
 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 

                                           w Woli Batorskiej 

 

SZKOLNE  

    WIEŚCI 
       GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY     

                  PODSTAWOWEJ 

IM. WINCENTEGO WITOSA  

W WOLI BATORSKIEJ 

            

 
Witaj słoneczko, leni wietrzyku, 
co mi potargasz nieraz fryzurę. 

Mam wielką prośbę do ciebie dzisiaj: 
pomóż przegonić burzliwą chmurę 

 
Góry za pasem, morze na plecy, 
jeziora jeszcze włożę na głowę, 

tak objuczona w polski krajobraz 
wyruszę znów w wakacyjną drogę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w ostatnim przed wakacjami 
numerze naszej gazetki. W tym wydaniu 
znajdziecie tematy głównie związane z wakacjami 
i wypoczynkiem. Nadszedł czas pożegnania, 
wszystkim życzymy pogodnych i bezpiecznych 
wakacji. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony 
rok.  

Wszystkim życzymy niepowtarzalnych 
wspaniałych wakacji, pięknej pogody, 
fantastycznych przygód i odrobiny tęsknoty do 
szkoły... Mamy nadzieję, że gdy znów się 
spotkamy, będziemy radośni, opaleni i wypoczęci.  

 
Do zobaczenia w nowym roku 

szkolnym!   
REDAKCJA 

                                              

 



 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ   … 

                 Nadmorska przygoda  

W dniach 30 maja – 4 czerwca   wybraliśmy  się  nad 

morze, gdzie w ramach „zielonej szkoły” spędziliśmy  

wspaniałe dni.  W wycieczce uczestniczyli uczniowie 

klasy szóstej, piątej, oraz czwartej „b”. Celem  naszej 

podróży była Ustka, gdzie zamieszkaliśmy w ośrodku 

„Bałtyk.” Czas spędzony podczas pobytu minął 

wszystkim błyskawicznie  i uznać go należy za 

niezwykle udany.  Od pierwszego do ostatniego dnia  

towarzyszyła nam  wspaniała pogoda i tropikalne 

wręcz temperatury. Wykorzystywaliśmy ten czas  do 

maksimum, pożytkując go  m.in.  na rejs statkiem 

pirackim po Morzu Bałtyckim, zwiedzanie latarni 

morskiej, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, 

spacery                         po przepięknej Ustce , grę w 

piłkę nożną, siatkówkę oraz oczywiście na wypoczynek 

na plaży. Każdy dzień był niezwykle intensywny, pełen 

atrakcji i niespodzianek.  Uczestniczyliśmy w 

niezwykłych lekcjach, bez ławek, książek i tornistrów, 

które na długo zapadły nam w pamięci. Podczas 

wycieczki odwiedziliśmy wiele niezwykłych miejsc.  

 Zwiedziliśmy usteckie bunkry Bluchera.  

Zapoznaliśmy się z historią Ustki, poznaliśmy tragiczne 

realia czasów drugiej wojny światowej.  Zwiedziliśmy 

bunkry w środku, poznaliśmy warunki  w jakich żyli i 

walczyli żołnierze. 

Odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze  w Smołdzinie, 

gdzie dokładnie poznaliśmy nadmorską florę              i 

faunę 

 Przeszliśmy po ruchomych wydmach w Słowińskim 

Parku Narodowym. Dokładnie poznaliśmy 

mechanizmy tworzące wydmy i nacieszyliśmy oczy 

przepięknymi krajobrazami. 

   Odwiedziliśmy Szymbark, gdzie poznaliśmy 

historię i tradycje Kaszubów. Zgłębiliśmy  tragiczną 

historię Sybiraków. Po raz kolejny zwiedziliśmy, tym 

razem polskie, bunkry Gryfa Pomorskiego. 

Uczestniczyliśmy we wstrząsającej symulacji nalotu 

bombowego, które to wydarzenie pozwoliło nam 

lepiej zrozumieć koszmar wojny przeżywany przez 

naszych rodaków przeszło siedemdziesiąt lat temu. 

Zobaczyliśmy najdłuższą deskę świata, która wpisana 

została do Księgi Rekordów Guinessa             oraz 

odwiedziliśmy niezwykły dom ze sprzętami , który 

postawiony został na dachu ! 

