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3 I – Wyjazd klas pierwszych
na przedstawienie teatralne
pt. „ Nowe przygody
Plastusia”
9 I – Zabawa karnawałowa
dla klas I – III
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12 I – Szkolne jasełka
15 I – 28 I – Ferie zimowe

Ku radości dzieci
– śnieŜek
z nieba leci !!!

30 I – Międzyszkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek

Pierwszaki poznają nowe
przygody Plastusia
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Z Ŝycia klas młodszych;
Kartka z kalendarza;
Wierszykarnia;
Nasza twórczość;
To i owo;
Sposób na nudę;
Wieści biblioteczne;
Zagadkowo; Humor;
Dodatek „ Stąd jestem,
stąd pochodzę”

Kalendarzyk na Nowy Rok

1

Za nami ferie zimowe. Mamy
nadzieję, Ŝe zdąŜyliście trochę
wypocząć. Zima niestety spłatała
nam figla i zapomniała sypnąć
śniegiem, na który z pewnością
kaŜdy z Was czekał. No cóŜ,
takie jest Ŝycie. Nie zawsze mamy
to, co chcemy.
Przed nami kolejny semestr, czas
nowych zadań, wyzwań, cięŜkiej
pracy. śyczymy wszystkim jak
najlepszych wyników w nauce!
Redakcja

3 I 2007 r. uczniowie klas
pierwszych uczestniczyli w spektaklu
pt.„ Nowe przygody
Plastusia”
przygotowanym
przez Narodowy
Teatr Edukacji
we Wrocławiu.
Spektakl odbył się
w GCK w Gliniku.

Od 2 I 2007r. dyrektorem naszej
szkoły jest pan mgr Aleksander
Kalisz. Pan Dyrektor jest
nauczycielem biologii, uczy tego
przedmiotu uczniów klas starszych.
Pani mgr Maria Galant pełni funkcję
wicedyrektora.

Zabawa Karnawałowa
W karnawale, to są bale, kaŜdy bawi się wspaniale!
My teŜ bawiliśmy się wspaniale!
9 stycznia 2007 roku odbyła się w naszej szkole zabawa
karnawałowa dla klas I -III. Na balu spotkali się bohaterowie
róŜnych ksiąŜek , filmów, bajek. Dzieci zabawiał wodzirej ze
swoim pomocnikiem Tapetą. Prowadzili oni róŜne śmieszne
konkursy, zabawy przy muzyce. Odbył się konkurs na
najciekawsze przebranie, wybór króla i królowej balu,
taniec z balonem.
Liczne nagrody konkursowe ufundował Samorząd klas
młodszych oraz SKO.
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Mały Samorząd Uczniowski przygotował równieŜ bufet i loterię fantową, która
jak zwykle cieszyła się duŜym zainteresowaniem. Ponad cztery godziny
zabawy upłynęło w miłej i gorącej atmosferze.

Kartka z kalendarza
1I
6I
8I
21 I
22 I
24 I

Zwycięzcy konkursu na najciekawszy strój.

– Nowy Rok
STYCZEŃ
– Dzień Filatelisty
– Dzień Sprzątania Biurka
– Dzień Babci
14 I odbył się
– Dzień Dziadka
XV finał
– Światowy Dzień Środków Masowego
Wielkiej
Orkiestry
Przekazu
Św
iątecznej
Pomocy
LUTY
Pieniądze z kwesty
3 II – Między narodowy Dzień Walki z Rakiem
11 II – Światowy Dzień Chorych
w tym roku zostaną
Między narodowy Dzień Języka Ojczy stego
przeznaczone na
14 II – Dzień Zakochanych – Walentynki
ratowanie Ŝycia
15 II – Tłusty Czwartek
dzieci poszkodowanych
20 II – Ostatki
w wypadkach i na
21 II – Popielec

naukę udzielania
pierwszej pomocy.

