„Byle do przerwy” – dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego
SP w Kornatce

Humor Szkolny
*
Nauczyciel historii opowiada o wojnach starożytnych Rzymian z Żydami. Nagle Jasio
wstaje i pyta:
- A po której stronie byli Amerykanie?

*
Fąfarowie kupili wykrywacz kłamstw. Tego samego dnia do domu wchodzi Jasio i woła:
- Dostałem piątkę !
Aparat:
- Piiiiip !!!
Mama:
- Nie kłam Jasiu ! Bierz przykład ze mnie.
Kiedy chodziłam do szkoły to dostawałam same piątki !
Aparat:
- Piiiiip !!!
Tata Jasia:
- Tak, tak, synku ! Gdy ja chodziłem do szkoły…
Aparat:
- Piiiip !!!

*
- Jasiu, jak zwraca się do ciebie wychowawczyni w szkole ?
- ,,Fąfara, marsz do kąta!”
Jasio w połowie lekcji wkłada książki do plecaka i wychodzi z klasy.
- Dokąd idziesz ?- pyta wychowawczyni.- Przecież jeszcze nie było dzwonka.
- Ile razy wychodzę z domu, mama mówi, bym wracał, jak tylko zacznie padać. I niech
pani spojrzy za okno - leje jak z cebra!
Szymon Czyrnek, kl. 7
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BYLE DO PRZERWY!
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Razem zadbajmy o czyste powietrze
W listopadzie został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ekologiczny „Razem
zadbajmy o czyste powietrze”.
Organizatorem konkursu była p. Iwona Stawowczyk. Konkurs odbył się w
dwóch kategoriach – praca literacka i praca plastyczna. W kategorii praca plastyczna
I miejsca nie przyznano, II-ie zdobył plakat Małgorzaty Dudy z klasy 6, a III-cie ex
aequo prace Agnieszki Płatek z klasy 7 i Amelii Salawy z klasy 6.
Przyznano wyróżnienie dla Natalii Kutki z klasy 7.
W części literackiej konkursu I miejsce zajęła Agnieszka Płatek z klasy 7;
II miejsce Alicja Chomów, kl. 4, III miejsce Konrad Weszka, kl. 7
i Amelia Salawa, klasa 6.

J. M,
Każdy ekolog Ci to powie,
że smog źle wpływa na zdrowie.
Powoduje śmiertelne choroby
i niszczy układ oddechowy.
Jest to zanieczyszczenie powietrza,
któremu sprzyja pogoda bezwietrzna.
W okresie grzewczym problem ten wzrasta
szczególnie walczą z nim duże miasta.
Samochody spaliny wytwarzają,
środowisko tym samym zatruwają.
Z kominów dymy się unoszą
gęstą chmurę nad miastem wznoszą .
Mianem smogu ją określono
i program do walki z nim wymyślono.
Maski przeciwsmogowe zakładać na
twarz się zaleca
a przede wszystkim uważać,
co się spala w domowych piecach.
Zapamiętaj człowieku młody,
że smog może wyrządzić ogromne szkody.
Zadbajmy o środowisko razem
byśmy nie musieli oddychać tym zanieczyszczonym gazem.
Agnieszka Płatek, I miejsce, kl.7

Wiersze nagrodzone w konkursie
***
Czyste powietrze to ważna sprawa

Zabawy andrzejkowe
30 listopada w naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe. Przed
południem bawiły się klasy młodsze I – III, a wieczorem odbyła się dyskoteka
andrzejkowa klas starszych.
Zgodnie z polską tradycją najważniejszym punktem zabawy były wróżby
andrzejkowe, których nie mogło zabraknąć. W czasie dyskoteki uczniowie mogli
uzupełnić spalone w tańcu kalorie jedząc pyszny poczęstunek.
Przy tak dobrej zabawie i muzyce nie zauważyliśmy, jak szybko minął nam czas.

„Czyste powietrze to ważna sprawa.”
Powiedział Grześ do Mirosława.
Każdy mieszkaniec Kornatki wie,
że w piecu śmieciami nie pali się!
To nasza piękna jest okolica,
każdy ciągle nią się zachwyca.
Czyste powietrze, zielone lasy,
niech rosną w górę, aż po wsze czasy.
„Ekologia to jest podstawa!
Pamiętaj Mirku! To nie zabawa.
Chętnie, ochoczo walcz nam ze smogiem,
aby nie czaił się tuż za rogiem.”
PRECZ ZE SMOGIEM!

