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 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu 
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Po złotej pogodzie  

Majowej i bzowej  

Powoli zapada  

Zmierzch także majowy.  

 

Obudził się wietrzyk  

Łagodny i miękki  

I brzozom podnosi  

Zielone sukienki.  

 

Przycicha swawolnie,  

Na trawę się kładzie  

I czeka na księżyce  

Zaplątany w sadzie. 

 

Leopold Staff 
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Z życia szkoły 
 

 10 kwietnia - Spotkanie z robotyką dla uczniów najmłodszych klas. Na warsztatach 

dowiedzieli się, jak skonstruowane są lego-roboty i na czym polegają techniki 

oprogramowania. Każdy uczeń miał możliwość sterować robotem i obserwować 

"umiejętności" skonstruowanych maszyn. Może za kilka lat usłyszymy o bieckim 

konstruktorze z Dwójki? Kto wie… 

 

 11 kwietnia - koncert profilaktyczny w wykonaniu Jacka Musiatowicza i jego syna 

Michała w kinie Farys. Profilaktyka dotyczyła także używek, kultury języka oraz 

cyberprzemocy. Autorzy programu poruszali sprawy dotyczące konsekwencji decyzji 

podejmowanych przez młodych ludzi i zgubnych skutków uzależnień, a także radzili, by 

młodzież w sytuacjach trudnych szukała pomocy u swoich „aniołów stróżów“, czyli 

wychowawców, pedagogów i nauczycieli. 

 

 12 kwietnia – zajęcia „Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową" w ramach 

projektu prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Uczniowie klas I -

IV utrwalili swoją wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektronicznych, ale 

także dowiedzieli się wielu nowych rzeczy na ten temat. 

 

 22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim tego dnia było „End Plastic 

Pollution” - Skończmy Zanieczyszczenie Plastikiem. Uczniowie szkół podstawowych 

z całej gminy sprzątali w tym dniu otoczenie swoich szkół. 

 

 25 kwietnia - spotkanie z zawodnikami Polskiej Reprezentacji w Biathlonie w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Gorlicach na zaproszenie Wysowianka S.A. Celem spotkania było 

ukazanie młodemu pokoleniu sportu w kategoriach dobra społecznego, fenomenu 

cywilizacyjnego oraz jego służebnej wartości względem wychowania ku pełnemu 

rozwojowi.  

 

 8 maja – akcja „Zdrowy styl życia”. W ramach akcji uczniowie obejrzeli filmik 

z Programu Edukacyjnego Żyj Smacznie i Zdrowo WINIARY, pt. „10 Zasad Zdrowego 

Odżywiania”. Następnie odbył się konkurs sprawdzający wiedzę uczniów z tematyki 

zdrowego odżywiania. 

 

 14 maja - XVI Gminny Sejmik Ekologiczny w ZSP w Korczynie pod hasłem „Czas na 

czyste powietrze”. W sejmiku wzięło udział 8 szkół z terenu Gminy Biecz. Naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie klasy VI: Arkadiusz Wachowicz, Mateusz Cieśla i Szymon 

Skoczek.  

 

 28 maja -  Sportowy Dzień Dziecka. W tym dniu uczniowie klas IV-VII SP oraz II-III G 

wzięli udział w rozgrywkach sportowych. 



3 
 

 

 28 maja -  I Biecki Festiwal Wody pod hasłem „WODA DLA DZIECI, DZIECI DLA 

WODY”. Punktem kulminacyjnym Festiwalu Wody był kolorowym przemarsz uczniów 

przez miasto i pikieta na Rynku. Była też wizyta delegacji uczniów u Pana Burmistrza. 

Transparenty niesione przez uczestników oraz rozdawane ulotki w wymowny sposób 

informowały przechodniów o wodnych problemach na Ziemi. 

 

 30 maja - II Drużynowa Spartakiada Wolontariatu w Hali Sportowej OSiR w Gorlicach. 

Udział w imprezie wzięli członkowie klubów wolontariatu zrzeszonych w Lokalnym 

Centrum Wolontariatu w Gorlicach. Nasz Szkolny Klub Wolontariatu dumnie 

reprezentowała grupka uczniów z klasy VII SP.  

