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jubileusz

W ostatnim roku, poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowaliśmy
nad organizacją uroczystości 160-lecia szkoły.  Chcieliśmy godnie

uczcić święto, jakim jest Jubileusz 160-lecia szkoły. Dzisiaj możemy 
powiedzieć z całą stanowczością i wielką satysfakcją, że organizacja

uroczystości jubileuszowych zakończyła się sukcesem. 
Byliśmy zaszczyceni, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Państwa udział w uroczystości był dla nas wyróżnieniem i
świadectwem sympatii, jaką darzycie Państwo szkołę.

Dzięki  Wspólnym wysiłkom wielu osób dobrej woli
mogliśmy szczególnie w ostatnich dniach być dumni z

naszej szkoły, jej historii i tradycji. 

Uroczystość Jubileuszu 160-lecia naszej szkoły  już za 
nami ! Była to okazja do niezapomnianych spotkań, 

radosnych wzruszeń i wrażeń. 

Dziękujemy  wszystkim Gościom, którzy swoim
przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami,

złożyli nam wiele wspaniałych życzeń i gratulacji, obdarzali
ciepłym uśmiechem. Dziękuję za opowieści o szkole i wiele

wzruszeń.
 Gorące podziękowania kierujemy do wszystkim
nauczycielom, którzy poświęcali swój czas przed

Jubileuszem  i podczas organizacji Pikniku Rodzinnego,
 podejmując się wielu zadań oraz pracownikom

administracji, obsługi za włożony wysiłek i pracę, aby
szkoła była przygotowana na przyjęcie Gości. 

 Księdzu Proboszczowi składamy serdeczne Bóg Zapłać
za modlitwę i piękny śpiew podczas Mszy Świętej.

Serdecznie dziękujemy  Artystom, którzy swoimi
występami w czasie  Jubileuszu  uświetnili obchody 160-

lecia.
Szczególne gorące podziękowania kierujemy do Pani

Doroty Ruśkowskiej za reżyserię filmu pt. "Korczak" oraz
pełne wyczucia wspieranie młodych aktorów.

Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży
Pożarnej za wsparcie w organizacji obchodów 160-lecia 
poprzez udostępnienie strażniczy na czas uroczystości. 

Dziękujemy serdecznie Sympatykom Szkoły, Dyrektorom
instytucji i Sponsorom, którzy udzielili wsparcia w

organizacji obchodów 160-lecia. 

Dziękujemy nauczycielom i uczniom przygotowującym
sale lekcyjne na powitanie gości, ministrantom, wszystkim
tym, którzy pracowali w obsłudze głównych uroczystości.
Wasz uśmiech, wysoka kultura pomogły godnie uczcić to
wspaniałe święto. Podziękowanie składamy Samorządowi

Uczniowskiemu.

Słowa podziękowania kierujemy do licznego grona uczniów,
którzy swoją obecnością oraz postawą w pocztach

sztandarowych szkoły uwznioślili uroczystości
jubileuszowe.

 Uczniowie zapamiętają nasz Jubileusz na lata. Wasz
Występ potwierdził profesjonalizm i wszechstronne

zdolności oraz sprawił, że mogliśmy poczuć dumę, że
wszyscy tworzymy społeczność Szkoły Podstawowej w

Polance. 

Gorące podziękowania kierujemy do
 Pana Dyrektora 

za wspieranie naszych przygotowań
jubileuszowych.

Dziękujemy za wsparcie, na które mogliśmy
liczyć każdego dnia, za wiele cennych

wskazówek, za ogromne serce, które włożyli
wszyscy  w organizację uroczystości

jubileuszowych. Dziękujemy wszystkim za
stworzenie podniosłej, uroczystej atmosfery.

jubileusz
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To już wspomnienie
                                                         Obchody 160-lecia Szkoły                                                       

  
              W dniu 8 czerwca 2022 roku obchodziliśmy niecodzienne święto –160 urodziny naszej Szkoły. Uroczystości w  budynku szkolnym poprzedziła
Msza św. Kościele w Polance odprawiona przez wielebnego  księdza Proboszcza Wojciecha Nitkę. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali uczniowie
naszej Szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Pani  Dorota Skwarek - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Pan
Andrzej Łojek - zastępca Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Pan Jarosław Szlachetka- Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Mateusz
Szlachetka - wiceburmistrz Myślenic, Pani  Małgorzata Ciemińska- Naczelnik Wydziału Edukacji,  przedstawiciele władz i organizacji  samorządowych,  emerytowani
pracownicy,  rodzice, uczniowie i przyjaciele Szkoły.
            Zgromadzonych powitał Dyrektor Szkoły  – pan Adam Pawlikowski. Pan Dyrektor podkreślił, że szkoła to miejsce, w którym  podejmowane są 
działania inspirujące przyszłość i kształtujące tożsamość lokalną Polanki.
Kolejną część uroczystości stanowił aktorski popis naszych uczniów, którzy pod kierunkiem Pani Agaty Burkat przedstawili zebranym gościom 160- letnią wędrówkę
pokoleń przez epoki, których wysiłki przyczyniły się do powstania i rozwoju naszej szkoły. 
        Niecodziennym akcentem w programie uroczystości była przedpremierowa emisja filmu „Korczak ” zrealizowanego przy współpracy z MOKiS w reżyserii Pani
Doroty Ruśkowskiej. 
         Zwieńczeniem uroczystości stało  się uroczyste zasadzenie przez Pana Dyrektora przed budynkiem szkoły dębu "Korczak". 
Z okazji Jubileuszu nauczyciele naszej Szkoły zorganizowali wiele wystaw okolicznościowych, m.in. wystawę obrazującą historię szkoły, patrona, 
osiągnięcia uczniów klas młodszych i starszych. 
          Miejscem, w którym zebrani goście dzielili się wrażeniami i wspomnieniami stały się klasy lekcyjne, przekształcone na tę okoliczność w szkolną kawiarenkę. 
         Jubileusz  naszej szkoły odbił się szerokim echem w lokalnych mediach. 
                                         