Szymon Czyrnek, kl. 7

Wycieczka mikołajkowa

Alicja Chomów, II miejsce,
kl.4

***
Jesteś Polak, szanuj kraj,
o powietrze dobrze dbaj.
Gdy powietrze czyste masz,
to z radością oddychasz.
Więc ze smogiem szybko walcz,
byś powietrze czyste miał.
Nie pal w piecu byle czym,
byś nie szkodził ziomkom swym.
Konrad Weszka, III miejsce,
kl.7

Smog

Plakat:
Małgorzata Duda kl.6

***
Obłokiem smogu niebo zasnute,
nie wychodź z domu, bo powietrze zatrute.
Finał poczynań ludzkich nieznany,
nic dobrego się tu nie zdarzy.
Jeśli ze smogiem walkę przegramy,
coś gorszego się tu wydarzy.
Chyba, że o środowisko swoje zadbamy,
wtedy świat zostanie uratowany.
Amelia Salawa, III miejsce
kl.6

Dnia 4 grudnia 2017 r. uczniowie kl. 4-7 razem z wychowawcami
wyruszyli na wycieczkę mikołajkową do Krakowa.
Najpierw obejrzeliśmy spektakl „Przygody Tomka Sawyera” w Teatrze
Groteska , a później wspaniale spędziliśmy czas w Parku Trampolin GoJump
w Nowej Hucie.
Wycieczka okazała się niezwykle udana. Wróciliśmy z niej bardzo
zadowoleni.
J. M.

Koncert Kolęd w wykonaniu Szkoły Muzycznej
W dniu 11 grudniu 2018 r. odwiedzili nas nauczyciele i uczniowie
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. Z zainteresowaniem
wysłuchaliśmy przygotowanego przez nich koncertu kolęd, wykonywanych
na różnych instrumentach muzycznych.
Dużo przyjemności sprawiło nam odgadywanie
wykonywanych utworów muzycznych oraz wspólne
kolędowanie.
J. M.

Spotkanie z poezją
Mól Książkowy poleca
Mam zaszczyt polecić książkę Agaty
Mańczyk pt. „ Rupieciarnia na końcu świata”.
Jest to powieść dla młodzieży, a jej akcja
rozgrywa się w zwykłym miasteczku,
mającym niczym nie wyróżniającą się nazwę Tomaszów.
Główną bohaterką jest Maryla, dawniej
mieszkająca w Warszawie, której mama
z niewiadomych powodów razem z nią przeprowadza się do domu babki
i prababki. Obie okazują niechęć do nowopoznanej wnuczki. Maryla
z początku tęskni za stolicą, lecz wkrótce poznaje grupkę całkiem
przyjaznych osób, w tym denerwującego, lecz miłego chłopaka. Ale nie
wszyscy polubili Marylę…
Jakie tajemnice kryją babcie? Z kim spotyka się mama Maryli? Czy
główna bohaterka znajdzie w Tomaszowie swoją drugą połówkę? Ja tego
nie zdradzę. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie pożyczyć książkę w
naszej bibliotece.
Natalia Włódyka kl.6

Moje hobby:
Kolekcjonowanie kapsli
Moim hobby jest kolekcjonowanie kapsli. Myślę, że jest to bardzo nietuzinkowe
zajęcie, bo mało kto o nim słyszał. Polega ono na zbieraniu kapsli różnych marek. Mając
dobre źródła, można uzbierać całkiem pokaźną kolekcję. Mój zbiór obecnie liczy ponad
100 sztuk kapsli.
Myślę, że to zajęcie w pewnych momentach dostarcza sporej dawki adrenaliny.
Sam się o tym przekonałem. Ale na ekspedycję poszukiwania kapsli najlepiej nie iść
samemu.
Szymon Czyrnek, kl. 7

W dniu 22 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski
„Czarowanie słowem”. Wzięło w nim udział 20-u uczniów z klas I-VII.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury w składzie: p. J. Młynarczyk,
p. M. Prusak oraz pani J. Staśko ustaliło następujące wyniki:
W kategorii klas I – III:
Miejsce I – Zuzanna Klakla, kl. III a
Miejsce II – Mateusz Kęsek, kl. III b
Miejsce III – Emilia Wadyl, III a
Wyróżnienia: Anna Mazur, kl. I
Emilia Stasik, kl. III b
Katarzyna Ciepiela, kl. III a
W kategorii klas IV – VII:
Miejsce I - Laura Kalisz, kl. IV
Miejsce II – Natalia Arendarczyk, kl. V
Miejsce III – Karol Płoskonka, kl. IV
Wyróżnienie: Gabriela Kowalczyk, kl. VII.
Bartek Augustynek, kl.7
i J. M.

Projekt dla uczniów DobczyCe++
Od 1 września 2017 roku nasza szkoła
uczestniczy w projekcie DobczyCe++. Projekt ten jest
realizowany przez SYSTEMA sp. z o.o wraz z Gminą
Dobczyce i jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.
Ma on na celu:
1) Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu
matematyki i programowania
2) Pobudzenie motywacji do eksperymentowania i
twórczego działania
3) Pokazanie, że matematyka wcale nie musi być trudna
(korepetycje z matematyki)
4) Nauczenie programowania robotów
5) Dofinansowanie rozwoju naukowego prze stypendium
6) Nauczenie pracy grupowej i odpowiedzialności za zespół
7) Odkrycie pasjonującej strony nauki dzięki wycieczce do Centrum Nauki Kopernik
8) Poznanie codziennej pracy programistów podczas wycieczki do firmy
programistycznej
W ramach projektu będzie można brać udział w Gminnej Lidze Mistrzów
Programowania, podczas której uczniowie przedstawią stworzone przez swój zespół
na zajęciach z programowania gry i aplikacje. Projekt obejmie także pokazy i
warsztaty edukacyjne, grupowe lub indywidualne zajęcia z matematyki lub z
informatyki.
To wszystko otrzymają uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu.
Bartek Augustnek, kl.7