 

 3 czerwca - VII Marsz Żonkilowy zorganizowany z okazji IX Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. Tradycyjnie włączyli się w niego wolontariusze z naszej szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się tym razem mszą świętą w kościele pw. Świętej Jadwigi, po 

której marsz pełen żółtych żonkili wyruszył w stronę gorlickiego rynku, na którym 

odbywały się dalsze uroczystości.  

 

 6 czerwca – finał akcji pomocy dwóm potrzebującym chłopcom z naszej gminy. 

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz ze sporą grupą uczniów z klasy VI SP 

przez dwa tygodnie piekli ciasta i ciasteczka, kolorowo je przyzdabiali, a następnie 

podczas przerw międzylekcyjnych sprzedawali swoim kolegom i koleżankom. Smakołyki 

cieszyły się tak ogromnym powodzeniem, że podczas 10 dni akcji udało się uzbierać na 

ten cel ponad 1000 zł! Zebrane pieniądze zostały oficjalnie wręczone przez członków 

SKW władzom Gminy, które przekazały je na wspólne konto pomocy chłopcom. 

 

 15 czerwca – III Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”. Już po raz trzeci 

przyłączyliśmy się do Akcji, by wspólnie z innymi uczniami wielu polskich szkół 

udowodnić, że młodzi Polacy czytają książki! 

 

 15 czerwca - spotkanie z policjantem w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.  Pan 

policjant z Komisariatu Policji w Bieczu wygłosił prelekcję na temat bezpiecznych 

zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawił m.in. zasady 

bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, 

rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do 

obcych osób. 
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RATUJEMY PSZCZOŁY 

Kto nie zna pszczoły? Cóż za pytanie! A mimo to tylko niewielu z nas zna fascynujące 

ciekawostki dotyczące życia tych owadów.  

Każdy musi dbać i szanować pszczoły, ponieważ dzięki nim mamy różne produkty roślinne 

i miód. Kiedy pszczoły odkryją bogate źródło nektaru, wracają do swojej kolonii, aby 

„powiedzieć” innym pszczołom, gdzie znajduje się nektar. Pszczoły używają specjalnego 

języka ciała zwanego wagą. Waga to rodzaj tańca, który zapewnia dokładne położenie źródła 

pożywienia z ula. Pszczoły poruszają się w układzie ósemkowym, a ich skrzydła wibrują 

bardzo szybko. Gdy inne pszczoły dowiedzą się, dokąd się udać, wylatują razem, aby odebrać 

słodką nagrodę. W tym artykule przedstawimy Wam kilka ciekawostek o nich i opowiemy 

o akcji, w którą zaangażowała się nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018. 

CIEKAWOSTKI 

1. Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół. 

2. Najmniejsze pszczoły miodne to pszczoły karłowate - mają do 0,2 mm. 

3. Największe pszczoły Megachile Pluto rosną do 40 mm. 

4. Pszczoły porozumiewają  się za pomocą tańca i dźwięków. 

5. Pszczoła to jedyny owad, którego wytwarzaną dla siebie żywność jada człowiek.  

6. Żeby napełnić wole miodowe (50 - 60mm3), pszczoła odwiedza 15 – 100 kwiatów.  

7. Ciężar jednej pszczoły niewypełnionej miodem wynosi około  0,1 g , czyli  na 1 kg  

przypada 10000 pszczół.  

8. Trutnie żyją 4 – 5 tygodni.  

9. Pszczoły wytwarzają  miód w ten sam sposób od 150 milionów lat. 
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JAK NASZA SZKOŁA POMAGA 

PSZCZOŁOM? 

Niektórzy uczniowie klas V i VI SP zaangażowali się w akcję ratowania pszczół pt. 

,,Akademia Przyjaciół Pszczół”. Wykonując zadania na stronie tej akcji, uczniowie 

dowiadywali się coraz więcej o tych owadach.   

