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Od redakcji: 
 
Drodzy Czytelnicy! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
szkolnej gazetki. Zgodnie z zapowiedzią 
znajdziecie tu informacje o wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w naszej szkole  
w okresie od połowy listopada 2018r. do 
dnia dzisiejszego. 
Życzymy Wam miłej lektury, bezpiecznego 
odpoczynku podczas przerwy zimowej  
i udanego Nowego Roku 2019 !!!  
 

Redakcja 
 
Życzenia od Redakcji na Nowy Rok 2019 
 
NA NOWY ROK  
Co nam się marzy w nowym roku - 
Świat przygód czy zupełny spokój?  
Jakich nam dziś potrzeba życzeń? 
Zaraz kolejno je wyliczę:  
Po pierwsze, zimy śnieżnobiałej 
I wiosny, by się kwiaty śmiały,  
Ciepłego lata zaraz potem, 
Jesieni przetykanej złotem 
I wszystkich dni radosnych, zdrowych,  
Przez cały rok zupełnie nowy! 
Do tego snów w kolorze tęczy 
I żeby nikt nas zbyt nie męczył,  
Żeby spełniały się marzenia, 
Żeby na lepsze świat się zmieniał,  
Żeby udane były święta, 
By zawsze o nas ktoś pamiętał,  
By mieć przyjaciół grono spore 
I zawsze robić wszystko w porę,  
By w domu było miło co dzień,  
A na wieszaku to, co w modzie 
I duch był zdrowy w zdrowym ciele, 
Bo zdrowia nigdy nie za wiele!   
 

/Brykczyński Marcin/  

 
DO SIEGO ROKU 2019 
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do Betlejem, a Herod oddaje władzę …
Śmierci. Słychać demoniczną muzykę, kłót-
nie i figle diabełków, którym niestety grozi 
totalna zagłada, bo „Bóg się rodzi, moc 
truchleje”. Ostatnia scena to radość wielka 
dla wszelkiego stworzenia. Narodziło się 
Dzieciątko Jezus, które nam pragnie błogo-
sławić. Mali artyści złożyli wszystkim świą-
teczne i noworoczne życzenia śpiewając 
„Po kolędzie chodzimy, świętości wam  
życzymy. Hej kolęda, abyście święci byli- 
hej kolęda i Bogu zawierzyli”. 
Spotkanie na hali zakończył koncert kolęd 
w wykonaniu starszych uczniów pod opieką 
pana Zbigniewa Łapy. Byli to Bartek  
Obajtek, Konrad Wilk, Jagoda Chomenko  
i inni. Na koniec ponownie głos zabrał pan 
Dyrektor Marceli Pacut, który podziękował 
wszystkim zaangażowanym w przygotowa-
nie szkolnych jasełek. Pan Dyrektor wyraził 
swoje uznanie dla dzieci, nauczycieli i rodzi-
ców. Nad nagłośnieniem czuwał pan Sławo-
mir Urbańczyk oraz uczniowie z kl. III e,  
a zdjęcia wykonywał pan Jan Kaciuba.  
Słowa wdzięczności kierujemy do pracowni-
ków obsługi za pomoc, a zwłaszcza do pana 
Stanisława Francuziaka za zbudowanie 
szopki. Szczególnie dziękujemy rodzicom 
uczniów klas drugich, którzy przygotowali 
dla małych aktorów piękne stroje i rekwizyty. 

 
mgr Iwona Wrona 

BÓG SIĘ RODZI,  
MOC TRUCHLEJE 
Jasełka szkolne 

21 grudnia 2018 r. tuż przed Świętami  
Bożego Narodzenia odbyły się w naszej 
szkole jasełka. Przygotowały je dzieci z klas 
II a i II b pod opieką pań Beaty Szuby, Iwony 
Wrony i Katarzyny Dąbrowskiej. Cała spo-
łeczność szkolna zebrała się na hali sporto-
wej o godzinie 9:50, by wspólnie uczestni-
czyć w wydarzeniach zwiastujących cud 
narodzin Dzieciątka Jezus. Atmosferę zbli-
żających się Świąt podkreślała niecodzienna 
dekoracja oraz galowy strój uczniów, którzy 
ten dzień spędzili ze swoimi wychowawca-
mi spożywając Wigilię. Rodziców, nauczy-
cieli oraz dzieci powitał pan Dyrektor  
Marceli Pacut, a następnie głos zabrali 
uczniowie z kl. III e Mateusz Oleksy oraz  
z kl. III b Gabriela Moskal, którzy przedsta-
wili nam krótką historię o narodzeniu Syna  
Bożego. 
W dalszej części podziwialiśmy występ arty-
styczny w wykonaniu najmłodszych człon-
ków naszej społeczności szkolnej. Jasełka 
rozpoczął taniec aniołków, a następnie  
na scenę weszli z wielkim hałasem, kołatka-
mi i dzwoneczkami kolędnicy śpiewając 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Obwie-
ścili oni, że się Chrystus rodzi i na świat 
przychodzi. Tę niepokojącą wiadomość 
usłyszał diabełek Skierka i czym prędzej 
pobiegł do piekiełka, by zaalarmować o tym 
wydarzeniu pozostałe diablęta. Tymczasem 
Trzej Królowie podążają za gwiazdą  

