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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat numeru-  

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria –  prace  

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 
Wakacje to dla uczniów okres wypoczynku, poznawania ludzi i zdobywania no-

wych doświadczeń. Ważne jest aby ten czas był wspominany z radością po powrocie 

do szkoły. Zarówno na tych, którzy zdecydują się pozostać w domach jak i tych, któ-

rzy wyjadą na kolonie czyhają  różne niebezpieczeństwa. Latem, częściej niż w trakcie 

roku szkolnego spotykają nas niezręczne sytuacje. Nie zdajemy sobie sprawy, że mo-

żemy stać się ofiarami: 

-  kradzieży, 

-  pobić, 

-  gwałtów, 

-  innych zagrożeń, 

Staramy się, niekiedy chcemy, więcej czasu spędzać poza domem, bez opieki i 

kontroli dorosłych i opiekunów, ale to prowadzi czasem do nieszczęścia. Na waka-

cjach mamy dużo wolnego czasu i chcemy go wykorzystać na różnego rodzaju roz-

rywki, np. w upalne dni na pływanie. Nie zawsze każdy z nas wybiera basen, niektóry 

wolą się wykąpać w rzece. Problem polega na tym, że w takich miejscach nie ma ra-

towników. Skacząc do wody na główkę, ryzykujemy swoim życiem, gdyż nie znamy 

dna reki –ono ciągle się zmienia. Wielu młodych ludzi doznało urazu kręgosłupa, a w 

konsekwencji paraliżu. Jedną z przyczyn utonięć jest wchodzenie do wody pod wpły-

wem alkoholu. Wtedy człowiek nie jest w stanie panować nad sobą, jest osłabiony, ma 

spowolnione reakcje i dochodzi do tragedii. 

Kolejnym zagrożeniem jest palenie ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczo-

nych. Na terenie lasu może dojść do zaprószenia ognia i do wybuchu pożaru. Wracając 

nocą z ogniska czy dyskoteki, należy pamiętać o zasadach bezpiecznego poruszania się 

po drodze. 

Idąc nieoświetlonym poboczem, musimy pamiętać, że jesteśmy niewidoczni dla 

kierowców. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli przy ubraniu lub na ręce odblaski i 

abyśmy poruszali się zawsze lewą stroną.  

W okresie wakacji pracownicy służby zdrowia mają wiele wezwań do wypadków 

mających miejsce przy pracach polowych. Niestety, często poszkodowanymi są dzieci, 

które w ogóle nie powinny znajdować się tam, gdzie istnieje jakiekolwiek zagrożenie. 

Tracą palce, ręce, nogi, a nawet życie, gdyż obsługują maszyny rolnicze. 

Wakacje powinny być dla nas niezapomnianą i bezpieczną przygodą, do której bę-

dzie warto powracać i mile wspominać. Więc, nawiązując ponownie do tematu, przy-

pominam, nie warto ryzykować, tylko kierować się własnym rozsądkiem. Odpowie-

dzialnością i ostrożnością. 

 



Z życia szkoły: 
Z wierszem i piosenka na ustach 

Dnia 3 czerwca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Mamy i Taty, 

którą przygotowały panie przedszkolanki wraz z swoimi podopiecznymi. Na początku 

„starszaki” pięknie i wzruszająco zaprezentowały wierszyki o mamie i tacie.  

Każdy rodzic był bardzo szczęśliwy, a także dumny ze swoich pociech, w między-

czasie dzieci śpiewały piosenki. Na samym końcu zaskoczyły nas zatańczonymi 

wspólnie z paniami tańcem greckim. Zaraz po starszakach na scenę dumnym krokiem 

weszły przedszkolaki. Chociaż są nieco młodsze od swoich kolegów, równie pięknie 

prezentowały swoje wierszyki, a także śpiewały piosenki. Po całym przedstawieniu 

wszystkie dzieci wręczyły rodzicom piękne prezenty. W oczach rodziców widać było 

przeogromną radość, a także… dumę i wzruszenie. 

Myślę że panie przedszkolanki, które przez kilkanaście dni uczyły swoich podo-

piecznych wierszyków, w końcu odetchnęły z ulgą. A przedstawienie. Cóż, było… 

świetne!:) 

Uczennica klasy II gimnazjum - Dominika Koziarska 

 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenie droga do 

wiedzy” 

 
W dniu 3 czerwca 2011r. odbyło się podsumowanie projektu „Pierwsze uczniow-

skie doświadczenie droga do wiedzy” W bieżącym roku szkolnym realizowany był on 

przez panią Alicję Górę. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej, którzy brali w nim 

udział, zaprezentowali przed swoimi rodzicami, dyrektorem, nauczycielami i przed-

stawicielem gminy, krótki program artystyczny. 

