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Od redakcji…

Przedwiośnie

Drodzy Czytelnicy!
Witamy Was serdecznie w pierwszym
wydaniu naszej szkolnej gazety w wersji
elektronicznej! Specjalnie dla Was szkolna
gazetka będzie publikowana także na
stronie internetowej naszej szkoły.
W tym numerze podsumujemy I semestr
oraz przypomnimy co już zdążyliśmy zrobić
w II semestrze.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
W składzie:
-Katarzyna Węglarz
-Kinga Papież
-Zuzanna Karcz
-Patrycja Drożdż
-Tobiasz Śliwa
Nieważna jest pogoda, ważne jest to, co
czujemy, z kim przebywamy, czego sobie
życzymy.
Redakcja ,,Mydlanej Bańki’’ życzy
wszystkim Czytelnikom Rodzinnych,
,,ciepłych’’ Świat Wielkanocnych,
smacznego święconego i ,,rozsądnego’’
śmigusa-dyngusa!

Szczerniały dachy i pola.
Na drodze - błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
że... prawie już nie ma bałwana!
Nos tylko mu sterczy żałośnie...
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Maria Terlikowska
Tak się zaczęło i ciągle trwa, a przecież
wkrótce święta! No cóż, przysłowia
mądrością narodu:
,,W marcu, jak w garncu”, a
,,Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata.”

Z życia szkoły…
Działo się, oj działo!

-12 lutego – dyskoteka Walentynowa
-13 lutego – Konkurs Tańca

-24 stycznia – CHOINKA
W styczniu odbyła sie tradycyjna szkolna
zabawa choinkowa. Na scenie w budynku
OSP w Krzesławicach można było zobaczyć
przepiękne występy przedszkolaków i
uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz
Szopkę Noworoczną w wykonaniu klasy 6 i
gimnazjalistów.
- W karnawałowym rytmie….
03.02.2015 r. podopieczni DPS-ów z całej
Gminy Raciechowice uczestniczyli we
wspaniałej karnawałowej imprezie, która
miała miejsce w budynku OSP w
Krzesławicach. Spotkanie rozpoczęła p. dyr
Danuta Bryk, witając serdecznie
zaproszonych gości i zapraszając do
wspólnej zabawy.
Młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w
Krzesławicach zaprezentowała niezwykłą
,,Szopkę Noworoczną’’, która spotkała się
z gromkim aplauzem widowni. Po części
artystycznej rozpoczęła się wesoła zabawa
w rytm karnawałowych melodii. Młodzież
szkolna, nauczyciele, Pensjonariusze i ich
opiekunowie wirowali radośnie w
tanecznym kręgu. Samorząd Uczniowski
przygotował wiele ciekawych konkursów z
nagrodami, w których zaproszeni goście
chętnie uczestniczyli. Było dużo zabawy i
śmiechu. Przy kawie i herbacie można było
porozmawiać i posłuchać ciekawych
opowieści Seniorów Panowała przyjemna
świąteczna atmosfera.

W lutym uczniowie Zespołu szkół nr 4 w
Krzesławicach uczestniczyli w konkursie
tanecznym. Pokazy Tańca odbyły się w
Zespole Szkół nr 1 w Raciechowicach. Z
naszej szkoły zaprezentowały się dwa
zespoły uczniów - "Wirujące Iskierki" oraz
"Fokus".
Konkurs Tańca miał na celu popularyzację
tańca, prezentację dorobku artystycznego
zespołów oraz wzajemną wymianę
doświadczeń.
-16 lutego – Pierwsza Pomoc
W pierwszym dniu ferii mieliśmy okazję do
uczestnictwa w warsztatach z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia
życia.
Szkolenie z użyciem fantomów oraz
defibrylatora zewnętrznego AED zostało
przeprowadzone przez wolontariuszy ze
Szkoły Młodych Ratowników.
-Polska Akcja Humanitarna
Przystąpiliśmy do akcji ,,Świat bez głodu’’
organizowanej przez PAH. Jej celem jest
wsparcie konkretnych społeczeństw w
krajach Południa w zapewnieniu dostępu
do żywności. W ramach tego projektu w
sklepiku szkolnym została umieszczona
skarbonka, do której każdy może wrzucić
symboliczną kwotę aby wspomóc
potrzebujących.