                                
                                    8 czerwca 2022 roku  na pewno pozostawi niezatarty ślad w pamięci niejednego z nas.
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Na finiszu
                    Miesiąc maj był najważniejszym miesiącem dla naszych ósmoklasistów w ich całej 8-letniej karierze w szkole podstawowej.                               
          Zrobiłam doświadczenie i przeprowadziłam więc dwa wywiady: pierwszy tuż przed egzaminem i drugi zaraz po egzaminach.                               
Możecie teraz porównać wypowiedzi i wyciągnąć wnioski dla siebie na przyszłość. Pierwszy wywiad przeprowadziłam z czworgiem uczniów,          zadając

im 7 pytań:: 

       Wywiad z 8-klasistami tuż przed ważnym dla nich egzaminem     
                                                 ósmoklasisty
1 Jak myślisz, jaka lektura pojawi się na egzaminie z języka polskiego?
2 Jak myślisz, co będzie Ci sprawiało największą trudność na egzaminie z matematyki?
3 Czego obawiasz się na egzaminie z j. angielskiego?
4 Jaki przedmiot sprawi Ci największą trudność?
5 Wolisz napisać rozprawkę czy opowiadanie ? Uzasadnij swoją decyzję.
6 Jak myślisz, ile będziesz miał/a procent na egzaminach?
7 Jaki z czasów jest najtrudniejszy z j. angielskiego?

Wywiad 1 przeprowadzony z Natalią.
N.K: 1 Spodziewam się, że będą „Dziady” lub „Zemsta”.
2 Zadania otwarte.
3 Obawiam się, że temat emaila będzie trudny .
4 Najgorzej chyba matematyka.
5 Lubię pisać to i to , jednak jak piszę opowiadanie, to zawsze się rozpisuję i nie mogę skończyć.
6 J.polski : od 70 w górę , Matematyka: 50+ , J.angielski : 60+
7 Na razie każdy.

Wywiad 2 przeprowadzony z Igorem .
I.O : 1 „Latarnik”
2 Matematyka
3 Czasów  oraz trudnego e-maila
4 Matematyka
5 Rozprawka
6 J. ang. : 80% , J.polski: 75% , Matematyka : 35%
7 Przyszły

Wywiad 3 przeprowadzony z Mają.
M.B : 1 Myślę, że to będą „Dziady”
2 Uważam, że zadania otwarte z układaniem równań sprawiają mi największą trudność.
3 Transformacji ze słowem kluczem.
4 Żaden.
5 Rozprawkę. Czuję się w tej wypowiedzi pewniej.
6 Polski: 90-95% , Matematyka : 80-85%, J.ang:
85-90%
7 Present Perfect

Wywiad 4 przeprowadzony z Natalią N.
N.N: 1 „Kamienie na szaniec” lub „Dziady”
2 Pierwiastki i zadania tekstowe
3 E-mail
4 Matematyka
5 Rozprawka
6 Polski : 80%, Matematyka : 60% oby, J.ang : 70%
7 Past Simple
Dziękuje bardzo osobom z klasy 8 za odpowiedzi na pytania.                                
                                                                                                                                                                                                                   Patrycja D.
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                                     Już po, czas ruszać dalej…..

Teraz krótki wywiad, który przeprowadziłam z tymi samymi uczniami tuż po
egzaminach.. Oto pytania:

1 Czy „Zemsta” sprawiała ci trudność, czy może odwrotnie?
2 Co było trudne na egzaminie z matematyki?
3 Co wybrałeś/aś: rozprawkę, czy opowiadanie? O czym napisałeś?
4 Oceń w skali od 0 do 10 trudność z matematyki.
5 Oceń w procentach, jak napisałeś egzaminy, kiedy jesteś już po nich?
** Podaj poradę dla uczniów klasy 7, których za rok czeka to samo. 

1 Wywiad przeprowadzony z Mają.
1. Nie
2. W sumie 1 zadanie sprawiło trochę trudności.
3. Rozprawkę. Napisałam głównie o tym, co było w poleceniu, czyli o przyjaźni.
4. 1/10
5. Polski 90-95% , Matematyka 88%, J. angielski 90-95%
**Jeżeli się przyłożycie od początku, to nic was nie zaskoczy, serio. I jeszcze koniecznie lepiej uczyć się kilka tygodni przed egzaminem niż np. 3 dni
przed. Te ostatnie dni mają być na odpoczynek. Nie stresujcie się, bo mogę się założyć, że niejeden sprawdzian był trudniejszy niż ten egzamin.

