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"(...) myślę o każdych zbliżających się dniach Bożego Narodzenia - 
niezależnie od czci, jaką budzi w nas sama nazwa tych świąt oraz 
ich istota, jeśli sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić - jako o dniach 
błogich, dniach przepełnionych dobrocią, duchem miłosierdzia, 
dniach radosnych. Jako o jedynych znanych mi dniach pośród całe-
go długiego roku kiedy mężczyźni i kobiety, niejako na podstawie 
milczącej ugody, otwierają szeroko swe serca 
(...)."                                                 

Boże Narodzenie w poezji 

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,  
Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty; 
Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie,  
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie. 

J.Kasprowicz 
 

Z serca płynące życzenia pokoju, miłości  
i radości, którą będziecie mogli dzielić się  
z innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku życzy ca-
łej społeczności szkolnej 

Redakcja gazety szkolnej „Razem” 

Jak dawniej obchodzono Boże Narodzenie 
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. To czas 
kupowania, robienia świątecznych zakupów i 
planowania wigilijnych potraw. Każdy z nas 
przygotowuje się do nich w inny sposób, ja 
zawsze się zastanawiałam jak to było za czasów 
dzieciństwa mojej babci, więc postanowiłam 
przeprowadzić z nią wywiad. Ola: Babciu czy 
mogłabyś mi opowiedzieć jak wyglądały Święta 
gdy byłaś dzieckiem ? Babcia: Oczywiście, że 
tak mimo, że nie było tyle sklepów co teraz i o 
wszystko było dużo trudniej to w Święta 
Bożego Narodzenia zawsze było czuć rodzinną 
atmosferę, spokój i radość. czytaj dalej str. 6-7 

Kodujemy                     11 
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Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie  
– okiem reportera Gazetki Szkolnej Razem 

 W tym roku szkolnym odwiedziłem Mię-
dzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Moż-
na tam było spotkać wielu znanych celebrytów 
m.in. Annę Dymną, Jacka Wójcickiego, o. Leona 
Knabita i  innych, którzy podpisywali swe 
książki. Miałem okazję zamienić kilka słów  
z p. Marcinem Bruchnalskim – ilustratorem 
książek dla dzieci,  wykonał on małą ilustrację 
w książce dla naszej biblioteki.  

Z Targów przywiozłem „Encyklopedię schro-
nisk tatrzańskich” autorstwa p. Janusza Ko-
nieczniaka – taternika i przewodnika tatrzań-

skiego, od którego otrzymałem dedykację. 

Lubię wędrowanie po górach, niektóre schroniska już znam, a zatem ta książka pogłębi mo-
ją wiedzę. Drugi egzemplarz encyklopedii trafił do naszej szkolnej biblioteki. 

Uważam, że taki wyjazd jest bardzo ważny dla każdego, kto lubi czytać książki.  

W.Bobowski  

 

Na grudniowe wieczory  Biblioteka Szkolna poleca książki: 

Dorota Terakowska "Tam, gdzie spadają 
Anioły" - Ewa utraciła swego Anioła Stróża. Bez 

jego opieki dziewczynka zaczyna ciężko chorować. 
Aby mogła wyzdrowieć, Anioł musi wygrać walkę ze 

swym bratem bliźniakiem, Aniołem Ciemności. 

Richrd Adams "Wodnikowe wzgórze" - uni-
wersalna opowieść o odwadze i woli przetrwania. 
Klasyka porównywana i stawiana na półkach obok 
Hobbita Tolkiena i cyklu o Narnii Lewisa. 

