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Bezpieczne wakacje 
Drodzy uczniowie! 
Zbliża się czas wakacji, okres beztroskich zabaw na podwórku, 
wyjazdów, wypoczynku. Lecz, by ten wypoczynek był bezpieczny, 
trzeba szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie jego zasad.  
Góry: Załóż odpowiednie obuwie, zabierz plecak i do niego zapa-
kuj ciepłą bluzę i kurtkę przeciwdeszczową. Jaskinie zwiedzaj 
zawsze z rodzicami i te, które przystosowane są dla turystów. 
Zgłaszaj trasę twojej wędrówki i przypuszczalną godzinę powrotu. 
W razie wypadku lub zaginięcia ratownicy będą wiedzieli, gdzie cię 
szukać. W czasie burzy nigdy nie stawaj pod samotnym drzewem, 
schowaj się w budynku lub w samochodzie. 
Nad wodą: Pływaj tylko w miejscach strzeżonych przez ratownika 
wodnego. Gdy wsiadasz na łódkę lub rowerek wodny koniecznie 
załóż na siebie kapok. Zgubiłeś się na plaży? poproś ratownika o 
pomoc w poszukiwaniu mamy i taty.  
W lesie: Uważaj na żmije i inne zwierzęta leśne - omijaj ich szero-
kim łukiem. Nie rób im krzywdy, las to ich dom. Ognisko rozpalaj w 
miejscach do tego przeznaczonych.  
Uważaj na nieznajomych: Nigdy nie przyjmuj podarunków od nie-
znajomych osób. Mogą to być substancje groźne dla zdrowia lub 
życia. W piłkę graj zawsze na boisku, nigdy na ulicy! Wsiadając na 
rower nie zapominaj o kasku i kamizelce odblaskowej oraz ochra-
niaczach na kolana i łokcie.  
Uważaj na złodziei: Nie zostawiaj swojego plecaka bez opieki, 
Twój telefon lub pieniądze mogą paść łupem dla złodzieja. Przez 
jezdnię przechodź po pasach i tylko wtedy, gdy świeci się zielone 
światło. Gdy lato spędzasz na wsi, pamiętaj, by zachować bez-
pieczną odległość od maszyn rolniczych. Gdy jesteś świadkiem 
wypadku zadzwoń pod nr 999. Mo-
żesz uratować czyjeś zdrowie lub 
życie.  
Przydatne numery: 
997 - Policja 
998 - Straż pożarna 
999 - Pogotowie ratunkowe 
112 - Telefon alarmowy 
601 100 300 - Pogotowie górskie 
601 100 100 - Pogotowie wodne  
 

Wakacje  
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ROK SZKOLNY ZE SCRATCHEM 

Mistrzowie Programowania w ZPO w Lipniku 

 

W czerwcu bieżącego roku zamykamy trzeci rok tworzenia programów w środowisku   

Scratch. Dziś już nie ma wątpliwości, że nauka  programowanie jest niezwykle ważna, ponieważ  

pomaga rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia  

i kreatywności – umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Dlatego 

ważne jest zainteresowanie młodzieży nauką programowania i pokazanie, że jest to nie tylko przy-

szłościowa umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy! Przez cały rok szkolny korzystając ze 

Scratcha wkraczaliśmy w tajniki programowania. Dziś pora na podsumowanie całorocznej pracy.  

Wrzesień – programowanie czas zacząć… 

Jak co roku wrzesień to miesiąc kiedy wszystko się zaczyna. Nasza Szkoła została zarejestrowana 
w IV edycji Mistrzów Kodowania, a wraz z nami dokonało tego ponad 1700 placówek edukacyj-
nych. Na początek  ustaliliśmy  harmonogram spotkań, zaprosiliśmy czwartoklasistów do współ-
pracy.  

