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Gazetka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach 

Nr II - 2019/2020 Cena: 1 zł. 

Temat wydania 

Orlik, Orlik ... 

i czy już po Orliku? 

Rozmawiamy  

z wójtem  

Gminy Rzepiennik  

Strzyżewski  

P. Markiem Karasiem 

 

Kulturalne Olszyny 

Dziennikarze   

Do Zadań  Specjalnych 

Automat „widmo”  

w realu! Czyli jaką moc 

mają media. 
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W NUMERZE 

3 
Temat numeru 
Orlik, Orlik … i czy już po Orliku? 
Rozmowa z wójtem Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski Panem Markiem Karasiem 

5 
Strefa wydarzeń 
Uroczystość w Dąbrach 

Viva Polonia! Ku Pokrzepieniu Serc 

Dzień Patrona Szkoły 

Ślubowanie klas pierwszych 

VI Spartakiada Integracyjna 

Akademia Mr Kleks 

8 
Jesteśmy aktywni, kreatywni 
Uczmy się od Najmłodszych! 

Kulturalne Olszyny 

10 Strefa informacyjna  
- Dziennikarzy do Zadań  
Specjalnych! 
Automat „widmo” w realu! Czyli  

jaką moc mają media.  

Wulgaryzmom mówimy NIE!!! 

11 Strefa duchowości  
Raper w sutannie 

12 
English Corner 
Co zrobić, żeby pomóc sobie  

w nauce?  

13 
Wiem co jem! 
Na jesienne wieczory ... 

14 
Strefa najmłodszych 
Bajtelkowo 

Konkurs na selfie z książką  

16 
Szkolny terminarz  
Z życia szkoły 

 
Bonusowe np. 
W listopadzie - historia, WOS 

Fot. Redakcja  



3 

Gadżetka nr I I - 2019/2020 

 

Orlik, Orlik .. .  

I  czy już po Orliku?  

Chyba wszyscy mieszkańcy Olszyn z uznaniem patrzyli na budowę nowego obiektu sportowego obok stadionu. Co praw-

da, nasze piłkarskie ambicje pozostawiają wiele do życzenia, ale to nie zmienia faktu, że obiekt prezentował się nieźle.  

Prezentowała się, bo zdaje się naszą olszyńską młodzież poniosła ułańska wręcz wyobraźnia i swoją aktywność ruchową 

przełożyli na czysty wandalizm. Orlik zyskała sobie złą sławę … , którą echo wieczorami po Olszynach niesie … daleko …  

i wyraźnie. I nie są to sportowe okrzyki, o nie … Najlepiej wiedzą o tym mieszkańcy okolicznych domów.  

Uczniowie naszej szkoły wiele zyskali dzięki temu, że mogą korzystać z orlika. Jest to dla nas ważne, że możemy tam treno-

wać w czasie lekcji. Jest w Olszynach spora grupa młodych ludzi, którzy chętnie by trenowali na obiekcie, gdyby nie jego 

zła sława. Postanowiliśmy więc porozmawiać z osobami zorientowanymi w temacie, aby zasięgnąć opinii co do przyszłości 

obiektu.  

Redakcja  

Rozmowa z Wójtem Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, Panem Markiem Karasiem.  

Paweł Smalarz:  Orlik miał być miejscem, gdzie mieszkańcy 

Olszyn mieli rozwijać swoje zainteresowania sportowe.  
Czy spełnia swoją rolę? 

Na pewno jeśli chodzi o obiekty sportowe to warto w nie inwesto-
wać, nie tylko w boiska ze sztuczną nawierzchnią, ale także w plenero-

we siłownie, w tym celu, aby można było dbać o swoją sprawność  

fizyczną oraz o swoje zdrowie, podnosić swoje umiejętności gry w piłkę 
nożną czy w siatkówkę lub nawet jazdy na rowerze. Na pewno ważne 

jest to, aby być silnym i wysportowanym, bo jak mówi przysłowie:  
"W zdrowym ciele - zdrowy duch". A nawiązując do Dnia Patrona Wa-

