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    PROJEKT DO NIEPODLEGŁEJ ZAKOŃCZONY WIDOWISKIEM 
                W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OCHOJNIE!
                                   

       W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wraz z UKS Feniks, Szkołą Podstawową
w Rzeszotarach, Zespołem Szkół i Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych, a pod
patronatem Gminy Świątniki Górne i przy wsparciu finansowym Powiatu
Krakowskiego oraz Programu Niepodległa realizowała projekt pod hasłem: Do
Niepodległej.
     Działania podjęte w jego ramach miały szeroki zakres. Jeszcze w październiku
odbył się rajd rowerowy- uczniowie z biało- czerwonymi chorągiewkami przejechali
trasę do Świątnik Górnych, gdzie wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Wiele osób
wzięło udział w konkursie fotograficznym i plastycznym o tematyce patriotycznej
przeprowadzonym przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach.
     Zwieńczeniem działań podjętych w projekcie “Do Niepodległej” było przepiękne,
artystyczne widowisko zaprezentowane w Szkole Podstawowej w Ochojnie w dniu 19
listopada 2021r.
Przybyli na nie rodzice uczniów i zaproszeni goście.
     Śliczną scenografię i występ artystyczny z wielkim zaangażowaniem przygotowały
panie Ewa Kozłowska i Dorota Tobiasz – nauczycielki naszej szkoły. Z chórem
wystąpił pan Rafał Alicki.
Występy były pełne tańca, recytacji i śpiewu.
Mali artyści ubrani w różnorodne stroje spisali się znakomicie! Słowami nie sposób
oddać panującej w sali atmosfery pełnej wzruszenia, radości i dumy z bycia Polakiem.
Przejęci uczniowie popisali się swoim talentem wokalnym, recytatorskim i tanecznym.
     Oprócz uczniów naszej szkoły wystąpiły dzieci z zerówki tańcząc krakowiaka, a
także chórek dziewczęcy z Rzeszotar oraz grupka teatralna uczniów z Zespołu Szkół w
Świątnikach Górnych ze scenką prezentującą losy świątnickich patriotów.
     Na zakończenie głos zabrała Pani Burmistrz Świątnik Górnych – Małgorzata Duży,
która pogratulowała wspaniałych występów uczniom i ich nauczycielom oraz wręczyła
nagrody zwycięzcom konkursów o tematyce patriotycznej. Przemówili również
dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, którzy podkreślili, że podjęte działania
przyczyniły się do budowania patriotycznej i twórczej postawy w naszej społeczności.
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                JAK UCZCILIŚMY 103. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI?

 Już po raz 9. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział   w Międzyszkolnym Konkursie Poezji 
 Patriotycznej   organizowanym przez 
 Niepubliczną  Szkołę   Podstawową Victoria 
 Center   we Wrząsowicach.
 W tym roku reprezentowali naszą szkołę: Tomasz 
 Pęgiel z klasy V i Marcel Sikora z kl. VII.
 Już po raz 9. uczniowie naszej szkoły wzięli udział
 W kategorii uczniów z klas IV - VIII, 3. miejsce 
 w  konkursie zajął Tomek Pęgiel.
                                                      GRATULUJEMY!

  
      W ramach projektu Do Niepodległej był
zorganizowany Międzyszkolny Konkurs
Fotograficzny, celem którego było ukazanie miejsc i
ludzi z naszej okolicy, związanych z walką o
niepodległą ojczyznę i jej budowaniem.
Konkurs przeprowadziła Szkoła Podstawowa w
Rzeszotarach, a dwaj uczniowie z naszej szkoły:
Maciej Kofin z kl. V i Jakub Romaniec z kl. IV b
otrzymali w nim wyróżnienia.
                                                     GRATULUJEMY!

 Dla uczczenia Niepodległej Polski przedstawiciele
naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym
zorganizowanym przez Zespół Szkół w Świątnikach
Górnych w ramach projektu Do Niepodległej.
Uczestnicy rajdu z różnych szkół pokonali
wyznaczoną trasę z flagami narodowymi i spotkali się
w Świątnikach Górnych przy budynku szkół średnich,
gdzie wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

konkurs

Przedstawiciele naszej szkoły z pocztem
sztandarowym w dniu Narodowego Święta
Niepodległości wzięli udział w gminnych obchodach
11 listopada w Świątnikach Górnych, uczestnicząc we
mszy świętej i uroczystościach pod pomnikiem
"Synom tej Ziemi".
10 listopada odbyła się też w szkole akademia
przygotowana przez siódmoklasistów.

recytatorski
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                            MOJA PASJA...

PERKUSJA TO JEST TO...

.

Fortepian moje marzenie...

  Jestem uczennicą klasy 5, a moją pasją jest muzyka. Kiedy miałam 10
lat zaczęłam chodzić do Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych. W
szkole uczę się nie tylko gry na instrumencie, ale mam też zajęcia z
kształcenia słuchu oraz rytmikę.
Gram na fortepianie i uważam, że wychodzi mi to coraz lepiej.
Zaczynałam od krótkich etiud i zestawów nut, które miały na celu
nauczyć mnie układu klawiatury fortepianu. Codziennie ćwiczę grę około
20 minut. Czasami bywam zniechęcona, ale gdy opanuję utwór,
wykonuję go z przyjemnością. Gdy jestem dobrze przygotowana lubię
dzielić się muzyką z publicznością. Niestety przez pandemię nie miałam
wielu okazji, by to czynić. Moje występy ograniczały się do egzaminów i
audycji nagrywanych w postaci filmików. Na szczęście teraz
funkcjonujemy w miarę normalnie i właśnie biorę udział w konkursie
Minotaur, na którym gram utwór pod tytułem Malaguena (czytaj:
malagenia). Trzymajcie za mnie kciuki!