Pełni wrażeń, po długiej podróży, zmęczeni ,ale 

uśmiechnięci  i szczęśliwi bezpiecznie wróciliśmy do 

domów. 

Podczas pobytu opiekę nad uczniami pełnili 

nauczyciele i wychowawcy: Agata Zawadzka, Mariola 

Grochot, Grażyna Rosiak i Michał Golonka. 

                                                                                                                              

Uczniowie wraz z opiekunami 

 

FANTASTYCZNA WYCIECZKA IVA 

Czas akcji: od 30 maja do 1 czerwca 2016. 

Miejsca akcji: Beskid Sądecki, Pieniny 

Bohaterowie: Zdobywcy Szczytów ( 15 uczniów klasy 

IVa , wychowawca                       p. Marzena Solarz, p. 

Monika Piechnik) 

Wydarzenia: 

Dzień pierwszy- Na szlakach Beskidu Sądeckiego 

 Na naszą wymarzoną wycieczkę wyjechaliśmy 

o godzinie 8:00 z placu obok kościoła w Woli 

Batorskiej. Do Jaworek dotarliśmy po dwóch 

godzinach podróży. Po rozpakowaniu bagaży udaliśmy 

się busem do Szczawnicy,      a stamtąd żółtym 

szlakiem powędrowaliśmy w Beskid Sądecki. Najpierw 

zdobyliśmy Bryjarkę, na której znajduje się krzyż 

podobny do tego                                na Giewoncie, tylko 

dużo mniejszy, później odwiedziliśmy schronisko 

górskie            o nazwie Bacówka pod Bereśnikiem , 

gdzie zjedliśmy pyszne lody i kupiliśmy odznaki 

górskie.  Po powrocie do Szczawnicy udaliśmy się do 

pijalni, w której próbowaliśmy wód mineralnych, a 



 

 

następnie Drogą Pienińską wzdłuż Grajcarka 

pomaszerowaliśmy na przystań flisacką nad 

Dunajcem. Po trudach wędrówki odpoczęliśmy w  

parku.  Wieczór spędziliśmy w ośrodku. 

Dzień drugi-Zdobywamy pienińskie szczyty  

 Po zjedzeniu śniadania bus zawiózł nas do 

sąsiedniej miejscowości                      o nazwie 

Szlachtowa, gdzie czekała już na nas pani 

przewodniczka, która tego dnia prowadziła nas 

grzbietem Małych Pienin . Po około dwóch godzinach 

wędrówki zdobyliśmy Wysoki Wierch (898m n.p.m.), z 

którego roztacza się piękny widok na najczęściej 

odwiedzany przez turystów pieniński szczyt Trzy           

Korony ( 982 m n.p.m.), Wysoką (1050 m n.p.m.)- 

najwyższy szczyt Pienin                     oraz na Pasmo 

Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. W oddali 

dostrzegliśmy też Babią Górę (1725 m n.p.m.)- 

najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego oraz pokryte 

jeszcze śniegiem szczyty Tatr Bielskich i Wysokich. Po 

trudach górskiej wędrówki długo odpoczywaliśmy w 

Schronisku pod Durbaszką. Wycieczkę zakończyliśmy 

w przepięknym Wąwozie Homole. Wieczorem 

gospodarze ośrodka, w którym mieszkaliśmy zrobili 

nam miłą niespodziankę i przygotowali dla nas 

góralską biesiadę z grillem, muzyką i tańcami. 

Dzień trzeci – Pożegnanie z górami 

 Po śniadaniu wyruszyliśmy pieszo do 

Rezerwatu Biała Woda. Po drodze odwiedziliśmy 

Muzyczną Owczarnię, w której odbywają się koncerty 

bluesowe oraz jazzowe. Obejrzeliśmy także zabytkową 

kapliczkę znajdującą się w pobliżu rezerwatu. 

Odpoczywaliśmy przy potoku Biała Woda, w bacówce 

kupiliśmy świeże pyszne oscypki. Doszliśmy aż do 

Przełęczy Rozdziela, która nazywa się tak dlatego, 

ponieważ rozdziela Pieniny od Beskidu Sądeckiego. Po 

powrocie    do ośrodka spakowaliśmy bagaże , a po 

obiedzie ruszyliśmy busem w drogę powrotną . 