To czas może mniej produktywny, ale bardzo ważny, gdyż  pojawiają się nowi chętni do programo-

wania, pełni zdziwienia nowym  światem i możliwościami. Właśnie wtedy powstają najprostsze 

projekty, budzące dziecięcą radość i entuzjazm – mrugające literki, wirujące przedmioty, chodzący 

duszek. Wszystko mocno niedoskonałe, wymagające cierpliwości  

i skupienia uwagi. W ten sposób dokonuje się wstępna weryfikacja nowicjuszy. Nie każdy podej-

muje wyzwanie i na tym etapie część chętnych się wykrusza  

Październik – kodujmy razem  

Od 19 do 23 paździenika włączyliśmy się w Europejski Ty-

dzień  Kodowania, który jest  świętem  programowania. Nasza aktywność polegała na zorganizo-

waniu wydarzenia w szkole, zachęcającego do nauki kreatywnego programowania. Wtedy obeznani  

z tajnikami Scratcha, uczniowie starszych klas wcielili się w rolę nauczycieli i pomagali swoim młodszym 

kolegom  stawiać pierwsze kroki – na zajęciach pojawiały się współpraca, dialog oraz  praca w zespo-

łach. Ponadto uczniowie tworzyli plakaty, strony internetowe oraz projekty w Scratchu na dowolny 

temat. Wszystko można zobaczyć tutaj: https://scratch.mit.edu/studios/3492545/ 

Za zrealizowane wydarzenia szkoła uzyskała certyfikat.  Ponadto powstało szereg kartek okolicz-

nościowych upamiętniających ważne dni w październiku, między innymi;  Dzień Nauczyciela, Hal-

loween  

 

Listopad – miesiącem małej i wielkiej ojczyzny  

Tradycyjnie listopad zaczęliśmy zadumą nad losem bliskich zmarłych poprzez publikację projek-

tów okolicznościowych. Jednak przed Świętem Niepodległości zrobiło się bardzo patriotycznie  

 



i powstały projekty poświęcone Ojczyźnie . Na zakończenie posypały się projekty andrzejkowe. 

 

Grudzień pod znakiem prezentów, niespodzianek i wspólnego działania  

W grudniu doskonaliliśmy swoje umiejętności po-

przez udział w Godzinie Kodowania, globalnej akcji, organizowanej w ramach Tygodnia Edu-

kacji 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. Załączona mapka ukazuje zasięg tegorocznej ak-

cji. 

Godzina Kodowania to wprowadzenie do informatyki, poprzez  

rozwiązanie łamigłówek na platformie Hour of Code,. Oferta zadań  jest obecnie bardzo bogata. 

Ćwiczenia można  wykonywać samodzielnie, gdyż są dostosowane  do  każdej grupy wiekowej i 

poziomu zaawansowania, od przedszkola wzwyż.  

Wszystkie klasy w naszej szkole miały możliwość wypróbowania swoich umiejętności na plat-

formie Hour of Code. W trakcie Godziny Kodowania nasi  uczniowie tworzyli  animacje w opar-

ciu o grafikę znanych im filmów i gier komputerowych. W scenerii Krainy Lodu, Maincrafta czy 

Star Wars powstały  uczniowskie projekty. Różnorodność zadań dała  szansę działania osobom  

o całkowicie odmiennych zainteresowaniach – można było  tworzyć własne gry, historyjki lub 

zaprogramować niezwykłe wzory graficzne. Atrakcyjna forma akcji zachęcała uczniów do po-

znania podstaw informatyki i programowania. Była to jednocześnie okazja do zaproszenia  

uczniów klas 1-3 do  zabawy w kodowanie.  

Na zakończenie miesiąca otrzymaliśmy niezwykły prezent od Świętego Mikołaja. Mistrzowie 

Kodowania sprezentowali nam ogromny monitor firmy Samsung. 