Uczniowie, dobrze wykonując zadania, zdobywali punkty. Im więcej punktów zdobyli, tym 

wyższą lokatę w rankingu osiągała szkoła. W ten sposób uczyliśmy się o pszczołach przez 

zabawę. Różnorodne zadania były bardzo ciekawe i wciągały graczy. Grając w grę, 

pomagaliśmy tym małym, biednym stworzeniom. Zachęcamy do udziału w grze! Trzeba tylko 

się zalogować z pomocą nauczyciela na stronie internetowej: 

 App.pomagamypszolom.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:                                                                                     

Książki o pszczołach                                                                             Emilia Grygiel 

Strona internetowa:                                                                                Aleksandra Jarasiewicz 

App.pomagamypszczolom.pl                                                                   Vanessa Staroń 

                                                                                                          Karolina Baran 
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Światowy Dzień Ziemi 

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Hasłem przewodnim tego 

wydarzenia było „End Plastic Pollution” - Skończmy Zanieczyszczenie Plastikiem! 

Dlaczego właściwie jest to takie ważne? Dlatego, że każdego roku z powodu wyrzucania 

torebek plastikowych i innych plastikowych śmieci trafiających do oceanów ginie ponad 

milion morskich ptaków. 

Albo dlatego, że niebezpieczne dla zdrowia drobinki plastiku zjadane przez stworzenia 

morskie kumulują się w ich organizmach, a następnie w naszych, kiedy zachwycamy się 

smakiem smażonej makreli, sushi lub owoców morza. 

 

We wrześniu sprzątaliśmy Biecz w ramach akcji Sprzątanie Świata, a w kwietniu zrobiliśmy 

to ponownie, włączając się do gminnej akcji Światowy Dzień Ziemi. 

Z promocją Dnia bez torebek foliowych i hasłem „U nas w Bieczu zaszła zmiana - zamiast 

folii torba lniana” wyszliśmy poza teren Szkoły, odwiedzając  Pana Burmistrza, a także 

namawiając przechodniów naszego miasta do zmiany nawyków zakupowych. Film Mai 

Gaber z klasy VI wykonany na tę akcję zdobył uznanie ogólnopolskie i został opublikowany 

na stronie „Badacz wody”, inspirując uczniów z całego świata do działania na rzecz przyrody. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA to wspólna lekcja poszanowania środowiska. 

Sprzątanie świata i Dzień Ziemi należą od wielu lat do stałych punktów corocznych 

harmonogramów uroczystości i akcji w wielu szkołach w Polsce. 

W tym roku w akcjach tych brały udział wszystkie szkoły podstawowe z gminy Biecz.  

Uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w rękawiczki i worki do segregacji śmieci, sprzątali 

różne miejsca, m.in. ulice przylegające do naszej szkoły oraz wzdłuż fragmentu koryta rzeki 

Ropy. 

Zebraliśmy ogromną ilość odpadów: ponad 30 worków, wśród których największą ilość 

stanowiły odpady plastikowe. Pracowaliśmy cały tydzień. Możemy być z siebie bardzo 

dumni, ponieważ zlikwidowaliśmy jedno duże dzikie wysypisko śmieci zlokalizowane 

w okolicach rzeki Ropy. 

Uczniowie z nauczycielami nie tylko sprzątali wyznaczone tereny, ale także poznawali rzekę 

i zbierali materiały do dokumentacji zadań w programie Badacz Wody. 

Martyna 
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Co można robić, gdy spędza się wakacje w domu? 

 

Wakacje… wszyscy uczniowie nie mogą się ich doczekać. Niektórzy pojadą w rozmaite 

miejsca, inni spędzą je w domu. Czym można się wtedy zająć? Niezłe pytanie! W tym 

artykule postaram się przedstawić wam kilka ciekawych pomysłów. 

 

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/51,35136,18583264.html?i=1  

 

 

 

 

  

 

http://fabryka-imprezy.pl/oferta/szkoly/warsztaty-zajecia-szkolne/warsztaty-origami/  

  

Mam nadzieję, że skorzystacie z moich propozycji. Miłych wakacji!  

 

Kamila 

 

1. Spędzaj czas na podwórku. 

Zawsze można wyjść na świeże 

powietrze. Poskacz na trampolinie, 

pohuśtaj się lub poopalaj. Weź koc 

i ulubioną książkę. Spotkaj się 

z przyjaciółmi, zagraj z nimi 

w piłkę, badmintona, jedź na 

rowerową przejażdżkę… 

Możliwości jest całe mnóstwo! 

2. Pobaw się w kuchni. 

Pozornie zabawa dla dzieci, ale każdy - duży i mały znajdzie tam 

coś dla siebie. Możesz zrobić pyszny, owocowy sorbet lub ciastka 

z dżemem. Puść po prostu wodze fantazji! 