Spotkanie z piosenką i wierszem w przed-
dzień 37 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce 
 
12 .12.2018 r. (środa) o godz.1700, w przed-
dzień 37 rocznicy wprowadzenia stanu  
wojennego w Polsce, w naszej szkole odby-
ło się premierowe spotkanie z piosenką  
i wierszem pt. Wolność jest w nas, będące, 
jak na wstępie, w powitalnym przemówie-
niu zaznaczył pan Dyrektor mgr Marceli 

WOLNOŚĆ JEST W NAS 
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Pacut, zwieńczeniem działań, które podjęła 
szkoła w ramach obchodów 100 – rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Na spotkanie przybyli licznie rodzice  
naszych uczniów oraz pracownicy szkoły. 
Spektakl tworzyły kolejno: prezentacje  
ujmujące w lapidarną całość skomplikowane 
rozważania o wolności, cztery dotyczące 
różnego pojmowania wolności sceny, nagra-
ne wcześniej przez Teatr Wolnej Myśli Pod 
Białym Orłem, (Jakub Biela 7a – konferan-
sjer, kupujący sól, Julia Latoń 7a– linosko-
czek 1, Klaudia Rączka 7a – linoskoczek 2, 
Wiktoria Piwowarska 7a – linoskoczek 3, 
Anna Biernatek 8a – motocyklista, Emilia 
Kuchta 7a – kierowca, Karina Latoń 7a – 
rowerzysta, Jarosław Garbień 7a – cenzor), 
przeplatane recytowanymi na tle muzyki 
wierszami (Natalia Mielecka 8a, Aleksandra 
Bercal 8a, Gabriela Moskal 3b, Magdalena 
Targosz 3d, Zuzanna Starzec 3d, Wiktoria 
Stokłosa 3d) i piosenkami wykonywanymi 
przez solistki (Aleksandra Kuźniar 5a, Nikola 
Godzik 3c), grupę w składzie: Anna Lipińska 
4a, Katarzyna Kuchta 4a, Aleksandra  
Kuźniar 5a, Nikola Godzik 3c, Zofia  
Kondracka 3d, Magdalena Targosz 3d) oraz 
klasy 1a, 1b, 2a, 2b. Uczniowie biorący 
udział w widowisku wykazali się zarówno 
talentem recytatorskim, wspaniałą grą ak-
torską jak i talentem wokalnym. Zaangażo-
wanie występujących, wyczucie powagi 
sytuacji, profesjonalne przygotowanie  
dostarczyły zgromadzonym nie tylko wzru-
szeń i wrażeń artystycznych, ale również 
głębokich refleksji nad tym kim we współ-
czesnym świecie jest człowiek wolny, czym 
jest wolność dla każdego z osobna, dla 
„Nas” jako wspólnoty i pewnie też dlatego 
ich „poczynania” na scenie po każdym  
wystąpieniu były nagradzane brawami. 
Na zakończenie Pan Dyrektor Marceli Pacut 
podziękował występującym uczniom,  
nauczycielom przygotowującym spotkanie: 
pani Aleksandrze Łakomy, pani Teresie 

Przedstawienie klasy 5a z okazji  
Mikołajek  

Jest raz w roku taki ma-
giczny dzień, w którym 
św. Mikołaj odwiedza 
wszystkie grzeczne dzie-
ci. Niestety w tym roku 
nie mogliśmy być pewni 
czy świętemu uda się 

dotrzeć z prezentami do naszej szkoły, gdyż 
rozchorował się pomocnik Mikołaja - Anio-
łek Rosołek. Został on zarażony wirusem 
przez złego doktora House`a, który mścił się 
w ten sposób na Mikołaju (podobno 30 lat 
temu podarował House`owi misia zamiast 
strzykawki). Uczniowie klasy 5a zjednoczyli 
swoje siły, by wspólnie opracować plan dzia-
łania - trzeba uleczyć Aniołka, bez którego 
Mikołaj nie zdążyłby na czas do wszystkich 
dzieci. 
Na pomoc Aniołkowi przybyło wiele postaci 
ze świata bajek i baśni. Ale wirusa nie poko-
nał miód Kubusia Puchatka, ani szabla  
Zorro, ani witamina C podarowana przez 
Kopciuszka. Nawet pomoc Kota w Butach 
na niewiele się zdała - potrafił szybko  
pobiec do apteki, ale nie miał recepty.  
A nawet najmłodsi uczniowie wiedzieli, że 
bez zgody lekarza lub rodziców nie wolno 
przyjmować żadnych lekarstw.  
Wreszcie Myszka Minnie zrozumiała, że 

