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Z życia szkoły  

Witamy w pierwszym numerze naszej szkolnej gazetki w tym roku! Mamy nadzieję, że 

z chęcią będziecie po nią sięgać. Życzymy miłej lektury. 

 Dnia 6 września br. w Krynicy odbył się Festiwal Biegowy. Naszą szkołę, a zarazem 

gminę, reprezentowało 30 uczniów z klas od III do VIII, którzy pod opieką pani Lidii 

Karp i pani Marzeny Gorzkowicz wzięli udział w Biegu Małopolskim w ramach 

10 Tauron Festiwalu Biegowego. Oliwia Janas zajęła I miejsce, Kacper Janas 

I miejsce, a Franek Kosiba III miejsce! Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

 W szkole miała miejsce zbiórka starych telefonów, które zostały przekazane fundacji, 

a następnie dochód z nich przeznaczony będzie na sprzęt AGD dla potrzebujących 

dzieci. 

 W naszej szkole odbyły się prelekcje z historii, które prowadzili uczniowie bieckiego 

LO Justyna Łukaszyk (absolwentka naszej Szkoły… i była redaktora gazetki szkolnej 

„Dwójka”!) i Łukasz Przyczynek. 

 W czwartek 19 września odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. 

Karolina Baran została przewodniczącą szkoły, Kacper Lesiak zastępcą, 

a Arkadiusz Wachowicz, Vanessa Staroń, Amelia Baran i Natalia Hycnar członkami. 

 „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”W ostatnim tygodniu września uczniowie 

klas VI-VII SP na lekcjach języka polskiegorealizowali projekt edukacyjny 

„Wychowanie prze czytanie” stworzony przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska 

Czyta Dzieciom”.  

 Dnia 25 września uczniowie klasy VIII SP wzięli udział w zajęciach 

zorganizowanych w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „CUDER”. 

 Dnia  26 września na całym kontynencie i oczywiście w naszej szkole świętowano 

Europejski Dzień Języków, by zachęcić do nauki języków i poznawania innych kultur. 

Już od kilku lat nasza szkoła z zapałem włącza się w to święto, za każdym razem 

serwując szkolnej społeczności atrakcyjne formy nauki. 

 Dnia 27 września klasa VIII, pod czujnym okiem pana Jerzego Mikosa i pani 

Agnieszki Pyznar, odbyła interesującą wycieczkę z historią w tle. Miejsca pozornie 

nam znane - Gorlice i okolice - odkryte zostały przez ósmoklasistów na nowo dzięki 

wizycie w Muzeum Regionalnym w Gorlicach. 

 Klasy V a i V b rozpoczęły tegoroczną szkolną przygodę od przygotowania akcji 

promującej czytelnictwo. „Czytanie nie boli”, „Lek na głowę jest w aptece, a na nudę 

w bibliotece”, to tylko dwa z wielu haseł, które mają uświadomić uczniom naszej 

szkoły, że warto mieć książkę za przyjaciela. 

 Dnia 27 września odbyły się wybory do Samorządziku Uczniowskiego. Kandydowało 

4 uczniów z klasy III SP. Każdy kandydat przygotował plakat wyborczy z bogatą 

ofertą przyszłych działań.Oto jak przedstawiają się wyniki:przewodnicząca: Klaudia 

Bugno,zastępca: Michał Mituś, członkowie: Wiktoria Stachura i Filip Bochenek. 
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 Historie znane i nieznane, czyli śladami bieckich Żydów. Dnia 2 października klasy 

VII i VIII miały okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji będącej połączeniem lekcji 

historii, edukacji regionalnej, a także wykładu dotyczącego kultury i tradycji żydów. 

 Dnia 7 października zaczęliśmy w naszej Szkole CODE WEEK. Dwa tygodnie 

kodowania to super czas na poszerzanie swojej wiedzy na temat programowania. 

 Gra miejska przygotowana przez Nauczycielki kilka lat temu przydała się właśnie 

teraz. Uczniowie klasy VII, podzieleni na pięć pięcioosobowych drużyn, pod opieką 

nauczycieli, zaopatrzeni w szkice Biecza i karty pracy, przemierzali miasto, zaglądając 

w jego średniowieczne zakamarki, rozwiązywali szereg zróżnicowanych zagadek. 

 Dnia 9 października nasi chłopcy zajęli I miejsce w zawodach w piłkę nożną. Ale to 

nie koniec sukcesów… w zawodach powiatowych zajęli III miejsce po pięknej akcji 

Mateusza Cieśli i Kuby Rutany. Mają chłopaki talent! 