Jasełka
12 I w auli parafialnej odbyły się jasełka dla klas
I - IV i przedszkolaków.
Jasełka przygotowało Koło Teatralne klas
młodszych oraz Koło Artystyczne pod opieką
p. Marzeny Przybyło Furmanek, p. Marii Świerz
oraz p. Marioli Mrozek.
Jasełka obejrzeli równieŜ rodzice i dziadkowie
uczniów klas drugich.

Turniej sprawnościowy dla klas młodszych
15 I podczas ferii zimowych na hali sportowej naszej szkoły odbył się Turniej
Sprawnościowy dla uczniów klas II i III. W turnieju wzięło udział 17 uczniów.
Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań sprawnościowych.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Aleksander Karp z kl. II a.
II miejsce zajęły Natalia Św ierz oraz Dominika Guzik.
III miej sce uzyskał Daniel Czeluśniak.
Na wyróŜnienie zasłuŜyli równieŜ Gabrysia Pisula,
Michał Kopeć oraz Grzegorz Rządca. Gratulujemy!
Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwały
panie: Anna Dykas, Maria Świerz, Barbara Chłud.
Nagrody dla zwycięzców ufundował Mały Samorząd
Uczniowski.
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- inaczej zapusty to okres zimowych balów,
maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się
naj częściej w dniu Trzech Króli, a kończy w Środę Popielcową.
Do głównych tradycji karnawałowych naleŜą
oczywiście zabawy, bale i parady. Najbardziej
znane parady i zabawy tego okresu to karnawał
w Rio i w Wenecj i. Parady odbywają się
głównie tuŜ przed środą popielcową i trwają kilka
dni. Jest to okres oczekiwany często przez cały
rok. Uczestnicy przygotowują specjalnie na tę
okazję stroj e karnaw ałow e niezwykle bogato zdobione, mieniące się złotem,
przepychem. Częstym ich elementem są pióra.

Uwaga!!! Rusza poczta walentynkowa!
W naszej szkole juŜ od 5 lutego działać będzie poczta
walentynkowa. Do skrzynki Smyka, która znajduje się w sali
nr 4 moŜecie wrzucać Ŝyczenia dla swoich kolegów
i koleŜanek oraz nauczycieli.
Ponadto 12 i 13 lutego w przeddzień walenty nek będziemy
chodzić po klasach i korytarzach by zebrać ostatnie Ŝy czenia.
Punkt kulminacyjny nastąpi oczy wiście w środę – 14 lutego,
kiedy to walentynki zostaną doręczone adresatom.
Nie zapomnijcie napisać imienia i nazwiska oraz klasy osoby,
do której ma być dostarczona walentynka!
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Wierszykarnia
Walentynkowe
O NIM i O NIEJ wesołe wierszyki

Dzieci lubią śnieg !!!

Wszyscy chłopcy są
jak z kosmosu,
pogadać z nimi nie
sposób.

Dziewczyny tylko o lalkach
i ciuchach rozmawiają,
a naszych zainteresowań
zupełnie nie pochwalają.

Chłopaki na niczym się
nie znają, tylko ciągle
w piłkę grają.

Dziewczyny ciągle po
kątach chichoczą
i nas obmawiają
ochoczo.

Chłopaki lubią tylko się
wygłupiać i w ogóle
o naszych sprawach
nie chcą słuchać.

Dziewczyny piszczą
gdy widzą robaki,
a przecieŜ to
superfajne zwierzaki.