NAJLEPSZE PREZENTY  
UKRYTE SĄ W SERCACH 

Chodnik- Bigaj, pani Katarzynie Tyrpie oraz 
wychowawczyniom klas 1a, 1b, 2a, 2b: pani 
Jolancie Stręk, pani Halinie Borskiej, pani 
Beacie Szubie, pani Iwonie Wronie, których 
podopieczni gościnnie wykonali piosenki 
zaprezentowane wcześniej podczas Szkol-
nego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
oraz przybyłym gościom. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 
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przecież każdy jest dobry, tylko czasami nie 
umie tego okazać. Bohaterowie bajek  
podarowali doktorowi House`owi prezenty, 
co przekonało go, że mikołajki są piękną 
tradycją. Wzruszony lekarz podarował 
Aniołkowi właściwe lekarstwo na wirusa. 
Uczniowie klasy 5a pokazali, że „najlepsze 
prezenty ukryte są w sercach”, a ofiarowane 
dobro zawsze do nas wraca.  
Zdrowy Aniołek Rosołek sprowadził  
do szkoły wyczekiwanego świętego z jego 
świtą - Elfem, Reniferem, Śnieżynką i Pier-
nikiem. W wielkim worku Mikołaja znalazło 
się dla wszystkich grzecznych uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły coś słod-
kiego. 

mgr Ilona Ochojna 

na zimną wodę i odczytywanie znaczenia 
cienia rzucanego przez kształt z zastygłej 
masy. Kiedyś wróżby traktowano bardzo 
poważnie, a dziś podchodzimy do nich  
z przymrużeniem oka. Dlatego więc, dzieci  
z wielką radością wróżyły sobie przyszłość  
i było to dla nich świetną zabawą. Losowały 
przedmiot o symbolicznym znaczeniu (np. 
obrączka-ślub), ustawiały od ściany do pro-
gu buty (szybkie zamążpójście), nakłuwały 
imiona przyszłych wybranków zapisane  
na czerwonych kartonowych sercach, wiro-
wały butelką w poszukiwaniu swojego  
zawodu, wprawiały w ruch auto-zabawkę 
marząc o ciekawych podróżach, szukały 
uśmiechu losu na drzewku szczęścia itp. 
Warto podkreślić, że uczniowie z klas  
drugich samodzielnie przygotowali i prze-
prowadzili wiele ciekawych wróżb. 
Poza wróżbami wychowawczynie zorgani-
zowały dla dzieci konkursy z nagrodami  
i zabawy przy muzyce. Dzieci tańczyły solo, 
w parach z balonem, czy w małych w gru-
pach. Wzięły udział w zabawach: „Mam 
chusteczkę haftowaną”, „Kaczuszki”, 
„Czekolada”, „Pociąg”, „Stary niedźwiedź 
mocno śpi”, „Gorące krzesła”, tańcach  
na gazecie oraz ze wstążką i w wielu insce-
nizacjach ruchowych. Podczas zabaw dzieci 
integrowały się i umacniały więzi klasowe. 
Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o trady-
cjach andrzejkowych i poznali przysłowia 
oraz powiedzenia związane z imieniem 
„Andrzej”. Wszystkim dopisywał wyśmieni-
ty humor, a dzieci z żalem przyznały, że 
zabawy skończyły się zbyt szybko. Nadcho-
dzi adwent- czas wyciszenia i oczekiwania 
na Boże Narodzenie. 
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły za 
umożliwienie nam zorganizowania Andrze-
jek dla uczniów. Słowa wdzięczności kieru-
jemy do wszystkich rodziców dzieci z klas 
I—II za przygotowanie poczęstunku i pomoc  
w klasach. Państwa zaangażowanie i wspar-
cie jest dla nas nieocenione.  

Wychowawczynie klas I-II 

ANDRZEJKI W KLASACH I — III 

W dniach 27-29 listo-
pada 2018 r. odbywały 
się w naszej szkole 
zabawy andrzejkowe. 
Jest to okres hucznych 
zabaw przed zbliżają-
cym się adwentem.  
W Szkocji, której pa-
tronuje św. Andrzej, 

dzień 30 listopada jest świętem narodo-
wym. Uczniowie z klas młodszych spędzili 
ten czas wraz ze swoimi paniami w klasach. 
Dzieci przystroiły sale balonami i serpenty-
ną. Rodzice przygotowali dla nich słodki 
poczęstunek, a wychowawczynie zorgani-
zowały wróżby, konkursy i wiele zabaw 
muzyczno-tanecznych. 
Wróżby są nieodzownym elementem  
Andrzejek. Dawniej były one przeznaczone 
tylko dla niezamężnych dziewcząt, zaś ich 
męskim odpowiednikiem były Katarzynki 
odbywające się w wigilię św. Katarzyny 25 
listopada. Obecnie najpopularniejszą wróż-
bą jest lanie wosku przez dziurkę od klucza 
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Zadaniem uczniów było w dowolny sposób 
zaprezentowanie informacji na temat wylo-
sowanego owocu i warzywa. Wyobraźnia  
i pomysłowość uczniów przeszła nasze ocze-
kiwania. 
Na klasowych drzwiach pojawiły się plakaty 
i gazetki z wierszykami, a w szkolnym holu 
„Oda do cebuli”. Podczas zajęć uczniowie 
wraz z wychowawczyniami przygotowali 
sałatki owocowe, które wspólnie zjedli, 
uszyli mięciutkie owocowe i warzywne ma-
skotki np. marchewki i porzeczki. Uczniowie 
klasy III d - oddział gimnazjalny przygotowa-
li smaczne cytrynowe przekąski, którymi 
częstowali wszystkich uczniów i nauczycieli.  
W ramach realizacji zadań programu  
o zdrowym odżywianiu „5 porcji owoców  
i warzyw” - klasy drugie uczestniczyły  
w cyklu zajęć poświęconych tej tematyce. 
Wychowawczynie – panie Iwona Wrona  
i Beata Szuba w atrakcyjny sposób zapozna-
ły uczniów z korzyściami jakie mają jedząc 
warzywa i owoce, udowodniły że są one nie 
tylko zdrowe ale i smaczne.  
W ten sposób nie tylko wzbogaciliśmy  
wiedzę o owocach i warzywach, ale uczest-
niczyliśmy w ciekawych lekcjach, podczas 
których mogliśmy spędzić razem czas inte-
grując się. 