Małgorzata Musierowicz "Na gwiazdkę" -

niespodzianka gwiazdkowa; ciekawa i miła gawęda o 

świętach, aniołach, piernikach i śmiesznych zdarze-
niach z życia autorki, o prezentach, bigosie, o życiu i 

miłości. Ta ciekawa książka w eleganckiej oprawie 

graficznej będzie atrakcyjnym prezentem pod choin-

kę!  obraz Jacka Malczewskiego 
"Aniele, pójdę za Tobą" 



STR. 3 RAZEM 

Z wizytą w Książkowym Skarbcu 

  

 Dnia 24. 10.2016 r. nasi pierwszoklasiści przy-
byli z wizytą do p. Ani, która czekała na nich w 
książkowym Skarbcu – w Bibliotece. Uczniom p. 
Ania opowiedziała o różnych skarbach: o złocie, szla-
chetnych kamieniach, koralach z perły, ale zaprosiła 
też dzieci do spędzenia czasu z najcenniejszym skar-
bem, jakim jest książka. Słuchając fragmentów 
„Najpiękniejszych baśni świata” i oglądając śliczne 
ilustracje, uczniowie podawali śmiało ich tytuły. Po-
tem wspólnie w programie Power Point  napisali ha-

sła dotyczące książki i stworzyli słoneczne dla niej promyki. Wszystkie dzieci otrzymały  
zakładki Czerwonego Kapturka, aby służyły do znaczenia stron czytanych przez nich ksią-
żek. Dzieci mogły zapoznać się z bibliotecznym zbiorem, zwłaszcza książek tych, z dziecię-
cych półek.   

Klaudia B. 

Z mamą w kuchni 

Dzieci chętnie opowiadają o pracach ze swoimi rodzicami, szczególnie tymi w 
kuchni. Któregoś dnia  Kinga przyniosła do przedszkola dżem zrobiony własnoręcz-
nie przez jej mamę. Wszystkie dzieci chciały go popróbować. Tak, więc padła pro-
pozycja: może by tak upiec przedszkolakom gofry z tym pysznym dżemem? Dnia 
18. 11. 2016 r. wychowawczynie oddziału zorganizowały zajęcia, pt. „Z mamą w 
kuchni”, podczas których mamy: P. Bogusia Dudzik i p. Renatka Tokarz wzięły 
udział w pląsach, czytały zagadki, zademonstrowały akcesoria kuchenne i produkty, 
z których potem upiekły smaczne gofry.  Dzieci smarowały je dżemem zrobionym 
przez p. Bogusię – truskawkowym i p. Renatkę – jabłkowym, nutellą, dekorowały 
owocami i bitą śmietaną.  To była prawdziwa uczta małego konesera. Mamom ser-
decznie dziękujemy za 
współpracę i serce wło-
żone dla naszych dzieci.  
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 W październiku wraz z koleżankami z klasy i reprezentacja-
mi uczniów ze szkół z powiatu myślenickiego wybrałem się na wy-
cieczkę szlakiem małopolskich zabytków  architektury i osobliwo-
ści przyrodniczych. 

Pierwszy raz byłem w Lipnicy Murowanej; tu przy zabytkowym, drewnianym kościele św. 
Leonarda odbywa się słynny na całą Polskę konkurs palm wielkanocnych. Następnie udali-
śmy się na Małopolski Szlak Literacki, gdzie na terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Naro-
dowego podziwialiśmy malownicze skałki tzw. Kamienie Brodzińskiego, poety który w przy-
rodzie szukał natchnienia do tworzenia swoich wierszy. Kolejnym punktem wycieczki  był 
zamek w Wiśniczu. Szczególnie podobały mi się rzeźby przypominające postacie z obrazów 

umieszczone na jego dziedzińcu. 

W Wiśniczu mieliśmy okazję zobaczyć też za-
bytkowy dworek Jana Matejki, malarza  chęt-
nie spędzającego tu swój wolny czas. 

Jadąc przez tzw. rondo gdowskie widzieliśmy 
nowo powstały pomnik Jana Pawła II niegdyś 
jako przyszłego wikarego i katechety wędrują-
cego z walizką wśród łąk i pól do swojej przy-
szłej pierwszej parafii – Niegowici. 

Wycieczkę zorganizowało myślenickie PTTK 
jako przygotowanie do ogólnopolskiego kon-
kursu Poznajemy Ojcowiznę. 

