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W tym numerze: 

DZIAŁAJMY RAZEM! 
Gratulujemy uczniowi Dawidowi Bała, który zdobył  

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  

DBI Reporter 2019 zorganizowanym przez  

Zostawcie nam... (fragment) 

Choć mamy dzisiaj tak niewiele lat 

i tak niewiele wiemy o tym świecie,  

to już kochamy ten cudowny świat 

i wiemy to, czego Wy już nie wiecie. 

Chociaż nie znamy się na wielu sprawach, 

chociaż nie wiemy skąd się bierze kwiat, 

to znamy się na wesołych zabawach, 

tych, których Wy nie znacie już od lat. 

  

Zostawcie nam czysty kawałek świata, 

zostawcie nam strumyka czysty bieg, 

zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, 

czyste powietrze, zimą czysty śnieg. 

Zostawcie nam czysty kawałek plaży, 

zostawcie morza czystość pośród fal, 

pozwólcie nam o życiu pięknie marzyć, 

gdy nie ma marzeń w duszy rośnie żal... 

  

Marek Grechuta 

Nagroda to  

Deskorolka - Fiszka 
Głośnik JBL Go, Bluetooth  
Gra planszowa „Gorący ziemniak” 
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Złote myśli w tym wydaniu gazety: 

  

Jeśli myślisz naprzód - sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo. 

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi (przysłowie chińskie). 

  

Daj człowiekowi rybę, jeśli chcesz go nakarmić na jeden dzień. 

Naucz go łowić ryby, jeśli chcesz go nakarmić na całe życie (przysłowie chińskie). 

  

Cywilizacja to wyścig między edukacją a katastrofą (H. G. Wells). 

  

Lepiej zapalić jedną świecę, niż cierpieć ciemności (P. Benensa). 

  

Nikt nie robi większego błędu niż ten, który nie robi nic tylko dlatego, że może zrobić tylko 
trochę ( E. Burke). 

  

Słyszę - zapominam, widzę i pamiętam, czynię i rozumiem (przysłowie chińskie). 

  

Nie ma nieporozumień. Są tylko błędy i niedoskonałości w komunikacji pomiędzy ludźmi 
(przysłowie senegalskie). 

  

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją od naszych dzieci 
(Lester Brown).  
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VI POWIATOWE MISTRZOSTWA ROBOTÓW 

 W dniu 6 kwietnia 2019r. grupa uczniów naszej szkoły i przedszkola: Filip Grabow-

ski, Filip Kucała, Bartłomiej Ślusarczyk i Michał Cholewa wzięła udział w VI Powiatowych 

Mistrzostwach Robotów w Szkole Podstawowej w Raciechowicach. Uczniowie Ci uczęsz-

czają na zajęcia z robotyki do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu do Wiśniowej. Podczas 

tych zajęć wybudowali robota „Orbitka” z klocków Lego. Robot ten walczył razem z innymi 

dwudziestoma robotami o tytuł najlepszego robota w kategorii sumo. W czasie tych mi-

strzostw uczniowie uczestniczyli w Festiwalu Mechatroniki przygotowanej przez nauczycieli 

i uczniów Zespołu Szkół w Dobczycach. Największą atrakcją były drukarki 3D. Drobiazgi 

wydrukowane przez te drukarki rozdawane były uczniom. Dużą atrakcją był również pokaz 

tresury psów.Wszyscy uczestnicy tych mistrzostw otrzymali koszulki z nadrukiem, pamiąt-

kowe dyplomy i wzięli udział w losowaniu cennych nagród.  
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Pierwszy Dzień Wiosny w Ia 

Pierwszy dzień wiosny uczniowie kl. Ia powitali w sposób wyjątkowy. Na sali gimnastycznej 
wszyscy uczniowie klas I-III prezentowali swoje umiejętności. Był konkurs recytatorski, wy-
stępy „Mam talent”, pokaz mody ekologicznej oraz wystawa plakatów. Nasi uczniowie z ra-
dością i bez stresu prezentowali się w recytacjach, śpiewie, akrobatyce i pokazie strojów. 
Przygotowali też plakaty o naszej planecie. Ten dzień był wyjątkowy. 