2 Wywiad przeprowadzony z Igorem O.
1. Bardzo łatwa
2.Graniastosłupy
3.Rozprawka
4. 6/10
5. Polski 90% ,Matematyka 35% , J. angielski 90%
**nie stresować się, to są tylko egzaminy, nic nie wniosą do waszego życia.

3 Wywiad przeprowadzony z Natalią K.
1. Szczerze, to jakiegoś problemu mi ta lektura nie sprawiła, tym bardziej, że dobrze przerobiliśmy ją na polskim.
2. Zadania nie były jakieś trudne, tylko bardziej podchwytliwe.
3.Wybrałam rozprawkę. Temat był o tym, czy zgadzam się ze sformułowaniem: Łatwiej pokonywać trudności z przyjacielem.
4. 7/10
5. Polski 75% w górę , Matematyka 80% w górę, J. angielski 60% w górę
**Co do tych porad to na pewno, żebyście się nie stresowali i podeszli do tego na luzie. Nie uczcie się dzień przed egz., jedynie jakieś małe powtórki
. Napiszecie na pewno dobrze i nie ma się czego bać.

Bardzo dziękuję uczniom z klasy 8, którzy cierpliwie odpowiadali na moje dociekliwe pytania.

                                                                                                                                                                                                        Patrycja D.
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                ZWYKŁA NIEZWYKŁA  BIBLIOTEKA                     
     Biblioteka szkolna to prawdziwa kopalnia wiedzy. Przez

wielu uczniów niedoceniana. Warto jednak przełamać
niechęć i odwiedzić to magiczne miejsce. Znajdziemy tam

informacje na wiele tematów.
  Zakurzone nieco encyklopedie to istne skarbnice wiedzy.

Warto poświęcić czas i energię na zgłębienie wiedzy,
której niejednokrotnie nie znajdziemy w Internecie.

Satysfakcja, jaką odczujemy po odnalezieniu potrzebnej
nam wiadomości, będzie wielka i uzasadniona. Lecz

biblioteka to nie tylko encyklopedie. To cała gama różnych
gatunków książek. Od obyczajowych, przez historyczne,

science-fiction,  przygodowe, na fantastyce kończąc.
Naprawdę każdy znajdzie książkę dla siebie. Nie można
nie wspomnieć o nowych nabytkach, są nimi: „List do

Króla” autorstwa Tonke Dragt. To trzymająca w napięciu
powieść rycerska, która doczekała się ekranizacji. Kolejną
serią książek jest „Aru Shah” Roshani Chokshi. Pierwszy

tom pt. „Aru Shah i Koniec czasu”. To pomieszanie
hinduskiej mitologii i fantastyki. Opowiada o przygodach

dziewczynki imieniem Aru, która pragnąc akceptacji
bogatych rówieśników z prywatnej szkoły, do której

uczęszcza, zapala przeklętą lampę, nieświadomie
uwalniając starożytnego demona. 

                                                                                            
                                                                                               NAJLEPSI   Z   NAJLEPSZYCH

Miesiąc maj upłynął w naszej szkole pod hasłem samych sukcesów. Nie sposób wymienić wszystkie, po szczegóły zapraszamy na naszą stronę
internetową. Nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni w takich akcjach i konkursach jak:

-X Festiwal Młodego Aktora w Kętach w kategorii Interpretacji Bajki i  Baśni -3 miejsce Hania Mizera (kl.4)
-XIX edycja Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania- 1 miejsce Zofia Mizera (kl.7)

-gminny konkurs  plastyczno- literacki  „ Znam twórczość Marii Konopnickiej” - 1 miejsce  Blanka Maślerz 
- Konkurs segregacji odpadów w Gminie Myślenice- II miejsce dla naszej szkoły. Szkoła uzyskała kwotę 2670 złotych za zbiórkę i segregację

odpadów. Pieniądze zostaną przelane na konto szkoły i zostanie za nie zakupione wyposażenie szkoły.

    Zainteresowania naszych uczniów
W tym wydaniu gazetki przedstawię wam zainteresowania uczniów naszej szkoły. Wszyscy mamy jakieś zainteresowania, jedni lubią sport, inni sztukę, a
jeszcze inni kochają zwierzęta. Pasje te są bardzo ciekawe i niektóre naprawdę zadziwiające. Na swój sposób każdy jest indywidualistą.

Wielu uczniów naszej szkoły zainteresowało się ostatnimi czasy siatkówką. W szkole są organizowane SKS, które prowadzi trener Pan Rafał, nasz
wspaniały nauczyciel wf-u. Zachęcam wszystkich do treningów, można tutaj realizować swoją pasje do gry, miło spędzić czas w przyjacielskiej atmosferze.

