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Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 

                                       w Woli Batorskiej 

 

SZKOLNE 

WIEŚCI 
 

 

GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

IM. WINCENTEGO WITOSA 

W WOLI BATORSKIEJ 

NR 1, WRZESIEŃ - LISTOPAD 2014 r. 

Drodzy Czytelnicy ! 

Witamy Was w pierwszym, a w zasadzie 

drugim numerze naszej szkolnej gazetki!                              

W październiku wydaliśmy dodatek poświęcony 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, związany                        

z udziałem naszej szkoły w programie „Odblaskowa 

szkoła.” Liczymy, że zamieszczone tutaj materiały 

przypadną Wam do gustu. W kolejnych numerach 

prezentować będziemy artykuły dotyczące ciekawych 

wydarzeń z życia naszej szkoły, pisać będziemy                      

o swoich pasjach i zainteresowaniach. Chcemy, aby                

w bieżącym roku szkolnym ukazały się co najmniej pięć 

numerów „SZKOLNYCH WIEŚCI.” Każdy z Was, Drodzy 

Czytelnicy, może tworzyć gazetkę, ponieważ jest to 

pismo wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczymy się 

tutaj, rozszerzamy swoje zainteresowania i dobrze 

bawimy w naszym drugim domu – szkole.  

Uczniowie zainteresowani pracą w zespole 

redagującym gazetkę szkolną mogą zgłosić się do 

pana Michała Golonki lub pani Marzeny Solarz 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !!!!! 

 

 

 

 

Nasza redakcja: 

REDAKTOR NACZELNY: 

 Mateusz Korpan 
Interesuję się kolarstwem, narciarstwem                                       
i modelarstwem. Moje ulubione danie to zupa 
pomidorowa. Mam nadzieję, ze gazetka Wam                        
się spodoba!   
 

REDAKCJA: 

Marta Szewczyk 

Mam jedenaście lat. Interesuję się pływaniem, 

gimnastyką artystyczną, muzyką i książkami. Mój 

ulubiony przedmiot to W-F. 

 

Klaudia Bochenek 

Interesuję się muzyką i sportem. Mój ulubiony 

przedmiot w szkole to wychowanie fizyczne. 

 

Klaudia Starosta 

Moje hobby to tenis ziemny, gram już od sześciu lat. 

Lubię aktywnie spędzać czas z całą rodziną. Moje 

ulubione przedmioty to język polski i historia. 

 

Kuba Grochot 

Uwielbiam piłkę nożną. Moje ulubione kolory to 

niebieski i czerwony. 

 

Paulina Gicala 

Bardzo lubię zwierzęta, a szczególnie koty. Moją 

ulubioną porą roku jest zima, gdy pada śnieg 

można poczuć się jak w baśni. 
 

http://szkolawb.niepolomice.eu/
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WYDARZYŁO SIĘ                     

W NASZEJ SZKOLE... 

 

Początek roku szkolnego 2014/2015 

Uroczyste rozpoczęcie  nowego roku 
szkolnego miało miejsce 1 września  Początkowo nie 
mogliśmy się odnaleźć na szkolnym korytarzu. W tym 
roku uczniów było więcej niż w latach  poprzednich. 
Wśród znajomych twarzy bardzo dużo było dzieci, 
które pojawiły się pierwszy raz w szkole. Uroczystość 
rozpoczęcia roku miała miejsce  w sali gimnastycznej, 
gdzie Pani Dyrektor powitała uczniów i nauczycieli po 
wakacjach. Oprócz nowych kolegów w szkole pojawili 
się nowi nauczyciele.  Były też chwile refleksji, które 
przypomniały nam jak miło można spędzić czas  
w szkole. 

 

 

Ekologia w szkole 

                22 września 2014 r. odbył się w naszej szkole 

apel o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczniowie klasy 

czwartej byli zaangażowani w jego przygotowanie. 

Mówiliśmy o idei „Sprzątania Świata” ucząc koleżanki 

i kolegów z pozostałych klas jak dbać o naszą planetę - 

Ziemię. Przedstawiliśmy inscenizację pt. „Rzecz o 

recyklingu”. Bawiąc się zgłębialiśmy tajemnice 

ochrony przyrody. Przedsięwzięcia tego typu są 

bardzo potrzebne i dobrze, że dzieci pamiętają o 

Matce Ziemi. 

