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  Z wizytą w domu Jana Pawła II w Wadowicach…

 

Minęła właśnie 41 rocznica wyboru Karola Wojtyły na
papieża, a w maju będziemy obchodzić 100 rocznicę
urodzin  tego wielkiego Polaka. Nasza klasa
postanowiła bliżej poznać jego  biografię i dlatego
udaliśmy się do Wadowic , gdzie się urodził. Tam w
nowoczesnym, multimedialnym  Muzeum Dom
Rodzinny Jana Pawła II obejrzeliśmy ekspozycję pod
tytułem „Urodziłem się w Wadowicach” oprócz pokoi
w których mieszkał mały Karol Wojtyła w budynku
znajduje się wiele nowoczesnych pomieszczeń. Wraz
z Ojcem Świętym wędrujemy przez różne kraje świata
chodząc po szklanej podłodze, pod którą
umieszczone są pojemniczki z ziemią z miejsc, które
odwiedził papież, obserwujemy olbrzymi globus, a na
ścianach towarzyszą nam filmy i zdjęcia z podróży.
Były też sale poświęcone głównym  wydarzeniom  z
życia Bohatera np.: sala poświęcona zamachowi z
oryginalnym pistoletem zamachowca, śmierci Jana
Pawła II czy Jego pogrzebu.
Dzięki temu miejscu można przeżyć spotkanie z tym
wielkim Polakiem.
Dodatkową atrakcją jest przejazd ciuchcią
wadowickimi  śladami Jana Pawła II

                                                      Maja Pawłowska 

Wadowice

Wadowice

   Kochana Polsko                              
          7 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole bardzo uroczysta akademia pod hasłem : KOCHANA
POLSKO z okazji 101. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Na uroczystość
przybyli zaproszeni goście: pani burmistrz gminy Świątniki Górne Małgorzata Duży, radni, rodziny
uczniów, emerytowani nauczyciele i członkowie Klubu Seniora.
          Wszyscy  z zapartym tchem obejrzeliśmy piękny montaż słowno- muzyczny przygotowany z
uczniami pod kierunkiem pań Ewy Kozłowskiej i Doroty Tobiasz. Słowo, taniec i śpiew w pięknej
scenografii sprawiły, że wspomnieliśmy dzieje naszego kraju oraz wyraziliśmy radość z tego, że
możemy żyć w wolnej Polsce. W występie wziął udział również szkolny chór.
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WOLONTARIAT

W naszej szkole już od kilku lat podejmowana jest
działalność wolontariatu. Zanim przedstawię
naszych opiekunów, członków oraz akcje, wyjaśnijmy
– czym jest wolontariat?
 Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, ze swojego
dobrego serca praca na rzecz innej istoty. Czyli, że
jeśli oczekujemy czegoś w zamian, np. uwagi
pozytywnej z zachowania lub, mama nam kazała, nie
możemy nazywać się prawdziwymi wolontariuszami.

 W tym roku ruszyła już akcja ekologiczno-
charytatywna „Kolorowe Kredki”. Zbieramy kredki w
każdym stanie, każdego rodzaju (później są one 
przerabiane na biżuterię i piórniki).Organizujemy też
zbiórkę słodyczy dla szpitali dziecięcych oraz akcję „Dobra

Wróżka”.

 Za nie długo przeprowadzimy też Dzień Życzliwości.
To bardzo pozytywny dzień, gdzie wszyscy jesteśmy
dla siebie bardzo życzliwi, ubieramy się na żółto i
wybieramy najmilszą osobę w klasie. Uważam, że
każdy dzień powinien taki być!
 Zbieranie zakrętek, baterii – te akcje obowiązują
prawie od początku naszej działalności. Oprócz tego
co roku organizujemy zbiórkę słodyczy dla dzieci
chorych na raka na Mikołaja. Po raz drugi będziemy
uczestniczyć w akcji „Bułka dla Bezdomnego”. Każde
dziecko robi jedną bułkę, dzięki czemu możemy
dostarczyć ponad 200 bułek dla potrzebujących!
Rozpoczęliśmy też rozwijającą akcję dla
najmłodszych: czytanie bajek, książeczek i historyjek
dzieciakom z zerówki i świetlicy. Jak wiadomo
czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza zasób słów i
przede wszystkim jest niesamowitą przygodą w innym
świecie dla każdego, kto sobie na to pozwoli .
Czytajmy!
A to wszystko za sprawą naszych pań opiekunek;
Pani Katarzyny Bujas i Pani Doroty Tobiasz, a także
wolontariuszy: Aleksandry Sikory, Wiktorii Gawędy,
Emilii Urbanik i Emilii Nowak, Oliwii Kukla, Małgorzaty
Kuc i Małgorzaty Denko, Mateusza Dyduły, Macieja
Kaczora, Wojciecha Chlebdy, i Adriana Perkowskiego.