                                                                                                                                        B.K        

„ Bądź ekologiczny na wiosnę i przez cały rok!”  
– powitanie wiosny – klasy I – III SP 

Od  lat  w  naszej  szkole  zgodnie  z  trady-
cją  świętuje  się  nadejście  wiosny. Organiza-
torem  tegorocznej  zabawnej  i  radosnej  im-
prezy  pod  hasłem „ Bądź ekologiczny na wio-
snę i przez cały rok!”  był  Samorząd  Uczniow-
ski  wraz  z  opiekunem . 
Z tej okazji uczniowie klas młodszych SP   wzię-
li  udział  w  licznych  konkursach: szkolnym 
etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego, konkursie na najatrakcyjniejszy przed-
miot wykonany z materiałów z tzw. odzysku.  Klasy przygotowały ekologiczne plakaty oraz 
klasy I b i III SP – Ekomarzanny. Efekty prac uczniówzostały wyeksponowane podczas wio-
sennej imprezy SU w sali gimnastycznej. 
W konkursie „Mam Talent” uczniowie klasy I A: Milena Bajer, Gabriela Nalepa i Konrad 
Dziadkowiec wykonali piosenki solo, Filip Kucała i Adam Stalmach z kl. III SP zaśpiewali pio-
senkę „Marzanna” w duecie; Marcin Kus z kl. I b zagrał „Żabkę” na keyboardzie, Kuba Jasek 
z kl. III wykonał eksperyment chemiczny. Uczennice z kl. III SP – Michalina Burkat oraz Mar-
tyna Moryc wykonały niezwykle ekspresyjny taniec. Wszystkie uczennice z kl. I A zaśpiewały 
„Takiego Janicka”. Uczennice z kl. II SP zatańczyły do radosnego rytmu  taniec z miotłami.  
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Uczniowie: Natalia Bajer z kl I A, Marcin Kus z kl. I B, Agata Zabłocka z kl. I B, Zofia Cygan  
z kl. I B oraz Wiktor Zabłocki z kl. I B wykonali niezwykle interesujące i odważne pokazy akrobatyczne. 
Uczniowie: Ksawery Sędzik z kl. II SP, Bartłomiej Irzyk z kl. II SP, Filip Kucała z kl.  

I A, Marcin Kus z kl. I B, Agata Zabłocka z kl. I B, Zofia Cygan z kl. I B oraz Wiktor Zabłocki  
z kl. I B wykonali niezwykle interesujące i odważne pokazy akrobatyczne. 
Uczniowie: Ksawery Sędzik z kl. II SP, Bartłomiej Irzyk z kl. II SP, Filip Kucała z kl.  

II SP zaprezentowali efekty swojej pracy z wykorzystaniem materiałów z tzw. recyklingu – Ekoroboty, 
zaś Adam Stalmach z kl. III SP łódź podwodną, Bartek Ślusarczyk z kl. III SP czołg. 
Na koniec wspólnej zabawy klasy zaprezentowały interesujący pokaz mody ekologicznej nagrodzony 
gromkimi brawami. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w tej radosnej, wiosennej  zabawie. 
Radosna twórczość, feeria barw, ekologiczne przesłanie tego dnia na długo pozostaną w pamięci 
uczniów. 
Nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektora szkoły oraz sklepik szkolny zostaną wręczone na naj-
bliższym, wspólnym apelu. 
                                                                                                                                                       T.B 
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Rady dla ciebie 
 

Co robić, żeby się chciało? 
 

