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Podsumowanie akcji     

Podczas akcji, która trwała od 26 listopada do 7 grudnia zbieraliśmy pieniądze                       

dla Stowarzyszenia Nasz Dom, które przekazuje zebrane środki dla domów dziecka. 

Zbieraliśmy nominały: 

 

 Łącznie zebraliśmy 105 zł i 5 groszy, co daje         

ok. 7 kg monet !!!                 

*Najwięcej pieniędzy zebrali uczniowie  klasy VI       

– 20,93 zł 

*Drugie miejsce zajęli uczniowie  klasy V, którzy 

zebrali 17,06 zł,  

                                                                  * III miejsce uczniowie z klasy IV  - 14,32 zł 

                                                                   Zwycięzcy otrzymali skarbonki. 

         

Nominał 

 

Ilość sztuk 

1 gr 

 

1673 

2 gr 

 

1121 

5 gr 

 

728 

10 gr 

 

80 

20 gr 

 

45 

50 gr 

 

19 

1 zł 

 

3 

łącznie 3669 

 



„Pomóż zwierzakom przetrwać zimę” – od 14 stycznia do 6 lutego zbieraliśmy koce, 

kapy i ręczniki dla zwierząt ze schroniska w Lublinie. Zebraliśmy 4 pudła darów. Dziękujemy w imieniu 

czworonogów!  

– zbieramy plastikowe korki, które pod koniec roku szkolnego przekażemy 

Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Ilość koreczków przeliczana jest na punkty (mała reklamówka – 

20p., duża reklamówka – 60p., worek – 200p.). Zobaczymy kto przyniesie najwięcej….. 

 

Uczniowie z klasy V i VI (Milena Stasak, Patrycja Gąsior, Julia Garbacz, Sylwia 

Surowiecka i Miłosz Miszczak) przygotowują się do Ogólnopolskiego Konkursu 

Ekologicznego „Ekoplaneta”. Konkurs odbędzie się 6 marca 2013 roku, uczniowie będą 

rozwiązywać test składający się z 30 pytań. Natomiast Patrycja Opalińska i Magdalena 

Puchala przygotowały w ramach tego konkursu albumy pt. „Skrzydlaci mieszkańcy mojej 

okolicy”. Prace już zostały wysłane. Trzymamy kciuki  

 

Rozstrzygnięcie Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Świat w krzywym zwierciadle – w 

poszukiwaniu dystansu i rozumu”. Uczniowie z naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca: 

I miejsce zajął Jakub Rykaczewski uczeń klasy III 

III miejsce zajęła Diana Zdybeluczennica klasy V 

 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego „Moja Gmina Żółkiewka”. Nasi uczniowie 

znów na podium: 

II miejsce zajęła Ewa Mielniczuk uczennica klasy IV 

III miejsce zajęła Julia Mydlak z tej samej klasy 

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

 

 

 



 

 

Konkurs z języka angielskiego 

Szkoła Języków Obcych LINGWEST  w Krasnymstawie zaprasza do udziału w I edycji      

            międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „The Best”. Eliminacje szkolne odbędą się 15 marca 

            Konkurs będzie w formie testu. Szczegółowe informacje i zapisy u p. Małgorzaty Kot. 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom!” 

 Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac  

 konkursowych upływa 10 marca 2013r.Szczegółowe informacje u p. Renaty Rząd. 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek   

węgla nic złego nie zrobi nikomu!” 

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie.  

Eliminacje powiatowe należy przeprowadzić do 15 marca 2013r.Dodatkowe informacje u p. Renaty 

Rząd. 

 

Konkurs pod hasłem: „Czas na zdrowie” 

I etap – powołanie 10-osobowych zespołów, które zdobędą i rozpowszechnią w społeczności 

szkolnej wiedzę z zakresu dokonywania służących zdrowiu wyborów żywieniowych oraz przygotują 

scenariusz przebiegu Festynu Zdrowia i plan promocji tej imprezy wśród społeczności lokalnej. 

II etap – organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia. 

Zgłoszenia zespołów do 22 marca 2013r.Szczegółowe informacje i zapisy u p. Kingi Rozner. 

 

 

 



 

 

 

 

 

21 grudnia odbyły się w naszej szkole Jasełka. Przedstawienie przygotowali uczniowie koła 

teatralnego „Tremo” pod opieką pani Marii Kopruchy i pani Renaty Rząd. 