POMAGAJMY, bo warto!

                                                Małgorzata Denko

Księżniczka G. D.
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STOP SMOGOWI!
W październiku w naszej szkole we wszystkich
klasach odbyły się ciekawe lekcje na temat
smogu. Dowiedzieliśmy się, jak dym ze spalanych
liści, opon, śmieci na świeżym powietrzu i w
piecach, a także ten wydobywający się ze
spalinami z samochodów szkodzi naszemu
środowisku i zdrowiu. Powinniśmy zadbać o
nasze „jutro”. Zamiast samochodów wybierajmy
pieszą wędrówkę lub rower.
                                                                  Marysia

A co jeśli nie będziemy dbali o środowisko? Co
może się stać, jeśli naszą planetę pokryje góra
śmieci?
Jak w takim przypadku wyglądałaby nasza planeta
w 2119 roku?
Przeczytajcie opowiadanie Oliwii Wrony z kl. VI a:
 
Jest rok 2119, świat  żyje w harmonii, ale jeszcze nie
tak dawno, bo przed siedmioma laty tak nie było. Żyli
kiedyś ludzie, którzy nie dbali o środowisko, nie
segregowali śmieci, nie dbali o stan powietrza i
wycinali drzewa bez opamiętania. Teraz jest zupełnie
inaczej, ale ludzie uczą się na błędach.
Pewnego razu jeden z naukowców, nazywał się on
Norman Staw, zobaczył gdzieś na morzu, bardzo
daleko od lądu dziwnie wyglądającą wyspę. Była ona
duża i miała nietypowe kształty. Nie wiedział jak się
nazywała i czy na pewno to była wyspa. Zrobił
dokładne badania i wykrył, iż owszem, jest to wyspa,
ale nie jest taka jak wszystkie. Okazało się, że była to
wyspa śmieci, pełna plastiku, szkła i innego różnego
rodzaju odpadów. Bardzo się tym zmartwił.
Postanowił poinformować o tym swoich pracodawców
i innych ludzi oraz przemówić im do rozsądku. Oni
jednak nie zwracali uwagi na Normana. Nie zdawali
sobie sprawy z powagi problemu. Pewni byli, iż
naukowiec wygaduje jakieś głupoty. Gdyby tylko go
posłuchali i zadbali o swój dom, to mogliby uniknąć
naprawdę wielu przykrych konsekwencji. Wracamy
jednak do naszej historii. Norman próbował zapobiec
jakoś powiększaniu się wyspy i śmieci. Był jednak
bezsilny w starciu z odpadami. Nieraz prosił,
rozkazywał, a nawet błagał ludzi o pomoc w ratowaniu
naszej matki Ziemi, ale na darmo. 
W dalszym ciągu nikt go nie słuchał.