- Zdrowa żywność w naszej szkole
Jak wiadomo, 1 września 2015 roku w życie wejdzie ustawa o likwidacji śmieciowej
żywności. Biorąc pod uwagę ten jakże istotny fakt, 20 marca w naszej szkole Samorząd
Uczniowski zorganizował debatę ,,Jak wprowadzić zdrową żywność w szkole? ''. Wzięli w
niej udział uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście:
P. Renata Justyniak- zastępca przewodniczącego rady gminy Raciechowice,
P. Anna Panek- radna oraz przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia
P. Maria Gerlach- prezes spółdzielni Przystań
P. Małgorzata Śmigla- dietetyk
P. Grażyna Korek- sołtys Krzesławic
P. Małgorzata Karcz- radna Krzesławic
P. Iwona Kadzik- przewodnicząca Rady Rodziców
P. Beata Cichowska- przedstawiciel rodziców .
Nasi goście udzielili nam bardzo cennych wskazówek i informacji które pomogą nam ułatwić
zakup ekologicznych i zdrowych produktów w szkolnym sklepiku. Podczas debaty
przedstawiliśmy (w formie prezentacji) wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet :
,,Metamorfoza sklepiku szkolnego' ' i ,,Szkolna stołówka' '. Po burzliwych obradach wszyscy
bardzo chętnie udali się na degustację potraw przygotowanych przez uczniów. Były
przepyszne.

-Poznajcie naszych olimpijczyków
Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Humanistyczny

3 SP

-----------------

---

5 gim

A.Limanówka
K. Węgrzyn

Przyrodniczy

6 SP

---

---

Geograficzny

7 Gim

K. Węglarz

Chemiczny

1 Gim

K. Węglarz

Historyczny

3 Gim

Z. Karcz, K. Papież, K. Węglarz ---

Upadek I
Rzeczypospolitej

2 GIM

J. Jarosz, K. Węglarz, K.
Papież, T. Śliwa, U .Węgrzyn

Tobiasz Śliwa

E. Broda, S. Cuper
Wielcy Polacy

6 SP

- Tobiasz Śliwa, uczeń klasy III gimnazjum został FINALISTĄ Konkursu tematycznego
,,Upadek I Rzeczypospolitej – Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U
podstaw społeczeństwa obywatelskiego’’. Jego opiekunką była p. Wioletta Kopanica.
- Katarzyna Węglarz zajęła III miejsce w Konkursie Literackim w OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIEE EKOLOGICZNYM ,,NA RATUNEK ZIEMI’’
- Katarzyna Piotrowicz zajęła III miejsce w Konkursie Plastycznym – prace płaskie w
WOJEWÓDZKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM ,,NA RATUNEK ZIEMI’’
-Ewelina Piotrowicz, Karolina Puto, Katarzyna Gradek zajęły III miejsce w Konkursie
Przyrodniczo-Krajoznawczym ,,UROKI OTACZAJACEGO NAS KRAJOBRAZU – SZLAKIEM…’’
-Wojciech Węgrzyn zajął II miejsce w Konkursie Przyrodniczo-Krajoznawczym ,,UROKI
OTACZAJACEGO NAS KRAJOBRAZU – SZLAKIEM…’’. Opiekunką konkursów ekologicznych i
przyrodniczo – krajobrazowych była p. Aneta Kalemba.

Sport w naszej szkole

Sport nic nie
kosztuje, a kto
go uprawia, ten
wiele zyskuje!!!
W dniu 6.03.2015 w Myślenicach odbyła
się gimnazjada dla szkół z naszego powiatu
,w której uczniowie rywalizowali w grze w
piłkę siatkową.
W gimazjadzie wzięli udział też nasi
uczniowie ,którzy pod wodzą pana Łukasza
Szwai zaliczyli dobry występ.
Aktywne ferie to w naszej szkole już
tradycja. Co roku organizowane są wyjścia
w góry a w ostatnim czasie także wyjazdy
na lodowisko.
Uczniowie bardzo chętnie biorą w nich
udział i promują aktywny tryb życia.

Na tegorocznej Spartakiadzie w Szczyrku,
oprócz emocji związanych z rywalizacją
sportową, na dzieci i młodzież czekała
niezwykła niespodzianka, czyli spotkanie z
dwukrotnym Mistrzem Olimpijskim Panem Kamilem Stochem oraz trenerem
Reprezentacji Polski w Skokach
Narciarskich - Panem Łukaszem Kruczkiem.