Wysypiaj się. Trudno wykrzesać z siebie choć odrobinę energii, gdy człowiek ledwie zi-
pie. 
Zastanów się, z czego wynika twoje wyczerpanie. Miałeś ostatnio wyjątkowo dużo nau-
ki? A może problem leży gdzie indziej? Masz jakieś stresy, coś cię niepokoi? Pamiętaj: 
wyczerpanie nie bierze się znikąd. Spróbuj znaleźć jego przyczynę i wyeliminuj ją! 
Bądź dla siebie dobry. Stres nie sprzyja kreatywności i podejmowaniu nowych wyzwań. 
Doceń się za to, co już udało ci się zrobić. 
Odżyw się. Choć brzmi to, jak odtwarzanie głosu mamy... („Zjedz porządne śniadanie. 
Nie ma to, jak porządne śniadanie.”) - to ten przypadek, kiedy mama ma rację! Za brak 
energii często odpowiada brak witamin. Zamień batony na owoce i warzywa, a zamiast 
słodkich płatków, zaprzyjaźnij się z owsianką. I zobaczysz, co się stanie. 
Zamień „muszę” w swojej głowie na „chcę”. 
Nie bierz na siebie za dużo. Jeśli jesteś podporą koła dziennikarskiego, udzielasz się w 
samorządzie i jeszcze przygotowujesz do olimpiady matematycznej... Cóż, to sporo... 
wybierz to, co jest dla ciebie najważniejsze, a z reszty – zrezygnuj. 
 

Czy bycie pesymistą utrudnia życie? 
 

Czy słyszysz często: „Hej, uśmiechnij się!”, „Nie marudź!” Czy na korytarzach w szkole 
wydaje ci się, że ludzie wręcz przed tobą uciekają, a sam w ogóle nie chcesz się z nimi 
zadawać, bo pewnie i tak cię później zostawią? Jeśli tak robisz, tak myślisz i tak czujesz, 
prawdopodobnie jesteś pesymistą. 
Bycie pesymistą utrudnia życie. Jeśli nie uśmiechasz się do innych, to inni nie uśmiechają 
się do ciebie. Dlaczego? Ludzie nie chcą się zadawać z tymi, którzy są zawsze skrzywie-
ni, smutni, źle nastawieni do wszystkiego i krytykujący. Pesymiści wysyłają takie sygna-
ły, które mówią: „Nie chcę z wami żartować”. „Nie chcę z wami przebywać”. „Pobędę 
sam”. 

Jak stać się optymistą? 

 
To wcale nie jest takie trudne! 
Musisz jednak trochę nad sobą popracować. 
Za każdym razem, kiedy najdą cię jakieś szare myśli, np. „nie chcą ze mną gadać, bo je-
stem dziwny”, uśmiechnij się i powiedz sobie, że to nie jest prawda. 
Ubieraj się w bardziej kolorowe ubrania. 
Pomyśl o swoich zaletach. 
Częściej się uśmiechaj. 
Więcej rozmawiaj z innymi. 
Nawet, jeśli jesteś w trudnej sytuacji, pomyśl jak ją rozwiązać. Może warto zapytać o ra-
dę znajomych. Pamiętaj, że to wcale nie jest takie 

Źródło: Viktor Junior nr 18, 7 września 2017 
r. 

RAZEM 
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Na Uranie jest najzimniej 
Bo mu w środku brak gorąca. 
 

 

A do tego ktoś obrócił 
Go biegunem w stronę słońca 
 
Na Neptunie mocno wieje 
Jakby chciało urwać głowę. 
A ja swoją głowę lubię 
Nie mam drugiej, zapasowej. 
 
Jeszcze by mi został Pluton, 
Co od Słońca jest najdalej, 
Tylko, że go naukowcy 
Z listy planet wypisali. 
 
Chyba czas się zastanowić 
Jak możemy pomóc Ziemi 
Bo coś czuję, że planety 
Lepszej nigdzie nie znajdziemy.   

Lepsza planeta  
 
Sam już nie wiem co mam robić 
Kiedy wszyscy straszą wkoło, 
Że jak klimat się ociepli 
To nam będzie niewesoło. 
 
Że przez jakieś straszne „smoki?” 
Oddychanie jest niezdrowe 
A gdzie tylko nie popatrzeć 
Leżą śmieci plastikowe. 
 
Więc tak sobie pomyślałem, 
Gdybym teraz wsiadł w rakietę 
I na jakąś lepszą może 
Przeprowadził się planetę. 
 