 Kornelia Mikołajewska i uczniowie klasy czwartej  

 

 

 

 

 

 

Ślubowanie klas pierwszych 

Dnia 23 października 2014 r. w naszej szkole 
miała miejsce uroczystość ślubowania  
i pasowania uczniów czterech klas pierwszych. 
Uroczystość rozpoczęła się od programu 
artystycznego, w czasie którego Budrysi zostali 
przeobrażeni przez Wielkiego Magika w uczniów klas 
pierwszych. Wszyscy uczniowie w galowych strojach, 
w granatowych biretach i niezmiernie przejęci zdali 
egzamin na uczniów śpiewając piosenkę „Znaczki 
odblaskowe”, rozwiązując zagadki i recytując 
wierszyki. 
Pani Dyrektor Szkoły – Anna Gąsłowska, jak tradycja 
nakazuje, pasowała każdego ucznia wielkim, 
drewnianym ołówkiem. Wychowawczynie wręczyły 
dumnym pierwszoklasistom akty ślubowania  
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i grawerowane medale. Wyjątkowym momentem tej 
uroczystości była chwila złożenia przez dzieci obietnic, 
że będą nie tylko wzorowymi, ale i odblaskowymi 
uczniami. Symbolicznym potwierdzeniem tej 
deklaracji dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 
było wypuszczenie przez każdego ucznia na sali 
gimnastycznej żółtego balonika z napisem: „Ślubuję 
być odblaskowym uczniem”.                                       

 

 

Uczniowie na sesji Rady Miejskiej w 
Niepołomicach 

16 października 2014 r. miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie. Uczniowie naszej szkoły (przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego i grupa uczniów klas 
pierwszych) z Panią Dyrektor, Rodzicami i Opiekunami 
uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 
Uczniowie na ręce p. Burmistrza Romana Ptaka, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marka Ciastonia 
oraz wszystkich Radnych złożyli podziękowania za 
podejmowane przez władze Gminy starania w celu 
poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły 
poprzez coroczne wyposażenie uczniów klas 
pierwszych w kamizelki odblaskowe, wybudowanie 
chodnika oraz położenie nowej nawierzchni na drodze 
prowadzącej do naszej szkoły. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 

 

 

Odblaskowa szkoła       

W naszej zorganizowany został program”Odblaskowa 
szkoła”  Szkolną maskotką tegorocznej akcji jest 
"Odblaskowa myszka Miki" czuwająca nad ich 
przebiegiem. W ramach akcji zorganizowano: 

 Dzień Odblaskowego latawca  
 wyjątkowy Odblaskowy Różaniec 
 Happening Odblaskowej Szkoły 
 odblaskowa Biezpiecznolandia 
 Kontrolę stanu technicznego rowerów 
 inscenizację przygotowaną przez Rodziców 

 i uczniów kl. IIb pt: "Ala na wiejskiej drodze" 
 odblaskowy apel 
 odblaskowa dyskoteka 
 wyjazd uczniów na zaproszenie Radia KRK 

102,4 FM do udziału w audycji "Odblaskowa 
Szkoła w Woli Batorskiej" 

 

Spotkanie z policjantem 

Zagrożenia internetowe oraz zachowania 

ryzykowne były tematem spotkania uczniów klas IV-VI 

z policjantem w naszej szkole. Zaproszony gość 

omówił zagrożenia wynikające z korzystania  

z Internetu i obecności w cyberprzestrzeni. 