Dziewczyny o chłopakach

Chłopaki o dziewczynach
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Lubię śnieg, poniewaŜ moŜna
z niego lepić przeróŜne budowle
i zrobić kulig. Gdy jest śnieg
moŜna zorganizować zawody
w rzucaniu śnieŜkami, zjazdach
na sankach i innych sportach
zimowych. Lubię odśnieŜać
podwórko. Bardzo lubię, gdy pada śnieg!
Paweł Basista 2b

Lubię śnieg, poniewaŜ mogę zjeŜdŜać na
sankach i na worku foliowym
wypchanym słomą. Ze śniegu moŜna
zrobić róŜne budowle i rzucać śnieŜkami
do celu. Gdy jest śnieg moŜna takŜe
urządzić kulig. Śnieg pięknie
przyozdabia krajobraz.
Bardzo lubię zabawy na śniegu.
Kacper Basista 2 b
Bardzo lubię śnieg, bo jest
biały i puszysty. Mogę z niego
lepić bałwana, śnieŜki
i budować igloo. Kiedy jest
duŜo śniegu na górkach to
wtedy mogę jeździć na
sankach i nartach. Śnieg
sprawia mi duŜo
radości. Ponadto
tworzy piękny zimowy
krajobraz.
Angelika Czech 2 b

Według mnie kaŜda pora
roku ma swój urok , a
zimę kocham właśnie za
śnieg. Gdy pada, na
dworze robi się biało.
MoŜna wtedy wybrać się
na sanki czy narty,
pograć w śnieŜki, ulepić
śniegowego bałwana.
Lubię takŜe mroźne
poranki kiedy drzewa są
oszronione i wyglądają
jak z bajki. Za to właśnie
lubię śnieg.
Gabriela Pisula 2 b
Bardzo lubię zimę i śnieg.
MoŜna wtedy zjeŜdŜać z górki
na sankach, nartach i workach
wypchanych słomą. Wiele
radości sprawia mi lepienie
bałwana i rzucanie śnieŜkami.
JeŜeli jest dobra pogoda,
moŜna takŜe urządzić
wspaniały kulig.
Konrad Malarczyk 2 b

Lubię gdy na polu jest biało. Wtedy
mogę jeździć na sankach, lepić bałwana
a nawet toczyć duŜe kule śniegowe. Na
podwórku razem z koleŜankami moŜemy
porzucać śnieŜkami. Bardzo lubię
patrzeć w okno gdy na polu pada śnieg.
Sabina Skoczeń 2 b
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Międzyszkolny Konkurs Kolęd
i Pastorałek
„ Kolędujemy Małemu”
W dniu 30.01.2007 r.
w kinie „Farys”
w Bieczu odbył się
Międzyszkolny
Konkurs Kolęd
i Pastorałek
„Kolędujemy Małemu”,
którego organizatorem było PCE
w Gorlicach.
W konkursie brali udział uczniowie klas
I – III szkół podstawowych gminy Biecz.
W kategorii soliści naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice z kl. II b
Natalia Staw iarska oraz Aneta Pabis.
Natalka zajęła I miej sce, a Anetka III.

Konkurs biblioteczny
„ I my teŜ piszemy
baśnie”
W grudniu nasza szkolna
biblioteka ogłosiła konkurs
literacki pt. „I my teŜ piszemy
baśnie”.
Komisja Konkursowa przyznała
trzy pierwsze miejsca, które
zdobyli:
Izabela Jezuit – I b
„ Bajka o Zuzi i jej spełnionych
marzeniach”
Paw eł Basista – II b
„Wielkie kłopoty tygryska”
Natalia Dykas – III a
„Odmiana losu”
Gratulujemy młodym pisarzom!

Gratulujemy!

Gazetka Smyka ogłasza konkurs literacki na temat:

„ SUPER BABCIA – SUPER DZIADEK”
Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadzia. Mamy nadzieję, Ŝe
wszyscy pamiętali o tym święcie. Jeśli uwaŜacie, Ŝe macie super babcię lub
super dziadzia napiszcie o nich: dlaczego są wyjątkowi, za co ich najbardziej
kochacie, jak spędzacie wspólnie czas itp.
Najciekawsze prace opublikujemy w Gazetce i nagrodzimy!
Na Wasze wy powiedzi czekamy do 26 lutego. MoŜecie wrzucić je do skrzy nki Smyka
lub przekazać wy chowawcy.
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Sale balowe
były piękne
i bogate. Wisiały
w nich
przewaŜnie
ogromne,
kryształowe
Ŝyrandole.