Wielu chłopców z naszej szkoły uwielbia grać w piłkę nożną, jeżdżą na zawody międzyszkolne, niektórzy też swoją pasję rozwijają w naszym wiejskim
klubie Staw Polanka. Każdy chłopiec z naszej szkoły ma możliwość treningu, ponieważ są one w różnym przedziale wiekowym. Oczywiście inne dziedziny

sportu też są przez nas uprawiane, m.in. moja ukochana siatkówka, także gimnastyka artystyczna czy jazda konna. Niektórzy wyjeżdżają na zawody,
mecze, a niektórzy trenują rekreacyjnie, aby się zrelaksować. Inni z kolei wolą zainteresowania takie jak np. szachy, rysowanie, śpiewanie czy układanie
kostki Rubika. W naszej szkole funkcjonuje  liga szachowa, w której sporo osób rywalizowało ze sobą, jednak ostatecznym zwycięzcą  w  bieżącym roku

szkolnym został  bezkonkurencyjny Kamil Sz.
Każde zainteresowanie jest na swój sposób ciekawe i rozwija umiejętności. Według uczniów takie zajęcia ich relaksują i uspokajają, szczególnie z muzyka,
która pobudza ich wyobraźnię i kreatywność. Dzięki swoim pasjom można w nietypowy sposób wyrazić siebie oraz miło spędzić czas.

                                                                                                                                                                                                                             Kaja G.

 Na półkach znajdziecie również kolorowe komiksy,
przyciągające kolorowymi rysunkami i lekką treścią. Są

doskonałym dodatkiem po przeczytaniu obowiązkowych
lektur. Wśród nich znajdziecie kultowe serie: „Tytus,

Romek i Atomek” autorstwa Henryka Chmielewskiego
„Papcia Chmiela”, „Kajko i Kokosz”, „Kaczor Donald” i
wiele innych. Nowościami wśród lektur uzupełniających

są: „Zwiadowcy” tom 1  i „Baśniobór”. Obie książki
polecam. Gdybym miał możliwość wyboru dodatkowych
książek do omówienia na lekcji, wybrałbym następujące

tytuły: „Babcia na Jabłoni” Miry Lobe, to mądra i
dowcipna opowieść o chłopcu i jego nietypowej babci. Dla

młodszych klas: „Filip, lis i magia słów” Elżbiety
Zubrzyckiej. To ważna książka, niepozorna zabawa w „ja
jestem” udowadnia, że dobre słowa mają moc. Nie mogę

nie wymienić pierwszego tomu serii „Wojownicy” pt.
„Ucieczka w dzicz”, który opowiada o zwykłym domowym

kocie imieniem Rdzawy, który mimo pełnej miski i
ciepłego kąta zapragnął prawdziwej wolności.

  Na koniec wspomnę, że w bibliotece znajduje się kącik
czytelniczy. Na miękkiej pufie można się zrelaksować i

poczytać ulubioną książkę.

                                                                                                      Kamil Sz.
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WOLONTARIAT
W tym wydaniu gazetki zaprezentuję Wam, jak wiele ciekawych inicjatyw ma miejsce w naszej szkole. Miesiąc maj

upłynął pod znakiem szkolnego wolontariatu. To on zdominował nasze szkolne działania. Oto kilka z nich: 

1. Pierwsza akcja była zorganizowana dla zwierzaków ze schroniska. Zbieraliśmy: suchą karmę, smaczki oraz puszki.
Zebraną żywność dostarczyliśmy do ,,Przytul Sierściucha”. Za podarowaną karmę dla psiaków i kociaków

otrzymaliśmy ogromne podziękowania. Dzięki nam Irminka, Pączuś, Alladyn, Baltazar i inne zwierzaki będą miały pełne
brzuszki.

2.  Kolejną akcją wolontariatu był kiermasz ciast, który trwał 2 dni. Uczniowie naszej szkoły mogli przynosić wypieki.
Akcja ta przerosła nasze oczekiwania, mile nas zaskakując, gdyż każdy z uczniów się do niej przyłączył, zarówno w

wypiekach jak i w kupowaniu. 

3. Następną akcją, jaką poprowadziliśmy, była zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy, podczas której uczniowie naszej
szkoły jak zwykle nie zawiedli,  organizując potrzebne przedmioty takie jak: środki czystości, żywność, ubrania,
lekarstwa, środki opatrunkowe. Ta akcja udowodniła, iż uczniowie wraz z rodzicami mają otwarte serca i chętnie

pomagają naszym braciom z Ukrainy. 

4. Należy także wspomnieć o ostatnich czwartkowych i piątkowych akcjach kulinarnych takich jak: dzień gorącej
czekolady, dzień frytek, dzień gofra, dzień galaretki. Wszystko w jednym celu, by nasza szkoła "piękniała w oczach". 