W. Bobowski 

RAZEM 

Turystyka – moja pasja  

 XVII Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” W październiku b.r. 4 drużyny  
Szkoły Podstawowej w Lipniku uczestniczyły w etapie 
gminnym  XVII Turnieju Piłki Nożnej  „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”. Dwie drużyny: drużyna 
chłopców U-10 i drużyna dziewcząt U-12  wygrały 
pierwsze eliminacje i uzyskały awans do rozgrywek na 
szczeblu powiatowym. Sukces sportowy odniosła druży-
na dziewcząt. 15 grudnia 2016 roku na Hali Sportowej w 
Wiśniowej  odbyły się eliminacje powiatowe, drużyna z 
Lipnika pokonała drużyny: SP Lubień i SP Tokarnia  

i awansowała do Finału Wojewódzkiego XVII Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku”. 
Skład drużyny: Oliwia Lenart, Milena Rosiek, Małgorzata Habieda, Marcelina Nieckula, 
Julia Szymoniak, Weronika Lenart, Julia Moryc, Agnieszka Majka, Małgorzata Stalmach  
i Sylwia Bieniek.                                                                                                                  TG 
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W białym puchu orły wyczyniać  
I inne niewinne szaleństwa 
Brnąć w srebrnym skrzypiącym 
Śniegu po kolana 
Chłonąć piękno 
Nurzać się w brylantach gwiazd 
W złotej radości się kąpać 
Obsypywać niebieskim konfetti 
Spacerować aleją kryształowych 
kolii 
W które wystroiły się drzewa 
Zachwycać oczy deszczem pereł 
Gdy trącone spadają na głowy 
 
Spójrz! To zima! 
Słońce zsyła złote promienie 
Na zaczarowaną dolinę 
Na śniegowej tafli tropy 
Sarnich wypraw do paśnika 
Czarne gawrony po śniegu 
Dostojnie kraczą 
Ruda wiewiórka przerwała 
drzemkę 
Skokami po gałęziach się rozgrzewa 
Sójka z krzaka berberysu 
Czerwone jagody podjada- 
     Spokój – piękno – szczęście 
A PAN – STWÓRCA tego piękna 
     Spogląda na swoje dzieło 
Ze szczytu wysokiego CIECIENIA 
Myśli zapewne; 
JEST DOBRZE 

Zima 

Łucja Bajer 

Pada cicho… 

Cichuteńko…Pieszczotliwie,…
milutko 

Tak nieziemsko jakoś 

Tak jakby dar niebios 

Dla mizernego człowieka 

Pada… 

Tak anielską jasnością  

Błękitnie – perłowo  

Roziskrzonymi gwiazdami – 
słońca 

Tak radośnie zachwyca 

Pięknem rozrzewnia urzeka 

Pada… 

Aż pragnie się człowiek  

Zanurzyć w tym puchu  

Obtulić się bielą, ustroić  

Nasycić, nakarmić 

Pić szczęście wielkimi haustami 

Pada… 

Można w chłodzie zamarznąć 

Można zasnąć w letargu 

Śnieg 

Łucja Bajer 
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JAK DAWNIEJ OBCHODZONO BOŻE NARODZENIE 

Ola: NO właśnie to w jaki sposób przygotowywaliście się do Świąt?  

Babcia: W tamtych czasach ludzie mieli swoje gospodarstwa, hodowle zwierząt i na święta 

zabijali je. Sąsiedzi dzielili się kiełbasami, wędlinami między sobą. Nie było cukierków 

zastępowaliśmy je dużo wcześniej nabytymi kostkami cukru, a ozdoby choinkowe robiliśmy 

własnoręcznie z rzeczy które mieliśmy w domu.  

Ola: Mówiłaś o ozdobach, to w takim razie co znajdowało się na waszej choince ?  

Babcia: Na choince były różności. Jej strojeniem zawsze zajmowały się dzieci. Wspomniane 

kostki cukru owijaliśmy w kolorowe bibułki i to były nasze cukierki. Zdarzyło się, że nie 

mieliśmy kostek cukru, zastępowaliśmy je pokrojonymi w kostkę ziemniakami. Wieszaliśmy 

jabłka, orzechy i robiliśmy łańcuch ze słomy. Przystrajaliśmy dom bielonymi wapnem 

gałązkami.  