NA BALU
300 LAT TEMU

Taniec był sztuką
nie lada. Nie
wystarczyło
poruszać się w
takt muzyki. Tańce
były pełne
skomplikowanych
figur. Wszyscy,
którzy tańczyli
musieli je znać.
Najbardziej
rozpowszechniony
na dworach
Francji i Anglii był
menuet.

Długie loki u męŜczyzn z
wyŜszych sfer absolutnie nie
dziwiły. KaŜdy elegancki pan
nosił … perukę.
Na bale zakładano maski.
Często nie wiedziało się
z kim się tańczy. Tajemnicze
nieznajome wydawały się
o wiele ciekawsze.
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W dawnych czasach
kobiety nie tylko na
bale nosiły długie,
strojne suknie.
Dla ochłody miały
wachlarze.
Stanowiły one
jednocześnie
ozdobę, bowiem
malowano na nich
obrazy ze scenami
biblijnymi czy
dworskimi. Kobieta
z wachlarzem była
bardziej tajemnicza,
zwracała na siebie
większą uwagę.

WypoŜyc zenia ksiąŜek
przez uc zniów kl as I-III Szkoły Podstawowej.
W klasach II b, III a i III b w ypoŜyczają wszyscy uczniowie 100% .
W klasie II a - 87% uczniów wypoŜycza ksiąŜki w bibliotece szkolnej,
a jednak właśnie ta klasa ma pierwsze miejsce w czytelnictwie w 1 półroczu
r. szk. 2006/2007.
WypoŜyczenia w poszczególnych klasach przedstawia poniŜsza tabela.
300
250
200
150

263
217

199

100

135
50

Uczniowie klasy III a ułoŜyli listę propozycji
na nudne, deszczowe popołudnia. Oto ona:
grać w gry planszowe
układać puzzle
rozwiązywać krzyŜówki
rysować
pisać wiersze
układać rymowanki
lepić z plasteliny
puszczać bańki mydlane
robić wycinanki
słuchać muzyki
czytać ksiąŜki
grać na komputerze
posprzątać pokój
pomagać rodzicom

0
IIA -17

IIB -13

IIIA-18

IIIB-21

śyczymy wesołego nudzenia!

W pierwszym półroczu r. szk. najwięcej ksiąŜek wypoŜyczyli:
63 ksiąŜki - Jadwiga Ludwin z II A;
39 ksiąŜek - Magdalena Przybyłowicz z III B;

38 ksiąŜek - Natalia Dykas z III A;
32 ksiąŜki - Klaudia śegleń z II A;
30 ksiąŜek - Anna Czech z III A - Szczepan Świerz z II A;
27 ksiąŜek - Roksana Karp z III A;

26 ksiąŜek - Grzegorz Rządca z II A;
24 ksiąŜki - Angelika Czech z II B - Aneta Kluska z II A;
23 ksiąŜki - Justyna Przybyłowicz z III B - Katarzyna Gąsior z II A;
21 ksiąŜek - Marcin Chmiel z II B;
20 ksiąŜek - Natalia Świerz z III A - Barbara Rybka z III A.
Opracowała Katarzyna Pabisz
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Jak wykonać najprostszy prezent walentynkowy?
Oto przepis na walentynkowe lizaki:
Będziesz potrzebował:
- lizaki
- kolorowy papier
- noŜyczki
- klej
Wykonanie:
1. Wytnij serca oraz zielone listki z kolorowego papieru
2. Przyklej serca do papierków od lizaków, a listki do patyczków (łodyŜek)
3. Na jednej (zewnętrznej) stronie serca napisz wcześniej Ŝyczenia.
I j uŜ gotow y ten naj prostszy prezent w alentynkow y!
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Dziś do rozwiązania logiczne z adania matematyczne. Bę dzie to
dobry trening prze d konkursem matematycznym „ KANGUR”.
Zadania te wymagają logiczne go myślenia. Powodzenia!
1. Mamy dwie monety o łącznej wartości 7 zł. Jedna
z nich nie jest monetą 5 złotową. Jakie to monety?
2. Świeczka urodzinowa pali się przez 15 minut. Jak długo
palić się będzie 10 takich świeczek, jeśli zostaną
zapalone jednocześnie i Ŝadna z nich nie zgaśnie?