W końcu po kilku latach ( dokładnie trzech ), bo tyle im
zajęło opamiętanie się, ludzie zrozumieli, że
naukowiec, którego przez tyle lat nazywali głupcem,
tak naprawdę był najmądrzejszy z nich wszystkich.
Ludzie zmartwili się o swoje życie. Zaczęły się
trzęsienia ziemi i dziwne wahania pogodowe.
Powietrze było już tak zanieczyszczone i brudne, że
nie dało się ani oddychać, ani nic zobaczyć.
Największym jednak problemem była wyspa śmieci,
która z każdym dniem była coraz większa i coraz
bardziej pchała się na miasta, kraje, kontynenty. Była
tak wysoka i szeroka, że nawet jak ktoś miał sokoli
wzrok, to nie dałby rady zobaczyć wody. Sytuacja
pogarszała się z dnia na dzień.
Koniec nadszedł. Ludzie zginęli. Cały dym z
powietrza, przybrał kształt wielkiego potwora. Wyspa
odpadków zapłonęła piekielnym ogniem. Budynki
przez silne trzęsienia ziemi walały się jak domino
pchnięte palcem. Po krótkiej chwili na Ziemi nie
zostało nic. Ziemia była całkowicie spustoszona. Po
paru dniach pusta planeta pod naciskiem śmieci,
pękła. Dlatego teraz my nie mieszkamy na Ziemi,
tylko na zupełnie innej planecie. Wszystko na niej
wygląda zupełnie inaczej. Teraz już nikt nie robi
niczego bezmyślnie. Każdy tutaj dba o planetę. 
Teraz chyba mogę powiedzieć prawdę. Jestem
Norman Staw i mam już 87 lat. Byłem jedyną  z osób,
która ocalała, ponieważ byłem przygotowany na
katastrofę. Mam nadzieję, że taka sytuacja już nigdy
się nie powtórzy. Ludzie, którzy żyją na tej planecie,
będą mogli cieszyć się nią jak najdłużej! Długo
prosiłem ludzi, by zmienili swoje postępowanie, ale
oni nie słuchali i ponieśli tego konsekwencje. Każdy z
nas powinien dbać o swój dom, a szczególnie o to, co
jest naszą wspólną własnością. Musimy dbać o to,
czym zostaliśmy obdarowani przez samego Boga.

dym AN
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JESTEŚMY TWÓRCAMI EDUKACYJNYCH GIER
PLANSZOWYCH DO LEKTURY  "HOBBIT"!

Ostatnio na lekcjach języka polskiego
omawialiśmy lekturę "Hobbit, czyli tam i z
powrotem" J. R. R.Tolkiena i postanowiliśmy ( a
raczej nasza nauczycielka- pani Anna Nowak)
połączyć sprawdzanie znajomości treści książki z
zabawą, a dokładniej mówiąc z grą planszową.
Wcześniej jednak musieliśmy sami  ją stworzyć.
Nad projektem pracowaliśmy dwa tygodnie i
powstały niezwykłe, niepowtarzalne, bo nasze
własne gry!
Na kolorowych planszach, makietach pojawiły się
piękne figurki - pionki z papieru, masy solnej i
inne. Do każdej gry dołączono instrukcję i zestaw
pytań. Nasza pomysłowość była duża!
Oczywiście wszystkie gry z radością
przetestowaliśmy i okazało się, że  powieść 
"Hobbit" nie ma przed nami tajemnic.
                                       Uczniowie klasy VI a i VI b

kl.6

gry

gry

AN
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             SPOTKANIE Z NOBLISTKĄ 
             W DZIEDZINIE LITERATURY

W ostatni weekend października w Krakowie
odbyły się Międzynarodowe Targi Książki. Z tej
okazji zorganizowano spotkanie z Olgą Tokarczuk
– laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
Zainteresowanych zdobyciem autografu było tak
wielu, że czekałem w kolejce po podpis aż cztery
godziny. Pisarka nie pokazywała zmęczenia i z
uśmiechem składała kolejne podpisy. To krótkie
spotkanie było bardzo ekscytujące.
                                                  Mateusz Dyduła kl.VII