 
mgr Iwona Wrona, mgr Dorota Małek- Moskal 

WARZYWA I OWOCE 

W okresie od październi-
ka do grudnia 2018 r. 
uczniowie naszej szkoły 
podjęli kolejne zadania  
w ramach realizacji Pro-
gramu zdrowotnego. 
Tym razem swoją uwagę 

skupiliśmy na zdobyciu wiadomości na  
temat zdrowej żywności i zastosowaniu jej 
w codziennej diecie. Uczniowie zostali 
uświadomieni o konieczności codziennego 
spożywania odpowiedniej ilości owoców  
i warzyw. Nasi uczniowie już od najmłod-
szych lat wzbogacają swoją wiedzę na ten 
temat. Wiedzą, że warzywa i owoce dostar-
czają wielu składników odżywczych nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
ich organizmu. Prawidłowa dieta może ob-
niżać ryzyko występowania chorób przewle-
kłych, chorób serca i niektórych chorób no-
wotworowych. Poza tym warzywa i owoce 
zawierają niewielką ilość kalorii, co przyczy-
nia się do zmniejszenia ryzyka powstawania 
nadwagi i otyłości. Zawarte w nich witami-
ny, błonnik i składniki mineralne niewątpli-
wie wzmacniają odporność naszego organi-
zmu. W piramidzie żywienia zajmują drugie 
miejsce, zaraz po produktach zbożowych. 
Wachlarz owoców i warzyw jest bardzo 
szeroki. Stąd, zgłębiając ten temat nasi 
uczniowie skupili swoją uwagę na konkret-
nych przykładach. Pod okiem pani Doroty 
Małek-Moskal wylosowali kartoniki z nazwą 
jednego owocu i jednego warzywa.  
Wyniki losowania przedstawiają się nastę-
pująco: 
I a - jabłko, kalafior, I b - winogrono, czosnek, 
II a - pomarańcza, ziemniak, II b - banan, seler, 
IV a - orzech, papryka, IV b - ananas, pietruszka, 
V a – porzeczka, marchew, V b – truskawka, pomidor, 

VII a – mandarynka, cebula, 
VIII a – śliwka, brokuł , VIII b – czereśnia, ogórek, 
III a – arbuz, por, III b – wiśnia, fasolka szparagowa,  
III c – malina, burak czerwony, III d – cytryna, bruk-

selka, III e – gruszka, rzodkiewka. 

5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Sułkowicach wzięła udział w pro-
gramie edukacyjnym „5 PORCJI ZDROWIA 
W SZKOLE”. Program ten został sfinanso-
wany ze środków Funduszu Promocji  
Owoców i Warzyw, a organizatorem było 
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów 
Soków. Patronat honorowy nad programem 
objęli m. in.: Minister Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pań-
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ZIELONA LEKCJA 

Dnia 24 października 2018 
roku w naszej szkole odbyły 
się zajęcia z zakresu 
„Zielonej lekcji” - czyli edu-
kacja przyrodnicza na żywo 

z ptakami- sowami, krukami i jastrzębiami. 
Zajęcia obejmowały prezentację, wykład 
przyrodnika - pana Adama Mroczka, a także 
warsztaty, w których aktywnie brali udział 
wychowankowie z klas pierwszych, drugich  
i czwartych jak również obecni nauczyciele. 
Wszyscy uczestnicy zajęć byli bardzo zado-
woleni, z uwagą oglądali wszystkie okazy 
ptaków, a także słuchali wiadomości, które 
przekazywał prowadzący. Ponieważ wiele 
informacji było nowych, zaskakujących,  
to tym bardziej lekcja przyrody okazała się 
trafna i potrzebna dla wspomagania rozwo-
ju uczniów. Zabawy wraz z przekazywa-
niem wiadomości trwały 45 minut - mimo 
to najmłodsi uczestnicy nie byli znudzeni  
i chętnie by jeszcze posłuchali, obejrzeli, 
gdyż można to wydarzenie porównać  
do cyrku z ptakami w roli głównej.  
Po pierwszej części zajęć wykonywane były 
indywidualne fotografie z sową na ramie-
niu, co również sprawiło mnóstwo radości  
i uśmiechu na twarzach dzieci. Jeszcze dłu-
go po zakończonym programie wychowan-
kowie dzielili się wrażeniami, zyskaną wie-
dzą i pogodą ducha tym bardziej, że całość 
dała wszystkim wiele optymizmu.   
 

