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Wzorem rycerzy... Ślubujemy!
- o tradycji pasowania na pierwszaka.

O tym przeczytacie 
w nowym numerze:

Dzisiaj wielka jest rocznica!
11 Listopada

na zdj. uczniowie kl. Ia
Tradycją się stało, że 14
X w rocznice powołania
przez Sejm Komisji
Edukacji Narodowej,
uczniowie klas
pierwszych naszej
szkoły składają
uroczystą przysięgę.

Co roku kolejne roczniki
ślubują na sztandar
szkoły, zapewne jest do
dla nich najważniejszy
dzień w szkolnym życiu,
który potem wspominać
będą z łezką w oku. 
Ale czy ktoś z was
zastanawiał się, skąd taki
zwyczaj się wziął? 
Uważam, że nawiązuje on
do średniowiecznej tradycji
pasowania giermka na
rycerza. Uroczystość tę
poprzedzało specjalne

przygotowanie się
kandydatów na rycerzy. 
Podczas samej ceremonii
władca uderzał w ramię
kandydata i mówił „Pasuję
Cię na rycerza”. Następnie
wręczano mu miecz, który
mógł schować do pochwy.
Potem inni rycerze
przypinali mu ostrogi i
wymieniano pocałunek
pokoju. Następnie
wszyscy udawali się na
ucztę.
Jak widzicie przypomina
on nasze szkolne
pasowanie na pierwszaka.
Pani dyrektor przecież, po
złożeniu przez nich
przysięgi, uderza każdego
w ramię papierowym
ołówkiem i wypowiada
słowa ”Pasuję Cię na
ucznia”. Nasi młodsi

koledzy nie dostają
wprawdzie miecza oraz
ostróg, tylko dyplomy i
drobne upominki. A potem
rozpoczyna się
świętowanie. 
W tym roku tradycji stało
się zadość. 
Uśmiechnięte pierwszaki
zatańczyły poloneza,
wywołując u widzów
wzruszenie. Następnie
uczniowie klasy II pod
opieką wychowawczyni p.
Ewy Kwiecień
zaprezentowali program
artystyczny, specjalnie na
ten dzień przygotowany.
Całość dopełniły wiersze i
piosenki dedykowane
nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. 

          wykorzystane
źródła: netmama.pl 

Witek. Uczniowie
przedstawili i
przypomnieli swoim
koleżankom, kolegom
oraz zaproszonym
gościom  wydarzenia,
dzięki którym Polacy
odzyskali niepodległość.

Krzysztof Wiącek

W dniu 7 listopada 
2014r. w Szkole
Podstawowej w Wielkiej
Wsi odbyła się
uroczystość z okazji
Święta Niepodległości 11
listopada. 

W tym dniu wszyscy
uczniowie ubrani na
galowo spotkali się na sali

gimnastycznej, aby
wierszami i piosenkami
uczcić to święto.
Uroczystość rozpoczęła
się tradycyjnie od
wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania
Hymnu Polski. Program
artystyczny przygotowały
dzieci z klasy V wraz z
panią Agatą

Hołd wdzięczności...
Tym, co zmarli za Ojczyznę

Kulthurra!  ruszyła - 
warsztaty fotograficzne

w terenie

Wypoczynek bez
komputera

Śladami królów - 
wycieczka na Wawel

Jesteśmy wzorem dla
innych!-Uczeń na

Medal

Spotkanie klasy "0"
w gminnej bibliotece

Recenzja książki
"Magiczne drzewo.
Czerwone krzesło"

ASG
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W obecnych czasach
przy bardzo szybkim
rozwoju technologii
informatycznej i
technicznej chętnie
sięgamy po komputer i
większość czasu
wolnego, poświęcamy
na gry komputerowe. 
Nie jest to dobra forma
wypoczynku dla
naszego organizmu.
Siedząc przed
komputerem męczymy
swój wzrok, często
nabywamy wad
postawy, wskutek
czego po dłuższej grze
na komputerze
jesteśmy niedotlenieni,
ospali i zmęczeni.
Korzystniejszy dla
naszego zdrowia i
dobrego samopoczucia

jest aktywny
wypoczynek. Planując
wypoczynek na
pierwszym miejscu
powinno się stawiać
ruch na świeżym
powietrzu.
Przebywanie na
świeżym powietrzu
wpływa korzystnie na
nasze zdrowie. Dzięki
temu dotleniamy swój
organizm. Z badań
prowadzonych na
całym świecie wynika,
że ludzie uprawiający
sport: jeżdżący na
rowerze czy biegający
rzadziej chorują i żyją
dłużej. Dlatego bardzo
ważne jest, aby każdy
z nas znalazł sobie
jakieś aktywne zajęcie.