Spektakl „Dziady” w Teatrze Współczesnym 
4 listopada nasz klasa udała  się do Teatru
Współczesnego w Krakowie, gdzie obejrzeliśmy
spektakl „Dziady” zrealizowany na podstawie dramatu
Adama Mickiewicza. W sztuce tej wystąpiło czworo
aktorów: Agnieszka Zieleziecka, Paweł Brandys,
Jakub Piwowarczyk i Marek Jędrzejczyk. Scenografię
zaprojektowała Elżbieta Bień.
Akcja utworu toczyła się w kaplicy cmentarnej, gdzie
Guślarz w Dzień Zaduszny, o północy przyzywał
duchy zmarłych. Towarzyszyli mu wieśniacy i
pasterka. Na początku pojawiły się duchy z grzechami
lekkimi, czyli Józio i Rózia, którzy prosili o dwa ziarnka
gorczycy, bo: „Kto nie zaznał goryczy ni razu, ten nie
zazna słodyczy w niebie”. Następnie pojawił się duch
Złego Pana. Wtedy zastosowano teatr cieni i w
ciekawy sposób przedstawiono ptaki atakujące ducha,
który za życia wyrządził wiele krzywd. Zgromadzeni
nie mogli mu pomóc. Trzecim duchem  był duch Zosi,
która gardziła zalotnikami i żyła marzeniami.
Wszyscy aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role.
Mroczną i tajemniczą atmosferę spektaklu podkreślała
muzyka, efekty świetlne, dym, scenografia
przedstawiająca kaplicę z krzyżem i trumną. Na
niewielkiej scenie toczyły się niezwykłe zdarzenia, a
my poczuliśmy się ich uczestnikami i przeżyliśmy
niezwykłe emocje.
Mimo że miejsca na widowni były trochę niewygodne
(brak oparcia), przedstawienie oglądaliśmy z dużym
zaciekawieniem i z teatru wyszliśmy zadowoleni.
Sztuka ta bardzo nam się podobała i zachęcamy do
jej obejrzenia.
                                       Paweł i Mateusz  kl. VII

                  Recenzja filmu “Legiony”

Ostatnio do kin trafił nowy film Dariusza Gajewskiego
o tematyce historycznej. W role główne wcielili się :
Jakub Hojda,Wiktoria Wolańska i Sebastian
Fabijański. Produkcja została nominowana do
nagrody Złotego Lwa, ale czy słusznie?
Fabuła osadzona jest przed  pierwszą wojną
światową, śledzimy w niej losy Józka (Sebastiana
Fabijańskiego), który przypadkiem trafia do legionów.
Film jest zlepkiem różnych wątków, w których
szczególnie odznaczają się romanse Oli (Wiktorii
Wolańskiej).
 Historie przedstawiane w filmie albo są słabo
rozwinięte, albo dłużą się w nieskończoność. Moim
zdaniem niektóre sceny mają liczne niedociągnięcia
logiczne.
Mimo to film ma wielkie zalety wizualne. Ogromne
wrażenie robią majestatyczne sceny bitew, piękne
mundury czy nawet zwykłe tła : łąki, lasy.
Przez brak czasu musiałam wyjść z kina przed
końcem seansu. Wątpię, bym kiedyś wróciła do tej
produkcji, ale ze względu na dobrą jakość wykonania
scenografii nie żałuję spędzonego w kinie czasu.
                                                 
                                                  Oliwia Kukla Kl. VIII

                                      WARTO ZOBACZYĆ?           
                Prezentujemy opinie naszych Koleżanek i Kolegów na temat wybranych 
                                                         filmów, spektakli...

M
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  Dnia 10 października wraz z kolegami i koleżankami
z klasy poszłyśmy na wycieczkę szkolną do kina na
„Był sobie pies 2”. Wyreżyserował go Lasse
Hallström, a głównymi aktorami byli Dennis  Quaid,
Henry Lau, Kathryn Prescott, Betty Gilpin. Film był o
psie, który pojawiał się na świecie kilka razy w
różnych psich wcieleniach. Każdego razu jak umierał,
odradzał się w  ciele nowo narodzonego psa. Była to
kontynuacja filmu „Był sobie pies”.
  
