
W nowym roku szkolnym 2022/2023 Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom
szkoły życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy. Uczniom, aby zdobyta

wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów edukacyjnych. Wszystkim
Rodzicom i Opiekunom życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowaniu

młodego pokolenia. 
Redakcja
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Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej

jesteś spragniony.
Stefan Żeromski
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Adres redakcji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w

Krakowie im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły, 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3;

Telefon: 12-633-74-60.

Gazetkę NASZ CZAS redagują uczniowie i nauczyciele SP nr 15 w Krakowie

pod opieką p. Katarzyny Woś, p. Agnieszki Hajdugi i p. Agnieszki Soćko. 

W wypowiedziach uczniów została zachowana ich oryginalna forma i styl,

korekcie poddane zostały jedynie błędy ortograficzne.



1 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

15 września – Dzień Kropki

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

17 października – Dzień Papieski

Kalendarz szkolny wrzesień-Kalendarz szkolny wrzesień-
październikpaździernik
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       Mija już drugi miesiąc, od kiedy uczniowie klasy 1a przekroczyli progi szkoły. Pierwsze

dni w nowym miejscu są zazwyczaj trudne, ale jednocześnie bardzo ekscytujące.

Wspólnie uczymy się zasad obowiązujących w szkole, poznajemy nowych kolegów i

nauczycieli. Podczas lekcji cierpliwie i z uwagą wykonujemy rozmaite zadania i

doświadczenia, poznajemy litery i cyfry, a kiedy zadzwoni dzwonek na przerwę,

odpoczywamy jedząc drugie śniadanie lub bawiąc się.

Bardzo chętnie spędzamy czas, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

Nasza klasa to szkolna rodzina, o którą wszyscy dbamy i dobrze się w niej czujemy.

Jesteśmy dla siebie uprzejmi, wzajemnie sobie pomagamy, pilnie i sumiennie wypełniamy

swoje obowiązki, ale również znajdujemy czas na zabawę i żarty. Rymować wszyscy się

uczymy, dlatego w skrócie rymem naszą klasę i nasze panie przedstawimy:

Pani Marcelina klasy pilnuje,

a pani Lidia sprawdza, co kto umie.

Klasę bez wątpienia wyjątkową mamy,

dlatego do poznania 1a wszystkich zapraszamy!
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          W naszej klasie 1B są 23 osoby. Każdy z nas jest inny i każdy z nas potrafi robić inne rzeczy. Jesteśmy

zgranym zespołem, bo już dwa miesiące uczymy się w jednej klasie. Czasem dochodzi między nami do

konfliktów, ale zawsze potrafimy się dogadać. Spośród wszystkich klas w naszej szkole wyróżniamy się

czymś wyjątkowym. Wśród 23 dzieci mamy osoby, które potrafią mówić w innych językach i przyjechały do

nas z innych krajów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, potrafimy się porozumieć w języku ukraińskim, rosyjskim,

tureckim, chorwackim i angielskim, a jeden uczeń przyleciał do nas aż z Kanady. Może się zastanawiacie jak

sobie radzimy z tyloma językami? Nie ma obawy, wszystkie dzieci już mówią po polsku, albo intensywnie się

uczą języka polskiego. Mamy w swojej klasie również dzieci, które pięknie rysują i które potrafią wyczarować

na kartce niesamowite obrazy. Są wśród nas również zapaleni sportowcy, dla których tragedią jest, kiedy

przepada choćby pięć minut lekcji wf. Są również tacy, którzy lubią śpiewać i tańczyć. Ale są również takie

osoby, które najbardziej ze wszystkiego nie lubią

matematyki. Mamy też w swoim składzie największych śpiochów na świecie, którzy bardzo często spóźniają

się na pierwszą lekcję. Są też tacy, którzy są ciągle głodni i na kolejnych przerwach zjadają drugie, trzecie      

i czwarte śniadanie. Mamy również uczniów, którzy są bardzo niecierpliwi i często wykrzykują odpowiedzi nie

czekając na swoją kolej. Są ci, którzy biegają na przerwach jak szaleni i ci, którzy siedzą cichutko w ławce jak

nieśmiałki. Ale jak się nam wszystkim tak dokładnie przyjrzeć, to okaże się, że te wszystkie charaktery         

i zupełnie inne zachowania doskonale do siebie pasują. Ci odważniejsi, pomagają tym nieśmiałym. Ci którzy

nie lubią matematyki mogą liczyć na pomoc, tych dla których matematyka jest jak pyszny batonik na drugie

śniadanie. Osoby pięknie śpiewające pozwalają tym, którzy fałszują śpiewać ciszej. Sportowcy są w stanie

wziąć do swojej drużyny tych, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi w piłce nożnej. To dobrze, że jesteśmy

inni i to dobrze, że potrafimy sobie pomagać i wykorzystywać nasze talenty. To sprawia, że jesteśmy klasą,

której już niedługo nikt w niczym nie będzie         w stanie pokonać. Bardzo się lubimy i myślę, że już po woli

stajemy się najlepszymi przyjaciółmi. A chciałem powiedzieć, że to dopiero pierwsza klasa.

reporter klasy 1B
Borys Thomas
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W naszej klasie - pierwszej c

Każdy świetnie czuje się!