Ola: Mieliście bardzo oryginalne pomysły z tymi ozdobami, a kto zajmował się 

przygotowywaniem wigilii i jakie mieliście potrawy?  

Babcia: Za przygotowanie wigilii odpowiedzialna była mama, a ja z moimi braćmi 

zajmowaliśmy się porządkami. Myliśmy podłogo- klepiska po czym wyścielaliśmy je słomą. 

Potraw nie było zbyt wiele. Pamiętam 4 tradycyjne dania : barszcz biały z grzybami, krupy z 

kaszy pęczak, kapustę z grochem i zacierkę robioną tydzień wcześniej (przypominająca 

dzisiejsze łazanki ). Do tych dań piliśmy kompot ze suszonych śliwek. Pracy było tyle, że 

nikt nie patrzył kiedy pojawiała się pierwsza 

gwiazdka, wieczerze zaczynaliśmy gdy 

wszystko było gotowe.  

Ola: To jak wyglądała wasza wigilia ?  

Babcia: Wieczerza zaczynała się od modlitwy, 

potem było dzielenie się opłatkiem i siadaliśmy 

do stolika. Był taki zwyczaj, że każdy siedzący 

przy stole musiał się obrócić i sprawdzić czy 

jest jego cień . 

Rys. Aleksandra Kukla 
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Brak cienia oznaczał, że ta osoba nie dożyje do kolejnej wigilii. Po wigilii była jeszcze jedna 

modlitwa, a następnie wszyscy klękaliśmy i całowaliśmy ziemie. Resztki potraw 

zanosiliśmy zwierzętom wraz z przygotowanym dla nich wcześniej zielonym opłatkiem.  

Ola: A mieliście prezenty pod choinką ?  

Babcia: Takich prezentów jakich dostaje się obecnie nie było, ponieważ nie było na nie 

pieniędzy, ale mama zawsze piekła dla każdego mikołaja z ciasta drożdżowego.  

Ola: Teraz babciu często ludzie w święta jeżdżą do swoich rodzin, a czy wy odwiedzaliście 

swoich bliskich ?  

Babcia: My nie mieliśmy takich możliwości jak teraz. Święta spędzaliśmy w swoim 

rodzinnym gronie , choć zdarzało się, że w Boże Narodzenie odwiedzaliśmy sąsiadów.  

Ola: A czy wy chodziliście na pasterkę ?  

Babcia: Tak oczywiście na pasterkę chodziliśmy do kościoła do Wiśniowej. Wychodziliśmy 

z domu około godziny 22, a po mszy często wracaliśmy o 3 nad ranem, bo w drodze 

powrotnej bawiliśmy się w śniegu i rzucaliśmy się śnieżkami. Wtedy były mroźne i śnieżne 

zimy.  

Ola: Mama mówiła, że w Boże Narodzenie nie można było wykonywać prostych 

obowiązków domowych ?  

Babcia: Tak to prawda, w Boże Narodzenie nie można było nic robić. Nie można było myć 

naczyń, obierać ziemniaków, a nawet przygotowywać posiłków. Przygotowane wcześniej 

dania było można tylko ugotować.  

Ola: To wszystko jest bardzo interesujące to jeszcze powiedz mi tylko, który sposób 

spędzania świat bardziej Ci odpowiada : obecny czy ten dawniejszy ?  

Babcia: Obecne święta to chaos, gorączka przedświątecznych zakupów i komercja. Ludzie 

zapomnieli co to duch świąt. Święta spędzają przed telewizorem. Patrzą, żeby się najeść i 

dostać jak najlepsze prezenty. Święta mojego dzieciństwa to bliskość, rodzinna atmosfera  

i radość. Docenialiśmy wszystko co mieliśmy. Dlatego chciałabym jeszcze kiedyś poczuć tę 

magię świąt z mojego dzieciństwa. 