Częściowy dochód, jaki uzyskaliśmy z wszystkich naszych marcowych akcji,
przeznaczyliśmy na wyprawkę dla uczniów, którzy przybyli do naszej szkoły z Ukrainy. Reszta

pieniędzy zostanie zainwestowana na wyposażenie naszej wymarzonej Sali do robotyki.
NALEŻĄ SIĘ WIELKIE PODZIĘKOWANIA CAŁEJ NASZEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI, BO TO

DZIĘKI WAM MOŻEMY DZIAŁAĆ, ZAWSZE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ, DZIĘKUJEMY!!!!
Koordynatorem wszystkich akcji wolontariatu jest nasza Pani Anita, która zawsze nas

wspiera i pomaga realizować nasze pomysły. Pani Anito, za wszystko dziękujemy.
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              "Kwiateczki czerwone będą Wam całe poemata składać"

 Jak mawiał nasz wieszcz Juliusz Słowacki: "Ja się od kwiateczków  nauczyłem gadać".  Zamieszczamy więc poniżej
garść porad, jakie kwiaty siać w maju, czerwcu i lipcu.

Maj i czerwiec to doskonały moment, aby zasiać cynię, łubin i czarnuszkę lub portulaka. Nasiona tych roślin sieje się
bezpośrednio do gruntu. Należy jednak pamiętać, że te gatunki kwiatów, choć nie są zbyt kłopotliwe w uprawie, to

wymagają dość żyznej gleby.
CZERWIEC

W czerwcu wysiewamy na rozsadnik byliny: orliki, dzwonek karpacki, rogownice, sasanki, goździki pierzaste, mydlnice,
smagliczki, ubiorki. Na rozsadnik lub do skrzynek wysiewamy także rośliny dwuletnie: stokrotki, bratki, niezapominajki,

goździk brodaty. Warto wysiać je w oddzielnych poletkach lub w pojemnikach.
LIPIEC

W tym miesiącu siejemy nie tylko warzywa, ale także kwiaty. Lipiec to ostatni moment na wysiewanie stokrotek,
bratków oraz goździków. Na początku miesiąca można jeszcze zasiać niektóre gatunki kwiatów jednorocznych:

portulaki, klarkię, nagietki, nemezję i groszek pachnący.
                                                                                                                                                   Wiktoria H., Dorota B.

     Sonda wśród uczniów - Jaką porę roku lubisz najbardziej?/ Jak spędzić wakacje?
Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzono ankietę dotyczącą pytania, jaką porę roku lubią najbardziej. Największym zainteresowaniem cieszyło się
LATO. To tę opcje wybrało ponad 63% ankietowanych. Na miejscu drugim znalazła się WIOSNA, której osobiście jestem zwolenniczką- 20%.
Ankietowanym zadaliśmy również pytanie, dlaczego? Lato wybierane było z powodu pogody, wakacji oraz możliwości spotkania się ze znajomymi, kiedy
się zapragnie. Wiosna zaś wybierana była przez zwolenników oglądania, jak przyroda budzi się do życia. Z okazji zbliżających się wakacji chciałabym
poddać wam pomysły, co możecie podczas nich zrobić : ). Patrycja Sz.

1. Pomalujcie kamyki z przyjaciółmi.
2. Zorganizujcie nocowanie na trampolinie/w namiocie.
3. Spróbujcie robić codziennie inne fryzury.
4. Zróbcie sobie wycieczkę rowerową, pieszą.
5. Zróbcie w domu smoothie.
6. Upieczcie ciasto.
7. Zróbcie sobie maraton filmowy, serialowy.                                                                                                     Patrycja Sz.

               EKOLOGIA W DOMU
-Ogranicz zużycie plastiku
-Kompostuj odpady bio
-Ogranicz zużycie wody i prądu
-Wybierz produkty z targu i od rolników.
Warto pamiętać o ekologii na co dzień. Nasze
wybory oraz działania mają ogromny wpływ na
środowisko. Już teraz warto pomyśleć o
zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.
                                                    Wiktoria H.

                  Jasiu biegnie do taty:                       
                       

-Tato, dziś była kartkówka i ja nie popełniłem
żadnego błędu ortograficznego!  

- Bardzo ładnie Jasiu, a jaki był temat?           
                   
- Ułamki!

                                                                                  Wiktoria H. , Dorota B.
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Robotyki

NOWE TECHNOLOGIE WKRACZAJĄ  DO  SZKOŁY
Nasza szkoła postawiła na nowe technologie i zawody przyszłości. Dlatego już od miesiąca

możemy się uczyć w wyczekiwanej przez nas  z niecierpliwością NOWEJ PRACOWNI
ROBOTYKI I MATEMATYKI.  Sala wyposażona jest w drukarkę 3D, a w niedalekiej przyszłości

w laptopy. Do jej powstania przyczynił się Pan Dyrektor (rządowy projekt LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI)oraz wielkim staraniem Rada Rodziców (zakup mebli), za co serdecznie

dziękujemy. 
    

Przygotowanie pracowni trwało rok. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

Sala
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i mali

 Dalin Myślenice remisuje z liderem - Wieczystą Kraków

              W dniu 21 maja 2022 na Zarabiu odbył się ważny mecz piłki nożnej. Dalin Myślenice zagrał
z Wieczystą Kraków. W drużynie Wieczystej Kraków zagrali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej

– Sławomir Peszko oraz Radosław Majewski. Trenerem Gości był  Franciszek Smuda, były
selekcjoner Reprezentacji. Zainteresowanie meczem był bardzo duże, przyszło ponad 500 kibiców.