3. Zrób coś samodzielnie. 

Na początku możesz obejrzeć ciekawy film, jak 

zrobić np. domek origami, a później spróbować 

wykonać go samodzielnie. Taka praca wymaga 

cierpliwości, lecz warto! 
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Może ci się spodoba? 

Gry komputerowe… sprawa kontrowersyjna, ale kto z nas choć raz nie zagrał w jakąś grę 

komputerową? W tym artykule chciałabym przedstawić wam te gry, które lubię i czasem po 

nie sięgam. Są one odpowiednie zarówno dla starszych, jak i młodszych dzieci. Miłego 

czytania i mam nadzieję; miłej zabawy!   

              

                                                                 

                                                                                                                                                                                    http://pl.moviestarplanet.wikia.com/wiki/Plik:BlockStarPlanet.jpg  

 

 

http://www.hackedonlinegames.com/game/816/uphill-rush-5  

 

 

 

 

 

Kamila 

1. Gra „BlockStarPlanet”; 

 jest podobna do „Minecrafta”. 

Jesteś w niej postacią z klocków. 

Grając w mini gry, np. bitwy, 

zdobywasz nowe levele. Możesz 

także zdobywać przyjaciół. 

2. Gra „Uphill Rush” 

W tej grze jesteś osobą: dziewczyną lub 

chłopakiem płynącym w pontonie. Musisz 

pokonywać przeszkody w waterparku. 

Za zarobione pieniądze możesz kupić nowy 

ponton lub ubiór postaci. 

3. Gra „slither.io” 

W tej grze wcielasz się w węża. Musisz uzbierać jak najwięcej 

„kuleczek”, czyli pokarmu, dzięki któremu twój wąż rośnie. Może to 

kiedyś ty znajdziesz się w top 10 graczy? 
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Zgadywanki 

Koniec roku szkolnego tuż, tuż... Wszyscy uczniowie, łącznie ze mną, bardzo się z tego 

cieszą. Jednak wytęż jeszcze mózg i rozwiąż zagadki! Odpowiedzi potraktuj oczywiście 

z przymrużeniem oka. ;) 

                                                                            

                                                                  

 

 https://www.squla.pl/matematyka/klasa5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 1.Nie doskoczył do guzika.  2.Zjadł jednego. 

Zagadki: http://adonai.pl/relaks/zagadki/  

Kamila 

 

1.Bajeczka o Lilipuciku 

     Opowiemy wam bajeczkę: 

     Hen daleko, za górami, za lasami, mieszkał 

maleńki człowieczek, ot taki sobie Lilipucik, 

pan Bożydar Stokrotka. A mieszkał - o ironio 

losu - w ogromnym drapaczu chmur aż na 

czterdziestym piątym piętrze. Pan Stokrotka 

jeździł do mieszkania windą, która, jak to tylko 

w bajkach bywa, nigdy, ale to nigdy, nie psuła 

się. Jedna tylko rzecz dziwiła mieszkańców tego 

olbrzymiego domu. Otóż pan Bożydar Stokrotka 

zawsze dojeżdżał windą do czterdziestego 

piętra, a resztą drogi przebywał „spacerkiem” 

po schodach. 

Pytanie: Czy wiecie już dlaczego tak się działo 

w tej bajce? 

 

2. Jacek dzieli pączki... 

Tym razem Jacek „łamigłowa” musiał 

podzielić między trzy swoje siostrzyczki 

cztery świeże pączki tak, aby żadna z nich 

nie dostała więcej niż druga. Mrucząc coś 

„pod nosem” o sprawiedliwości, Jacek, 

nie dzieląc pączków na kawałki, dokonał 

podziału zgodnie z umową. 

 Pytanie: Jak to uczynił? 

 

 

 

 

 

javascript:pok(%221%22)
javascript:pok(%221%22)
javascript:pok(%221%22)
javascript:pok(%221%22)
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Wakacje są naszym marzeniem, ale nie byłoby 

ich bez szkoły! 

 

Spróbujmy wyobrazić sobie życie bez szkoły… 

O tak! Euforia spora, ale czy trwałaby wiecznie? Nie ma szkoły, nie ma wakacji… No tak – 

wakacje trwałyby wiecznie, tylko… wtedy nie byłyby już wakacjami. Skomplikowane. 