szej Szkoły, to Papież Jan Paweł II też uwielbiał sport i ćwiczył także  
z młodzieżą. Jeździł z nimi na spływy kajakowe, więc tutaj w szkole  

w Olszynach, także powinniśmy korzystać z tych obiektów, jakimi są 

boiska czy orlik, aby naprawdę podnosić swoją sprawność fizyczną.  
Paweł Smalarz:  Wszyscy wiemy, że na obiektach rekreacyjno-

sportowych i obok stadionu dochodzi do niewłaściwych zacho-
wań, można nawet powiedzieć, że te zachowania podlegają 

pod wandalizm. Możemy zauważyć, że są porozwalane śmieci, 

wypalona dziura w sztucznej nawierzchni (prawdopodobnie po 
niedopałku od papierosa  lub porozrywane siatki. Jakie mogą 

być tego konsekwencje i czy będzie Pan walczył z takimi za-
chowaniami? 

Przykre jest to, że niewielka, bardzo mała grupa ludzi, niewłaściwie korzysta z tych obiektów, ponieważ tak jak wcze-

śniej powiedziałem, powinny służyć wszystkim  dla naszego rozwoju. Taka była idea, aby te obiekty były otwarte, dostępne 
dla wszystkich w każdym momencie. Natomiast akty wandalizmu oraz niewłaściwe zachowania zdarzają się dosłownie 

wszędzie, trzeba wyciągać konsekwencje wobec tych osób, które zachowują się nieodpowiednio na tych obiektach.  
W związku z powyższym, jeśli naprawdę potwierdzą się przypuszczenia, że to są celowe uszkodzenia, będą wyciągane kon-

sekwencje wobec  tych osób, które tego dokonały. Natomiast myślę, że zmieni się forma udostępniania tych obiektów,  

bo planujemy dalsze inwestycje związane z budową szatni, budową zaplecza technicznego, aby można było przechowywać 
sprzęt. Myślę, że w związku z powyższym korzystanie z orlika będzie ograniczone, dostęp będą mieli tylko członkowie klubu 

sportowego, szkoła  i osoby, które będą się tam zachowywać odpowiedzialnie.  
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Paweł Smalarz:  Czy ma zamiar Pan wszcząć działania chroniące obiekt przed dewastacją?  

Na 100% będziemy rozwijać obiekty sportowe na terenie gminy. Mamy w planie zamontować oświetlenie na tere-
nie orlika oraz kamery które cały czas by monitorowały, kto jest obecny na obiekcie i jak się tam zachowuje. Tak jak 

powiedziałem, do momentu wybudowania zabezpieczeń obiekt będzie miał ograniczoną dostępność, czyli będzie dla 
członków klubu, szkoły oraz osób, które odpowiedzialnie się zachowują.  

Paweł Smalarz: Co Pan sądzi o olszyńskiej młodzieży i jej aktywności na terenie wsi? 

Użyję takiego waszego słowa, które często używacie: młodzież olszyńska jest fajna. Naprawdę uważam, że jeste-
ście bardzo zdolni, mili uprzejmi, grzeczni, wychowani, natomiast aktywności jakimi się możecie pochwalić są też 

przeróżne. Z tego powodu jestem z Was dumny. Począwszy od aktywności strażackich, klubu piłkarskiego lub nawet 
gazetki szkolnej, kończąc na Młodzieżowej Radzie Gminy. To są aktywności, które są bardzo miłe, ważne i rozwijają-

ce, ale jak sądzę powinniście poszukać nowych wyzwań, aby się rozwijać, aby was było więcej widać  oraz abyście 
naprawdę czas spędzali więcej w swoim towarzystwie, a nie koniecznie w świecie wirtualnym.  

Rozmowa została przeprowadzona 16 października 2019 r. 

Redakcja: Orlik miał być miejscem gdzie 

mieszkańcy Olszyn mieli rozwijać swoje 

zainteresowania sportowe. Czy spełnia 

swoją rolę? 

Jak najbardziej orlik może spełniać swoją rolę, 

ale pod warunkiem, że młodzież będzie wykorzy-

stywać go w sposób właściwy. Po skończonych 

zajęciach, kiedy  przychodzicie i gracie, nie dba-

cie o czystość - orlik jest naprawdę zaśmiecony. 