 

Pokonując bariery 

 
Często narzekamy, że jest nam źle. Jesteśmy niezadowoleni z koloru swoich wło-

sów, piegów na twarzy, wyników w szkole. Ale czy to są naprawdę powody do rozpa-

czy? Dopiero widok dziecka na wózku inwalidzkim uświadamia nam, jak błahe są 

nasze problemy. A przecież niepełnosprawni są wśród nas i mają do pokonania w 

swoim życiu wiele barier, których my często nawet nie dostrzegamy. 

Przekonaliśmy się o tym 6 czerwca br., kiedy to w naszej szkole gościliśmy dzieci 

ze Szkoły Życia w Strzyżowie. Przygotowały one dla nas piękne przedstawienie pt. 

,,Królewna Śnieżka”. Publiczność z wielkim zainteresowaniem wpatrywała się w tę 

ciekawie przygotowaną bajkę. Nasi goście w swoim przedstawieniu wykorzystali ku-

kiełki oraz efekty specjalne, które w pełni oddały niesamowity nastrój towarzyszący 

przygodom królewny. Na szczególną pochwałę zasługuje przepiękna, bajecznie kolo-

rowa dekoracja. Nasz podziw wyraziliśmy gromkimi brawami, a wdzięczność symbo-

licznym cukierkiem dla każdego. 

Dla naszych przyjaciół ze Strzyżowa przygotowaliśmy niespodziankę- taniec w 

wykonaniu dziewczyn z kółka tanecznego oraz mini-koncert uczennic z klas V, VI. Po 

zakończeniu występów nasi goście zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Ale to nie 

był koniec atrakcji. Pan Jakub Soja- nauczyciel wychowania fizycznego zaproponował 

wszystkim udział w zawodach. Uczniowie musieli wykazać się w konkurencjach spor-

towych. Była to świetna zabawa dla wszystkich. Uśmiechy na twarzach naszych mi-

łych gości świadczyły o tym, że mile spędzili oni czas w naszej szkole. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Natalia Flaga 



Subiektywnym okiem: 
Patrząc wstecz 

I nadszedł czas pożegnania. Zaledwie ostatnie dni dzielą nas od opuszczenia tak 

dobrze znanej nam szkoły, osób, do których tak bardzo zdążyliśmy się przywiązać i 

nauczycieli, którzy tak wiele mądrości wnieśli w nasze życie. Dobiega końca jedna z 

dróg naszego kształcenia, niosąc z sobą bagaż doświadczeń oraz zapowiedź przyszłych 

dni, do których byliśmy przygotowani przez te 9 szkolnych lat. Przygotowani do pod-

jęcia decyzji o dalszym życiu. Zbliżamy się do naszej ostatniej lekcji w murach tej 

szkoły, a w myślach wciąż rozbrzmiewa dźwięk pierwszego dzwonka. 

Pamiętam emocje, które towarzyszyły pierwszemu rozpoczęciu roku. Zanim przy-

szłam do szkoły nie znałam wielu osób z mojej przyszłej klasy. Powoli poznawałam 

każdego z osobna. Stopniowo zaczęliśmy się do siebie przywiązywać ,po czym tak 

zżyliśmy się ze sobą ,że zawiązały się miedzy nami przyjaźnie, które mam nadzieję 

przetrwają na długo. Dzieliliśmy się zarówno radością z sukcesów, jak i wspieraliśmy 

się w chwilach gorzkich porażek. Przyznaję, nie zawsze było lekko I choć zdarzały się 

chwile łez , zaraz po nich wschodziło słońce. Dziś szczerze mogę powiedzieć , że 

żadnej minuty spędzonej w tej szkole nie żałuje. Teraz , w te ostatnie chwile spędzone 

w gronie moich kolegów , coraz częściej w moich wspomnieniach widuje ich twarze 

sprzed paru laty,- z czasów szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa. Najlepiej wspo-

minam wspólne wycieczki, dyskoteki, występy, przygotowanie przedstawienia. Na 

długo je zapamiętam. Sama myśl o tych chwilach wywołuje na mojej twarzy uśmiech. 