Uświadomił uczniów, że nikt w sieci nie jest 

anonimowy i że każdorazowe korzystanie z Internetu 

pozostawia ślad w wirtualnej przestrzeni. Zwrócił 

uwagę uczniom na filmy nagrywane przez nich  

i publikowane w sieci. Ich rozpowszechnianie wiąże się 

z konsekwencjami prawnymi. W dalszej części 

prelekcji nawiązał do innych sytuacji stanowiących 

realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów. 

http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/d_odbl_latawca/index.html
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/odb_roz_2014/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=tYH6TAdQgmc
https://www.youtube.com/watch?v=ZwpVsfwY6Rk&feature=youtu.be
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/kontrola/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ruZDs9bAJek
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/odbl_apel/index.html
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/odb_disco/index.html
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/audycja/index.html
http://szkolawb.niepolomice.eu/zdjecia/audycja/index.html
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W naszej szkole uczniowie spotkali się                     

z panem policjantem 

KĄCIK LITERACKI – 
UCZNIOWIE PISZĄ… 

 

 

Jesień 

Na dworze jeszcze ciepło 
Choć Jesień tron objęła już 
Chłodną rosą oraz szronem 
Wszystko skrapia dookoła 

Co mam robić? Powiedz Mamo mi. 
 

Deszcz już pada coraz częściej 
Jesień puka do mych drzwi 

Co mam robić? Powiedz wreszcie 
Lesie proszę powiedz mi. 

 
Zuzanna Felsmann -klasa Via 

 
 

* 
 
 

Znowu przyszła do nas jesień, 
Ale piękny był ten wrzesień! 

Małe, duże, kolorowe 
Liście zdobią ścieżki parkowe. 

 
Teraz pogoda jest ponura, 

Na niebie kolejna deszczowa chmura. 
Drzewa całkiem są już łyse, 

A wiatr liśćmi kołysze. 
 

Ptaki kluczami odlatują, 
Niedługo białe płatki ziemię otulą. 

Słońce rzadko promyk rzuci, 
Jednak wiosną znów powróci… 

 
Marek Legutko- klasa VIa 

 

 

 

 

 

 

Deszcz 

Deszczyk kap, kap, kap 

A ty ciap, ciap, ciap 

Po kałużach ciap, ciap, ciap, 

Choć pogoda szaro- bura 

Ty się cieszysz 

Jak na wiosnę ptak 

                                                                                                                              

Liście 

Kolorowe liście lecą 

Rano wraz z rosą się świecą 

Deszcz liściasty spada z góry 

Jak ten śnieg wprost z szarej chmury 

Żółte liście, czerwone liście 

Mienią się ogniście 
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,,Jesienne liście” 

Z tym jesiennym wiatrem 
tańczą sobie liście, 
tańczą sobie tańczą 
czerwone złociście. 

 
Z tym jesiennym wiatrem 

odtańczą daleko, 
i nie skończą tańczyć, 
aż za siódmą rzeką. 

 
Aż za siódmą rzeką, 
Aż za siódma górą, 

Aż je śnieg przykryje 
Grubą, białą chmurą. 

Ewa Szelburg - Zarembina 

KĄCIK KULINARNY 
 

PIZZA 
 
 
 Składniki: 
-60 dag mąki pszennej 
-4 dag drożdży + płaska łyżeczka cukru 
-5 łyżek oliwy z oliwek 
-0,5 łyżeczki soli 
-400 ml (ok. 1,5 szklanki) letniego mleka 
-sos pomidorowy (około 5 kopiastych łyżeczek 
przecieru pomidorowego wymieszanego  
z oregano) 
-oregano do posypania pizzy 
- farsz np.: podsmażone i posolone - cebula  
i pieczarki, szynka, baleron, salami, papryka, 
kukurydza, oliwki, itp. + ser żółty np.: gouda lub 
sery pleśniowe 
-sos czosnkowy (duży kubek jogurtu greckiego, 3 
łyżki majonezu kieleckiego, 3 przeciśnięte ząbki 
czosnku). 
 
 
Przybory: 
-waga kuchenna 
-łyżeczka 
-łyżka 
-miska do wyrobienia ciasta (duża)  

-szklanka 
-duża blacha z piekarnika kuchennego 
-ewentualnie papier do pieczenia lub olej do 
posmarowania blachy.  
 