 

Imprezowy styczeń  

Styczeń był trudnym miesiącem. Przede wszystkim dlatego, że wiązał się z posumowaniem pół-

rocznej pracy w szkole. Mimo to nasi uczniowie znaleźli czas na realizację projektów noworocz-

nych karnawałowych i walentynkowych:  

 



https://scratch.mit.edu/studios/3672434/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3710852/ 

 

Luty – poczujmy się bezpiecznie  

Dzień Bezpiecznego Internetu, który na świecie obchodzony był 7 lutego, jest  okazją do przypo-

mnienia o odpowiedzialności użytkownika sieci. Tegoroczne hasło: „Razem zmieniamy Internet na 

lepsze” wskazywało na konieczność współdziałania wszystkich zainteresowanych działaniami w sie-

ci nad kulturą i bezpieczeństwem użytkowników. Ponieważ 7 luty, był dniem, który  wypadł w czasie 

naszych ferii zimowych, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu działań promujących bezpieczeństwo na 

pierwszy tydzień po powrocie do szkoły. W dniach od 13-17  lutego, podczas spotkań z młodzieżą, 

poruszana była problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów ko-

mórkowych, gier on-line, wymianą plików, komunikacją on-line  a także  cyberprzemocy i uwodze-

nia dzieci w Internecie. Wszystkie klasy - począwszy od I szkoły podstawowej, a skończywszy na III 

gimnazjum - miały możliwość udziału w lekcjach na temat bezpieczeństwa w sieci, na których wyko-

rzystano dostępne materiały w postaci filmów edukacyjnych, scenariuszy i quizów . Starsza młodzież 

chętnie analizowała sytuacje nastolatków przedstawionych w filmach edukacyjncyh, wyciągała wnio-

ski, tworzyła kodeks zachowań w Internecie oraz plakaty wyrażające sprzeciw mowie nienawiści. 

Młodsi uczestnicy projektu żywo dyskutowali na temat kontaktów nawiązywanych on-line. Na pod-

stawie przypadków z życia wziętych szukali  sposobów radzenia sobie z przemocą w sieci oraz two-

rzyli na ten temat własne komiksy. Ponadto samodzielnie opracowywali  gry i projekty multimedial-

ne promujące właściwe zachowania w sieci niejednokrotnie wykorzystując Scratcha jako narzędzie 

projektowe.  

https://scratch.mit.edu/studios/3720224/ 

W marcu jak w garncu  

Marzec obfitował w wydarzenia i nasi scratcherzy tworzyli niezliczone projekty tematycznie związa-

ne z Dniem Chłopaka i Dziewczyny (https://scratch.mit.edu/studios/3841383/) 

 oraz Wielkanocą (https://scratch.mit.edu/studios/3865651/) 

 

 

 

Urodzinowe szaleństwo w maju  

Maj rozpoczęliśmy patriotycznie (https://scratch.mit.edu/studios/3971245/) 

jednak dość szybko zmieniliśmy nastrój. Ze względu na 10 urodziny Scratcha, maj stał się miesiącem 

w którym zawarliśmy aż 31 Dni Scratcha. Był to efektywny czas pracy. Powstało wiele życzeń uro-

dzinowych, gazetka okolicznościowa i zaprezentowaliśmy swoje prace w formie prezentacji multi-

medialnej   

 



 

 

Nie zapomnieliśmy o naszych mamach, którym poświęciliśmy specjalne projekty:  

https://scratch.mit.edu/studios/4010235/ 

Uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w konkursie szkolnym na grę edukacyjną z języka angielskiego. 

Zwycięzcą został Tomasz Jasek z klasy IV . 

https://scratch.mit.edu/projects/160807972/ 

Inne projekty można obejrzeć tutaj:  

https://scratch.mit.edu/studios/4078584/ 

 

\Przy okazji przypomnieliśmy o bezpieczeństwie naszych danych osobowych. Pracując on-line cały 

czas mamy na uwadze własne bezpieczeństwo. Dlatego włączyliśmy się w akcję Panoptykonu 

„Cyfrowa Wyprawka” 

 

 

 

 
 



Czerwcowe podsumowania, pożegnania i certyfikaty  

 

Uczniowie z Lipnika aktywnie włączyli się w przedsięwzięcia organizowane przez Mistrzów Ko-

dowania, łącząc programowanie z innymi dziedzinami nauki (historią, przyrodą,  

j. angielskim, j. polskim i wychowaniem patriotycznym) tworząc: quizy,  

gry, historyjki i opowieści kartki okolicznościowe.  