Na Merkurym, blisko słońca, 
Mógłbym jak na plaży leżeć. 
Ale to najmniejsza z planet. 
Gdzie mam jeździć na rowerze? 
 
Wenus jest wielkości Ziemi 
I cieplejsza niż Merkury 
Lecz na Wenus przez rok cały 
Wiszą takie ciężkie chmury. 
 
Mars już bardziej mi pasuje 
Patrząc pod kątem pogody. 
Tylko że ja lubię pływać 
A na Marsie nie ma wody. 
 
Jowisz to największa z planet 
I najwięcej ma księżyców. 
Tylko, gdy co noc jest pełnia 
Jak się wyspać na Jowiszu? 
 
Saturn dzięki swym pierścieniom 
Mi najbardziej się podoba. 
Ale jak mam chodzić po nim 
Skoro rzadszy jest niż woda? 

Paweł Gołuch 
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Co dają drzewa? 

Oczyszczają powietrze – liście działają jak filtry, ograniczają zapylenie, nawet o 75%. 
Redukują gazy cieplarniane – wykorzystują dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy,  
a w zamian oddają tlen; jedno drzewo wytwarza rocznie ok. 118 kg tlenu (im starsze i wyż-
sze, tym więcej, czyli mniej więcej tyle, ile potrzebuje osoba w twoim wieku. 
Dają ochłodę – podczas procesu parowania wody z liści pochłaniają ciepło; jedno drzewo 
działa, jak pięć klimatyzatorów. 
Mają dobry wpływ na psychikę – obniżają agresję, stres, poprawiają zdolność koncentracji. 

Źródło: Viktor Junior nr 20, 4 października 2018 r. 

 

Jarosław Iwaszkiewicz 

Gawędy o książkach i czytelnikach 

(fragmenty) 

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie  
w swój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie 
przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę. 

“Powiedz, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś”. Takie powinno być 
przysłowie. (…) 

Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy 
zazwyczaj listy do przyjaciół . 

Książka jest listem autora do przyjaciela. 
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CHROŃMY ŚRODOWISKO 

Co szkodzi przyrodzie: 

używanie aerozoli zawierających freony (wolny od nich produkt ma wyraźne oznaczenie na 

opakowaniu) 

opakowania i pojemniki wytworzone z palstiku o porowatej strukturze (np. tacki na jedzenie). 

Oszczędzamy energię  przez: 

regulowanie temperatur w pomieszczeniach 

wyłączenie oświetlenia w pomieszczeniu, gdy z niego wychodzimy 

segregację odpadów nadających się do recyklingu. 

Chronimy Ziemię przed odpadkami: 

oszczędzajmy papier, zbierajmy makulaturę do specjalnie wyznaczonych pojemników 

używajmy butelek zwrotnych, zbędne szkło należy oddawać do punktów skupu lub wyrzucać 

do specjalnie oznaczonych pojemników 

na zakupy zabierajmy ze sobą torby wielokrotnego użytku 

zużyte baterie umieszczajmy w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach (takie 

miejsca wyznaczone są w sklepach lub punktach zbiórki w szkołach) 

opakowania po farbach, środkach owadobójczych, rozpuszczalnikach i przeterminowane leki 

należy wyrzucać w specjalnych punktach zbiórki. 

Oszczędzamy wodę przez: 

zażywajmy kąpieli pod prysznicem, a nie w wannie 

ograniczajmy pranie (rzecz raz założona przeważnie nadaje się do powtórnego wykorzystania 

(np. bluzy, spodnie, swetry) 

oszczędzajmy wodę przy zmywaniu 

kontrolujmy szczelność kranów 

kupujmy sprzęty AGD oszczędzające wodę i energię (pralki, zmywarki do naczyń) 

Zmniejszajmy zanieczyszczenia wody: 

nie wylewajmy farb, lakierów, rozpuszczalników do kanalizacji 

samochód myjemy w takich miejscach, aby resztki benzyny i olejów nie przedostały 

się do kanalizacji 

używajmy środków czyszczących bezpiecznych dla środowiska. 