 Wycieczkę uważamy za bardzo udaną. 

Pogoda dopisała, wypoczywaliśmy w pięknym 

miejscu. Największe wrażenie zrobił na nas Wąwóz 

Homole, gdzie udało nam się spotkać nawet 

Janosika. Zaprzyjaźniliśmy się także z kotkiem 

właścicieli ośrodka, którego zabawnie nazwaliśmy 

Oscypek. W góry wrócimy w następnym roku 

szkolnym, jeszcze tylko nie ustaliliśmy, które pasmo 

górskie odwiedzimy. Może będą to Gorce,    a może 

Beskid  

             Zdobywcy Szczytów z wychowawcą M. Solarz 

 

              Kącik Zdrowia 
Latem pamiętaj o spożywaniu różnorodnych 

owoców i warzyw - by nie wpaść w monotonię 

i wciąż mieć na nie ochotę. O tej porze roku 

warzywa i owoce są najsmaczniejsze i 

najzdrowsze. Są źródłem niezbędnych 

witamin, pomagają ugasić pragnienie, ukoić 

nerwy, ułatwiają trawienie i doskonale sycą.  

Truskawka  
Truskawka to aromatyczny owoc, który przede 

wszystkim jest bogaty w źródło witamin z grupy B, 

witaminy PP, a zawartość witaminy C jest nawet 

większa niż w owocach cytrusowych. Truskawki 

dostarczają nam także mikro i makroelementów: 

wapnia, potasu, fosforu czy magnezu, niezbędnych 

do utrzymania organizmu w dobrej kondycji.  

 

Marchewka

 
Znaleźć w niej możemy witaminę A, C, witaminy z 

grupy B, a także witaminę E, H, K oraz PP. Nie brak też 

składników mineralnych takich, jak wapń, potas, sód, 

żelazo, miedź, fosfor, magnez, cynk i kobalt. Zawiera 

też kwas foliowy, kwas jabłkowy, inozytol oraz 

pektyny. Dzięki obecności dużej ilości błonnika, 

marchewka pomaga regulować pracę przewodu 

pokarmowego, zapobiega zaparciom i nadmiernej 

fermentacji w jelitach. Sprzyja wydalaniu                        

z organizmu produktów odpadowych przemiany 

materii. 



 

 

          W związku z tym, że zbliżają się wakacje, 

zachęcamy do odwiedzenia kilku atrakcyjnych 

małopolskich miejscowości. Nie trzeba poświęcać 

dużo czasu na ich zwiedzanie, wystarczy po  jednym 

dniu na każdą z wycieczek. 

CIEKAWE MIEJSCA 

Lipnica Murowana 

Lipnica Murowana to wieś położona w woj. 

małopolskim                  w pow. bocheńskim. Jest ona 

szczególnie znana z konkursu   na najpiękniejsze  

palmy wielkanocne, które sięgają największych 

rozmiarów w  Polsce. Lipnica kojarzona jest też ze św. 

Szymonem, który w cudowny sposób ocalił niegdyś 

wieś przed pożarem. 

 

W Lipnicy Murowanej warto zobaczyć:  

-Zabudowę Rynku z drewnianymi domami. 

-Gotycki kościół parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła 

z XIV w. 

-Barokowy kościół pw. Św. Szymona z Lipnicy z XVII w. 

-Dawną szkołę trywialną. Obecnie Izba Regionalna. 

Lipnica Murowana od 2004 roku jest na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

 

 

Nowy Wiśnicz 

Nowy Wiśnicz to miasto położone w woj. małopolskim 

w pow. bocheńskim. Ta miejscowość znana jest z 

dosyć dużego zamku wybudowanego w XVI przez 

Stanisława Lubomirskiego.  

 

W Nowym Wiśniczu warto zobaczyć także: 

-Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia NMP z 

1620r. 

-Zespół klasztorny Karmelitów z XVII w. 

-Skałki Chroniowskie-pomnik przyrody nieożywnionej. 