Po bokach orlika przeważnie są porozwalane 

butelki lub niedopałki papierosów.  

Redakcja:  Czy ktoś reaguje na te niewła-

ściwe zachowania?  

Jest to zgłaszane, ale aby rozpocząć walkę z 

takimi zachowaniami musi być ktoś za to odpowiedzialny cały czas. Najlepiej, zatrudnić osobę, która będzie kontrolo-

wała, co młodzież robi na orliku oraz użyczała im sprzętu. Dobrze by było, gdyby zostały postawione szatnie, aby 

można było w spokoju korzystać z tego obiektu.  

Redakcja:  Podczas mojej rozmowy z Panem Wójtem, Pan Wójt zadeklarował, że orlik zostanie  

zamknięty dla osób spoza szkoły i klubu. Czy według Pana to jest dobre przedsięwzięcie? 

Moim zdaniem to jest świetny pomysł. Inne osoby mogłyby korzystać pod warunkiem, że ktoś w godzinach wieczor-

nych zajmowałby się  orlikiem oraz zostałaby wprowadzona opłata za wynajem orlika.  

Redakcja: Co Pan sądzi o olszyńskich uczniach. Czy widzi Pan w nich potencjał sportowy?  

Na razie uczniowie są wdrażani do gry. Zainteresowanie jest duże. Małe dzieci w klasach 1-3 są zgłoszone  do pro-

gramu „Tymbark”. Jest szansa, że osiągną sukces. Ważne jest by klub był prowadzony systematycznie, aby znowu 

stał się rozpoznawalny. 

  

Rozmawiał Paweł Smalarz 

Temat bardzo na czasie, dlatego poprosi-

liśmy o wypowiedź nauczyciela w-f i tre-

nera najmłodszych olszyńskich sportow-

ców, Pana Łukasza Gurbisza.  

Od redakcji 
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U r o c z y s t o ś ć  w  D ą b r a c h  

V i v a  P o l o n i a !  

13 października 2019 r.  w 75. rocznicę tragedii oddziału „Regina II” Batalionu Barbara 

16. Pułku Armii Krajowej, przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystości 

patriotycznej w Dąbrach. Mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski, przedstawiciele 

władz samorządowych oraz wielu instytucji naszego regionu oddali hołd bohaterom 

poległym w obronie ojczyzny.   

Redakcja  

4 listopada młodzież z naszej szko-

ły miała możliwość po raz kolejny 

uczestniczyć w festiwalu Viva Polo-

nia! Ku Pokrzepieniu Serc! organi-

zowanym przez Centrum Paderew-

skiego w Kąśnej Dolnej. Uczniowie 

naszej szkoły obejrzeli spektakl 

„Moniuszko. Polskość jak z nut" 

Koła Teatralnego „Improwizacja”  

z Gromnika. Festiwal zapoczątkowany 

został w roku 2017 w związku ze zbli-

żającą się setną rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Jest to 

przedsięwzięcie o charakterze patrio-

tycznym i ma na celu promocję sze-

roko rozumianej kultury polskiej – 

muzyki, sztuki oraz historii.  

Katarzyna Bąk 
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Ś l u b o w a n i e  k l a s  p i e r w s z y c h  

D z i e ń  P a t r o n a  S z k o ł y  

16 października to znacząca data dla naszej społeczności. W tym dniu obchodzimy Dzień Patrona Szko-
ły. Tegoroczne obchody tradycyjne rozpoczęła Msza Święta w intencji całej społeczności szkolnej. Po prze-
marszu ze sztandarem do szkoły, odbyła się uroczysta akademia poświęcona osobie i nauce naszego wiel-
kiego patrona Jana Pawła II. 

Uczniowie klasy 7, 8 oraz nieoceniony chór prowadzony przez Pana Marka Bąka, jak zwykle dostar-

czyli nam wielu estetycznych wrażeń. Część artystyczna oscylowała wokół pracy, jako jednej z dróg 

prowadzących do świętości. 