Dziewczynki z
pewnością chętnie
mogą uczęszczać na
zajęcia taneczne czy
baletowe. Dla chłopców
świetną rozrywką jest
piłka nożna,
koszykówka, czy
siatkówka.  Nawet
zwykły spacer może
być przyjemny i
pożyteczny dla
każdego z nas.
Ciekawym zajęciem
dla dzieci w wieku

szkolnym może być
też nauka gry na
różnych instrumentach.
Z pewnością po takich
aktywnych działaniach
i wysiłku fizycznym
każdy doceni chwilę
wypoczynku.
Cudownie jest przecież
odpocząć w fotelu i
przeczytać jakąś
interesującą książkę. 

tekst: 
Krzysztof 

Wiącek

Uczniowie na warsztatach

Wypoczynek 
bez 

k o m p u t e r a !

Projekt Kulthurra!
ruszył pełną parą. W
pierwszym tygodniu
listopada odbyły się
warsztaty
fotograficzne w
terenie, których
celem było poznanie
historii Wielkiej Wsi,
utrwalonej na
starych fotografiach!

Pierwszym zadaniem
w ramach realizacji
projektu było
sfotografowanie
miejsc ukazanych na
starych zdjęciach.
Fotografie
przyniesione przez
mieszkańców dały
nam wiele do
myślenia. Wielka Wieś

zmieniła się i to
bardzo! Szybko się
okazało, że obecne
oblicze miejscowości
ma niewiele
wspólnego z tym, co
pokazują nam stare
fotografie. Po
dawnych
zabudowaniach został
y tylko wspomnienia,

a niektóre obiekty
przeszły zupełną
metamorfozę. Tylko
dzięki rozmowom z
mieszkańcami udało
nam się je
zlokalizować. Zmiany,
które zaszły w naszej
wsi na przestrzeni lat,
świetnie pokazują
zdjęcia zrobione przez

uczniów. Efekty zajęć
w terenie zostaną
wykorzystane do
kalendarza, który ma
powstać na podstawie
zebranego materiału. 
A co dalej? 
Już niebawem nasza
młodzież wespół z

Klubem Seniora
weźmie udział w
warsztatach z fotografii
portretowej.
Co z tego wyniknie?
Przekonacie się już
wkrótce!

AH

Projekt Kulthurra!  ruszył!
- Z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi

AH

Int
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...życzymy powodzenia
w kolejnym etapie!

kl. la Sara Nabagło
kl. l b Maria Syc 
kl. ll  Aleksandra
Sałęga 
kl. lll  Aleksandra Wojtal
kl. lV  Szymon
Borusiewicz
kl. V Julia Pac (Julka to
rekordzistka, jeśli
chodzi o medale)
kl. VI  Monika Galon 
Wśród nagrodzonych
znalazły się trzy nasze
redakcyjne koleżanki,
którym serdecznie

gratulujemy. Wszyscy
uczniowie dostali
gorące brawa.
Laureatom pierwszych
miejsc zrobiono
pamiątkowe zdjęcia,
które prezentowane są 
na tablicy na parterze .
Jeszcze raz
wszystkim gratulujemy
i życzymy dalszych
sukcesów.
Powodzenia!

tekst:
Monika Galon

W naszej szkole
tradycją stały się
apele organizowane
przez Samorząd
Uczniowski.
Członkowie informują
na nich społeczność
o swoich działaniach
oraz udziale w
różnych akcjach
ogłaszanych przez
instytucje działające
na terenie naszej
Gminy.

4 listopada 2014r.odbył
się apel Samorządu
Szkolnego.
Przewodnicząca SU
powitała wszystkich
uczniów oraz
nauczycieli.
Samorządowcy
przypomnieli, że nasza
szkoła jest
„odblaskowa”. A z tym
się wiąże noszenie
kamizelek
odblaskowych,

które sprawiają że
jesteśmy na drodze
widoczni. Zwłaszcza,
że od sierpnia wszyscy
poruszający się w
terenie
niezabudowanym mają
obowiązek noszenia
elementów
odblaskowych. A nasz
placówka mieści się
przecież przy ruchliwej
drodze Kraków-
Olkusz. 
Następnie kolejne
osoby z samorządu
dziękowały wszystkim
za zbieranie zakrętek i
makulatury .Opiekun
Samorządu pani 
Paulina Piotrowska
podsumowała pierwszy
w tym roku konkurs
,,Uczeń na Medal " za
okres wrzesień-
październik.
Medalistami,
najlepszymi
z najlepszych, są:

Klasa III wybrała się
na wycieczkę, której
celem był Zamek
Królewski na
Wawelu.
Zwiedzaliśmy
komnaty królewskie,
poznając ciekawe
historie z nimi
związane. Mnie
najbardziej się podobał
a opowieść o
mówiącej głowie sufitu
Sali poselskiej.