Są tu chłopcy, są dziewczynki.

Wszyscy mają dziarskie minki.

Dzieci z Polski,  z Ukrainy.

Wspólnie razem się bawimy.

Już piszemy i liczymy,

pięknie czytać się uczymy.

Już się wszyscy dobrze znamy,

W głowach moc pomysłów mamy!

Paulina Utylska
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        Zapewne wszyscy czytelnicy „Naszego Czasu” znają pana Jakuba Plesnara, jednego

z nauczycieli wychowania fizycznego w naszej szkole. W tym numerze mieliśmy okazję

przeprowadzić z nim wywiad, w którym zadaliśmy nurtujące nas pytania.

 M.N. i A.W.: Dzień dobry. Czy od zawsze planował Pan być nauczycielem? Kiedy

narodził się pomysł rozpoczęcia nauki w szkole?

P. Jakub: Od dziecka byłem związany ze sportem, dlatego naturalnym wyborem po

maturze był wybór studiów na wydziale Wychowania Fizycznego.

M.N. i A.W.: Gdyby nie został Pan nauczycielem jaki inny zawód by Pan wybrał?

P. Jakub: Na pierwszym roku studiów brałem pod uwagę kontynuowanie swojej ścieżki

kształcenie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lecz coraz bardziej

podobało mi się przekazywanie wiedzy oraz zachęcanie innych do uprawiania sportu      

 i jednak to przeważyło nad wyborem pracy jako nauczyciel.

M.N. i A.W.: Czy w młodości zajmował się Pan sportem? Przykładowo czy coś Pan

trenował?

P. Jakub: Tak, przez 10 lat trenowałem piłkę nożną oraz przez 3 lata pływanie.

M.N. i A.W.: Jaki jest Pana ulubiony sport?

P. Jakub: Bardzo lubię oglądać mecze piłki nożnej, a jeśli chodzi o uprawianie sportu to

coraz bardziej interesuje mnie tenis ziemny.

M.N. i A.W.: Czym zajmuje się Pan w wolnym czasie? Jakie są Pana zainteresowania?

P. Jakub: Gdy uda mi się znaleźć chwilę wolnego, staram się to wykorzystać i wybieram

się na wycieczki rowerowe lub górskie.

M.N. i A.W.: Widząc Pana na korytarzu można śmiało stwierdzić, że jest Pan zawsze

miły i otwarty. Skąd czerpie Pan taką pozytywną energię do działania?

P. Jakub: Ja po prostu lubię swoją pracę oraz ludzi :)

M.N. i A.W.: Czy uważa Pan, że praca z dziećmi jest męcząca, czy może częściej

przynosi radość?

P. Jakub: Jak każda praca jest wymagająca ale nawet te najmniejsze postępy dają

ogromną satysfakcję.



M.N. i A.W.: Czy uważa Pan, że praca z dziećmi jest męcząca, czy może częściej przynosi

radość?

P. Jakub: Jak każda praca jest wymagająca ale nawet te najmniejsze postępy dają

ogromną satysfakcję.

M.N. i A.W.: Kim jest dla Pana wzorowy uczeń? Jest to osoba, która ma dobre wyniki,

czy ktoś kto jest otwarty i pomocny?

P. Jakub: Dla mnie najważniejsze są chęci, otwartość i dążenie do postawionego sobie

celu.

M.N. i A.W.: Czy podoba się Panu praca w szkole? Może jest coś, co chciałby Pan

zmienić?

P. Jakub: Jest to praca bardzo ciekawa i każdego dnia może mnie spotkać coś nowego:)

M.N. i A.W.: Uczniowie, których Pan uczy, twierdzą, że jest Pan jednym z najlepszych

nauczycieli w szkole. Jakie są Pana rady na wyrobienie sobie dobrej opinii u innych?

P. Jakub: Chyba po prostu bycie sobą :)

M.N. i A.W.: Jakie są Pana plany na najbliższe lata? Czy dalej będzie Pan uczył w szkole?

P. Jakub: Chciałbym w szkole zostać jak najdłużej i zachęcać kolejne pokolenia do

aktywności fizycznej.

M.N. i A.W.: Serdecznie dziękujemy za możliwość przeprowadzenia z Panem rozmowy.

Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!
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        Od 9 sierpnia wakacje spędzałam z tatą, Renatą i moim bratem Jeremim. 10

sierpnia tuż po północy wyjechaliśmy do Austrii. Po drodze zobaczyliśmy dwa zamki,        

a następnie małe miasteczko w Niemczech. Widziałam Alpy, były bardzo piękne. Do

małego domku w górach dojechaliśmy wieczorem. Następnego dnia poszliśmy na

wycieczkę i wjechaliśmy na górę o wysokości ok. 2000 m n.p.m. Na szczycie było pięć

stopni Celsjusza i mnóstwo śniegu. Wiatr wiał bardzo mocno. Niedaleko znajdował się

pałac lodowy! Wykuty był w prawdziwym lodzie. Było bardzo ładnie, ale zimno.