 W piątek 11 października, jak co roku o tej porze, w naszej szkole zrobiło się 

uroczyście. Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie swą obecnością 

zaszczycili nas emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przewodnicząca Rady 

Rodziców, Pani Elżbieta Rzepka, Pani Renata Gołębiowska, Dyrektor ZOJ w Bieczu, 

oraz Pani Anna Liana. 

 Dzień 17 października w naszej Szkole był szczególny i bardzo ważny, zwłaszcza dla 

pierwszaków, którzy tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami! W części 

artystycznej najmłodsi pokazali to, czego nauczyli się w szkole w ciągu pierwszych 

tygodni. Zaprezentowany program wywołał uśmiech i wzruszenie. Następnie złożyli 

przed Panią Dyrektor, Moniką Kowalską-Orlewską i wszystkimi zebranymi uroczyste 

ślubowanie, w którym obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Każdy 

pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek. 

 Tancerze zespołu Podgrodzianie pod opieką pani Małgorzaty Kosacz oraz grupa 

uczniów z klasy VII reprezentowali nas na niezwykłej uroczystości, dzięki której po 

ponad stu latach od Bitwy Gorlickiej wróciła pamięć o Władysławie Dzięgielu, 23-

letnim żołnierzu, który zginął w walkach o wolny kraj. 

 Dnia 23 października, na hali sportowej w Strzeszynie odbyły się Gminne Igrzyska 

w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga 

Raksa, Mikołaj Figura i Jakub Rutana. Po zaciętych pojedynkach dwoje z nich 

odniosło sukces. Mikołaj Figura zajął III miejsce, a Kinga Raksa I miejsce! 

 W naszej szkolnej bibliotece trwa kiermasz książek prowadzony we współpracy 

z Hurtownią Taniej Książki Tuliszków. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów i nauczycieli.  

 24 października, dla ósmoklasistów i siódmoklasistów, okazał się dniem pełnym 

wrażeń. Wczesnym rankiem wyruszyli do Grodu Kraka, by zasiąść na widowni Teatru 

Ludowego, a następnie zwiedzili Muzeum Archeologiczne. 

 Nasza Szkoła żyje głosowaniem na aplikacji Empik. GłosujeMY! WygrywaMY! 

Pamiętaj, że gramy do jednej bramki – oddaj swój głos na naszą bibliotekę szkolną, 

zachęć do głosowania rodzinę, przyjaciół, znajomych…wszystkich! 
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Jak starannie prowadzić notatki 

w zeszycie? 

Notatka to krótki tekst zawierający istotne informacje umożliwiające szybką naukę 

i zapamiętywanie danych kwestii. Można je prowadzić w różny sposób, wszystko zależy od 

autora i jego upodobań. Najważniejsze jednak, aby notatka była logiczna i zawierała 

najważniejsze informacje. Każdemu uczy się lepiej z innych notatek. W tym artykule 

przedstawimy cztery wskazówki, jak ładnie i starannie sporządzać notatki. 

 

 

1. Podstawowym elementem 

starannej notatki jest pismo. 

Powinno ono być w miarę 

możliwości autora czytelne. Jeżeli 

ktoś ma brzydkie i mało czytelne 

pismo, może je ćwiczyć  

w wolnym czasie. Notatki nie 

powinny zawierać wielu 

przekreśleń. Aby im zapobiec, 

można przed napisaniem notatki 

w zeszycie, napisać ją na brudno. 

 

 

2. Dla wzrokowców dużym ułatwieniem przy sporządzaniu notatki jest stosowanie 

tabelek, wykresów, itp. Dzięki nim łatwiej zapamiętać informacje.  

 

 

 

 

 
Wykres: 

RODZAJE W LICZBIE 

POJEDYNCZEJ  

 

 

 

R. MĘSKI               R. ŻEŃSKI                R.NIJAKI 

Tabela: 

 

RODZAJE W LICZBIE POJEDYNCZEJ 

 

R.MĘSKI 

 

R.ŻEŃSKI 

 

R.NIJAKI 
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3. Warto w notatce zachować odstępy oddzielające zagadnienia. Dzięki nim tekst staje 

się bardziej czytelny i przejrzysty, a notatka ładna i staranna. 

 

 

4. Używanie zakreślaczy lub kolorowych długopisów. Służą one do zakreślania 

najważniejszych informacji. Dzięki nim, ucząc się, później łatwiej i szybciej 

znajdujemy najważniejsze elementy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: 

Emilka i Ola  
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CODE WEEK- Tydzień kodowania 

 

 

Każdy uczeń, nawet i ten najmłodszy, mógł   

Zuzia i Kinga 

Czym jest CODE WEEK? Jak mówimy w Naszej Szkole: kodowanie. W każdym mieście 

zaangażowanym w tę świetną zabawę CODE WEEK trwało tydzień, ale jak to my - Nasza 

Szkoła musimy być wyjątkowi! Nasze kodowanie trwało równiutkie dwa tygodnie. 