Sądzę, że moi znajomi z klasy wspominają to wszystko równie ciepło. Tak szybko 

minął ten czas. Patrząc wstecz, 9 lat to długo, jednak zbliżając się do mety, widzimy to 

z całkiem innej perspektywy. 

Przez te wszystkie lata nikt z nas tak naprawdę nie doceniał tego, co daje nam 

szkoła, w co nas bogaci, jednak teraz z czystym sumieniem należy przyznać, że nau-

czyła ona nas życia. Już zawsze, wracając tu myślami, będę za to wdzięczna. Nam na 

koniec pozostaje tylko za to wszystko podziękować i przeprosić za gorsze dni. Mimo 

wszystkich naszych wzlotów i upadków, mam jednak nadzieję, że u niektórych po 

naszym odejściu choć na chwilę odezwie się tęsknota. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Klaudia Zwiercan 

 

 

 

„Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi  

ale ręce naszej mamy” 

Anna Kamińska 

 

Anna Kamieńska w tym wierszu zawarła myśl o domu, nie tylko jako fundamen-

cie, murach i dachu. Ale także zawarte w nim zostało tętniące od rana życie rodzinne.  

Dom tworzy mama, zawsze niezastąpiona, która opiekuję się troszczy i dba o swo-

je ukochanie dzieci. W każdej sytuacji jej bliscy,  mogą na nią liczyć. Gdy trzeba, 

pocieszy, przytuli udzieli dobrej rady. Ona nigdy nie odmówi pomocy, rozmowy, chce 

być ciągle potrzebna innym. Na mamie ciąży wiele obowiązków w domu. To jej za-

sługą jest sprzątanie, gotowanie obiadów, pranie ubrań, pomaganie swoim dzieciom w 

odrabianiu zadań domowych. Każda mama wkłada w pracę i utrzymanie domu wiele 

serca, by nikomu niczego w nim nie brakowało. Ten dom, który tworzy rodzina, a 

przede wszystkim mama, wiąże się z wieloma odczuciami i wspomnieniami. Ona dąży 

do tego, aby w domu panowała miła, ciepła i rodzinna atmosfera. 

Według mnie mama jest fundamentem całego domu. Poprzez jej opiekuńczość i 

troskliwość jej rodzina czuje się bezpiecznie. Wszyscy darzą ją za to szacunkiem oraz 

zaufaniem. 

Uczennica klasy VI szkoły podstawowej – Ola Wolan 

 

Dom, to nie tylko budynek, miejsce naszego zamieszkania, lecz przede wszystkim 

ludzie, którzy w nim mieszkają. 

Ważne jest nie miejsce, ale atmosfera, jaka w nim panuje. To ludzie wytwarzają 

między sobą więź, która ich zbliża, tworzy rodzinę. W rodzinie Ważne są chwile spę-

dzone razem. Każda, nawet mała czynność wykonywana wspólnie, zbliża domowni-

ków. 

Dlatego właśnie ręce mamy, które gotują, sprzątają, piorą i dbają o członków ro-

dziny sprawiają, że rodzina trzyma się razem. 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej – Damian Wojtaszek 

 

Na świecie jest wiele domów, między innymi bloki, domy letniskowe, jednoro-

dzinne, ale są to tylko budowle. Niektórzy nie maja domu, a inni mają ich wiele. 

Mieszkania i domy różnią się od siebie wyglądem. 

„Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi ale ręce naszej mamy”. Ta sentencja 

oznacza dom, w którym mieszka rodzina. Jest w nim mama, tata, brat, dziadek, babcia. 

W tym domu zawsze dobrze się czuję, chętnie do niego wracam. Mogę w nim zwie-

rzać ze swoich trosk, kłopotów i zawsze jestem wysłuchany. Dziele w nim wraz ze 



swoją rodziną radość i smutki. Czuję się kochany, potrzebny, ważny i akceptowany. 

Gdy jestem dłużej poza nim, myślę o nim z odrobiną tęsknoty i chcę wrócić do niego, 

mojej spokojnej przystani. 

Mój dom jest dla mnie jak latarnia morska dla statku, miotanego przez wzburzone 

fale. Z tego miejsca wynoszę  wzorce do naśladowania. Uczę się w nim miejscowej 

tradycji oraz obyczaju, przekazywanych przez wcześniejsze pokolenia. 
Uczeń klasy VI szkoły podstawowej – Franciszek Moskal 

Kącik hobbysty:  

Moim dzisiejszym rozmówcą jest Rafał Opoń – uczeń klasy III gimnazjum, którego 

hobby, a zarazem marzeniem na przyszłość jest aktorstwo. 