Najlepsze z nich publikowane były na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/Mistrzowie-

Kodowania-Lipnik-1501182816803037/ 

Wszystkie ich prace można oglądać na stronie:  

: https://scratch.mit.edu/studios/4089864/ 

Niektórzy, najbardziej doświadczeni i aktywni programiści utworzyli własne konta, na których 

można oglądać ich dorobek:  

https://scratch.mit.edu/users/dawid440/ 

https://scratch.mit.edu/users/Pianino2000/ 

https://scratch.mit.edu/users/wonski123/ 

https://scratch.mit.edu/users/Milenar64/ 

https://scratch.mit.edu/users/grzegorz68/ 

https://scratch.mit.edu/users/justa432/ 

 

 

Ta wyjątkowa aktywność uczniów została zauważona i doceniona przez organizatorów projektu, 

którzy zaglądali na nasz fanpage na Facebooku i  komentowali wykonane prace. 

Wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowani w programowanie otrzymają dyplomy uczestnictwa w 

projekcie. 

Elżbieta Michalik, Zofia Hałas 

 

  



 

Lubię Scratch’a bo….. 

…można tam projektować fajne gry i inne projekty. Do 
tego trzeba używać wyobraźni. K.L 

…można tam wyrazić siebie i uruchomić wyobraźnie. K.M  

…z nim ciekawie spędzam czas J.J  

…można robić różne prezentacje, fajne gry, kartki na 
urodziny J.U 

…jest fajny i pracując w Schratchu można miło spędzić 
czas .M  

…dzięki niemu mogę rozwijać swoją wyobraźnię i mogę 
tworzyć w nim skomplikowane gry .M.P 

…bo można robić na nim wiele ciekawych rzeczy.B.S  

…mogę tworzyć ciekawe gry oraz projekty, jest całkowicie 
bezpłatny oraz ma instrukcję obsługi. Można użyć swojej 
wyobraźni. Dzięki programowaniu poznaję nowe komen-
dy do gier i dobrze się bawię. N.K  

…można robić ciekawe gry, grać w gry innych użytkowni-
ków, poznawać nowe komendy. Umożliwia tworzenie 
własnych interaktywnych historyjek, animacji oraz muzy-
ki. J.W 

… Jest bardzo ciekawy i edukacyjny. ja bardzo lubię pro-
gramować i aktualizować skrypty w Scratchu, bo sprawia 
mi to przyjemność. G.J  
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Szósty  miesiąc w roku , według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego , ma 30 dni . Na-
zwa miesiąca pochodzi od słowa czerw. Inne źródła wywodzą nazwę miesiąca i nazwę koloru czer-
wonego od owada czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik (koszenilę) do tkanin. 
Łacińska nazwa Iunius została zapożyczona przez większość języków europejskich. 
 Święta obchodzone w czerwcu: 
 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka 
 4 czerwca - Boże Ciało, Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji 
 14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy 
 21 czerwca - Pierwszy Dzień Lata   
 23 czerwca - najdłuższy dzień roku  
 Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca - 27 czerwca 
 Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą— 29 czerwca 
 Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika WOPR 
Pod koniec czerwca następuje letnie przesilenie słońca. 
 

Czerwiec 

Dzień Pocałunku - 6 lipca 

 Autorem pomysłu obchodów Dnia Pocałunku jest prawdopodobnie jedna z brytyjskich 

firmsprzedających abonament stomatologiczny. Idea 

spodobała się ONZ, które na początku lat 90. oficjalnie 

ustanowiło to całuśne święto. Zanim jednak  przystąpimy 

do namiętnych obchodów, warto upewnić się, że druga 

strona ma podobne nastawienie. W pocałunkach drzemie 

wielka moc  

– można nimi wyrazić  całą gamę uczuć, od sympatii, 

przez wdzięczność, miłość, aż po pożądanie. Nauka  zaj-

mująca się tym zjawiskiem to filematologia. Z przepro-

wadzonych dotąd  badań  wiemy  między  innymi,  że  

całowanie  pomaga  zniwelować  stres, pozytywnie wpływa na układ krążenia oraz przyczynia się do 

obniżenia cholesterolu, angażuje aż 34 mięśnie twarzy.  
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PRZYSŁOWIA CZERWCOWE  
 
Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.  
 