 
Wykonanie: 
Do pokruszonych do szklanki i zasypanych cukrem 
drożdży wlewamy 0,5 szklanki letniego mleka. 
Czekamy aż wyrosną. W tym czasie do miski 
wsypujemy mąkę i solimy. Gdy drożdże 
wypączkują do brzegów szklanki, wlewamy je do 
mąki, dolewamy pozostałe mleko. Następnie 
wyrabiamy ciasto, dodając kolejne łyżki oliwy z 
oliwek. Do piekarnika nagrzanego do 40 stopni 
wstawiamy wyrobione „na gładko” ciasto 
posmarowane odrobiną oliwy i czekamy aż 
wyrośnie (podwoi swoją objętość).  
W tym czasie przygotowujemy blachę 
(rozkładamy papier lub smarujemy oliwą). Po 
wyrośnięciu ciasto wyjmujemy, piekarnik 
podgrzewamy do 220 stopni. Ciasto rozkładamy 
na całą blachę, smarujemy sosem pomidorowym, 
a następnie układamy wybrane składniki farszu. 
Całość przykrywamy serem i posypujemy 
oregano. Jeśli ktoś lubi, można na wierzchu 
położyć salami np.: pepperoni.  
Do nagrzanego (220 stopni) piekarnika wkładamy 
na środkową półkę przygotowaną pizzę i 
pieczemy ją 15 – 20 minut. Jeśli zbyt mocno 
przypala się od góry, przykrywamy ją delikatnie 
folią aluminiową.  
Podajemy z sosem czosnkowym lub ketchupem.  
SMACZNEGO!!! 
 
 
 

 
przepis przygotował Maciek Oszajec  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pl.depositphotos.com/34276647/stock-illustration-cartoon-pizza-slice-running-black-white-line-art.html&ei=njNqVOylFIScPNKOgcgH&bvm=bv.79142246,d.ZWU&psig=AFQjCNGI048RzbUVn-UseFuq2Jklo1Z8yw&ust=1416332088822087
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HUMOR 

SZKOLNY 

 

- Synku kiedy poprawisz dwójkę z matematyki ?  

- Nie wiem mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza    

 dziennika z rąk. 

 

  Na lekcji przyrody: 

- Dokąd leci ptak trzymający w dziobie słomkę ? 

- Napić się oranżady !                    

UWAGA !!!                                  

CIEKAWA KSIĄŻKA ! 

 

                     

 

 „Niezbędnik dziewczyny” Lottie Stride  ,  

„Niezbędnik chłopaka” Martin Oliver 

Te książki to prawdziwe skarbnice wiedzy! Znajdują się 

tam odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są 

najstraszniejsze prace z przyszłości? Jaki jest najlepszy 

pies dla dziewczyny? 

 

          Przeczytajcie, a nie pożałujecie! Wspaniała 

książka dla dziewczyny i chłopaka! Ta książka                 

naprawdę nam się spodobała i mamy nadzieję,  

że pojawią się inne książki tego typu.Polecam 

każdemu nastolatkowi, na pewno nie będzie się 

nudzić ! 

Marta Szewczyk 

 

                             

 

KĄCIK MODY 

 

 

 

 

 

MODA NA JESIEŃ 

Propozycja nr 1 

  W sezonie jesień –zima 2014 królują kominy (rodzaj 

szalika). Dziewczyny! Kominy nie są tylko ładne, ale 

również wspaniale ogrzewają szyję w zimne dni. Do 

kominów pasują jakże wygodne botki. Wspaniałym 

uzupełnieniem zimowego stroju jest kratka. Płaszcze, 

legginsy czy nawet kolczyki lub inna biżuteria jest 

bardzo modna! Pamiętajcie też, aby w tym sezonie 

ciepło się ubierać. 
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Jesienią proponuję ciepłe swetry w kolorze opadających 

liści. Dla ozdoby korale z jarzębiny na szyję. Dla wygody 

spodnie dżinsy, a na nogach kalosze w kasztany.  

 

Propozycja nr 2 

 

Kobiety: 

Ciemne dżinsy, kozaki, biała kamizelka, brązowa bluzka, 

ciemnozielony szalik i czerwony berecik. 

Panowie:  

Koszulka polo w jasnym kolorze , sweterek „do szpica”, 

dżinsy ciemnoniebieskie, ocieplona marynarka, do tego 

stylowy kaszkiet, przez ramie przełożona męska torebka.  

 

 

POZNAJMY 

 SIĘ 

 

W każdym numerze naszej gazetki  publikować 

będziemy wywiad z innym nauczycielem pracującym 

w naszej szkole. Dzisiaj rozmawiamy z Panią 

Magdaleną Kosińską. Pani Magda jest nauczycielem 

pracującym w świetlicy oraz w bibliotece szkolnej. 