Na boisko zawodników wyprowadzali młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej Dalinu Myślenice. Ja miałem
przyjemność wyprowadzać Kowalskiego nr 5, który strzelił 2 bramki. Mecz był bardzo interesujący.

Wieczysta, która jest na 1 miejscu w tabeli, prowadziła od 38 minuty do 53 minuty. Kowalski strzelił 2
gole w 53 i 66 minucie, dając Dalinowi prowadzenie do 87 minuty. Ostatecznie mecz zakończył się

remisem 2:2. Radość była ogromna, piłkarze Dalinu Myślenice zaprezentowali się świetnie.
- Sensacja była bardzo blisko, była o włos - mówił zaraz po meczu stadionowy spiker Pan Michał

Cichoń, ten sam, który prowadził nasz Piknik Rodzinny oraz Jubileusz naszej szkoły.
Po meczu kibice Dalinu podziękowali owacją. Remis z drużyną, w której grają takie gwiazdy jak

Peszko, jest dla Dalinu jak zwycięstwo.                                             

Wielcy
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  Sportowe sukcesy Polaków w 2022 r.

     LIGA   NARODÓW Awans na mundial 2022

Wielki sukces Igi
Świątek

Nasza 21 – letnia
Iga Świątek, mimo
tak młodego wieku,

jest WIELKĄ
TENISTKĄ.

Wygrywa mecz za
meczem i zachwyca

swoją sportową
formą. Jej ostatnie
zwycięstwo było w

turnieju Miami Open
na Florydzie, Iga

pokonała w pięknym
stylu Japonkę

Naomi Osakę 6:4,
6:0 d 4 kwietnia.

 Iga 

Świątek nieprzerwanie
prowadzi w

światowym rankingu
tenisistek. Polka po 
triumfie we French

Open w Paryżu
powiększyła

przewagę nad
rywalkami. 

Iga Świątek jest nie
tylko rakietą numer
jeden w światowym
rankingu tenisistek,
to również najlepiej

zarabiająca
zawodniczka na

korcie!

Iga Świątek

Ostatnia klęska 1:6
z reprezentacją

Belgii jest jedną z
najdotkliwszych

porażek w historii
reprezentacji Polski.
Ostatni tak wysoki

upadek "Biało-
Czerwoni" zaliczyli

12 lat temu,
ulegając w

towarzyskim
spotkaniu

przyszłemu
mistrzowi świata -
drużynie Hiszpanii

0:6. Wówczas
selekcjonerem
Polaków był

Franciszek Smuda.
Miejmy nadzieję, że
Polacy się otrząsną

po tej klęsce. 
 Kibicujmy Biało –

Czerwonym.
                                 

                       
 Hubert K.

Po raz kolejny
Reprezentacja Polski

w piłce nożnej
wywalczyła sobie

awans do Mistrzostw
Świata. W meczu
barażowym, który

odbył się w Chorzowie
dnia 29.03.2022 roku,
Polska wygrała 2:0 ze

Szwecją. Gole dla
Polski strzelili: Robert

Lewandowski oraz
Piotr Zieliński. Czesław
Michniewicz jako nowy
trener piłkarzy może

zaliczyć początek
swojej pracy

w reprezentacji jako
udany. Awans biało-

czerwonych na
Mistrzostwa Świata do
Kataru sprawił wielką

radość wszystkim
kibicom. Losowanie

grup na Mundial
odbyło się 1 kwietnia,
nasi piłkarze trafili do

grupy C i zmierzą się z
Argentyną, Meksykiem

i Arabią Saudyjską.

.


	W ostatnim roku, poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowaliśmy nad organizacją uroczystości 160-lecia szkoły.  Chcieliśmy godnie uczcić święto, jakim jest Jubileusz 160-lecia szkoły. Dzisiaj możemy  powiedzieć z całą stanowczością i wielką satysfakcją, że organizacja uroczystości jubileuszowych zakończyła się sukcesem.  Byliśmy zaszczyceni, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Państwa udział w uroczystości był dla nas wyróżnieniem i świadectwem sympatii, jaką darzycie Państwo szkołę. Dzięki  Wspólnym wysiłkom wielu osób dobrej woli mogliśmy szczególnie w ostatnich dniach być dumni z naszej szkoły, jej historii i tradycji.
	Gorące podziękowania kierujemy do  Pana Dyrektora  za wspieranie naszych przygotowań jubileuszowych.  Dziękujemy za wsparcie, na które mogliśmy liczyć każdego dnia, za wiele cennych wskazówek, za ogromne serce, które włożyli wszyscy  w organizację uroczystości jubileuszowych. Dziękujemy wszystkim za stworzenie podniosłej, uroczystej atmosfery.
	Obchody 160-lecia Szkoły