Czerwiec stały, grudzień doskonały. 
 
Gdy czerwiec chłodem i wodą 
 
szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 
 
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje. 
 
Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy mak, to już nie tak. 
 
Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. 
 
Pełnia czerwcowa -burza gotowa. 
 
W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają 
 
W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze. 
 
Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi. 
 
Jak się Janek kąpie w wodzie, żniwom deszcze na przeszkodzie. 
 
Gdy deszcz przed Janem, po żniwach rolnik jest panem. 
 
Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści. 
 
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze 

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców obchodzone corocznie w wielu 
krajach, w różnych terminach. W wielu z nich przyjęto termin identyczny jak w USA 
(trzecia niedziela czerwca). W innych krajach katolickich 19 marca w dzień św. Józefa, na 
Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii –w drugą niedzielę czerwca, a w Niem-
czech –w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39 dzień po 
Niedzieli Wielkanocnej. W Polsce, podobnie jak w Nikaragui, święto to obchodzone jest 23 
czerwca (od 1965 roku) .W Niemczech Dzień Ojca z czasem przerodził się w Dzień Męż-
czyzn. W krajach skandynawskich jest w drugą niedzielę listopada. W Danii Dzień Ojca 
obchodzony jest co roku 5 czerwca. 

Dzień ojca 
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 Dnia 23. 05. 2017 r. został zakończony projekt edukacyjny „ Teatr obrazkowy (teatr 
narracji)  Kamishibai – głośne czytanie i opowiadanie dzieciom. W projekcie tym brały 
udział uczennice: Gabriela, Małgorzata, Klaudia, Aleksandra. Celem tego projektu było 
sprawienie, by czytanie było dla dzieci przyjemnością, uczennice tworzyły własne karty nar-
racji, współpracowały z nauczycielami i organizowały różnego rodzaju konkursy. Tym sa-
mym przyzwyczajały dzieci do codziennego kontaktu z literaturą.  
We wrześniu uczennice podpisały z opiekunem projektu mgr Anną Spytek kontrakt, w któ-
rym wyraziły zobowiązanie do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniach, do tego, by 
w terminie wywiązywać się z wyznaczo-
nych zadań oraz, by systematycznie kon-
taktowały się z opiekunem projektu, także 
drogą mailową. Uczennice zostały uświa-
domione, że nie wywiązywanie się z po-
wierzonych zadań, może wpłynąć konse-
kwentnie nawet na nie zaliczenie projektu 
edukacyjnego. Oprócz głównych zadań 
związanych z tematem projektu: „Teatr 
obrazkowy (teatr narracji) Kamishibai – 
czytanie i opowiadanie dzieciom, zespół 
przygotowywał szereg działań na rzecz czytelnictwa wśród dzieci, począwszy już od grupy 
przedszkolnej 4 – latków. Zespół otrzymał od koordynatorki programu „PoczytajMY” p. Mar-
tyny Paczkowskiej  książkę Piotra Sochy „Pszczoły” i włączył się do projektu CEO 
„Porozmawiajmy o pszczołach”. Uczennice przeprowadziły spotkanie w klasie IV pt. 
„Pszczele poczytajki” oraz zaaranżowały tzw. MPP ( Miejsce Przyjazne Pszczołom”. Scena-
riusz zajęć został opisany na stronie CEO. Dnia 23. 05. 2017 r. został podsumowany pro-
jekt edukacyjny, który zespół zaprezentował uczniom klasy I gimnazjum w obecności wy-
chowawcy: mgr Beaty Górki  i nauczyciela geografii: mgr Mateusza Dudzika. Uczniowie 
obejrzeli prezentację multimedialną z podejmowanych działań.  