Wszystko zaczęło się w poniedziałek na 

hali w Bieczu. Klasa VII zaczęła kodować 

na WF. Panie przygotowały dla nas kod. 

Każda z drużyn miała taki sam, ale liczyły 

się taktyka, szybkość, no i oczywiście 

pamięć! 

 

Myślicie, że czytanie lektur się 

nie opłaca i jest nudne? W takim 

razie jesteście w błędzie. Na 

lekcjach języka polskiego klasa 

VI i VII udowodniły, że czytanie 

lektur można połączyć z super 

zabawą. 

 

BIECZ POZA CZASEM- gra 

miejska stworzona przez Panią 

Grażynę Cetnarowską i Panią 

Jadwigę Nowak. Moim zdaniem 

mają niezwykłe pomysły. Mam 

nadzieję, że Wy również tak 

sądzicie. 

 

Każdy uczeń, nawet i ten najmłodszy, mógł kodować. Nauczyciele przygotowali kody, dzięki którym 

każdy z Nas mógł odpocząć od nauki i troszkę pogłówkować. Miejmy nadzieję, że kodowanie zagości 

u Nas na zawsze. Wiedzieliście, że to była akcja międzynarodowa? W prawie każdym kraju było 

kodowanie! Już widzę to zdziwienie na Waszych twarzach. Cieszmy się z tego, że nasza Szkoła 

rozwija się przez takie akcje i niczym nie różnimy się od szkół z wielkich miast. U nas też dużo się 

dzieje i nie wieje nudą. Pamiętajmy, żeby takich akcji było coraz więcej i zadbajmy o to. RAZEM  

Zuzia i Kinga 
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W tym roku dzień nauczyciela odbył się w piątek 11 października 2019 roku, ponieważ 

poniedziałek był dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Odświętnie ubrani zebraliśmy się na 

sali gimnastycznej, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez klasę czwartą i piątą. 

Każdy nauczyciel i emerytowany pedagog dostał moc życzeń i drobny upominku. W czasie 

uroczystości były śpiewane piosenki, recytowane wierszyki. Zebranym gościom bardzo 

podobał się występ. Nam również! 

Ciekawostka:  

W innych krajach Dzień Nauczyciela przypada w inne dni: 

Argentyna - 11 września 

Chiny - 10 września 

Rosja - 5 października 

Hiszpania - 27 listopada 

Meksyk - 5 maja 

 

Milena Korzeniec, Zuzanna Stachura 
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Każdy z uczeń i nauczyciel wie, że w naszej Szkole pomaganie jest na pierwszym miejscu. 

Niejednokrotnie zbieraliśmy i zbieramy pieniądze na szczytne cele. Pomaganie starszym, 

chorym, biednym… dla nas to oczywistość! 

 

 

 

 

  

Może najpierw powiedzmy, czym jest 

wolontariat.  

Wolontariat (łac. voluntarius – 

dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, 

świadoma praca na rzecz innych osób lub 

całego społeczeństwa, wykraczająca poza 

związki rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie. Wolontariusz to osoba 

pracująca na zasadzie wolontariatu. 

 

W tym roku szkolnym zostały przeprowadzone 

już dwie akcje w ramach szkolnego wolontariatu. 

Jedna z nich to zbieranie zużytych telefonów, 

które zostaną odsprzedane spółce Greenfone. Już 

niedługo będziemy mogli poznać wartość 

telefonów. Środki pozyskane ze sprzętów AGD 

przeznaczone będą na realizację programu 

ZIELONA STOPA FILANTROPA. 

Drugą akcją, tradycyjną już w naszej Szkole, było sprzedawanie pysznych  

ciast. Dochód z tej akcji przeznaczono na rehabilitację chłopców - Macieja 

i Jakuba Walągów. 

 

 

Oczywiście to nie koniec akcji wolontariuszy w naszej Szkole. Sama nim jestem i powiem 

Wam wszystkim szczerze, że wolontariat przypomina mi o godności człowieka chorego, 

starszego, niepełnosprawnego fizycznie i intelektualnie. Każdy człowiek zasługuje na 

szacunek, niezależnie od wszystkiego. Bo nie wiadomo… być może ja też kiedyś będę 

potrzebowała pomocy? 

Wolontariat w naszej Szkole 

 

Kinga 
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Ciekawostki o świecie 
 

Świat jest taki wielki... Jest tyle miejsc, o których nic nie wiemy. Warto byłoby dowiedzieć 

się nieco o niektórych, fascynujących krajach. W tym artykule chciałabym przedstawić wam 

kilka ciekawostek. Mam nadzieję, że wśród opisanych przeze mnie krajów znajdzie się choć 

jeden, który was zafascynuje ;) 

 
 

 

Japonia 

Japonię zamieszkuje około 600 Polaków. 

