma 35 lat. Jest niskiego wzrostu, ma krótkie
włosy i zielone oczy. Mama bardzo lubi czytać książki. Zawsze przywozi i odwozi nas
do szkoły. Opiekuje się nami i pomaga w lekcjach. Moja Mama jest bardzo kochana i
jest zawsze przy nas. Kochamy ją: ja i moi dwaj bracia
Emilka Dudzik

Moja Mama
Moja Mama ma na imię Danuta. Ma 34 lata i od urodzenia mieszka w Lipniku.
Pracowała jako kierownik handlowy, a obecnie zajmuje się domem. Jest niską osobą o
średniej budowie ciała. Ma brązowe oczy i czarne włosy, które związuje w kok. Bardzo
lubi czytać książki i jeść słodycze co, jak twierdzi odbija się na jej figurze. Mama jest pracowita, zajmuje się mną i moim młodszym rodzeństwem. Ma cały dom na głowie, ale
nigdy nie brakuje Jej czasu dla nas. Pomaga nam w nauce i dużo z nami rozmawia. Dużą wagę przywiązuje do więzów rodzinnych. Mama uważa, że ma trudny charakter,
jest uparta, niezależna, sarkastyczna, ale także sprawiedliwa i nie jest samolubna. Bardzo kocham swoja mamę, ponieważ jest wartościowym człowiekiem, na którego zawsze
można liczyć. Nawet, jeżeli nie wszystko robi idealnie, to zdaję sobie sprawę, że nie ma
ludzi bez wad.
Piotr Bucki

Moja Mama

Moja Mama ma na imię Barbara, ma 35 lat i mieszka w Lipniku od urodzenia.
Z wykształcenia jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu w Myślenicach. Mama ma szczupłą
sylwetkę, czarne włosy i zielone oczy. Jest bardzo wesoła i koleżeńska. Lubi spędzać czas
ze znajomymi, ale jeszcze bardziej z rodziną. Ceni przyjaźń i ma wielu przyjaciół. Bardzo
kocham i cenię moją Mamę, bo zawsze mogę na nią liczyć. Tęsknię, gdy Jej nie ma przy
mnie.
Artur Czerwiński

Moja Mama
Moja Mama ma rude włosy. Niebieskie oczy, czerwone usta. Jest miła, pomysłowa, szalona i kochana. Lubi chodzić w spodniach i koszulce. Często je lody i pije schake.
Zuzanna Zabłocka
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Moja Mama
Moja Mama ma na imię Renata, ma brązowe oczy, a Jej włosy też są koloru brązowego. Jest
wysoka i szczupła. Jest nauczycielką, lubi ubierać się elegancko i chodzić w butach na obcasach. Zawsze, gdy mam problem, moja Mama mi pomoże. Dba o mnie i o moja siostrę, gotuje pyszne obiady, sprząta dom, a ja Jej pomagam w porządkach. Lubi zajmować się
ogródkiem, sadzić roślinki, ma w nim dużo warzyw i owoców. Gdy będę duża, chcę być
taka, jak ona.
Anna Tokarz

Moja Mama
Moja Mama ma na imię Joanna, ma 35 lat i mieszka od urodzenia w Lipniku. Posiada wykształcenie średnie, zajmuje się domem. Jest średniego wzrostu. Ma blond włosy
i niebieskie oczy. Jest miła i pomocna. Zawsze można na nią liczyć. Ma duże poczucie humoru. Lubi gotować,sprzątać, czytać czasopisma. Ubiera się w proste, eleganckie rzeczy.
Kocha kupować buty, kosmetyki, torebki i biżuterię. Można Jej powierzyć każdy sekret.
Jest najlepszą Mamą na świecie.
Dawid Tomera

Moja Mama
Moja Mama ma białe włosy, brązowe oczy i czerwone usta. Jest miła, kochana i bardzo ją kocham. Lubi chodzić w spodenkach, podkoszulkach i rajstopach. Pije pepsi i często
je lody.
Sandra Kaczmarczyk

II GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”
W dniu 20 maja 2016r. w Gimnazjum w Lipniku odbył się II
Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla gimnazjalistów klas trzecich z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięli
udział uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce i Lipnika. Autorkami
zadań konkursowych były: p. Barbara Matusiak – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Wiśniowej, p. Katarzyna Obajtek – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Węglówce i p. Urszula Kucała – organizator
konkursu i nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Lipniku. Uczniowie
musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce. Cd str. 9
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Dzień Scratcha w ZPO w Lipniku
Mistrzowie Kodowania w calej Polsce obchodzili Dzień Scratcha. Nasi uczniowie włączyli
się w obchody orgznizując pokaz swojego dorobku. Zaproszeni goście – pani sekretarz UG
Wisniowa Jolanta Wolak, pani bibliotekarka
Stanisława Bydłoń, oraz pan wicedyrektor Janusz Paszcz z zainteresowaniem obejrzeli
możliwości Scratcha.
Wśród prezentowanych prac znalazły się kartki okolicznościowe, historyjki, animacje oraz
różnorodne gry i quizy. Projekty powstawały
spontanicznie, ale również jako realizacja prac
konkursowych, zadań domowych z innych
przedmiotów, kół zainteresowań. Dlatego też
uczniowie mogli się pochwalić projektami matematycznymi, anglojęzycznymi, historycznymi, polonistycznymi. Więcej informacji o naszym dorobku
można znaleźć tutaj:
https://www.emaze.com/@ACQFIWZZ/mistrzowie-kodowania
Goście z zainteresowaniem wglądali w tajniki projektów, podziwiali ogrom pracy włożonej w przygotowanie, sprawdzali działanie quizów i gier. Spotkanie dało młodszym uczestnikom dużo radości, a starszych zapoznało z podstawami programu.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku z tego spotkania
http://photopeach.com/album/18wl1kp
Z. Hałas, E. Michalik
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Patrycja Jabłońska – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce,
II miejsce – Katarzyna Bugaj – uczennica klasy III Gimnazjum w Lipniku,
III miejsce – Anna Szarek – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce.
Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiśniowa p. mgr Wiesława Stalmacha, który osobiście je
wręczył. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora
ZPO w Lipniku p. mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka powędrowała do Gimnazjum w
Węglówce. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz
poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.
U. Kucała
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