Legenda mówi, że
pewnego razu król
Zygmunt August
zmęczony słuchaniem
skarg swoich
poddanych niezbyt
uważnie wysłuchał
ostatniej. Wydawał
wyrok, który
zgromadzonym w Sali
wydał się
niesprawiedliwy. Bali
się zwrócić uwagę
królowi. I wtedy

z sufitu odezwała się
głowa mówiąc „-
Wyrok Twój królu nie
jest sprawiedliwy!”
Wszyscy byli
zaskoczenia,
Zygmunt August
wysłuchał jeszcze raz
skargi i zmienił wyrok.
Ale następnego dnia
kazał swoim
rzeźbiarzom, aby
zasłonili jej usta.
Podobno od tamtej

pory, żadna z głów
pod sufitem już nie
ożyła i nie przemówiła.
Pani przewodnik
opowiadała też o
królach polskich,
którzy zamieszkiwali
zamek.
Na zakończenie
dostaliśmy kartę z
zadaniami, które
sprawdzały naszą
wiedzę.

Julia Marynko

Jesteśmy 
wzorem dla innych!

Podsumowanie szkolnego konkursu 
Uczeń na Medal za etap 
wrzesień - październik.

Śladami królów... - historie z zamku 
na Wawelu!

Zamek na Wawelu
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Jak wygląda życie smoków?
- spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej

Zerówka w bibliotece

Magiczne krzesło w czerwonym kolorze...
- recenzja książki "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło" Andrzeja Maleszki
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Nasza szkoła została
zaproszona przez
Gminną Bibliotekę
Publiczną do udziału 
w projekcje
„Narodowy Program
Promocji Czytelnictwa
2014-2020”. Dzięki
niemu zostały
przekazane do
biblioteki szkolnej
nowości wydawnicze,
przygotowano też
szereg konkursów
zachęcających

do czytania. Już teraz
mamy dla Was
recenzję Amelii
Litewki!

Przeczytałam z
wypiekami na twarzy
kolejny raz I tom
książki autorstwa
Andrzeja Maleszki
„Czerwone krzesło” z
serii Magiczne
Drzewo. 
Powieść zaczyna się
od historii

olbrzymiego, starego
dębu, w który podczas
burzy trafia piorun.
Drzewo miało
cudowną moc, lecz
nikt o tym nie wiedział.
Z dębu ludzie zrobili
setki różnych
przedmiotów. W
zwyczajnych
rzeczach ukryła się
siła i magia.
Z tego właśnie drewna
powstało czerwone
krzesło. Jaką moc

kryje? Czy Filip, Kuki i
Tośka zdołają
odczarować swoich
rodziców? Kim jest
Marcelina?
Fantastyczna
opowieść o trójce
dzieci, które znalazły
krzesło spełniające
życzenia. 
Gorąco polecam do
przeczytania w
jesienne wieczory!

Amelia Litewka

.

4 listopada klasa
„0” wybrała się do
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Wielkiej Wsi na
spotkanie z książką!
Z uśmiechem na
twarzach dzieci
dotarły na miejsce,
gdzie czekał na nich
Pan Wójt Tadeusz
Wójtowicz wraz
z Panią Dyrektor
Joanną Patej. 
Przedszkolaki
z zaciekawieniem
słuchały czytanej

przez Pana Wójta
historii o życiu
smoków, które jak się
okazało tylko
z pozoru są
niebezpieczne
i straszne. 
Bohaterowie Beaty
Krupskiej nie są
podobni do żadnego
bajkowego gada. 
Noszą na szyjach
termosy z zupą
ogórkową, wcinają
smażone na maśle
muchomory i nie
potrafią latać, choć

ogniem czasami zieją
. Na zimę natomiast
zapadają w sen
niedźwiedzi – albo
raczej smoczy!  Nie
można ich nie lubić,
a to choćby dzięki
pomysłowości
i poczuciu humoru.
Lektura
przeniosła naszych
maluchów na
smoczą polanę, na
której mieszkają inne
postaci – już nie tak
przyjazne, jak
tytułowe

smoki. Najmłodsi
mieli okazję spotkać
na niej żabę, której
nikt nie lubił, bo miała
wyłupiaste oczy i
pryszcze na plecach!
Lektura Krupskiej
przysporzyła dzieciom
wiele radości,
a przede wszystkim
była dla nich skarbnic
ą życiowych
mądrości. Przy tej
okazji przedszkolaki
miały możliwość
przypomnieć sobie
znane im legendy,

jak choćby o smoku
z krakowskiej
Smoczej Jamy. 
W  tych smoczych
charakterkach, jak
w zwierciadle,
niejeden człowiek
mógłby się przejrzeć. 
Dzieci miały
dużo zabawy
i śmiechu, co jest
dowodem na to, że
opowiadanie bardzo
im się podobało.

MB

GBP

.