Wywiad przeprowadziła Ola Kukla 
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Dzień dobry panie Dyrektorze! My uczennice 
klasy III B chciałybyśmy przeprowadzić z 
panem wywiad. Czy poświęci nam pan parę 
minut?  
Więc pierwsze pytanie: Jak długo jest pan 

dyrektorem naszej szkoły? 
Cztery lata. 
Czy zarządzanie tak dużą szkołą jest trudne? 
Bardzo trudne. 
Czy dzieci w naszej szkole sprawiają dużo 

kłopotów? 
Nie. 
Czy lubi pan swoją pracę? 
Bardzo. 
Kim pan chciał być, gdy był małym? 
Piłkarzem, nauczycielem. 
Jakie jest pana największe marzenie? 
Podróż dookoła świata. 
Ile pan ma dzieci? 
Dwóch synów. 
Jaki pan uprawia sport? 
Siatkówka, jazda na rowerze, jazda na 

łyżwach. 
Jaki jest pana ulubiony program telewizyjny? 
Programy przyrodnicze. 
W jaki sposób spędza pan czas po pracy? 
Spaceruję. 
Jaka jest pana ulubiona potrawa? 
Lody z owocami. 
Jakie są pana ulubione słodycze? 
Czekolada z orzechami. 
Czy lubi pan gotować, jeśli tak, to jakie danie jest 

pana specjałem? 
Naleśniki. 
Jaki jest pana ulubiony kolor? 
Niebieski. 
Czego pan uczy? 
Przyrody i chemii. 
Czy lubi pan tańczyć? 
Tak. 
Czy ma pan zwierzaki, jeśli tak, to jakie? 
Psa i kota. 
Jak się wabi pana pies? 
Doris i Goldi.  

„Nasz Dyrektor” – wywiad 

Wywiad przeprowadziły uczennice: Emilia Dudzik, Anna Tokarz  

Czy pani lubi dyżur? 

Średnio. 

Czy pani lubi uczyć? 

Bardzo lubię uczyć. 

Jakiego przedmiotu pani uczy? 

Nauczanie początkowe i 
wychowanie do życia w 
rodzinie! 

Czy uczniowie są grzeczni? 

Czasami tak, a czasami nie. 

Czy pani ma daleko do pracy? 

Nie mam daleko, około 
jednego kilometra. 

Co pani robi w wolnych 
chwilach? 

Czytam książki, oglądam 
programy informacyjne i 
historyczne. 

Ile pani ma lat? 

Mam prawie pięćdziesiąt lat. 

Jakie pani ma hobby? 

Lubię poezję oraz politykę. 

Jakiej muzyki lubi pani 
słuchać? 

Country, pop i muzyka 
poważna. 

Czy pani uprawia jakiś sport? 

Ze sportem u mnie trochę 
słabo, ale biegam i jeżdżę 
na rowerze. 

Wywiad z panią  
Barbarą Kirzeniewską 

Wywiad przeprowadzili uczniowie:  
Hubert Lenart, Michał Morajka 
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Ile lat pracuje Pani w szkole? 

Jedenaście lat. 

Czy pani lubi dyżur? 

Nie za bardzo. 

Czy pani lubi uczyć? 

Bardzo. 

Jakiego przedmiotu pani uczy? 

Matematyki i fizyki. 

Czy uczniowie są grzeczni? 

Nie zawsze. 

Czy pani ma daleko do pracy? 

Bardzo blisko. 

 

WYWIAD Z PANIĄ URSZULĄ KUCAŁĄ 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁY UCZENNICE:  
KAJA MURZYN, WIKTORIA CYGAN 

Co pani robi w wolnych chwilach? 

Oglądam filmy i czytam książki. 

Ile pani ma lat? 

Trzydzieści dziewięć. 

Jakiej muzyki pani słucha? 

Pop i polskiej muzyki. 

Czy pani ma jakieś hobby? 

Wyplatam koszyki z papieru. 

Czy pani uprawia jakiś sport? 

Trochę ćwiczę i biegam. 

Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA  

I NADCHODZĄCEGO NOWEGO 2017 ROKU 

ŻYCZENIA RADOŚCI, OTWARTYCH SERC 

I PRZYJAZNYCH TWARZY 

NAPOTYKANYCH NA CO DZIEŃ LUDZI 

DAJĄCYCH PRZEKONANIE, ŻE W KOŃCU 

ZAWSZE ZWYCIĘŻA MIŁOŚĆ 

 

Dyrekcji, Nauczycielom, pracow-

nikom szkoły, uczniom i Rodzi-

com składają 

czytelnicy Biblioteki Szkolnej 

oraz p. Anna Spytek 
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W Polsce, a konkretnie w Krakowie, tradycja ta pojawiła się niedługo po 
1237 r., kiedy to franciszkanie osiadli pod Wawelem. Najstarsze polskie szopki 
znajdują się w krakowskim klasztorze Klarysek przy kościele św. Andrzeja. 
Wykonane z drewna, które pokrywa kolorowa polichromia, zostały ufundowane 
przez królową Elżbietę, córkę Władysława Łokietka. Pochodzące z lat 1370-75 
figurki przedstawiają Matkę Bożą i św. Józefa siedzących na tronie i mają po ok. 35 
cm wysokości. 

  Na przełomie XVIII i XIX wieku narodziła się szopka krakowska - zjawisko 
wyjątkowe w skali światowej. Jej twórcami byli murarze i robotnicy budowlani z 
Krowodrzy i Zwierzyńca, mieszkańcy przedmieść Krakowa. W okresie jesienno-
zimowym, kiedy nie mieli pracy, tworzyli szopki-teatrzyki, aby z nimi wędrować 
od domu do domu i kolędując, przygrywając zarabiać na życie. A że byli 
budowlańcami, wzory dla swych szopek brali z zabytkowej architektury. 
Inspirowały ich krakowskie kościoły, kaplice, wieże, baszty i pałace. Powstawały 
rodzinne klany szopkarskie: Malikowie, Głuchowie, Piecikowie. Najsłynniejszy 
zespół szopkarski stworzyli Ezenkierowie u schyłku XIX w. Z czego budowali? Na 
drewnianych stelażach powstawały fantazyjne miniatury krakowskich zabytków, 
przy użyciu staniolu, bibułki, celofanu, blaszek, cekinów, szkiełek i korali. A 
wszystko bajecznie kolorowe - śmiałe połączenia czerwieni, zieleni, żółci, minii, 
brązu, srebra i złota. Aż dech zapierało. Czym szopka większa, kunsztowniej 
wykonana, bardziej kolorowa, tym większe mieli wzięcie i zarobki w zamożnych 
domach, które przyjmowały kolędników. Pomysł prostych ludzi wypalił, spodobał 
się krakowianom. Ich szopki będące fantazją na temat architektury i klimatu miasta 
stały się nieodłącznym atrybutem lokalnej tradycji. Udało im się stworzyć 
oryginalny wzorzec przedstawiania scen Bożego Narodzenia, z tłem, jakim była 
symetryczna konstrukcja szopki krakowskiej.  

Do jasełkowych postacie w tej szopce z czasem dołączały postaci świeckie, 
związane z folklorem, legendami, ważnymi wydarzeniami z życia Krakowa. 
Przybywali więc do szopy: Lajkonik, smok wawelski, imć Twardowski, Tadeusz 
Kościuszko z kosynierami, marszałek Piłsudski, a w czasach najnowszych Jan 
Paweł II. 

  Postaci i technicznych ulepszeń wciąż przybywa, ale artystyczny kanon 
krakowskiej szopki niewiele się zmienił. Jej tradycja przetrwała okupację. Od 1937 
r., z krótką przerwą, w pierwszy czwartek grudnia na Rynku Głównym w 
Krakowie odbywa się prezentacja szopek, które ubiegają się o nagrody w konkursie 
piękności.  