Dziewczyna ma bardzo trudną sytuację rodzinną,
potrzebuje przyjaciela, którym oprócz  Trenda okazuje
się wierny psi przyjaciel. To dzięki jego wsparciu
przeszła przez wszystkie trudne perypetie w swoim
życiu. Pomimo wielu różnych wcieleń pies zawsze
odnajdywał swoją właścicielkę.
Obok roli psa główną bohaterką jest CJ, którą gra
Kathryn Prescott. Jest ona kolejnym celem opieki
kochającego Bailey’a. Pierwszy właściciel psa,
dziadek CJ powierza mu opiekę nad swoją wnuczką,
kiedy matka zabiera ją od dziadków. Dziewczynka
traci kontakt z dziadkami. Ojciec CJ zmarł, a jej matka
bardzo to przeżyła. Nie była ona najlepszą matką.
Nastoletnia CJ znalazła psa i musiała ukrywać go
przed matką, ponieważ wiedziała, że źle na niego
zareaguje. Nie mogła jednak ukrywać pobytu
zwierzaka w domu w nieskończoność, matka w końcu
się dowiedziała. Pozwoliła córce zatrzymać psa.
Bailey jako Molly przez długi czas opiekował się CJ.
Każde życie jednak przemija. Życie Molly tak samo
przeminęło, zginęła w wypadku samochodowym CJ.
W następnym wcieleniu pies nazywał się Hot Dog i 
miał innego właściciela.Mieszkał wraz z nim na stacji
benzynowej. Tylko raz miał szansę spotkać CJ.
Pomimo jego starań w tym wcieleniu nie zdołał drugi
raz odnaleźć dziewczyny. W następnych życiach
bardzo przyczynił się do odmiany losu swojej
opiekunki. Dzięki  niemu spotkała się na nowo ze
swoim przyjacielem z dzieciństwa i odnalazła swoich
dziadków . Pomimo wielu różnych wcieleń pies
zawsze odnajdzie swoją właścicielkę.

Naszym zdaniem  film był bardzo ciekawy i
wzruszający. Była w nim poruszana więź stworzenia z
właścicielem. Pomimo iż w filmie grali aktorzy i nie
była to prawdziwa historia to taka szczera i serdeczna
przyjaźń istnieje naprawdę. 

                      Oliwia Wrona i Nina Czeluśniak kl. VI a

Był sobie pies 2

Był sobie pies 2

 Recenzja Filmu „Był sobie pies 2”

Oliwia i
Nina

Oliwia i
Nina
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WYWIAD Z BRIANEM KURLETO – ZAWODNIKIEM
SZKÓŁKI  KARTINGOWEJ  SEBA RACING TEAM

Jest bardzo wiele dyscyplin sportowych. Wiele
osób trenuje piłkę nożną czy siatkówkę, a uczeń
klasy V a Brian Kurleto wybrał ściganie się na
torach kartingowych. Idzie mu świetnie, w
przyszłości być może będzie następcą Roberta
Kubicy.

Jak to się stało, że zainteresowałeś się gokartami?
Od małego interesowała mnie motoryzacja. Podobała
mi się szybka jazda. Bardzo lubiłem jeździć quadem i
sprawiało mi to przyjemność. Pewnego dnia tata zrobił
mi niespodziankę i zabrał mnie na tor kartingowy.
Tam spotkałem mojego obecnego trenera Sebastiana
Piwowarskiego – właśnie prowadził trening szkółki.

Jak długo i w jakim klubie ćwiczysz?
Jeżdżę od dwóch lat w szkółce kartingowej Seba
Racing Team.

Gdzie odbywają się, jak często i na czym polegają
treningi?
Przeważnie trenujemy na torze w Sulechowie, w
Krakowie, ale również mamy treningi na obcych
torach np. Dyton Tarnów, Reskart Rzeszów, Elikart
Kraków. Czasem korzystam z torów otwartych.
Trenuję dwa razy w tygodniu.
Czy masz swój pojazd czy wypożyczasz?
Jeżdżę na gokartach, które dostępne są na torach.

Jak często i gdzie odbywają się zawody, w których
bierzesz udział?
Zawody mam przeważnie w każdą niedzielę.
Odbywają się na torach, gdzie ćwiczę.
Czy wiele osób trenuje w Twoim klubie?
Obecnie w naszej szkółce trenuje 40 kierowców od
piątego do dwudziestego drugiego roku życia.

Jakie są twoje osiągnięcia, sukcesy?
Moimi największymi sukcesami są: wygranie
Mistrzostwa Akademii Seba Racing Team do 12 lat, 3
miejsce w Mistrzostwach Go Karting Center w
Szczecinie do lat 12, start na międzynarodowych
zawodach w ( byłem drugi wśród Polaków). Teraz
walczę o tytuł mistrza Dytona Tarnów.