mgr Zofia Fijał  

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM 

Dnia 15.11.2018 roku nasza szkoła miała 
przyjemność gościć pana Bartłomieja Rysia 
z Nadleśnictwa w Myślenicach.  
Pan Bartłomiej jest leśnikiem, toteż przygo-
tował wykład z prezentacją w tym zakresie 
dla najmłodszych wychowanków. Najpierw 
omówił na czym polega jego praca, rozma-

stwowa Inspekcja Sanitarna, Instytut  
Żywności i Żywienia, Rzecznik Praw Dziec-
ka, Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Program ten miał na celu zwrócenie uwagi 
na potrzebę zadbania o edukację w zakresie 
zbilansowanej diety już od najmłodszych 
lat. Podstawą prawidłowego żywienia jest 
spożywanie minimum 5 porcji warzyw  
i owoców dziennie, a jedną z nich może być 
szklanka soku. Dieta bogata w produkty  
z tej grupy wspomaga prawidłowy rozwój 
dzieci, a także dostarcza im całą gamę wita-
min i składników mineralnych. 
W programie wzięły udział klasy II. Nauczy-
ciele zostali wyposażeni przez organizatora 
w różne materiały dydaktyczne, dzięki któ-
rym zajęcia były ciekawe i atrakcyjne. 
Uczniowie mogli zobaczyć prezentację  
dotyczącą prawidłowego żywienia. Ponad-
to dzieci brały udział w: 

 zabawie matematycznej - „Zakodowane 
owoce”, 

 grze w kodowanie - „Znajdź sok”, 

 układaniu historyjki obrazkowej -  
„Jak powstaje sok?”, 

 zabawie dydaktycznej - „Owoce i warzy-
wa w moim imieniu”, 

 grze dydaktycznej podsumowującej 
wiedzę dzieci. 

Na koniec została wykonana przez wszyst-
kich uczniów praca konkursowa – plakat  
„5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”. 

Instytut Żywności i Żywienia rekomenduje, 
aby w naszym codziennym menu znalazło 
się minimum 400 g warzyw i owoców  
podzielonych na 5 porcji. Jedną z nich  
w ciągu dnia może stanowić szklanka soku. 
Warto dodać, że każda dodatkowa porcja, 
warzyw, owoców to jeszcze więcej korzyści 
dla zdrowia, a dbałość o prawidłowe nawyki 
żywieniowe od najmłodszych lat z pewno-
ścią zaprocentuje w przyszłości. 
 

mgr Beata Szuba 
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wiał z dziećmi o rodzajach drzew, darach 
przyrody oraz gatunkach ptaków. Później 
prowadzący przedstawił w jaki sposób mie-
rzy się drzewa do ścinki, co za pomocą róż-
nych sposobów zaprezentował na chętnych 
uczniach. Podczas zajęć pan Bartłomiej 
bardzo angażował dzieci próbując je zachę-
cić do myślenia, skojarzeń, a dzięki drobnym 
nagrodom - gazetki o przyrodzie naturalnej, 
drewniane linijki ze zwierzątkami, odblaski 
tematyczne, kule z ziarnem do karmienia 
ptaszków - jeszcze bardziej motywował do 
aktywności.  
Dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie  
poszerzyli swą przyrodniczą wiedzę, dobrze 
się bawili, gdyż prowadzący dbał o utrzyma-
nie przyjaznej atmosfery spotkania  
i mieli okazję do pobycia razem - wymienia-
jąc się spostrzeżeniami, własnymi uwagami  
i wrażeniami. Za to godzinne spotkanie 
byliśmy bardzo wdzięczni, dzieci były zado-
wolone, a opiekunowie podziękowali,  
że czasem wspólnie można pięknie pomóc  
w kształtowaniu, rozwijaniu młodych umy-
słów naszych pociech.  

mgr Zofia Fijał  

w której mogę pomóc np. piekłam pierniczki 
na święto Niepodległości, czy też roznosi-
łam upominki dla nauczycieli lub uczniów. 
 

W.S.: Czy jest coś w naszej szkole, co we-
dług Ciebie należałoby zmienić? 
J.CH.: Według mnie w naszej szkole ideal-
nym rozwiązaniem dla uczniów i ich rodzi-
ców byłoby wprowadzenie dziennika elek-
trycznego. 
 

W.S.: Czy jest w naszej szkole coś, co we-
dług Ciebie dobrze byłoby kontynuować? 
J.CH.: W naszej szkole bardzo podoba mi 
się tradycja prowadzenia gazetki i myślę,  że 
warto jest ją kontynuować. 
 

W.S.: Uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? 

J.Ch.: Tak, jestem uczestniczką koła języka 
niemieckiego, gdzie pani Bogusia Perchlicka 
pokazuje nam wiele ciekawych zagadnień  
i wciąga nas w świat języka niemieckiego. 
Uczęszczam również na prywatne lekcje 
języka angielskiego i grupę Apostolską,  
na której wspólnie z księdzem Wojciechem 
Borowcem pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę 
na jej temat. 
 

W.S.: To twój ostatni rok w szkole podsta-
wowej jakie masz plany związane  
z dalszą edukacją? 
J.Ch.: Planuję iść do liceum w Myślenicach, 
lecz moim marzeniem jest dostanie się do 
liceum ,,Radosna Nowina 2000” o profilu  
z rozwiniętą matematyką, chemią oraz języ-
kiem angielskim. 
 