 

 



 

 

 w naszej szkole odbyła się uroczystość w związku z 

obchodami Dnia Babci i Dziadka. Wiersze i piosenki przygotowali i zaprezentowali 

uczniowie z klas 0-III pod opieką pań: Bożeny Kwiatkowskiej, Anny Chmury i Marii 

Kopruchy. 

 

 

 

 

 



 

SŁODKIEGO MIŁEGO ŻYCIA 

Tłusty czwartek  

W kalendarzu chrześcijańskim jest to ostatni czwartek przed wielkim postem, znany także 

jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.  

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach 

chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i 

mięsem, które suto zapijano wódką. 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła 

– mówi staropolskie przysłowie. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie 

zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

 

Serowe minipączki 

 300g serka homogenizowanego 

 łyżeczka ekstraktu waniliowego 

 3 jajka 

 łyżeczka proszku do pieczenia 

 200g mąki 

 500ml oleju do smażenia 

 cukier puder do dekoracji 

Wykonanie: 

1. Serek homogenizowany wymieszaj z ekstraktem waniliowym. Dodaj jajka, mąkę i 

proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj, aby nie utworzyły się grudki. 

2. Rozgrzej olej w garnku lub głębokiej patelni. Łyżką do lodów (albo zwykłą dużą łyżką) 

nakładaj delikatnie małe pączki. 

3. Smaż na średnim ogniu około 4-5 min. 

4. Pączki przełóż na płaski talerz, najlepiej wyłożony papierowym ręcznikiem, który 

wchłonie nadmiar tłuszczu. Przed podaniem posyp cukrem pudrem. 

 

 

Smacznego  

Magdalena Puchala 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klasa I 

 Kwiecińska Julia 

 Duklewska Wiktoria 

 Edel Paweł 

 

Klasa II 

 Chwałek Małgorzata 

 Kawiorski Kacper 

 Krzysztoń Diana 

 

Klasa III 

 Pawelec Hanna 

 Surowiecka Ilona 

 Zdybel Julia 

 Chwałek Anet 

 

Klasa IV 

 Magier Weronika      /5,18/ 

 Krzysztoń Piotr        /5,09/ 

 Pawelec Filip         /5,09/ 

 

Klasa V 

 Garbacz Julia            /5,3/ 

 Gąsior Patrycja        /5,3/ 

 Miszczak Miłosz        /4,7/ 

 Opalińska Patrycja  /4,6/ 

 

Klasa VI 

 Chwałek Rafał     /4,1/ 

NAJLEPSI UCZNIOWIE 

 W I SEMESTRZE 2012/2013 

 



Walentynki  
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 

obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często 

pisane wierszem). 

14 lutego jest również dniem chorych na epilepsję, którzy mają tego samego patrona. 

 

W naszej szkole została wystawiona „skrzyneczka walentynkowa”, do której uczniowie 

mogli wrzucać kartki. Miłosne liściki zostały rozdane przez „pocztę walentynkową” we 

czwartek 7 lutego. Miss walentynek została Agnieszka Chwałek , a misteremFilip Pawelec 

, oboje z klasy IV. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Chorego_na_Padaczk%C4%99


            Trendy zimowe !

Polecam nauszniki -są ciepłe i bardzo modne    

(cena od 17 zł do 60 zł) 
 

W tym sezonie bardzo ciekawą stylizacją są długie 

tunikowe sweterki zwłaszcza z motywem zwierzęcym (cena od 20 zł do 100 zł) 

Bardzo modne są kozaki sznurowane z 

przodu , model sportowy, na koturnie (cena od 100 zł do 600) 
 

 Julia Garbacz 
 

 

 



                                                   Wiadomości  sportowe                                                                   
                                                            

Złota piłka 

W Zurychu odbyło się rozdanie nagród FIFA za rok 2012. Złotą Piłkę otrzymał Leo Messi. 

Trenerem roku został selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Vincent del Bosque.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                             Przegrana z Węgrami                                                      

„Było dużo walki i zostawionego serca na boisku. Niestety, w drugiej połowie i w obronie i w 

ataku byliśmy bezradni, choć na pewno nie można powiedzieć, że brakowało nam woli walki” 

- powiedział po przegranym meczu z Węgrami bramkarz i kapitan polskiej drużyny 

szczypiornistów Sławomir Szmal 

 
 

 

Miłosz Miszczak i Damian Rogalski 



Wywiad z Miłoszem Miszczakiem 

 

Jakie jest Twoje ulubione zwierzę ? 