Wśród przybyłych gości nie zbrakło przedstawicieli władz gminnych i samorządowych z Panem Wójtem 

Markiem Karasiem na czele. Niezwykle miło było nam gościć emerytowanych nauczycieli, dla których 

drzwi naszej szkoły zawsze stoją otworem. 

Po oficjalnej części uroczystości na uczniów i gości czekały tradycyjne słodkie kremówki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy od lat świętują z nami to ważne wydarzenie. Szczególne podziękowania 

należą się strażakom z OSP za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem podczas uroczystego przemar-

szu. 

Bożena Brzęczek, Bożena Wójcik  

14 października w naszej szkole odbyła 

się uroczystość pasowania na uczniów, 

dzieci z klasy 1a i 1b. Zanim nastąpił ten 

ważny moment, dzieci zaprezentowały 

swoje umiejętności w programie artystycz-

nym (śpiewały piosenki, recytowały wiersze 

i podziękowania). Po występie Dyrektor 

szkoły dokonał ceremonii pasowania, doty-

kając ramię każdego ucznia dużym ołów-

kiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię  

na ucznia”. Dzieci otrzymały także dyplomy 

i słodką niespodziankę przygotowaną przez 

rodziców.  

Agnieszka Kurcab  
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W dniu 27 września, w Szkole Podstawowej w Szerzynach, odbyła się spartakiada zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są. Miała ona na celu zintegrowanie wolontariuszy i pod-

opiecznych stowarzyszenia. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą sprawował ks. Stanisław Świątek w intencji wszyst-

kich podopiecznych, rodziców, wolontariuszy, opiekunów. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Nawalaniec. 

Następnie uczestnicy spartakiady mogli oglądnąć przedstawienie, które przygotowały dzieci wraz ze 

swoimi nauczycielami i wychowawcami. Można było zobaczyć również występ taneczny Mażoretek, 

wziąć udział w zajęciach fitness. Jedną z atrakcji była możliwość przejechania się na motorze. Pomię-

dzy tymi wszystkimi atrakcjami można było znaleźć chwilę czasu na kupienie popcornu, waty cukrowej 

lub losów, dzięki którym później na głównym losowaniu można było wygrać wspaniałe nagrody.  

Dla najmłodszych atrakcją był kącik zabaw i malowanie twarzy. 

Mam nadzieje, że będzie organizowane więcej takich akcji, które integrują młodzież. 

Kamila Pietras  

V I  S p a r t a k i a d a  I n t e g r a c y j n a  

Kamila skromnie zapomniała dodać, że w spartakiadzie uczestniczyli 

wolontariusze z naszej szkoły. Kamila, Emilia, Dominika, Justyna, 

Klaudia, Ania, Oliwia, Natalia M., Marcelina, Alicja, Natalia N., 

Natalia K., Paweł, Miłosz … WOLONTARIUSZE NA MEDAL.  

 
 
 

Od redakcji 

A k a d e m i a  M r  K l e k s  

Akademia Mr Kleks widowisko tarnow-

skiego teatru, w którym uczestniczyli 

uczniowie klasy 6 wywołało nie tylko 

uśmiechy na twarzach ale i zadowolenie! 

A przesłanie … czasem warto przeczekać 

złe emocje! 

Redakcja  
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Uczmy się  

od Najmłodszych!!! 

Czy Starsi nie powinni uczyć się kreatywności od Młodszych? 
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Kulturalne Olszyny 

Karol Wszołek — Rodzice zapisali 
mnie do ogniska muzycznego  

i po prostu gram od jakiegoś pół roku.  
Żeby opanować materiał z zajęć ćwi-

czę około pół godziny dziennie.  

Wiktoria Przepióra — Moje zaintere-
sowanie muzyczne zaczęło się od mu-

zycznej pasji mojego taty, który  
zaczął mnie uczyć. Rok temu zapisa-

łam się na "Ognisko muzyczne",  
gdzie ćwiczę z panem Piotrem Dudą.  