3. KaŜdy z pięciu braci ma po jednej siostrze. Ile jest
wszyst kich dzieci w tej rodzinie?

4. Pewien człowiek ma 3 czekolady, które pragnie dać dwóm
ojcom i dwóm synom, kaŜdemu po jednej czekoladzie.
Czy to moŜliwe?

- Nie będę juŜ chodził do
szkoły
- Dlaczego?
- Bo nauczyciele tylko
mówią i mówią.
- A co mówią?
- Nie mówią co mówią...

Jasiu chwali się koleŜance:
- Wiesz co? Złapałem takiego pstrąga
jak moja ręka.
KoleŜanka na to:
- Wiesz co Jasiu, nie ma
takich brudnych pstrągów.
Na zabawie do siedzącej pod ścianą dziewczyny
podchodzi chłopak:
- Zatańczysz następny taniec?
- Oczywiście! Bardzo chętnie!
- To świetnie, nareszcie będę miał gdzie usiąść.

- Jasiu! Umyj ręce przed
wyjściem do szkoły.
- Po co? PrzecieŜ,
nie będę się zgłaszać.

Blondynka juŜ dłuŜszy czas stoi na
przystanku autobusowym.
Przechodzi obok chłopak i mówi:
- T en autobus jedzie tylko w święta.
- No to dobrze, dzisiaj
są moje urodziny.

Policjant skarŜy się doktorowi:
- Panie doktorze, nie mogę zasnąć.
Przewracam się z boku na bok i nic.
- TeŜ bym nie zasnął,
jakbym się tak wiercił.

W przedszkolu Jasio zaczyna zwalać
na podłogę wszyst kie zabawki
z półek. Pani go pyta:
- Co robisz Jasiu?
- Bawię się.
- W co?
- W „ kurczę, gdzie są klucze od
auta!”.

5. Kierowca pewnego samochodu ma brata, a brat kierowcy
nie ma brata. Kim jest kierowca tego samochodu?

Humor zeszytów szkolnych
6. Piotr ma 7 kartek papieru. Jedną z nich podzielił na dwie
części. Ile kawałków papieru ma teraz Piotr?
Rozwiązania zapisz na kartce, przyklej kupon konkursowy i wrzuć ją do
skrzyn ki Smyka w sali numer 4 do 27 lutego 2007r. Nie zapomnij napisać imienia,
nazwiska i klasy. Nagrody otrzymają osoby, które udzielą najwięcej poprawnych
odpowiedzi. Prawidłowe rozwiązania zadań podamy za miesiąc.
Prawidłowe rozwiązanie zagadki z numeru 4: ŁYśWA.
Nagrody wylosowali: Krysty na Pabis, Dominik Wiktor, Krzy sztof Karp,
Anna Mucha, Robert Majewski, Grzegorz Rządca, Angelika Czech,
Sabina Skoczeń, Małgorzata Przy by lska, Natalia Świerz, Daniel
Czeluśniak, Kinga Myszkowska.
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Koń ma cztery nogi, po kaŜdej
w jednym rogu.







Gazetkę Smyka redaguj ą: Anna Czech, Natalia Dykas, Sylwia
Grzegorczyk, Roksana Karp, Klaudia Kosiba, Edyta Myszkowska, Kinga
Myszkowska, Dominika Olbrych, Barbara Rybka, Natalia Świerz.
Skład i opracow anie graficzne: Anna Dykas
Współpraca: Maria Świerz
Nakład: 60 szt.
Adres redakcj i: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy, sala nr 4.

12