AS 

PODSUMOWANIE PRACY PROJEKTU EDUKACYJNEGO „PoczytajMY”  
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"Porozmawiajmy o pszczołach" 

Pszczoły pochodzą z czasów, gdy na Ziemi królowały dinozau-
ry. Skąd o tym wiemy? Odnaleziono aż tak stare bursztyny z 
zatopionymi w nich pasiastymi owadami. W tym czasie rośliny 
udoskonaliły swój najnowszy wynalazek - kwiaty. Do ich pożyw-
nego nektaru chętnie przylatywały głodne owady. Rodzina 
pszczela to grupa kilkudziesięciu tysięcy pszczół, które miesz-
kają razem. Pszczoła - matka składa jajeczko, z którego wyklu-
wa się larwa. Robotnice karmią ją mleczkiem pszczelim, aby 
mogła przeobrazić się w dorosłą pszczołę. Robotnice czyszczą 

i porządkują komórki plastra, karmią larwy, aż wreszcie odbierają nektar i pyłek przyno-
szony przez zbieraczki, produkują wosk, budują plastry, pilnują wejścia do ula, zdobywają 
pyłek, nektar i wodę. Te prace wykonują do końca swojego dorosłego życia, które trwa 5 
tygodni. O wiele lżejsze życie mają trutnie, nie pracują, nie zbierają pożywienia, a nawet 
są karmione przez robotnice. Ich jedyne zadanie to zapłodnić matkę, czyli zostać ojcem 
nowych pszczół. ale trutnie, którym się to uda, natychmiast umierają. Zebrany przez 
pszczoły pyłek trafia do tzw. koszyczków w ostatniej parze nóg. Tam ugniatany jest w dość 
twardą kulkę, którą pszczoła zanosi do ula. Ale pszczoły mają również żądło w odwłoku, 
pełen jadu. Paski na odwłoku mówią: Uwaga żądlę!   
 
Dzisiejszy ul wyglądem przypomina mały domek. Ma daszek i ściany, bo pszczoły, tak, jak 
ludzie nie lubią, kiedy im zimno i deszcz kapie na głowę. 
Mieszkańcy wlatuję do ula i wylatują z niego przez otwór 
zwany wylotkiem. W ulach pszczoły budują plastry  nie 
byle gdzie, tylko w specjalnych ramkach, które można 
wyjąć i odwirować z nich miód. między plastrami pozo-
stają wolne miejsca zwane uliczkami, po których pszczo- ły 
mogą swobodnie się poruszać. https://www.google.pl 
 
Pszczołom zawdzięczamy nie tylko miód, ale też mnó-
stwo innych pyszności. Możemy im być wdzięczni za jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie czy 
arbuzy. Dzięki zapyleniu mamy wiele warzyw pestkowych takich jak ogórek czy papryka. 
Na nasze stoły trafiają korzenie buraka i marchwi, liście pora i kapusty, kwiaty kalafiora i 
brokułu. https://www.google.pl/s 

 Każda roślina ma w życiu dwa cele:pierwszy to urosnąć, drugi 
to wytworzyć nasiona, z których wyrosną nowe rośliny. Rośliny 
korzystają z dwóch głównych środków transportu: pierwszy to 
wiatr, drugi to zwierzęta, przede wszystkim owady. Prawdziwi 
eksperci w zapylaniu to pszczoły. Piękne kolory płatków i inten-
sywny zapach z daleka ogłaszają: "Uwaga! Stołówka!". Owad, 
chcąc się posilić zawsze troszkę pobrudzi się pyłkiem, potem, 
gdy leci do kolejnego kwiatu, dostarcza tę przesyłkę wprost do 
celu  

https://www.google.pl/
https://www.google.pl/s
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Jak założyć miejsce przyjazne pszczołom?  

1. Wybierz lokalizację. Może to być fragment ogrodu lub działki, 
klomb, donica ustawione na balkonie lub tarasie. 
2. Wybierz przyjazne pszczołom rośliny jeśli nie wiesz jakie, sprawdź na stro-
nie pomagamypszczolom.pl 
3. Sadź w grupach różne gatunki kwiatów przyjaznych pszczołom. 
4. Dbaj o swoje Miejsce Przyjazne Pszczołom zgodnie z Zasadami Przyjaciół 
Pszczół.  
5. Zaangażuj w działania znajomych i sąsiadów. Razem możemy zdziałać więcej!  
 