Muzyczne pasje naszych kolegów z Rzepiennika Suchego 

Klaudia Tupek, pochodzi z Rzepiennika Strzyżewskiego, 

obecnie uczy się w V Technikum im. Jana Szczepanika 
w Tarnowie na kierunku fototechnik,  poetka i fotograf, 

niezwykle utalentowana młoda osoba, otwarta  
na świat i ludzi. 

 

Redakcja: Fotografia to twoja pasja, czy to sposób na zara-
bianie pieniędzy? 

Tak wiąże to z moją przyszłością oraz z taką moją pracą mimo 
tego ,że nie jestem pełnoletnia, to w ten sposób dorabiam  

sobie. 
Redakcja: Jesteś młodą osobą a już masz na swoim koncie 

wiele sukcesów. Które cenisz najbardziej? 

Myślę ,że każde z nich jest dla mnie bardzo ważne jednak takie 
najważniejsze to jest to ,że mogłam wziąć udział w kursach  

w Warszawie oraz to , że dostałam certyfikat  ukończenia ich,  
a jeżeli chodzi o poezję to możliwość wydania mojego tomiku. 

Redakcja: Co takiego jest w fotografii , że tak cię urzekła? 

Najwspanialsze jest to, że mogę poprzez fotografię mogę wyra-
żać uczucia i emocje, przedstawiać ludziom świat z trochę innej 
strony. 

Wywiad przeprowadził Jan Knapik 
Finisaż Klaudii Tupek   

w Kinie za Rogiem w Olszynach 

Wywiad przeprowadziły:  
Małgorzata Mikos 

Martyna Zając 

Nasi redaktorzy uczestniczą w najciekawszych 

wydarzeniach – również poza szkołą. Tym razem 

gromadzili materiały dziennikarskie w trakcie  

Finisażu wystawy Klaudii Tupek oraz mini recitalu 

Wiktorii Przepióry i Karola Wszołka, a wszystko to 

… w Kinie za Rogiem w Olszynach. 

Redakcja  
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Automat „widmo” w realu!  

Czyli jaką moc mają media. 

W ostatnim czasie w szkole jest poruszany temat automatu ze zdrową żywnością oraz napo-

jami. W związku z tym chcieliśmy porozmawiać z kilkoma uczniami, nauczycielami i Panem Dyrekto-

rem. Podjęliśmy interwencję w tej sprawie i jak zauważyliście, przyniosła ona natychmiastowy sku-

tek. Poniżej prezentujemy efekty naszej dziennikarskiej interwencji.  

Kamil Rutkowski uczeń klasy VII: 
-Czy gdyby był w szkole automat z żywnością lub napojami korzystałbyś z niego? 
-Tak, korzystałbym z niego bardzo często gdyż często po WF brakuje mi picia a 
gdyby był ten automat mógłbym sobie kupić np. wodę. 
-Jak myślisz czy dyrekcja zgodziłaby się na taką inwestycję? 
-Myślę, że dyrekcja powinna się zgodzić na tą inwestycję ,ale patrząc na to, że 
już był pomysł z automatem i Pan Dyrektor wyrażał się pozytywnie na temat te-
go projektu.. Ale na razie takiego nie widzimy. 

Natalia Niemiec uczennica klasy VIII: 
-Czy jesteś za tym, aby został postawiony automat ze zdrową żywnością? 
-Tak według mnie jest to bardzo dobry pomysł i z chęcią bym z niego korzystała. 
-Czy wolisz automat ze słodyczami czy ze zdrową żywnością? 
-Wolała bym ze słodyczami, ale wiem że jest to niestety niemożliwe, gdyż prawo 
tego zabrania, ale automat ze zdrową żywnością i piciem jest bardzo dobrym po-
mysłem i jestem za. 

Pani Jolanta Lenard-Mosoń: 
-Co Pani sądzi o pomyśle automatu ze zdrową 
żywnością? 
-Uważam, że to bardzo dobry pomysł, była by 
to świetna alternatywa dla nieistniejącego w 
naszej szkole sklepiku. 
-Jak Pani sądzi czy taka inwestycja jest potrzeb-
na w szkole? 
-Nasi uczniowie mają świadomość zdrowego 
sposobu odżywiania i wiedzą, że aby umysł pra-
widłowo funkcjonował na lekcji potrzebne jest 
mu odpowiednie paliwo, więc na pewno chętnie 
kupili by coś zdrowego i pożywnego. 