Pies. 

Czy masz jakieś? 

Tak psa. 

Jaki jest Twój ulubiony kolor ? 

Zielony. 

Jaki jest Twój znak zodiaku ? 

Rak. 

Czy lubisz kwiaty ? 

Tak. 

Jakie jest Twoje hobby? 

Jazda rowerem. 

Czy umiesz pływać ? 

Trochę. 

Czy lubisz piec ciasta ? 

Nie. 

Jakbyś nazwał swojego wroga ? 

Bałwan. 

Czy lubisz walentynki ? 

Tak. 

 



Jakie jest Twoje wymarzone auto ? 

Porsche. 

Gdzie chciałbyś spędzić najbliższe wakacje ? 

Hiszpania. 

Jaka jest Twoja ulubiona pora roku ? 

Lato. 

Czy widziałeś tęczę ? 

Tak. 

Jakich drzew jest najwięcej w lesie ?  

Sosen. 

Jakie masz wady ? 

Denerwuję się. 

Jakie masz zalety ? 

Punktualność. 

Co cię fascynuje? 

Architektura. 

 

Dziękuję za wywiad 

Patrycja Gąsior 

 

 

 

 

 



Śmiech to zdrowie!  

Kawały o Jasiu 

 

Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego Jasia: 

- Jasiu, dlaczego płaczesz? 

- Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem! 

Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasiowi. Jasiu przestaje płakać, pani odchodzi. Po chwili 

jednak znów słyszy donośny płacz Jasia. 

- Jasiu, a czemu teraz płaczesz? 

- Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym nie zgubił tamtych 2 złotych, miałbym teraz 

czteeeeeeery! 

*************************************************************************************** 

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok mężczyzna pyta go: 

- Jak tu wszedłeś, synku? 

- Miałem bilet. 

- Sam go kupiłeś? 

- Nie, tata kupił. 

- A gdzie jest tata? 

- W domu, szuka biletu. 

*************************************************************************************** 

Jaś pyta dziadka: 

- Dziadku, czy leciałeś już samolotem? 

- Tak. 

- A bałeś się? 

- Tylko za pierwszym razem. 

- A później? 

- Później już nie latałem. 

Karol Prus i DianaZdybel 



 

 

 

 

Zadania ze skali 

 

1. Odległość między dwoma jeziorami wynosi na mapie 2cm. Mapa jest wykonana w 

skali 1: 500000. Podaj faktyczną odległość między tymi zbiornikami wodnymi w 

kilometrach. 

 

2. Odległość między dwoma miastami na mapie wynosi 5cm. Mapa jest wykonana w 

skali 1: 3000. Podaj faktyczną odległość między tymi miastami w metrach. 

3. Plan sali widowiskowej w skali 1:2000 ma kształt prostokąta o szerokości 5cm i 

długości 8cm. Jakie są rzeczywiste wymiary sali? 

 

4. Odległość między drogą i szkołą na planie wynosi 2cm. Plan wykonano w skali 1:400. 

Ile ta odległość wyniesie w rzeczywistości w metrach? 

5. Na planie w skali 1:50000 trasa wyścigu ma długość 6,5 cm. Ile kilometrów mają do 

pokonania uczestnicy wyścigu? 

 

6. Jakie rzeczywiste wymiary ma dywan (w metrach) , jeżeli jego plan wykonano  w 

skali 1: 25, a na planie ma wymiary 50cm x 25cm ? 

 

7. Mapę wykonano w skali 1:30000 przedstawiając na niej drogę o długości 1,5 km. Jaka 

będzie długość tej drogi na mapie w cm? 

 

 

 

***Odpowiedzi znajdziesz na następnej stronie 

 

 

 

 

 



 

 

*Odpowiedzi do zadań ze skali 

 

Zadanie 1 

10 km 

 

Zadanie 2 

150 m 

 

Zadanie 3 

100m x 160m 

 

Zadanie 4 

8 m 

 

Zadanie 5 

3,25 km 

 

Zadanie 6 

0,02m x 0,01m 

 

Zadanie 7 

5 cm 

 

 

******************************************************************** 

 

1 km – 1000 m 

1 m – 100 cm 

1 m – 0,001 km 

1 cm – 0,01 m 

 

 