Motto kraju to „Pokój i Postęp.” 

Rolnicy potrafią hodować... kwadratowe arbuzy. 

Zielone światło nazywa się: „Blue”. 

Wielu Japończyków spędza Boże Narodzenie w KFC. 

Rok szkolny zaczyna się w kwietniu. 

4 dni wolne są uważane za wakacje. 
 
 
 

Namibia 

Kraj ten zamieszkuje... 5 Polaków. 

W tym kraju nie ma ustalonej przez rząd płacy minimalnej. 

Średnie IQ wynosi 74. 

Pełnoletniość osiąga się w wieku 21lat. 

Kobiety i mężczyźni mogą brać ślub w wieku 21 lat.  

126 na 1000 osób posiada broń palną. 
 
 
 

Izrael 

Ten kraj jest 14 razy mniejszy od Polski. 

Narodowe zwierzę to ptak dudek. 

Ten kraj zamieszkuje około 4 000 Polaków. 

12 obywateli Izraelu otrzymało nagrodę Nobla. 

Najniżej położonym miastem jest BeitJann. 

Ostatnia kara śmierci została wykonana w 1962 roku. 

 
 

 
Ciekawostki są ze strony: https://poznajnieznane.pl/ 

 
 
 
 

Kamila  
 
 
 

https://poznajnieznane.pl/
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Samorząd szkolny 
 

Chciałabym w tym artykule napisać,czym jest Samorząd Uczniowski i jakie plany ma nasza 

szkolna organizacja, żeby było interesująco i wesoło. Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski 

tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a nie tylko wybrana Rada Samorządu. Reprezentacja 

ogółu jest ważna, ale nie bardziej niż każdy z was! 

 
 
 
Co możesz zatem zrobić? To, w czym czujesz się pewnie... 

Możesz wziąć udział w akademii. 

    Możesz wymyślić konkurs. 

          Możesz wykonać dekorację. 

                Możesz działać w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

                      Możesz dołączyć do redakcji gazetki szkolnej. 

                            Możesz... 

                                    wszystko! 

 

Wystarczy chcieć! 

 

Pamiętaj, że Ty też się liczysz – każdy jest w naszej Szkole tak samo ważny.  

 
 
Oto kilka z naszych planów na ten rok szkolny 

 
1. Wieczorek filmowy.  

2. Konkurs układania kostki Rubika. 

3. Taneczna zabawa walentynkowa. 

4. Poczta walentynkowa.  

5.Konkursy QR.  

 
Czegoś brakuje? 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

Karolina Baran 
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Top TRZY najlepsze seriale 

 

 

 

  

Rozpoczynamy sezon… na leżenie pod kocykiem z kubkiem gorącej herbaty oraz książką lub 

serialem. Ale co oglądać? To pytanie zadaję sobie często. W tym artykule przedstawię wam trzy 

warte obejrzenia seriale. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Mam nadzieję, że seriale przypadną wam 

do gustu.  

1. W pierwszej kolejności  

zaproponuję serial dla 

osób… lubiących się bać. 

Jest to serial kryminalny, 

przedstawiający losy 

ósemki przestępców i 

„geniusza wśród 

złodziei”. Barykadują się 

oni w hiszpańskiej 

mennicy. Szczegółów 

dowiecie się, oglądając… 

 

„Dom z papieru” 

2. Moja następna    

propozycjato serial 

komediowy. 

Opowiada on o grupce 

przyjaciół, a każdy 

odcinek przedstawia 

inną sytuację z życia 

paczki. Akcja toczy się 

w Nowym Jorku.   

 

3. Moją ostatnią 

propozycją jest serial - 

horror. Akcja rozpoczyna 

się od zaginięcia małego 

chłopca.Zdarzenie to jest 

początkiem tajemniczych 

zdarzeń i  działania 

nadprzyrodzonych sił. 

Grupka przyjaciół (w tym 

Eleven posiadająca 

niesamowitą moc) stara 

się rozwiązać zagadkę. 

 

„StrangerThings” 

Zuzia Sendra 
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A teraz czas na żart ;) 

Dlaczego woda nie zdała egzaminu? 

- Bo oblała. 

-Jakie miasto najczęściej się chowa? 

- Częstochowa. 

- Jak nazywa się kot, który leci? 

- Kotlecik. 

- Dlaczego podłoga może kłamać? 

- Bo dywan ją kryje. 

- Jak nazywa się przesolona firanka? 

- Zasłona. 

- Jak nazywa się lekarz który leczy pandy? 

- Pandoktor. 

Źródło: http://piszsuchary.pl/archiwum 

Milena Korzeniec, Zuzanna Stachura 
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