REDAKCJA: Dlaczego wybrała Pani zawód 
bibliotekarza? 
PANI MAGDA: Już jako dziecko spędzałam wiele czasu 
w bibliotece – moja mama jest bibliotekarką. 
Spodobał mi się ten zawód i bardzo się cieszę, że los 
tak pokierował moim życiem, że zostałam 
nauczycielem- bibliotekarzem.  
REDAKCJA: Jak długo pracuje Pani w tym zawodzie ? 

PANI MAGDA: W zawodzie bibliotekarza pracuję już 

14 lat, a w naszej szkole  8 lat. 

REDAKCJA: Co daje nam czytanie książek ? 

PANI MAGDA: Czytanie rozwija nas pod względem 

intelektualnym i emocjonalnym, pobudza wyobraźnię, 

poszerza wiedzę. Poza tym czytanie książek to jeden  

z najlepszych sposobów na relaks – wycisza nas, 

uspokaja. 

REDAKCJA: Jakie ma Pani zainteresowania ? 

PANI MAGDA: Lubię czytać książki , słuchać muzyki 

i oglądać filmy , zwłaszcza stare. 

REDAKCJA: Czy ma Pani jakieś zwierzątko w domu ? 

PANI MAGDA: Tak, mam trzy psy i kota. 

REDAKCJA: Pani ulubiona potrawa ? 

PANI MAGDA: Sałatka owocowa z sosem malinowym 

 

REDAKCJA: Czy lubi Pani swoją pracę? 

PANI MAGDA: Bardzo lubię swoją pracę. Praca  

w bibliotece daje mi dużo satysfakcji, mam kontakt  

z uczniami, jest to bardzo istotne w moim zawodzie. 

 

REDAKCJA: Jak lubi Pani spędzać wakacje? 

PANI MAGDA: Zawsze wakacje spędzam z rodziną, 

lubimy zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce. Jednak na 

dłuższy wypoczynek przeważnie wybieramy Morze 

Bałtyckie. 

 

 

REDAKCJA: Jak lubi spędzać Pani wolny czas ? 

PANI MAGDA: Codziennie wieczorem uprawiam 

nordic –walking. Często jeździmy tez z rodziną np. po 

Puszczy Niepołomickiej. 

REDAKCJA: Kino czy teatr ? 

PANI MAGDA: Ciężko powiedzieć . Warto chodzić do 

teatru tak samo często ,  jak do kina . Na pewno kino 

jest popularniejsze niż teatr , filmy 3D pobudzają nam 

wszystkie zmysły i dostarczają niesamowitych  emocji . 

Jednak gdybym miała wybierać  wolałabym pójść do 

teatru.W teatrze wszystko jest bardziej realistyczne , 

poza tym dużo ciekawiej jest oglądać aktorów "na 

żywo".                                                                                                         

Prosimy o dokończenie zdań: 

Najbardziej lubię książki…. 

To zależy od dnia. Ale najczęściej sięgam do powieści. 

Często zdarza mi się wracać  do tych już wcześniej 

przeczytanych książek , które wywarły na mnie 

ogromne wrażenie np. ostatnio po raz kolejny 

przeczytałam "Oskar i pani Róża" - to jedna  

z najpopularniejszych powieści Erika-Emmanuela 

Szmitta. Polecam każdemu. 

Mój ulubiony film…. 

Ojej, ciężko tak określić, zresztą tak jak z ulubioną 

książką. Mogłabym podać wiele przykładów, np. 

”Marzyciel” z Johnym Deppem, ta muzyka…”Wichry 
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namiętności” z Bradem Pittem, mój ulubiony film z lat 

młodzieńczych „Dirty Dancing” itd., itd. 

W podróż moich marzeń pojechałbym….. 

Najchętniej pojechałabym w podróż dookoła świata. 

REDAKCJA: Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pp2ropczyce.edupage.org/text9/?subpage%3D2&ei=tDlqVJeoKsvWPJfMgIgO&bvm=bv.79142246,d.ZWU&psig=AFQjCNHMPc0xydAL4MpJEqnUDooYK4i16w&ust=1416333850092906
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