 

 

                                                                                     



 

 

 

 

 

                   

 

 

POZNAJMY 

SIĘ 

W tym numerze prezentujemy wywiad z Panią Beatą 

Stolarczuk,  nauczycielką języka angielskiego 

 REDAKCJA: Czym się Pani interesuje ? 

PANI BEATA: Interesuje się muzyką, filmem i książką. 

Czy pracowała Pani kiedy ś w innej szkole? Jeśli  tak, 

to w jakiej? 

Tak ,pracowałam w szkole podstawowej w 

województwie zachodniopomorskim. 

Czy uprawia Pani jakiś sport? 

Nie uprawiam sportów, ale lubię piesze wycieczki. 

Czy ma pani jakiegoś zwierzaka domowego? 

Kiedyś miałam zwierzątko domowe, ale w chwili 

obecnej nie. 

Colubi Pani robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie lubię słuchać muzyki, czytać książki i 

sprzątać. 

6.Kino czy teatr? 

Wolę teatr. 

7.Dlaczego pani wybrała zawód nauczyciela? 

Dlatego, że chciałam zostać nauczycielem gdy byłam 

mała, podobała mi się ta profesja i lubię pracę                       

z dziećmi. 

Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

Moja ulubiona potrawa to pierogi z jabłkami. 

Jak długo pracuje pani w naszej szkole? 

W tej szkole pracuję 10 lat. 

Proszę dokończyć zdania... 

Moja ulubiona książka to…. "Mistrz i Małgorzata". 

Mój ulubiony film to….. "Spacer w Chmurach". 

Na podróż moich marzeń pojechałabym….. na wyspę 

Borneo.   

 

 

PRZEPIS KULINARNY 

Sałatka owocowa jest pyszna zdrowa i słoneczna. A 
sałatka z tego przepisu jest także... uśmiechnięta!  

 
 
Składniki: 
- 1 arbuz 
- 1 melon (najlepiej kilka odmian o różnych kolorach) 
lub inne owoce, z których można zrobić smakowite 
kulki:) 
Potrzebne przyrządy: 
- kulkownica do owoców 
- wykałaczki 
Sposób przygotowania: 
1. Odcinamy górną część arbuza (ok. 2-3cm wysokości) 
2. Z arbuza i melona wydrążamy cały miąższ 
kulkownicą usuwając przy okazji pestki 
3. Na arbuzie rysujemy markerem uśmiech i oczy, 
odrysowane kształty wycinamy nożem. 
 

 

HUMOR SZKOLNY 

 

Rozmawiają dwie pchły; - gdzie byłaś na 

wakacjach? - na krecie. 



 

 

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do 

bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą 

strawą, turysta zajadając spostrzega, że do 

talerza leci mu z góry woda...  

- Baco, dach ci przecieka! 

 - Wim... - To dlaczego nie naprawisz?!  

- Ni mogę, przecież dysc pada. 

 - To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie 

pada?!!  

- A bo wtedy nie cieknie.. 

  

Mały Jasio pisze: „Kochani! Dziękuję za długi 

list. Wkrótce odpiszę, jak tylko go 

przeczytam”. 

 

Sąsiadka pyta sąsiadkę: 

– No i jakie wrażenia przywiózł syn z 

wakacji? 

– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już 

wiem, jakie przywiózł wyrażenia! 

 

Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim 

apartament nad morzem. 

- A czy tu często pada deszcz? - pyta 

Kowalski. 

- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 

 

- Jak ci się podobało nad morzem? - pyta 

brunetka blondynkę. 

- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale 

były do siebie takie podobne... 

 

Idzie turysta drogą spotyka bacę i pyta się: 

- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę, bo 

chcę zdążyć na pociąg o 10.40. 

- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka to i 

na ten o 9.15 zdążycie. 

 

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, 

gdzie jeszcze nigdy nie byłem.... 

Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię? 

 

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do 

kolegi: 

- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem 

na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej, i co dalej?... 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć 

pani wychowawczyni. - Bo jak szedłem do szkoły, 

to napadł mnie uzbrojony bandyta. - Dziecko! Czy nic 

ci się nie stało?! - Owszem, zabrał mi zeszyt 

z wypracowaniem. 