Instrukcja stworzenia Miejsca Przyjaznego Pszczołom 
 1. Wskazujemy miejsce, gdzie dokładnie należy zasiać nasiona: czy jest to doni-
ca, czy rabatka, czy tacka, kuweta, wielodonica itp. Należy pamiętać, aby był to 
teren raczej dobrze nasłoneczniony.  
2. Wsypujemy ziemię do pojemników. Dobrze jest delikatnie zmoczyć ziemię 
przed samym sianiem, dzięki temu podłoże "lekko osiądzie" a 
my będziemy mieli większą kontrolę nad umieszczaniem nasion. 
3. Umieszczamy nasiona na głębokość od o,5 do 3 cm, w odstępach (jedynie 
onętka sieje się w dużych grupach po kilkanaście roślin). Jeśli korzystamy z wie-
lodoniczek lub kubeczków, to do jednego pojemnika wkładamy taką samą ilość 
nasion, aby roślinki nie przytłaczały się nawzajem. 
4. Nasiona przykrywamy ziemią. 
5. Posadzone nasiona podlewamy , ale dość oszczędnie - nie żałujemy wody, ale 
nie chcemy ich nadmiernie przelać. 
6. Codziennie doglądamy naszych roślin,  pamiętając o ich podlewaniu.  
  
źródło:https://poczytajmy.ceo.org.pl/ 

A.S. na podstawie książki Piotra Sochy ,, Pszczoły”  

http://pomagamypszczolom.pl/
https://poczytajmy.ceo.org.pl/
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"Pszczele poczytajki"  

. W Szkolnej Bibliotece odbyły się zajęcia, inspirowane książką Piotra Sochy „Pszczoły”, którą 
otrzymaliśmy od koordynatorki programu „PoczytajMY’. Uczniowie klasy IV dowiedzieli się, 
dlaczego pszczoły są pożyteczne i co jest potrzebne dla nich do życia, które produkty za-
wdzięczamy pszczołom oraz co zagraża ich życiu. Wspólnie określiliśmy sposoby na to, jak 
można pszczołom pomóc i jakie miejsca nazywamy dla nich przyjaznymi oraz zaaranżowali-
śmy miejsce przyjazne pszczołom – (rabatkę naokienną), sadząc rośliny uwielbiane przez 
pszczoły. Wyznaczone zostały dyżury dla uczniów, którzy pozwolą kwiatom zakwitnąć. 
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Gra językowa 

Nasza grupa e-Twinning wzięła udział w konkursie 
szkolnym na grę językową. W zespole było 6 uczniów z 
klasy II gimnazjum: Aleksandra Kukla, Małgorzata To-
czek, Iwona Ciślik, Dawid Kirzeniewski, Piotr Jasek, Ga-
briela Mochel. Utworzyliśmy grupę na Facebooku, na 
której umieszczaliśmy swoje pomysły na grę i  
pytania do niej. Nad całą nasza praca czuwała pani  
Małgorzata Janik, która korygowała nasze błędy. Kon-
kurs trwał do końca maja. Wyniki ogłoszono 9.06.2017  
( piątek ). Zdobyliśmy I miejsce. Nasza gra była dwuję-
zyczna dzięki temu dostaliśmy oceny celujące z języka 
angielskiego i języka niemieckiego.  

 

Uczniowie klasy 2 gimnazjum 

KONKURS NA GRĘ DYDAKTYCZNA 

  

                Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na grę dydak-
tyczną z języka obcego. Uczestnicy konkursu mogli pracować indywidualnie 

lub grupowo. Ich zadaniem było stworzenie gry, która rozwijałaby umiejętności z języka angiel-
skiego lub niemieckiego. Pod koniec maja organizatorzy otrzymali zgłoszenia od trzech grup ucz-
niowskich oraz prace indywidualne. Młodzież gimnazjalna preferowała tradycyjne gry planszo-
we lub karciane, które były wyjątkowo estetycznie wykonane, opisane, zawierające niezbędne 
dodatki takie jak kostki, pionki, pudełka. Wśród nich były nawiązania do tradycyjnych kalambu-
rów, gry 10 sekund oraz zwykłych planszówek a nawet do znanej językowej gry „snakes and lad-
ders”. Jury oceniające prace sprawdzało ich funkcjonalność, poprawność językową i estetykę 
wykonania. W kategorii gimnazjum zwyciężyła gra 10 sekund wykonana przez grupę uczniów z 
klasy II gimnazjum. 