K: Dlaczego akurat aktorstwo? 

R: Dlatego, że od dziecka fascynowali 

mnie aktorzy występujący na deskach 

teatru i na wielkim ekranie. 

K: Czy w jakiś sposób rozwijasz się w 

tym kierunku? 

R: Tak. Codziennie staram się ćwiczyć 

dykcje i biorę udział w różnych impre-

zach cyklicznych. W Konkursie Kultury 

Europejskiej w Czudcu zająłem II miej-

sce, a przez ostatnie trzy lata plasowałem 

się w pierwszą trójkę nagrodzonych w 

Konkursie Poezji Religijnej. 

K: Słyszałam, że brałeś udział w castin-

gu, na który pojechałeś aż do Krakowa. 

Możesz o tym opowiedzieć?   
R: Był to casting do serialu o tematyce szkolnej. Na początku dostaliśmy do odegra-

nia rolę przyjaciół, którzy udając, że się uczą, urządzają przyjęcie. Kolejnym zada-

niem było przedstawienie scenki, w której razem z koleżanką z planu graliśmy parę. 

W trzeciej, a zarazem ostatniej scenie, musieliśmy wyrazić swą grą zainteresowanie i 

zaskoczenie.K: Jakie masz plany, co do realizacji swojego marzenia? 

R: No cóż. Jest ich wiele, ale największym z nich jest ukończenie Łódzkiej Szkoły 

Teatralnej i Filmowej, a po niej wystąpienie w największych produkcjach filmowych. 

K: Życzę więc realizacji marzeń, wszyscy trzymają za Ciebie kciuki, a ja dziękuję za 

czas poświęcony na rozmowę. 

rozmawiała uczennica klasy III gimnazjum – Klaudia Zwiercan 

Kącik kolekcjonera:  

Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Klaudia Zwiercan, uczennica klasy III gimna-

zjum, która kolekcjonuje pocztówki przedstawiające Rzeszów z przed lat. 

P: Ile pocztówek liczy twoja 

kolekcja? 

K: Obecnie posiadam 3 albumy. 

Samych pocztówek jest około 

123, z tym ze niektóre z nich się 

powtarzają. 

P: To już spora kolekcja. Jak 

daleko sięgają jej początki? 

K: Parę lat temu dostałam kilka 

takich pocztówek. Spodobały 

mi się i od tego to się zaczęło.  

P: Która z nich podoba Ci się najbardziej? 

K: Zdecydowanie ta, przedstawiająca ulicę Grunwaldzką z roku 1915. 

P: Gratuluje kolekcji, życzę jej powiększenia i dziękuje za rozmowę. 

 
 

 

 

 

 

 



Nasza „mała” twórczość: 
,,Nic nie jest możliwe’’ 

Ciągle zastanawiasz się czemu nie umiesz latać, wśród chmur, drzew, domów. Wy-

chodzisz na skałę rozkładasz ręce w bok zamykasz oczy i … nagle wyobrażasz sobie, 

że lecisz w górę. Gdy otwierasz oczy nie załamuj się. Nic nie jest nie możliwe… 

 

,,Myślami jesteś zawsze’’ 

Myślami  jesteś zawsze, marzeniami tylko kiedy zapomnisz o problemach i jesteś sobą. 

 

,,Na życzenie’’ 

Siedzisz w oknie patrzysz, na niebo i myślisz jakby to było stać się kimś znanym w 

swoim świecie marzeniami, możesz stać się tym kim zechcesz i zamarzysz. 

 

Uczennica klasy VI szkoły podstawowej – Aneta Zamorska 

 

 

Próby poetyckie uczniów III gimnazjum  

w języku angielskim 
LIMERICS 

SOME NEW POETS 

 

There was a tall man from Spain 

And she wanted to know what is pain 

She took a big, sharp knife  

And she hurt herself in the eye. 

That had a bad influence on brain. 

 

There was a plumber from America  

Who has worked in Africa 

He never go to the shop 

Because it was at the top 

And nobody paid for the pipe repaired in Africa. 

 

There was a great painter from Greece 

Who painted mostly peas 

One day he stucked his neighbor with his 

And this caused the crash 

By that the artist move out from Greece. 