 

Skończył się rok szkolny. Spotykają się dwaj koledzy. - 

I jak u ciebie? - Ojciec mnie zlał dwa razy. - Dlaczego 

dwa razy? - Pierwszy raz jak mu pokazałem 

świadectwo ukończenia czwartej klasy a drugi raz jak 

się zorientował, że to jego stare świadectwo. 

 

 

 

 

 



 

 

KĄCIK PRZYRODNICZY 

Dąb Bartek to najsłynniejsze polskie drzewo. Dąb stoi 
w Zagnańsku w województwie świętokrzyskim. 
Drzewo stanowi jedną z największych atrakcji 
turystycznych okolicy i Gór Świętokrzyskich. Obok 
dębu przechodzi zielony szlak turystyczny wiodący  
z Bliżyna do Zagnańska. Swoją popularność zawdzięcza 
swej budowie, ale głównie wiekowi. Dąb Bartek jest 
jednym z największych i najstarszych znanych  
w Polsce drzew. Jego wymiary jak i wiek  
są rzeczywiście imponujące. Dąb Bartek bowiem 
mierzy obecnie 30 metrów wysokości, obwód pnia  
na wysokości 1,3 m wynosi 9,85 m, a średnica korony 
to ok. 40 metrów. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw, dlatego zachowaj 
na niej wyjątkową ostrożność !!! Korzystaj ze ścieżek 
rowerowych !!! Nie pożyczaj roweru nieznajomym !!! 
Zakładaj kask ochronny na głowę !!! Przechodząc 
przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych !!! Graj 
w piłkę daleko od ulicy !!! Uważaj na jezdni biegnąć  
po piłkę !!!  
Pamiętaj, dbaj o swoje bezpieczeństwo ... Do zabawy 

wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni !!! 

Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci 

 i nie zaśmiecaj otoczenia !!! 

 

W wodzie ... 

Kąp się tylko w miejscach oznakowanych  

i wyznaczonych do kąpieli, pod opieką dorosłych !!! 

Nigdy nie skacz do wody w miejscach, w których nie 

znasz dna !!! Słuchaj poleceń ratownika !!! W wodzie 

bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!! Dbaj  

o jej czystość plaży !!! Przestrzegaj regulaminu 

kąpieliska !!! 

 

 

 

 

I 



 

 

 

 

 

Zasady gry w piłkę nożną 

Mecze rozgrywane są na polu gry wyznaczonym 

w postaci prostokąta o szerokości od 45 do 90 m i 

długości od 90 do 120 m (przy jednoczesnym 

zastrzeżeniu, że boisko nie może być kwadratem, 

dla meczów międzynarodowych od marca 2008 

roku FIFA ustanowiła wymiary boisk 105x68). 

Dwie krótsze linie nazywają się liniami końcowymi 

przy czym odcinek między słupkami – linią 

bramkową, natomiast dwie dłuższe – liniami 

bocznymi. Po przeciwległych stronach pola gry, 

na środku linii bramkowych, ustawione są bramki 

o szerokości między wewnętrznymi krawędziami 

słupków 7,32 m i wysokości dolnej krawędzi 

poprzeczki od podłoża 2,44 m. Zawody są 

rozgrywane piłką, która powinna mieć obwód nie 

mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 70 cm, a jej 

masa powinna wynosić od 410 do 450 gramów. 

Przy rozpoczęciu zawodów ciśnienie powietrza 

we wnętrzu piłki musi wynosić od 0,6 do 

1,1 atmosfery. 

 

 

Pełny skład drużyny liczy 11 zawodników, w tym 

bramkarz. Drużyna może również wyznaczyć 

maksymalnie do 7 zawodników rezerwowych (w 

rozgrywkach międzynarodowych rangi 

mistrzowskiej do 11). Personalia wszystkich 

zawodników muszą być wpisane do 

sprawozdania sędziowskiego, które musi być 

dostarczone do sędziego przed rozpoczęciem 

zawodów. W trakcie spotkania drużyna może 

dokonywać wymian zawodników, których liczba 

zależy od regulaminu danych rozgrywek. 

Zawodnik wymieniony nie może znaleźć się 

ponownie na placu gry

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_techniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra


 

 

 