Zapytaliśmy Pana Dyrektora Stanisława Kozioła, 
co sądzi o pomyśle pozyskania do szkoły automatu.  
-Myślę, że automat jest bardzo potrzebny. Niekoniecz-
nie z jedzeniem, ale z wodą jak najbardziej. 
W ubiegłym roku chciałem zorganizować taki auto-
mat, ale niestety inwestor zrezygnował z pomysłu do-
starczenia go do szkoły. Kontakt się z nim urwał i do 
tej pory nie mogliśmy nawiązać z nim kontaktu. Jeśli 
chodzi o jedzenie np. kanapki mogłyby być sprzeda-
wane. 
Jednakże wątpię, aby ktoś je kupował. Dzieci są przy-
zwyczajone do przynoszenie swoich kanapek do szko-
ły, więc jest obawa, że by się psuły, a pieniądze inwe-
stowane w kanapki poszłyby w błoto. – powiedział 
naszej redakcji Pan Dyrektor. 
Uważam, że automat byłby bardzo potrzebny. Więk-
szość uczniów nosi litrowe butelki z piciem, o przecią-
ża ich kręgosłupy. Jak najbardziej przyznaję Wam ra-
cję, ponieważ taki automat mógłby być świetnym po-
mysłem. Będę próbował dalej się skontaktować z Pa-
nem, który miał dostarczyć nam automat.- zapewnił 

 

Dziennikarze  

do Zadań Specjalnych 

Paweł Smalarz i Jan Knapik 

Jak widać, warto pytać i działać. Jeżeli macie inne, nurtujące Was sprawy ze szkolnego po-
dwórka, zapraszamy do kontaktu z redakcją.  
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Ks. Jakub Bartczak: „Ja jestem ksiądz, w wolnych chwilach nagrywam rap – i tyle!" 
Ksiądz Jakub na swoim kanale na YouTube ma prawie 100 tysięcy subskrypcji, wydał trzy 
płyty i dalej zaskakuje, Ewangelizuje Muzyką ! 
Ksiądz Jakub Bartczak pochodzi z Wrocławia. Od małego wyrastał w środowisku blokowisk i hip-hopu. Kil-
ka lat temu podjął decyzję o pójściu do seminarium i tak stał się pierwszym rapującym księdzem. Jednak 
jak deklaruje: „Nie zamierzam robić muzycznej kariery, chcę być zwykłym księdzem na parafii.”. Kariera 
dzieje się jednak mimo wszystko – na YouTube jego teledyski wyświetlane są setki tysięcy razy. 

„Czasami chcemy być kimś, kim wypada być. Pamiętam, jak będąc w se-
minarium, miałem spinę, że należy mieć białą koszulkę, buty lakierki 
(śmiech). Teraz, z perspektywy czasu, dla mnie samego brzmi to śmiesz-
nie, ale tak to już w życiu jest, że często potrzeba czasu i modlitwy, by 
zrozumieć, że nie lakierki i nie koszula definiują człowieka, ale to, co ma w 
sercu."  
Ks. Bartczak, pytany jak się czuje, kiedy poprzez swoją twórczość łamie 
stereotypy i wyobrażenia typowego katolickiego kapłana, odpowiedział: – 
Sorry, to Pan Bóg tak wymyślił. Tak, jak w czasach Chrystusowych, kiedy 
powołał rybaków, a nie ówczesnych wybitnych filozofów. Podobnie w na-
szych czasach Bóg wybiera sobie swoich uczniów. 

„DO SEMINARIUM POSZEDŁEM JAKO ZIOMEK Z OSIEDLA” 
Zachęcam i polecam  do zapoznania się z Rapem tego księdza!   