W.S.: Którego przedmiotu na egzaminach 
obawiasz się najbardziej a którego naj-
mniej? 
J.Ch.:  Najbardziej obawiam się języka pol-
skiego, który już na egzaminach próbnych 
jest na bardzo wysokim poziomie. Najmniej 
obaw budzi u mnie język angielski, ponie-
waż jest on mi wpajany od najmłodszych lat 
i czuję się w nim dobra. 
 

W.S.: Z jakiego przedmiotu jesteś najlepsza? 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 

Redakcja Naszej Dwójki przygotowała  
dla Was interesujący wywiad z Jagodą  
Chomenko (klasa 8b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiktoria Stokłosa: Jakie pełnisz obowiązki 
w samorządzie uczniowskim? 
Jagoda Chomenko: Pomagam organizować 
różne szkolne wydarzenia typu apele, świę-
ta szkolne. Zawsze znajdzie się jakaś praca, 
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SZUFLADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 miejsce Wiktoria Stokłosa klasa III d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 miejsce Martyna Ptak klasa III c 

J.CH.: Moim zdaniem najbardziej wyróż-
niam się w języku angielskim i niemieckim. 
 

W.S.: Czy jesteś zadowolona ze swoich 
ocen na pierwsze półrocze? 
J.CH.:  Jak najbardziej, choć będę się starać, 
aby były one jeszcze lepsze. 
 

W.S.: Jakie znasz języki obce? 
J.CH.: Niemiecki i angielski. Potrafię się też 
porozumieć w języku ukraińskim, ponieważ 
mój tata pochodzi z  Ukrainy. 
 

W.S.: Dokończ zdania: 
J.CH.: Moim autorytetem jest mój tata, 
który ma dobre serce oraz mówi płynnie w 6 
językach. 
Szanuję wszystkich, bez względu na płeć, 
pochodzenie, wiarę i inne czynniki. 
Najbardziej lubię spędzać czas z przyjaciół-
mi i rodziną. 
Moje Motto życiowe brzmi:  W życiu mu-
sisz być rekinem, jeśli nie chcesz żeby dopa-
dły cię inne rekiny -  jest to cytat z filmu 
Chłopaki nie płaczą. 

Wywiad przeprowadziła 
Wiktoria Stokłosa 3d 

HUMOR 

Jasiu jedzie z rodzicami na ferie do Zakopa-
nego i pakuje łopatkę.  
Mama pyta – Jasiu po co Ci ta łopatka?  
Jasiu odpowiada – Żeby to Zakopane odko-
pać. 
 

Nauczyciel języka polskiego pyta się 
uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
 

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kole-
gów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z posta-
nowieniem, że jeśli wypadnie reszka,  
to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę 
na dyskotekę. 
- I co, wypadł ci orzeł? - Tak, ale dopiero  
za piątym razem. 
 

Jaś pyta tatę. - Czy potrafisz podpisać się  

W drugim numerze Naszej Dwójki prezen-
tujemy Wam zdjęcia uczniów, które zostały 
nagrodzone w Szkolnym Konkursie Foto-
graficznym Selfie z książką o tematyce histo-
rycznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 miejsce Filip Chromy klasa IV b 
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OGŁOSZENIA 

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY  
Szanowni Państwo, 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o prze-
kazanie 1% podatku dla Szkoły Podstawo-
wej nr 2 imienia Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego w Sułkowicach. Dzięki 1% 
Państwa podatku będziemy mogli doposa-
żyć sale lekcyjne w środki dydaktyczne, 
sprzęt informatyczny i multimedialny,  
a tym samym polepszyć warunki nauczania 
uczniów naszej szkoły. 
Jak przekazać 1% podatku? To łatwe :) 
Odpisy z Państwa podatków trafią do  
Naszej Szkoły za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Pomocy Szkole "Małopolska". Przy 
wypełnianiu zeznania podatkowego należy 
wpisać następujące dane: 
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Pomocy 

  Szkole "MAŁOPOLSKA" 
NUMER KRS: 0000052078 
Kwota 1% odpisu 
Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 2 
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Sułkowicach (bardzo ważne jest wskaza-
nie celu szczegółowego, ponieważ tylko 
wtedy pieniądze trafią konkretnie do Naszej 
Szkoły!!!) 
Liczymy na Państwa wsparcie w obecnym 
roku! Liczy się każdy PIT! 

GMINNY KONKURS KOLĘD  
LUB PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU 

ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM 
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1  
w Sułkowicach odbył się GMINNY KON-
KURS W ŚPIEWANIU KOLĘDY LUB PIO-
SENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU ANGIEL-
SKIM LUB NIEMIECKIM. Wzięli w nim udział 
m.in. uczniowie klasy VIII A z naszej szkoły. 
Stworzyli dwie grupy muzyczne i zaprezen-
towali kolędy w języku angielskim. 
Występ szkolnych artystów oceniany był 
pod względem poprawności, biegłości języ-
ka i muzykalności. Ważna była również  
interpretacja wykonywanego utworu, odpo-
wiednia stylizacja, ruch sceniczny i ogólny 
wyraz artystyczny. Konkurencja była 
ogromna, a prezentowane utwory utrzyma-
ne na wysokim poziomie. 
Nasi uczniowie nie zawiedli: Natalia Mielec-
ka, Bartłomiej Niepsuj i Aleksander Gąsieni-
ca – Mikołajczyk zajęli III miejsce, śpiewając 
„Let it snow”, a grupa dziewcząt w składzie 
Maria Oliwia, Kurek, Natalia Kurek, Domini-
ka Kuchta, Aleksandra Bercal i Anna Bierna-
tek zdobyła wyróżnienie za kolędę „Silent 
Night”. 