 

There was a young guy of Yorkshire 

Who waited for a girl with a blond hair 

But she woke up to late  

And broke up this date  

After this has never come back there. 

 

There was a good painter from Greece 

And he made international peace 

He painted two landscapes 

And his wife escapes 

After that he packed the things ad moved into space. 

 

Origami  
 

 



Szkolna galeria – prace Dominiki Jarosz 

  

 

 

 

Czy wiesz ,że…  (CIEKAWOSTKI Historyczne) 
1. Czy wiesz, że dokonano zamachu na Stanisława Augusta Poniatowskiego? 

W nocy z 3 na 4 listopada 1771r. król Stanisław August Poniatowski został po-

rwany przez członków Konfederacji Barskiej. Był to pierwszy przypadek porwa-

nia króla w historii Rzeczpospolitej. 

2. Czy wiesz, że w Anglii do 1884r. można było sprzedać żonę?  

Jeszcze pod koniec XIXw. W Anglii mężczyzna miał możliwość sprzedania wła-

snej żony, a także miał prawo karać fizycznie nieposłuszną żonę kijem nie grub-

szym niż jego kciuk. 

3. Czy wiesz dlaczego Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca? 

W 1910r. Druga Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła ob-

chodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał idei praw kobiet. 

 

 

4. Czy wiesz, że Boże Narodzenie powinniśmy obchodzić w czerwcu? 

Astronomowie wyliczyli, że Gwiazda Betlejemska pokazała się na niebie 17 

czerwca, a nie w nocy z 24 na 25 grudnia. 

5. Czy wiesz, że Wojna Stuletnia wcale nie trwała 100 lat? 

W rzeczywistości wojna zwana przez historyków stuletnią trwała o 16 lat dłużej. 

6. Czy wiesz, dlaczego piątek 13-tego uważa się za pechowy dzień?  

Piątek 13-tego został uznany za dzień pechowy na pamiątkę dnia, w którym 

władca Francji, Filip Piękny nakazał uwięzić za rzekomą herezję zakonników ze 

zgromadzenia Templariuszy i spalić ich na stosie.  

7. Czy wiesz skąd pochodzi nazwa GOOGLE? 

Nazwa ta pochodzi od słowa „googol”, które oznacza liczbę jeden i sto zer.  

 

Uczennica klasy II gimnazjum – Dominika Koziarska 

Uczennica klasy II gimnazjum - Natalia Cynar 

 

 

 

 

 

 

 



Nasze sukcesy : 
 

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną 
 

miejsce I Katarzyna Moskal (klasa I sp) 

 

Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną 
miejsce I  Olena Wolan (klasa VI sp) 

miejsce II  Andżelika Pawłowska (klasa III sp) 

miejsce III  Michał Moskal (klasa I g) 
 

Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną 
miejsce I  Joanna Ziobro (klasa I sp) 

miejsce II  Sylwia Ziobro (klasa II sp) 

miejsce III  Mateusz Pitera (klasa I sp) 

 

Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną 
miejsce I  Patrycja Pękosz (klasa VI sp) 

miejsce II  Patrycja Chruniak (klasa II sp) 

miejsce III  Zuzanna Flaga (klasa I sp) 

Konkurs na najładniejszy zeszyt 

Szkoła podstawowa: 
miejsce I  Olena Wolan (klasa VI sp) 

  Daniel Walus (klasa VI sp) 

miejsce II  Magdalena Barlik (klasa VI sp) 

Gimnazjum: 
miejsce I  Dominika Rubajczyk (klasa I g) 

  Dominika Koziarska (klasa II g) 

miejsce II  Joanna Zamorska (klasa II g) 

 

 

 

 

 

Uśmiechnij się:  

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

Na paryskim bruku z Adamem Mickiewiczem-wierszem narodowym. 

Kazimierz Wielki nosił przydomek ,,Wielki’’ ponieważ był wielki. 

Utraciliśmy Pomorze Gdańskie, ponieważ osadzili się tam krzyżacy. 

Kiedy Polska była pod zaborami Krzyżacy zjednoczyli się. 

Kazimierz Wielki wynalazł system monetarny. 

Ziemia biega wokół własnej osi.  

Pieniądze mogą być monetą lub innym środkiem. 

Moim zdaniem najlepiej posługiwała się pieniędzmi Matka Teresa z Kalkuty. 

W drugim argumencie Matka Teresa kochała ludzi bezinteresownie. 

 

Rusz głową !! 

 
 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Joanna Zamorska  