Warsztaty profilaktyczne
W listopadzie w naszej szkole odbył się cykl zajęć profilaktycznych.
Klasy 1-3 oglądały teatrzyk.
Do klas 4–7 w dniu 13 listopada 2017 r. przyjechał pan Piotr, psycholog, który
poprowadził warsztaty profilaktyczne na temat komunikowania się i postaw asertywnych
dla klas 6 i 7 oraz na temat integracji w klasach 4 i 5. Każda klasa miała zajęcia osobno.
Na tych zajęciach bawiliśmy się w różne zabawy integracyjne, które polegały na
dobieraniu się w grupy osób o tym samym kolorze oczu czy włosów, ilości rodzeństwa
itd. Ciekawym ćwiczeniem było ustawia się po kolei według dat urodzin.
Rozmawialiśmy również o tym, z czym kojarzy nam się „nasza klasa” oraz co myślimy
na jej temat.
Ale to spotkanie nie polegało tylko na zabawie. Mieliśmy do wykonania zadania
w grupach - wypisywaliśmy, jakie są negatywne rzeczy np. bójki, picie alkoholu, palenie
papierosów itd. Podawaliśmy również nasze dobre działania, np. pomoc rodzicom,
dziadkom itp. Pisaliśmy, od czego się można uzależnić. Robiliśmy plakaty na temat form
przekupienia.
Pan Piotr był bardzo miły i uprzejmy. Te zajęcia zapamiętamy na długie
lata.
Sz. Malina, K. Stoch, J. Magdziarz, kl. 7;
W. Weszka, kl. 5.

W dniu 7 grudnia 2017 r. w naszej szkole pojawił się policjant – dzielnicowyDominik Kula, który
opowiadał o zagrożeniach
czyhających w Internecie.
Ostrzegał przed tym,
żebyśmy nie podawali
swoich danych osobowy i
nie nawiązywali
kontaktów z
nieznajomymi w
Internecie bez zgody
rodzica. Pan policjant
wyjaśnił nam, co to jest FLAMING - czyli wojna pomiędzy internautami. Wyjaśnił
nam, że wszystko, co wrzucamy do Internetu, np. filmy, zdjęcia itd., zostają tam na
zawsze, ponieważ można je kopiować. W ciągu godziny film może być skopiowany
nawet 20 razy. Na koniec pan policjant opowiadał nam o pracy w policji.
Uczniowie pytali o broń, więc policjant pokazał nam swój pistolet i amunicję oraz
gaz pieprzowy, a także kajdanki.

Wszystkim nam podobał się wykład połączony z prezentacją o pracy w policji
oraz o zagrożeniach czyhających w Internecie.
Sebastian Kęsek, kl. 5

Obchody Święta Niepodległości
10 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się
akademia z okazji Święta Niepodległości
zorganizowana przez 7 klasę z wychowawczynią
panią Renatą Koperą
i udziałem koła muzycznego pod kierunkiem pani
Marty Jabłońskiej.
Podczas montażu słowno - muzycznego
przedstawiono długą drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Występ
urozmaiciły pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów.
Konrad Weszka, kl.7

Góra Grosza i Paczki
Solidarności
Na początku grudnia 2017 r.
Samorząd Uczniowski
przeprowadził dwie akcje. Najpierw
zbierano grosze na Górę Grosza, a
później artykuły spożywcze , z
których przygotowano Paczki
Solidarności.
Zebrane pieniądze zostaną
przekazane dla fundacji, która
wesprze nimi dzieci z Domów
Dziecka. Paczki Solidarności
przekazano przed Świętami Bożego
Narodzenia dziesięciu osobom i
rodzinom potrzebującym wsparcia,
mieszkającym w Kornatce i
Brzezowej.

J. M.

Wigilia Szkolna
22 grudnia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia w naszej
szkole odbyła się uroczysta Wigilia.
Spotkanie uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły i rodziców
rozpoczął pokaz Jasełek pt. „Korzenie”
przygotowany przez uczniów klas V-VII
pod kierunkiem pań Joanny Młynarczyk i
Jadwigi Staśko.
Po Jasełkach uczniowie klas I-VII
spotkali się w swoich salach na wigilii
klasowej. Uczestnicy spotkania łamali się
opłatkiem, spożyli posiłek składający się
z dań typowo wigilijnych: zupy
grzybowej, ziemniaków z rybą i surówką
oraz kompotu. Potem nastąpiło wspólne
kolędowanie.
W tym dniu nie było lekcji, a
uczniowie po wigilii zostali zwolnieni do
domu.
Bartek Augustynek, kl. 7