Na podstawie źródeł internetowych  
opracował Mateusz Słota 

Raper w sutannie 

ks. Jakub Bartczak 

Wulgaryzmom mówimy NIE! 
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Mam nadzieję, że nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że znajomość angielskiego w dzisiejszym świecie jest 

praktycznie niezbędna. Poza tym czeka Was na zakończenie szkoły podstawowej Egzamin Ósmoklasisty właśnie z 

języka angielskiego! Język angielski daje nam szansę na ciekawe znajomości, zagraniczne studia oraz w przyszłości 

satysfakcjonującą pracę. Jednak, mimo że naukę większość z Was, drodzy Uczniowie, zaczęła już w przedszkolu, czę-

sto nie przekłada się to na spektakularne efekty.  

Kluczem do nauki każdego języka jest systematyczność 

Wystarczy wyrobić sobie nawyk, poświęcić kilkanaście minut dziennie na powtórzenie tego, co było na lekcji czy 
utrwalenie sobie "zaliczonego i zdanego" już materiału. Kiedy przyzwyczaimy się do takiego działania, nasz umysł 

również to zrobi. Kolejne porcje wiedzy, którą przyswoi nie będą wyzwaniem, a rutyną. Nauka nowych zagadnień 
stanie się dla naszego umysłu prawie czymś naturalnym. 

Oglądaj filmy, seriale, bajki i czytaj książki po angielsku 

Kontakt z językiem jest ogromnie ważny, dlatego należy szukać go na każdym kroku. Czytanie książek oraz oglądanie 
filmów i seriali w oryginalnej wersji językowej (ewentualnie z napisami - najlepiej angielskimi!) to połączenie przy-

jemnego z pożytecznym.  
Dużo słuchaj 

Łatwo oswoić się z językiem, brzmieniem danych słów i akcentem, gdy słyszymy go stosunkowo często, dlatego do-
brym pomysłem jest oglądanie anglojęzycznych filmików na Yotube, podcastów, programów telewizyjnych czy brytyj-

skiego radia i przede wszystkich słuchanie muzyki. W końcu nie ma niczego bardziej przyjemnego niż wieczór z ulu-

bionymi utworami Ariany Grande albo Ed Sheerana. 

Co zrobić, żeby pomóc sobie w nauce?  

Gry i aplikacje 

Duolingo - W tej aplikacji ćwiczymy czytanie, pisa-

nie, słuchanie i mówienie- wszystko w jednym miej-

scu. Działa na zasadzie gry- mamy kilka żyć i to od 

nas zależy ile (dzięki znajomości angielskiego) leveli 

przejdziemy. 

Memrise – aplikacja, w której nauka słownictwa 

wygląda jak quiz. Jeśli nie znamy odpowiedzi 
„kartka” z danym słówkiem będzie się pojawiać kilku-

krotnie, dzięki temu szybciej je zapamiętamy. 
Ba ba dum - Banalna gra obrazkowa, która uczy 

słówek. Dla osób, mających pamięć wzrokową - ide-
alny wybór. 
 

QUIZLET - to narzędzie do tworzenia fiszek oraz rozwiązywania na ich podstawie różnych zadań. Można tworzyć 

własną "bazę danych" do nauki lub skorzystać z gotowych materiałów do podręczników, wpisując w wyszukiwarce: 
quizlet pearson english class/repetytorium ósmoklasisty i wybierając odpowiedni poziom kursu oraz rozdział, który 

chcemy się uczyć. 
Poza tym, po więcej wskazówek jak uczyć się języka lub z każdym problemem lingwistycznym możesz zgłosić się do 

nauczycieli języka angielskiego!  
Nauczyciele języka angielskiego SP w Olszynach 
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Ciasteczka "kruche liście" 
Pyszne, ekspresowe ciasteczka 

o niezapomnianym smaku i pięknym zapa-

chu! Można je włożyć do słoiczka i w ten spo-

sób przechowywać nawet kilka tygodni. 

Składniki do ciasteczek "kruche liście" 

2 szklanki mąki 

1/3 kostki masła 

1/3 szklanki cukru 

2 jajka 

cukier 

Wykonanie: Mąkę sypiemy do miski, dodaje-

my zimne masło i siekamy nożem. Następnie 

dodajemy cukier i wbijamy żółtka. Wyrabiamy 

ciasto i wkładamy je na 10 minut 

do zamrażarki. Rozwałkowujemy i wykrawamy 

ciastka przy pomocy odpowiedniej foremki. 