Wielu uczniów narzeka na nauczycieli: że za dużo wymagają, że dają za dużo zadań 

domowych, że robią za dużo sprawdzianów, kartkówek. A co by było, gdyby tego nie robili? 

Hmmm… czy aby na pewno wszyscy z nas wiedzieliby i umieliby tyle, ile wiemy i umiemy? 

Odrabianie zadań domowych, pisanie sprawdzianów i kartkówek ma przecież swój urok. 

Uczymy się dla własnego dobra. Dla siebie, nie dla innych! Wszystko, co zdobywamy 

w szkole, wcześniej czy później przyda nam się w życiu dorosłym.  

Szkoła jest naszym drugim domem. Dlaczego? Bo spędzamy w niej połowę dnia. Rodzice idą 

do pracy, a my do szkoły. Czas w szkole to nie tylko czas spędzony na pogłębianiu wiedzy. 

W szkole naprawdę wiele się dzieje! Pomyśl; gdzie spotykasz swoich kolegów i koleżanki? 

Tutaj zawierasz przyjaźnie, bawisz się, śmiejesz. Szkoła rozwija nasze zainteresowania. 

Dzięki niej poznajemy swoje talenty.  

W czasie roku szkolnego marzymy o wakacjach, ale we wrześniu wielu z miłą chęcią wraca 

w mury szkolne, choć pewnie niektórzy wstydzą się do tego przyznać. Zbyt dużo wolnego 

czasu też staje się w końcu nudne. Brakuje ciekawych zajęć, kolegów, koleżanek. Szkoła 

organizuje nasz czas.  

Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, niech przeczyta ten artykuł za kilkanaście lat, gdy szkoła 

stanie się tylko wspomnieniem! 
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Pomysły na letnie koktajle 
 

Letnie dni są idealnym czasem na przyrządzenie smakowitych koktajli. W tym okresie mamy 

dużo owoców bogatych w wiele potrzebnych nam witamin. W tym wydaniu gazetki 

przedstawimy kilka pomysłów na takie właśnie napoje. 

 

KOKTAJL BRZOSKWINIOWY 

Składniki: 

 2 brzoskwinie 

 1 niewielki banan 

 1 łyżeczka miodu 

 1,5 szklanki jogurtu naturalnego 

 kilka listków mięty 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki zmiksować i  przelać do szklanki. Następnie włożyć do lodówki na ok. 

30 min i przyozdobić listkami mięty. 

 

KOKTAJL Z OWOCÓW LEŚNYCH 

Składniki: 

 5 truskawek 

 garść borówek 

 ok. 10 malin 

 ok. 10 jeżyn  

 1 szklanka mleka 

Przygotowanie: 

Wszystko zmiksować i przelać do szklanki. Następnie chłodzić w lodówce przez ok. 30 min. 

 

ODCHUDZAJĄCY KOKTAJL  

Składniki: 

 miąższ z 1 grejpfruta 

 1 kiwi 

 0,5 jabłka 

 1 mała łyżeczka cynamonu 

 0,5 szklanki wody 

Przygotowanie: 

Zmiksować wszystkie składniki, a potem wstawić do lodówki na ok. 30 min. 

Iza i Monika 
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Bezpieczne wakacje 

Wakacje to okres, w którym mamy więcej czasu na zabawę, relaks. Jednak wszyscy musimy 

pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych 

bezpieczeństwo. Pamiętaj o tym! 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 

3. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

4. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

5. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

6. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

7. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

8. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

9. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

10. Nie oddalaj się od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

11. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

12. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

13. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

14. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

15. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

TELEFONY ALARMOWE: 

- POGOTOWIE RATUNKOWE  TEL. 999  

- POLICJA TEL. 997 

- STRAŻ POŻARNA TEL. 998 

 

Cała redakcja „Dwójki” życzy wszystkim czytelnikom szczęśliwych 

i bezpiecznych wakacji, wielu przygód oraz smacznych lodów.  
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UWAGA 

Gazetka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją 

koleżance/ koledze.  

Ten numer „Dwójki” znajdziesz również na stronie 

internetowej naszej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 