	Na finiszu
	Wywiad z 8-klasistami tuż przed ważnym dla nich egzaminem
	ósmoklasisty
	Już po, czas ruszać dalej…..
	Teraz krótki wywiad, który przeprowadziłam z tymi samymi uczniami tuż po egzaminach.. Oto pytania:
	ZWYKŁA NIEZWYKŁA  BIBLIOTEKA                           Biblioteka szkolna to prawdziwa kopalnia wiedzy. Przez wielu uczniów niedoceniana. Warto jednak przełamać niechęć i odwiedzić to magiczne miejsce. Znajdziemy tam informacje na wiele tematów.   Zakurzone nieco encyklopedie to istne skarbnice wiedzy. Warto poświęcić czas i energię na zgłębienie wiedzy, której niejednokrotnie nie znajdziemy w Internecie. Satysfakcja, jaką odczujemy po odnalezieniu potrzebnej nam wiadomości, będzie wielka i uzasadniona. Lecz biblioteka to nie tylko encyklopedie. To cała gama różnych gatunków książek. Od obyczajowych, przez historyczne, science-fiction,  przygodowe, na fantastyce kończąc. Naprawdę każdy znajdzie książkę dla siebie. Nie można nie wspomnieć o nowych nabytkach, są nimi: „List do Króla” autorstwa Tonke Dragt. To trzymająca w napięciu powieść rycerska, która doczekała się ekranizacji. Kolejną serią książek jest „Aru Shah” Roshani Chokshi. Pierwszy tom pt. „Aru Shah i Koniec czasu”. To pomieszanie hinduskiej mitologii i fantastyki. Opowiada o przygodach dziewczynki imieniem Aru, która pragnąc akceptacji bogatych rówieśników z prywatnej szkoły, do której uczęszcza, zapala przeklętą lampę, nieświadomie uwalniając starożytnego demona.
	Na półkach znajdziecie również kolorowe komiksy, przyciągające kolorowymi rysunkami i lekką treścią. Są doskonałym dodatkiem po przeczytaniu obowiązkowych lektur. Wśród nich znajdziecie kultowe serie: „Tytus, Romek i Atomek” autorstwa Henryka Chmielewskiego „Papcia Chmiela”, „Kajko i Kokosz”, „Kaczor Donald” i wiele innych. Nowościami wśród lektur uzupełniających są: „Zwiadowcy” tom 1  i „Baśniobór”. Obie książki polecam. Gdybym miał możliwość wyboru dodatkowych książek do omówienia na lekcji, wybrałbym następujące tytuły: „Babcia na Jabłoni” Miry Lobe, to mądra i dowcipna opowieść o chłopcu i jego nietypowej babci. Dla młodszych klas: „Filip, lis i magia słów” Elżbiety Zubrzyckiej. To ważna książka, niepozorna zabawa w „ja jestem” udowadnia, że dobre słowa mają moc. Nie mogę nie wymienić pierwszego tomu serii „Wojownicy” pt. „Ucieczka w dzicz”, który opowiada o zwykłym domowym kocie imieniem Rdzawy, który mimo pełnej miski i ciepłego kąta zapragnął prawdziwej wolności.   Na koniec wspomnę, że w bibliotece znajduje się kącik czytelniczy. Na miękkiej pufie można się zrelaksować i poczytać ulubioną książkę.

	WOLONTARIAT
	W tym wydaniu gazetki zaprezentuję Wam, jak wiele ciekawych inicjatyw ma miejsce w naszej szkole. Miesiąc maj upłynął pod znakiem szkolnego wolontariatu. To on zdominował nasze szkolne działania. Oto kilka z nich:
	1. Pierwsza akcja była zorganizowana dla zwierzaków ze schroniska. Zbieraliśmy: suchą karmę, smaczki oraz puszki. Zebraną żywność dostarczyliśmy do ,,Przytul Sierściucha”. Za podarowaną karmę dla psiaków i kociaków otrzymaliśmy ogromne podziękowania. Dzięki nam Irminka, Pączuś, Alladyn, Baltazar i inne zwierzaki będą miały pełne brzuszki.
	2.  Kolejną akcją wolontariatu był kiermasz ciast, który trwał 2 dni. Uczniowie naszej szkoły mogli przynosić wypieki. Akcja ta przerosła nasze oczekiwania, mile nas zaskakując, gdyż każdy z uczniów się do niej przyłączył, zarówno w wypiekach jak i w kupowaniu.
	3. Następną akcją, jaką poprowadziliśmy, była zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy, podczas której uczniowie naszej szkoły jak zwykle nie zawiedli,  organizując potrzebne przedmioty takie jak: środki czystości, żywność, ubrania, lekarstwa, środki opatrunkowe. Ta akcja udowodniła, iż uczniowie wraz z rodzicami mają otwarte serca i chętnie pomagają naszym braciom z Ukrainy.
	4. Należy także wspomnieć o ostatnich czwartkowych i piątkowych akcjach kulinarnych takich jak: dzień gorącej czekolady, dzień frytek, dzień gofra, dzień galaretki. Wszystko w jednym celu, by nasza szkoła "piękniała w oczach".
	Częściowy dochód, jaki uzyskaliśmy z wszystkich naszych marcowych akcji, przeznaczyliśmy na wyprawkę dla uczniów, którzy przybyli do naszej szkoły z Ukrainy. Reszta pieniędzy zostanie zainwestowana na wyposażenie naszej wymarzonej Sali do robotyki. NALEŻĄ SIĘ WIELKIE PODZIĘKOWANIA CAŁEJ NASZEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI, BO TO DZIĘKI WAM MOŻEMY DZIAŁAĆ, ZAWSZE MOŻEMY NA WAS LICZYĆ, DZIĘKUJEMY!!!! Koordynatorem wszystkich akcji wolontariatu jest nasza Pani Anita, która zawsze nas wspiera i pomaga realizować nasze pomysły. Pani Anito, za wszystko dziękujemy.