  Źródło: Ekologia wyd. FENIX s. 32 
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Na pewnym wzgórzu rozpoczyna się historia rudowłosej Ani, która tutaj odnajduje swój 

prawdziwy dom. Niesforna, impulsywna, a jednocześnie obdarzona niepospolitą fantazją Ania  

nieustannie popada w przeróżne tarapaty i wciąż obiecuje sobie, że już nigdy więcej … aż do 

następnego razu. Przenieś się w świat marzeń, radości i smutków Ani, zamieszkaj wraz z nią na 

wzgórzu. Jaka to książka tak nas zachęca do czytania? Dowiecie się, gdy wypełnicie   

krzyżówkę, która podpowie jej tytuł. Krzyżówki są dostępne w Szkolnej Bibliotece, za 

poprawne hasło (pole oznaczone gwiazdką) – nagroda. Zapraszamy! 

Hasła do krzyżówki 

Nazwisko Ani z Zielonego Wzgórza. 

Dokończ zdanie: Ania była bardzo zdolną …............... 

Podaj nazwisko: Maryla i Mateusz ….......................... 

Pod koniec roku szkolnego Ania recytowała wiersz  w …...............paskach. 

Jednym z opiekunów Ani na Zielonym Wzgórzu był …............................... 

Jak miała na imię ciotka Diany? 

Ania posiadała brads …...................... wyobraźnię. 

Najlepszą przyjaciółką Ani była ….......................... 

Jakie przezwisko Ania zyskała w szkole? 

Jakim imieniem chciała być nazywana Ania? 

Podaj imię siostry Diany, którą uratowała Ania. 

 Podaj imię męża pani Linde. 

Chłopiec, który dokuczał Ani w szkole. 

Jak miała na imię pani Linde? 

Kto zdecydował o pozostaniu Ani na Zielonym Wzgórzu? 

Na jaki kolor Ania zafarbowała swoje włosy? 

Podaj  nazwisko Diany. 

Ania marzyła o sukience z ….......................... rękawami. 
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Uczeń ZPO w Lipniku finalistą  

IV Małopolskiego Konkursu na gadkę  

           28 marca b.r. na Wydziale Polonistyki UJ odbył się finał IV Małopolskiego Konkursu na gad-
kę. Wydarzenie to było częścią obchodów Miesiąca Języka Ojczystego, organizowanym przez Koło 
Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia 
(Wydział Polonistyki UJ). 
Inicjatywa pokazała, że język faktycznie „łączy pokolenia” – w sali 42 spotkali się uczestnicy z każ-
dej grupy wiekowej, zakwalifikowani do finału konkursu  na gadkę (w trzech kategoriach wieko-
wych). 
Kacper Poradzisz – uczeń  kl. VI ZPO w Lipniku był jedynym uczniem z powiatu myślenickiego za-
kwalifikowanym do uroczystego finału. W gościnnych progach UJ zaprezentował gadkę „Tradycje 
i  obyczaje” autorstwa T. Bobowskiej. Uczeń wystąpił w regionalnym stroju wiśniowskim. 
Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Józef Kąś (przewodniczący jury), dr hab. Maciej Rak, dr 
Patrycja Pałka oraz Helena Jaworowska (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studen-
tów Wydziału Polonistyki UJ). 
W/w komisja przyznała uczniowi wyróżnienie. 
Prof. dr hab. Józef Kąś w mowie podsumowującej konkurs podkreślił wysoki poziom prezentacji 
polszczyzny regionalnej i zaakcentował obowiązek pielęgnowania dziedzictwa kulturowego 
„małych Ojczyzn”. 
Spotkanie ze środowiskowymi odmianami języka polskiego z najdalszych zakątków Małopolski, 
piękno strojów, spotkanie pokoleń i wymiana doświadczeń na długo pozostaną w pamięci uczest-
ników tego niezwykle wartościowego dla podtrzymywania tożsamości regionalnej konkursu. 
                                               T. Bobowska      
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