Brian

Dziękuję za rozmowę i w imieniu uczniów naszej
szkoły gratuluję Ci świetnych wyników w tym
sporcie i życzę wielu sukcesów. Bądź najszybszy
na każdym torze!

                                                            Piotr Kozłowski

archiwum
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KRONIKA SPORTOWA

Piłka nożna - III miejsce w powiecie krakowskim
Nasza szkolna reprezentacja chłopców z klas 6a, 6b i
5a zwyciężyła w zawodach gminnych w piłce nożnej
halowej, czym zakwalifikowała się do zawodów rangi
powiatowej reprezentując gminę Świątniki Górne na
zawodach w Skawinie.
Po wygraniu wszystkich meczów w grupie nasza
drużyna przegrała w półfinale z późniejszym
zwycięzcą rozgrywek drużyną z Bibic 1:0. W meczu o
trzecie miejsce nasza drużyna wygrała z drużyną ze
Skały 3:0. Za trzecie miejsce w zawodach powiatu
krakowskiego nasza drużyna otrzymała pamiątkowy
dyplom i puchar. Nasza szkołę reprezentowali:
Konrad Tomana 6b, Gerard Gurgul 6b, Karol Piórecki
6b, Igor Krzeszewski 6b, Przemysław Dudek 6a,
Szymon Kuzera 6a, Arkadiusz Filipowicz 6a,
Przemysław Gniadek 5a oraz Piotr Gniadek 5a.
Mnóstwo medali i 3 puchary dla SP w Ochojnie
31 października na hali w Świątnikach Górnych odbyły
się Halowe Mistrzostwa Świątnik Górnych w
Lekkoatletyce, które honorowym patronatem objęła
p. Małgorzata Duży - Burmistrz Miasta i Gminy
Świątniki Górne. Nasza 21
osobowa reprezentacja szkoły zdobyła aż 19
medali w rywalizacji indywidualnej oraz trzy z
czterech możliwych do zdobycia pucharów w
sztafetach biegowych. Biegnąc w sztafetach i
zdobywając puchar 1 m-ce zajęli w kategorii chłopców rocznik 2007 i

młodsi: Szymon Kuzera , Gerard Gurgul, Konrad Tomana, Karol Piórecki, w

kategorii chłopców rocznik 2005 i młodsi: Dawid Koczara, Sebastian Gniadek,

Wojciech Klimek, Szymon Janawa.

Drugie miejsce w kategorii dziewcząt rocznik 2007 i
młodsi zdobyły: Monika Kościelniak , Jessica Kurleto,
Gabriela Kurnik, Martyna Kaszowska.
Medale indywidualne zdobywali:
w skoku w dal: Igor Krzeszewski (kl. 6b) I m-ce, Eryk
Kucharczyk (kl. 7a) II m-ce, Szymon Janawa (kl.7a) III
m-ce, Jessica Kurleto (kl. 6a) II m-ce 
w rzucie piłką lekarską:Gerard Gurgul(kl. 6b) I m-ce,
Sergiusz Tupta (kl. 6b) II m-ce, Wojciech Klimek (kl.
8a) II m-ce, Szymon Janawa (7a) III m-ce, Jessica
Kurleto (kl. 6a) I m-ce, Martyna Kaszowska (kl. 6b) II
m-ce, Emilia Urbanik (8a) III.
w biegu na 100 metrów:Sebastian Gniadek (8a) I m-
ce,Konrad Tomana (kl. 6b) II m-ce, Szymon Kuzera
(kl.6a) III m-ce, Monika Kościelniak (kl.6b) III m-ce,
Weronika Kłapacz (kl. 8a) III m-ce
w biegach na 300 i 600 metrów:Sebastian Gniadek
(8a) I m-ce, Konrad Tomana (6b)
I m-ce,Karol Piórecki (kl. 6b) II m-ce, Martyna
Kaszowska (kl.6b) II m-ce
Drużynę prowadzili: Maciej Brożek i Izabela Piskulak
                             
                                 Życzymy dalszych sukcesów
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