mgr Marta Dzidek    

 
KONKURS CZYTELNICZY  
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  

13 grudnia 2018 roku odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Sułkowicach konkurs zor-
ganizowany przez bibliotekę szkolną, oparty 
na lekturze ,,Zaczarowana zagroda”  
Aliny i Czesława Centkiewiczów. Wzięli  
w nim udział uczniowie klas drugich, dobrze 
przygotowani przez swoje wychowawczy-
nie. Podzieleni na grupy uczestnicy dzielnie 
zmagali się ze szczegółowymi pytaniami 
dotyczącymi nie tylko lektury, ale również 
ogólnej wiedzy dotyczącej Antarktydy. 
Oprócz wiedzy potrzebny był również przy-
słowiowy łut szczęścia, bo pytania zadawa-

z zamkniętymi oczami? 
- Potrafię.  
- To świetnie.  
Trzeba podpisać się kilka razy w moim 
dzienniczku. 
 

Jaś wita ciocię, która przyjechała w odwie-
dziny: 
- Dzień dobry, ciociu! Ale się tata ucieszy!- 
woła radośnie Jasiu. 
- A to dlaczego, kochanie? 
- Bo przed chwilą powiedział, że tylko ciebie 
nam brakuje do szczęścia. 

Redakcja 
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ne były w systemie teleturniejowym i za 
nietrafną odpowiedź można było stracić 
punkty. Pomimo to konkurs przebiegał  
w miłej atmosferze. Najpierw zaprezento-
wano filmik o zorzy polarnej  
w Wielkopolsce (YT), a na zakończenie 
uczestnicy otrzymali drobne upominki  
i zaśpiewali piosenkę ,,Taniec pingwina”. 
Pierwsze miejsce zajęła grupa uczniów  
z klasy 2a, którzy zdobyli największą liczbę 
punktów(19), nie tracąc przy tym ani jednej 
szansy, a byli to: Nadia Baranowska, Paweł 
Bochenek, Amelia Braś, Adam Ciężkowski  
i Klaudia Jędrzejowska. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy wiedzy, spo-
strzegawczości i opanowania. Za pracę  
w jury dziękuję pani mgr Iwonie Wronie  
i pani mgr Beacie Szubie. 

mgr Bogumiła Perchlicka 

 
PRZEPIS NA SUKCES – SPOTKANIE  

PROFILAKTYCZNE 
Dnia 10 grudnia 2018 r. uczniowie klas VIII 
Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział  
w spotkaniu profilaktycznym, w ramach 
realizacji projektu „Przepis na sukces”, któ-
re poprowadzili Jakub Nowak oraz Bartło-
miej Krakowiak. 
Jakub „Anatom” Nowak – raper, wraz  
z Bartłomiejem Krakowiakiem – podróżni-
kiem, opowiedzieli o swojej drodze do suk-
cesu.  
Podczas spotkania, w przystępnej słownej  
i muzycznej formie, podzielili się swoimi 
doświadczeniami z młodzieżą szkół podsta-
wowych naszej gminy. Opowiedzieli, jak 
zmierzyli się na swojej drodze życia  
z uzależnieniami, brakiem wsparcia ze stro-
ny rodziny oraz negatywnymi wzorcami 
zachowań. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki 
sposób można zapobiec uwikłaniu się  
w problemy z przestępczością, jak radzić 
sobie z zagrażającymi im zachowaniami 
destrukcyjnymi. Podczas spotkania prele-
genci promowali pozytywne wartości,  

pokazując alternatywy dla współczesnych, 
nie zawsze wartościowych rozrywek.  
Dali młodzieży swój „Przepis na sukces”. 

 
mgr Katarzyna Dąbrowska 

 

KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI  
PATRIOTYCZNEJ 

30 listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana  
Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach 
odbył się Konkurs Pieśni i Piosenki Patrio-
tycznej.  
Jury w składzie: mgr Teresa Chodnik - Bigaj 
(pedagog), mgr Katarzyna Tyrpa 
(pedagog), mgr Anna Gatlik (nauczyciel –
bibliotekarz), mgr Aleksandra Łakomy 
(nauczyciel muzyki, nauczyciel-bibliotekarz) 
oceniało popisy uczestników według nastę-
pujących kryteriów: muzykalność, warunki 
głosowe wykonawcy, dykcja, interpretacja 
utworu, ogólny wyraz artystyczny, w 3 kate-
goriach: klasy 1-2 szkoły podstawowej, 
klasy 4-7 szkoły podstawowej, klasy 
8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjal-
ne. Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
wysoki poziom artystyczny prezentowa-
nych utworów.  
Przyznano następujące miejsca. 
I kategoria 
I miejsce ex aequo - klasa 1a i 1b 
II miejsce ex aequo – klasa 2a i 2b 
 