Historia krakowskich szopek 

Na podstawie artykułu Janusza Lenczowskiego 
„Z dziejów szopki” 
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Kodujemy! – nasz udział w ogólnoświatowych i europejskich akcjach  

 Uczniowie naszej szkoły kolejny rok doskonalą swe umiejętności kodowania. Scratch (język programo-
wania dla dzieci) stał się dobrze im znanym narzędziem, służącym do wykonywania miedzy przedmiotowych za-
dań projektowych. Nauka programowania jest niezwykle ważna, ponieważ  pomaga rozwijać umiejętność rozwią-
zywania problemów, logicznego myślenia i kreatywności. Dzięki wczesnemu rozpoczęciu  nauki, uczniowie będą 
mie l i  możl iwość odnies ien ia  sukcesu na każdej  śc ieżce  kar ie ry  XXI  w ieku.  
W Polsce są już daleko zaawansowane prace nad włączeniem informatyki, a w jej ramach – programowania, do 
kształcenia ogólnego od pierwszej klasy. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów naszej szkoły doko-
nuje się poprzez udział w akcjach programowania o zasięgu europejskim i światowym.  

 W październiku włączyliśmy się w Europejski Tydzień Kodowania, który 
jest  świętem programowania, rozumianego niezwykle szeroko. Nasza aktywność 
polegała na zorganizowaniu wydarzenia w szkole, zachęcającego do nauki krea-
tywnego programowania. Była to okazja, by młodsze dzieci wprowadzić w świat 
Scratcha i zorganizować zajęcia, na których pojawiały się współpraca, dialog oraz 
praca w zespołach. Uczniowie naszej szkoły tworzyli strony internetowe, plakaty 
oraz projekty w Scratch. Podsumowaniem działań jest 

uzyskanie certyfikatów. Oto relacje z tych wydarzeń:  
http://photopeach.com/album/6ap8u7 

http://photopeach.com/album/12jy23w 

http://photopeach.com/album/qmloeb 

http://photopeach.com/album/k65w9q 

http://photopeach.com/album/17ihyf4 
 W grudniu doskonaliliśmy swoje umiejęt-

ności poprzez udział w Godzinie Kodowania, globalnej akcji, organizowanej w ra-

mach Tygodnia Edukacji Informatycznej, w której udział biorą dziesiątki milionów 

uczniów z ponad 180 krajów z całego świata. Można w niej uczestniczyć przez cały 

rok, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Jednak 

szczególna atmosfera i poczucie jedności z uczniami  

na całym świecie rodzi się właśnie w grudniu. Załączo-

na mapka ukazuje zasięg tegorocznej akcji. Godzina kodowania to jed-

nogodzinne wprowadzenie do informatyki, mające na celu wyjaśnienie 

kodu poprzez  rozwiązanie łamigłówek na platformie Hour of Code, 

polegających  na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta 

zadań jest obecnie bardzo bogata. Jednogodzinne samouczki są dostęp-

ne w ponad 40 językach. Ćwiczenia można  wykonywać samodzielnie, gdyż są dostosowane do każ-

dej grupy wiekowej i poziomu zaawansowania, od przedszkola wzwyż.  

Wszystkie klasy w naszej szkole miały możliwość wypróbowania swoich umiejętności na plat-
formie Hour of Code. Młodsze dzieci zostały wprowadzane w tajniki programowania przez swoich 
starszych kolegów. Praca w parach rozwijała w nich umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą, 
oraz ułatwiała rozwiązywanie problemów. Krótkie relacje z tych wydarzeń: http://photopeach.com/
album/10nymc0   http://photopeach.com/album/19tn3cm   http://photopeach.com/album/10nymc0     
http://photopeach.com/album/4k6p5y   http://photopeach.com/album/qtjvrq   http://photopeach.com/
album/18hmtee  http://photopeach.com/album/9ojqih   http://photopeach.com/album/19d5vku 

Dwa razy więcej wydarzeń programistycznych niż w zeszłej edycji oraz drugie miejsce w Eu-
ropie pod względem liczby zorganizowanych imprez – z takim wynikiem Polska zakończyła w tym 
roku Europejski Tydzień Kodowania. Miło jest pomyśleć, że i nasza szkoła przyczyniła się do tego 
sukcesu. Nie od dziś wiadomo, że umiejętności programowania są niezwykle ważne dla przyszłości 
rynku pracy. Już dziś Komisja Europejska alarmuje, że do 2020 roku zabraknie 900 tys. specjalistów 
w tej dziedzinie, dlatego warto nasze dzieci zainteresować informatyką.                  Elżbieta Michalik Zofia Hałas 
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