	"Kwiateczki czerwone będą Wam całe poemata składać"
	Jak mawiał nasz wieszcz Juliusz Słowacki: "Ja się od kwiateczków  nauczyłem gadać".  Zamieszczamy więc poniżej garść porad, jakie kwiaty siać w maju, czerwcu i lipcu.
	Maj i czerwiec to doskonały moment, aby zasiać cynię, łubin i czarnuszkę lub portulaka. Nasiona tych roślin sieje się bezpośrednio do gruntu. Należy jednak pamiętać, że te gatunki kwiatów, choć nie są zbyt kłopotliwe w uprawie, to wymagają dość żyznej gleby. CZERWIEC W czerwcu wysiewamy na rozsadnik byliny: orliki, dzwonek karpacki, rogownice, sasanki, goździki pierzaste, mydlnice, smagliczki, ubiorki. Na rozsadnik lub do skrzynek wysiewamy także rośliny dwuletnie: stokrotki, bratki, niezapominajki, goździk brodaty. Warto wysiać je w oddzielnych poletkach lub w pojemnikach. LIPIEC W tym miesiącu siejemy nie tylko warzywa, ale także kwiaty. Lipiec to ostatni moment na wysiewanie stokrotek, bratków oraz goździków. Na początku miesiąca można jeszcze zasiać niektóre gatunki kwiatów jednorocznych: portulaki, klarkię, nagietki, nemezję i groszek pachnący.                                                                                                                                                    Wiktoria H., Dorota B.
	EKOLOGIA W DOMU  -Ogranicz zużycie plastiku -Kompostuj odpady bio -Ogranicz zużycie wody i prądu -Wybierz produkty z targu i od rolników. Warto pamiętać o ekologii na co dzień. Nasze wybory oraz działania mają ogromny wpływ na środowisko. Już teraz warto pomyśleć o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.                                                     Wiktoria H.
	Jasiu biegnie do taty:
	-Tato, dziś była kartkówka i ja nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego!
	- Bardzo ładnie Jasiu, a jaki był temat?
	- Ułamki!
	😊😊😊😊😊
	Sonda wśród uczniów - Jaką porę roku lubisz najbardziej?/ Jak spędzić wakacje?
	Pomalujcie kamyki z przyjaciółmi.
	Zorganizujcie nocowanie na trampolinie/w namiocie.
	Spróbujcie robić codziennie inne fryzury.
	Zróbcie sobie wycieczkę rowerową, pieszą.
	Zróbcie w domu smoothie.
	Upieczcie ciasto.
	Zróbcie sobie maraton filmowy, serialowy.                                                                                                     Patrycja Sz.

	NOWE TECHNOLOGIE WKRACZAJĄ  DO  SZKOŁY  Nasza szkoła postawiła na nowe technologie i zawody przyszłości. Dlatego już od miesiąca możemy się uczyć w wyczekiwanej przez nas  z niecierpliwością NOWEJ PRACOWNI ROBOTYKI I MATEMATYKI.  Sala wyposażona jest w drukarkę 3D, a w niedalekiej przyszłości w laptopy. Do jej powstania przyczynił się Pan Dyrektor (rządowy projekt LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI)oraz wielkim staraniem Rada Rodziców (zakup mebli), za co serdecznie dziękujemy.       Przygotowanie pracowni trwało rok. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

	Dalin Myślenice remisuje z liderem - Wieczystą Kraków
	W dniu 21 maja 2022 na Zarabiu odbył się ważny mecz piłki nożnej. Dalin Myślenice zagrał z Wieczystą Kraków. W drużynie Wieczystej Kraków zagrali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej – Sławomir Peszko oraz Radosław Majewski. Trenerem Gości był  Franciszek Smuda, były selekcjoner Reprezentacji. Zainteresowanie meczem był bardzo duże, przyszło ponad 500 kibiców. Na boisko zawodników wyprowadzali młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej Dalinu Myślenice. Ja miałem przyjemność wyprowadzać Kowalskiego nr 5, który strzelił 2 bramki. Mecz był bardzo interesujący. Wieczysta, która jest na 1 miejscu w tabeli, prowadziła od 38 minuty do 53 minuty. Kowalski strzelił 2 gole w 53 i 66 minucie, dając Dalinowi prowadzenie do 87 minuty. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Radość była ogromna, piłkarze Dalinu Myślenice zaprezentowali się świetnie. - Sensacja była bardzo blisko, była o włos - mówił zaraz po meczu stadionowy spiker Pan Michał Cichoń, ten sam, który prowadził nasz Piknik Rodzinny oraz Jubileusz naszej szkoły. Po meczu kibice Dalinu podziękowali owacją. Remis z drużyną, w której grają takie gwiazdy jak Peszko, jest dla Dalinu jak zwycięstwo.
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	Wielki sukces Igi Świątek