Roztrzepanym białkiem jajka smarujemy cia-

steczka i dekorujemy je cukrem. Pieczemy na 

złoty kolor w 180 stopniach C. 

     Jesienne i zimowe miesiące sprawiają, że chęt-

niej rozpieszczamy się słodkościami. Zamiast się-

gać po te ze sklepu, warto przygotować domowe 

słodkości własnoręcznie. Przygotowanie takich je-

siennych ciasteczek zajmuje jedynie kilka chwil. 

Dziś pokażemy, jak zrobić 2 różne rodzaje pysznych 

jesiennych ciasteczek. 

Ten przepis działa również na oczyszczenie organizmu  

i pozwala utrzymać prawidłowa sylwetkę. 

                                                         Ciasteczka dyniowe 
Moja kolejna propozycja to pyszne ciasteczka dyniowe z kremem. Zaskocz swo-

ich domowników i gości pysznym deserem! 

Składniki do ciasteczek dyniowych: 

1 szklanka purée z dyni 

1,5 szklanki mąki pszennej 

1,5 łyżeczki sody 

1 łyżeczka cynamonu 

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej 

1/2 tabliczki czekolady 

 0,5 szklanki cukru 

1/4 szklanki oleju 

Wykonanie: Do miski dodajemy wszystkie składniki suche, czyli łączymy w niej 

mąkę, sodę, cynamon i cukier. Dodajemy purée z dyni i olej i wszystko razem 

mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Kroimy pół kostki czekolady w drobną 

kostkę lub ścieramy ją na tarce. Na wcześniej przygotowaną blachę, wyłożoną 

papierem do pieczenia, nakładamy łyżką ciasto — formułując okrągłe ciastecz-

ka. Pieczemy je około 10-15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Cel-

sjusza. Po wystudzeniu ciasteczek przygotowujemy krem. Łączymy w misce 

wszystkie składniki i mieszamy. Smarujemy nim ciasteczka. 

Smacznego! 

Justyna Niziołek 

Krem: 

1 opakowanie serka mascarpone 

3 łyżki cukru pudru 

2 łyżki soku z cytryny 

1/2 łyżki kawy rozpuszczalnej 
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http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 

Wykorzystano strony internetowe:  
http://www.urwiskowo.com.pl/ 
http://czasdzieci.pl/  

Bajtelkowo 
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Konkurs na selfie z książką 

Konkurs na selfie z książką rozstrzygnięty!  

Nagrody otrzymują:  

Oliwia Dziuban  

Natalia Wszołek 

Publikujemy zwycięskie fotografie  - autorkom gratulujemy!  

„Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” odbył się w na-
szej szkole 1 października. Uczniowie klas I – III spotkali się 
na wspólnym czytaniu na sali gimnastycznej. Każdy  
z uczniów zabrał ze sobą maskotki Słodziaków. Celem tej ak-
cji  jest  inspirowanie dzieci do codziennego czytania. Czyta-
nie pełni ważną rolę w rozwoju dziecka, ponieważ uczy sa-
modzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację oraz 
pobudza wyobraźnię. W ramach akcji „Głośne czytanie ze 
Słodziakami”, uczniowie wysłuchali fragmentu książki 
„Gang Słodziaków”, czytanego przez uczniów i nauczycieli. 

Halina Duran  

Ogólnopolski Dzień  

Głośnego Czytania 
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● 11/11/2019 r. –  Narodowe Święto Niepodle-

głości 

● 20/11/2019 r. – Zabawa Andrzejkowa 

● 5/12/2019r. – Dzień Wolontariusza 

● 6/12/2019r. – Szkolne Mikołajki 

● 13/12/2019r. – Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu 

● 20/12/2019 – Jasełka  

● 24/14/2019r. – Wigilia Bożego Narodzenia  

● 1/01/2020 r. – Nowy Rok 

zapraszamy do udziału w wydarzeniach 

 organizowanych przez szkołę 
z życia szkoły 
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