Uczestnicy konkursu ze szkoły podstawowej woleli pracować on-line. Tworzyli główni e gry w 
programie Scratch. W tej kategorii pojawiły się mniej lub bardziej rozbudowane gry. Praca Dawi-
da i Mileny ambitnie nawiązywała do kilku przedmiotów szkolnych i prezentowała rozbudowany 
język angielski. Grzesiek zaprezentował krótki quiz osobowościowy, a Mateusz zaproponował 
składanie komputera. Jednak jury najwyżej oceniło pracę Tomasza Jaska z klasy IV, którego gra 
sprawdzała niektóre wiadomości z klas 1-3. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody i oceny z przedmiotu. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy nieszablonowych pomysłów i mamy nadzieję, że 
udział w konkursie rozwinął ich językowo, dał okazję do twórczego działa-
nia. 

E.M 

Z naszej perspektywy 
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Humor 

Koniec roku  

szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

-Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

-Dlaczego? 

-Nie musisz kupować książek na przyszły rok  

-zostaję w tej samej klasie 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.  

Nauczycielka pyta Jasia: 

-Co wiesz o bocianach? 
-To bardzo mądre ptaki odlatują gdy tylko rozpoczyna 
cię rok szkolny. 

- Synku, kiedy poprawisz dwóję z matematyki? 
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 
dziennika z rąk. 

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do 
uczniów. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście 
we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada młodzież. 
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GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W ostatnim dniu maja wybrani uczniowie klas III szkół podstawowych z Lipnika, Wiśniowej, 

Węglówki  i Glichowa spotkali się na czwartym już konkursie języka angielskiego, któremu  pa-

tronował Wójt gminy Wiśniowa.  Dla dzieci to  niepowtarzalna okazja by  sprawdzić swoje 

umiejętności  językowe  w gronie najlepszych uczniów naszej gminy.   

Przybyłych gości  przywitał  gospodarz wydarzenia , dyrektor Szkoly Podstawowej w Lipniku , 

życząc im sukcesów.  Po wylosowaniu  numerów, odnalezieniu swoich miejsc i zakodowaniu 

prac, uczestnicy konkursu mogli zmierzyć się z przygotowanym dla nich arkuszem zadań. 

Sprawdzały one  umiejętność  słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa  i 

struktur językowych oraz  wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii.  Wyniki konkursu wskazu-

ją na zaciętą rywalizację, a uzyskane miejsca różnił czasami wynik jednego punktu. Najlepszym 

z najlepszych okazał się Mikołaj Pałka z Wiśniowej , a tuż za nim uplasował się jego szkolny ko-

lega Adam  Kaczmarczyk . Trzecie miejsce wywalczył reprezentant gospodarzy Przemysław Ro-

kosz . Najbardziej zacięta walka toczyła się jednak o czwartą lokatę , którą  uzyskało 3 uczniów.  

Mimo  że nie wszyscy mogli zając medalowe miejsca, to wszyscy zostali uhonorowani  pamiąt-

kowymi dyplomami  oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy, Dyrektora ZPO w Lip-

niku oraz wydawnictwo Macmillan. Wszystkim uczestnikom konkursu  gratulujemy, gdyż bio-

rąc w nim udział poświadczyli, że należą do grona najlepszych w gminie. Życzymy im wytrwało-

ści  w zdobywaniu wiedzy i  dalszych sukcesów.   

Elżbieta Michalik 

Beata Biel  
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Miejsca i miasta warte  
odwiedzenia 

Gdańsk  Białowieski Park Narodowy  

Mazury  

Malbork  

Wrocław  

Poznań  Zator  

Zakopane 
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