                                                                          Zuzanna Michałowska

Perkusja to połączenie ośmiu instrumentów:
trzech talerzy (hi-hat, ride i crash), czterech bębnów (bęben basowy,
werbel, tom 1, tom 2 i floor tomu).
Właśnie ten instrument zrobił na mnie wrażenie i postanowiłem nauczyć
się gry na nim w szkole muzycznej.
Kiedy zacząłem naukę byłem zdziwiony, bo okazało się, że to nie tylko
perkusja, ale jeszcze kilkanaście innych instrumentów.
W szkole muzycznej nie tylko uczymy się etiud (krótki utwór w muzyce,
mający na celu doskonalenie gry) i utworów, bo uczymy się też techniki
gry.
Na zestawie perkusyjnym trzyma się inaczej nadgarstki niż przy samym
werblu i dlatego uczy się techniki na kilku instrumentach.
W 5 klasie cyklu 6-letniego dochodzi fortepian.
Cieszę się, że mam taką pasję, bo grając na perkusji można się wyżyć,
kiedy jest się zdenerwowanym.
                                                                                        Maciej Kofin
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                                            WYCIECZKA   DO KRAKOWA  KLASY V i VI
                           Dnia 22 listopada uczniowie klas V i VI pojechali na wycieczkę do Krakowa.
             Celem tego wjazdu był spacer po parku Jordana oraz obejrzenie spektaklu w teatrze Groteska.

 
     Najpierw, pomimo niezbyt sprzyjającej pogody,
udaliśmy się do parku Jordana na spacer, podczas
którego oglądaliśmy ustawione wśród alejek popiersia
sławnych i zasłużonych dla naszej ojczyzny Polaków.
Pamiątkowe zdjęcie zrobiliśmy sobie przy pomniku
niedźwiedzia Wojtka, który z polskimi żołnierzami
przeszedł szlak bojowy z Iranu aż do Włoch, gdzie
brał udział w walkach o Monte Cassino ( pomagał
nosić skrzynki z amunicją). Zmarł po wojnie w zoo w
Edynburgu. .

.

.

   
   

Następnie w teatrze Groteska obejrzeliśmy
wyreżyserowany przez A. Weltschek"a.
spektakl "Kapelusz za sto tysięcy" zrealizowany
na podstawie powieści Adama Bahdaja.
   Przedstawienie przeniosło nas w czasy PRL-u
do nadmorskiej miejscowości, gdzie Krysia
(pseudonim Dziewiątka) wraz z kolegą Maćkiem
podjęli się śledztwa w sprawie zaginionego
kapelusza oraz wykradzionych  profesorowi 
ważnych wzorów w niebieskiej teczce. Opowieść
ta była pełna zwrotów akcji i niezwykłych
wydarzeń.
       Podobała nam się gra aktorów, a szczególnie 
 Dominiki Guzek  wcielającej się w rolę Dziewiątki. 
W przedstawieniu było dużo tańca i śpiewu.
Scenografię stanowiły prostokątne ściany, na
których wyświetlano obrazy domów, ulicy, las.
Akcja trzymała nas w napięciu, choć nie
wszystkich przez cały czas.
      Przyjemnie było poznać historię kapelusza,
którego wartość z dnia na dzień za sprawą
loteryjnego kuponu mogła kolosalnie wzrosnąć z
dnia na dzień.

                                                   uczniowie kl. V
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                    KWIATOWY KĄCIK BASI

              22 listopada - Dzień Życzliwości
W naszej szkole było dużo radości w Dniu
Życzliwości.
Ubierając stroje w żółtych kolorach
wprowadziliśmy promyk słońca do szkoły w
ponury listopadowy dzień. Wszyscy byli dla
siebie niezwykle mili i uprzejmi, a wielu
wykorzystało szkolną pocztę, by przesłać
wybranym osobom karteczkę z miłym słowem.
Zostaliśmy też obdarowani przez organizatorki 
święta Panie psycholog i pedagog- cukierkami z
pięknymi cytatami 
Mamy nadzieję, że uśmiech i pozytywne, pełne
sympatii nastawienie do drugiej osoby
zostanie z nami na zawsze.

Begonia Koralowa

                  KWIATOWY  KĄCIK BASI
Hej ! jestem Basia. Lubię zajmować się roślinami. 
W domu mam mnóstwo kwiatów. Podzielę się z wami
radami na temat ich pielęgnacji.

Bananowa odżywka
Wykonanie:
Obieramy dojrzałego banana i jego skórki kroimy w
paski, wkładamy do pojemnika i zalewamy 1 litrem
letniej  wody. Następnie skórka odmacza się w wodzie
około 2 tygodnie. Po tym czasie odżywka jest już
gotowa! Możemy już wyrzucić skórki
i przechowywać sam płyn.

Zastosowanie:
Podlewamy tą odżywką kwiaty doniczkowe raz w
tygodniu-ilością równą połowie szklanki.
Dzięki temu płynowi kwiaty będą piękne i odżywione. 

 Redakcja: opiekun- pani Anna Nowak; redaktorzy: Basia Sarga, Maciej Kofin, Zuzia Michałowska

Dzień

Życzliwości

2021

Barbara Sarga

Życzliwości

Dzień

Dzień Życzliwości
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