II kategoria  
I miejsce – Aleksandra Kuźniar 5a 
II miejsce – Zuzanna Światłoń 4a 
III miejsce – Katarzyna Kuchta 4a 
Wyróżnienie: Grupa wokalna z 7a i Zuzanna 
Biela 4a 
 

III kategoria  
I miejsce – Nikola Godzik 3c 
II miejsce – Gabriela Jancarczyk 3c 
III miejsce – Justyna Pieronkiewicz 3d 
Wyróżnienie: klasa 8a, klasa 3e, duet z klasy 3b 

 
mgr Aleksandra Łakomy 
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Oliwier Pitala 1b  - 1 książka 
Przemysław Hernas 7a -  10 książek 
Filip Furgała 1b - 4 książki 
Nikola Furgała 5b - 1 książka 
Szymon Zaręba 2b – 11 książek 
Krystian Sroka 2b–25 książek 
Adrian Folga 1b - 4 książki 
Aleksandra Biela 1a -  4 książki 
Cała klasa 1b - 30 
Julia Surówka 2b - 3 książki 
Wiktoria Stokłosa 3d – 12 książek 
Jakub Burdek 2b- 1 książka 
Kaliński Oliwier 7a i Kalińska Milena 4b - 39 
książek 
Światłon Mikołaj 2b – 1 książka 
Bochenek Gosia 5b – 4 książki 
p. Bogumiła Perchlicka – 2 książki 
ks. Wojciech Borowiec- 20 książek 
p. Anna Bargieł  - 10 książek 

mgr Aleksandra Łakomy 
 

DRODZY RODZICE!!! 

DZIĘKI WASZEMU ZAANGAŻOWANIU  
I RZETELNYM WPŁATOM NA FUNDUSZ RADY 
RODZICÓW MOŻEMY PODEJMOWAĆ KON-
KRETNE DZIAŁANIA! 

WSPÓLNIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY URUCHOMILI-
ŚMY NOWĄ PRACOWNIĘ INFORMATYCZNĄ!!! 

DYREKCJA SZKOŁY POZYSKAŁA 30 KOMPUTE-
RÓW WRAZ Z MONITORAMI. 

PONIEWAŻ BRAKOWAŁO TWRDYCH DYSKÓW, 
KLAWIATUR, MYSZEK ORAZ OKABLOWANIA, 
RADA RODZICÓW ZAKUPIŁA NIEZBĘDNE  
ELEMENTY WYDAJĄC KWOTĘ 3074,74 ZŁ. 

ZGODNIE Z OBIETNICĄ UCZNIOWIE MOGĄ 
PRACOWAĆ NA NOWYCH KOMPUTERACH JUŻ 
TERAZ!! 

WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA: 

PANA DYREKTORA MARECELEGO PACUTA, 

PANI WICEDYREKTOR ANNY MIĘTKI, 

PANA JANA KACIUBY. 

DLA UCZNIÓW KLASY 3B: 

KACPRA GAWŁA, MACIEJA MALINY, BARTKA 
MALINY, BARTKA MIELECKIEGO, DAWIDA  
LEŚNIAKA  

I DLA WSZYSTKICH RODZICÓW!!! 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA -  
WYNIKI 

26 listopada 2018 roku w bibliotece Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Sułkowicach odbył się  
Konkurs Pięknego Czytania. Jego organizato-
rem była Pani Aleksandra Łakomy.  
Jury oceniało popisy uczestników w dwóch 
kategoriach: klasy 4-7 szkoły podstawowej 
oraz klasy gimnazjalne. Oceniając, brano 
pod uwagę dobór repertuaru zgodny z te-
matem konkursu, dykcję , poprawność wy-
mowy oraz dbałość o kulturę języka i orygi-
nalność interpretacji. Uczniowie mieli możli-
wość wyboru jednego tekstu z antologii  
o tematyce patriotycznej proponowanej 
przez organizatorów, zaś drugi tekst był 
dowolny, zależny od upodobań wykonawcy. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki 
poziom artystyczny, więc jury w składzie: p. 
mgr Teresa Chodnik – Bigaj, p. mgr Anna 
Gatlik, p. mgr Aleksandra Łakomy, p. mgr 
Bogumiła Perchlicka i p. mgr Katarzyna 
Tyrpa miało twardy orzech do zgryzienia.  
Po burzliwej, ale rzeczowej dyskusji, przy-
znano tylko pierwsze miejsca w obydwu 
kategoriach wiekowych, pragnąc zarazem 
podkreślić wyrównany poziom pozostałych 
uczestników. 
Wśród uczniów szkoły podstawowej pierw-
sze miejsce zajęła Aleksandra Kuźniar klasa 
5 a, a w kategorii gimnazjalistów zwyciężyła 
Agnieszka Golonka klasa 3c.  
 

mgr Bogumiła Perchlicka 

 
AKCJA PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE 

SZKOLNEJ - PODSUMOWANIE 
W ramach akcji Podaruj książkę bibliotece 
przeprowadzonej w ramach obchodów  
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych, do szkolnej biblioteki trafiło 202 
książki. Są to głównie książeczki dla dzieci.  
Serdecznie wszystkim dziękujemy!!! 
Zaręba Tymoteusz 1a  - 20 książek 