Wieczorem grałam w tenisa stołowego, a kolejnego dnia pojechaliśmy inną kolejką,

tylko o wiele wyżej. Potem poszliśmy na spacer. O 20.00 graliśmy w mini golfa,        

 a w nocy spacerowaliśmy po mieście. Nazajutrz poszliśmy do muzeum regionalnego        

i wracaliśmy do domu. Wyjazd bardzo mi się podobał, ponieważ byłam w przepięknych

Alpach, grałam w karty i w ping ponga.

Hanna Sz. 5b
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1. Wieża Eiffel’a latem jest wyższa o 15 cm niż zimą

Gdy metal, z którego jest zbudowana wieża jest podgrzewany to cząstki, 

z których jest zbudowana poruszają się szybciej, co skutkuje zwiększeniem

objętości. Nazywamy tę właściwość rozprężliwością temperaturową ciał,

ale o tym będziecie się uczyć w 7-8 klasie.

2. Cała ludność zmieściłaby się w kostce cukru, gdyby…

Atomy, z których zbudowany jest Wszechświat składają się z jądra i wielu

elektronów, które krążą wokół niego na orbitach. To elektrony są

rozproszone na ogromnej powierzchni przez co jest tam bardzo wiele

pustej przestrzeni. Jeżelibyśmy pozbyli się jej (99,99999% objętości

atomu) to cała ludzkość by była wielkości kostki cukru.

3. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największy odsetek mężczyzn 

w społeczeństwie na świecie. 219 mężczyzn przypada na 100 kobiet

4. Jedynie 15% Sahary jest pokryte piaskiem!

5. Każdy 4-latek zadaje aż 400 pytań dziennie!

6. Wszystkie brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do parzenia

herbaty!

7. Woda kokosowa może być stosowana jako składnik (osocze) krwi!

8. Niemowlęta mają o 100 kości więcej niż dorośli!

9. Około 20% tlenu na ziemi produkowane jest przez Lasy Amazonii!

10. Ziemia to jedyna planeta, której nazwa nie pochodzi od imienia

rzymskiego Boga.
Kacper W. 8a



      Końcówka września, a za nami już miesiąc nauki. Liście na drzewach zmieniły kolor,         

a temperatura znacznie spadła. To znak, że lato już nas opuściło i przyszła do nas jesień. Pora

roku, która sprawia, że ulice z żywej zieleni przechodzą w ciepłą żółć i pomarańcz, niesie ze sobą

dużo nowości. Oprócz zmian w przyrodzie zachodzą również zmiany w aurze. Zapominamy już 

 o ciepłych lipcowych dniach wypełnionych słońcem i witamy wrześniowy powiew

chłodniejszego powietrza. Jesienią mamy okazję do obchodzenia wielu świąt. Jednym z nich jest

Halloween, które jest głównie obchodzone przez młodsze pokolenia. W tym artykule

chciałybyśmy przybliżyć Wam jak obchodzi się Halloween oraz porównać je do zapewne

nieznanego Wam słowiańskiego obrzędu obchodzonego dawno temu w tym samym okresie co

wspomniane Halloween.

           Skąd zatem w polskiej kulturze pojawiło się tytułowe Halloween?

Wraz ze zmianami zachodzącymi na świecie w latach 90. XX wieku, do Polski napłynęła kultura

zachodnia. To właśnie w tym okresie do Polski przybył zwyczaj obchodzenia Halloween. Mimo że

nie jest ono popularne w naszym kraju i nie świętuje się go tak jak w rodzimych dla niego

Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, to możemy odczuć jego klimat na przykład         

 w sklepach. 

W okresie późnego września trafiają do nich artykuły w dobrze kojarzonych pomarańczowo-

czarnych barwach z różnymi upiorami. Halloweenową tradycją stało się drążenie dyni i robienie 

z nich lamp. Wycina się w nich różne kształty, najczęściej różne twarze. To właśnie z nimi

kojarzone jest to święto. Na zachodzie popularne jest przystrajanie domów i podwórek

halloweenowymi dekoracjami. Na zewnątrz pojawiają się wcześniej wspomniane dynie, różne

figury np. duchów a całość oświetlają kolorowe lampki. Zwyczajem zapewne dobrze wam

znanym jest tak zwany „cukierek albo psikus”, czyli chodzenie w przebraniach po sąsiedztwie

zbierając różne łakocie. Dzieci, które praktykują ten zwyczaj przebierają się w różne postacie       

z bajek, seriali lub po prostu tak, aby wyglądać upiornie np. za wampiry, duchy. Oczywiście ta

zabawa nie dotyczy tylko dzieci i każdy, niezależnie od wieku może się przebrać i bawić się         

 z innymi. Mówiąc o zabawie, wśród młodzieży popularne są przebierane imprezy, na które

każdy musi przyjść w jakimś przebraniu. Popularną zabawą jest także „apple bobbing”. Zabawa

ma proste zasady, bo wystarczy tylko bez użycia rąk ugryźć jedno z jabłek pływających w

miednicy   z wodą. Tak jak w polskie Andrzejki, w Halloween popularne jest wróżbiarstwo.

Halloween cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, szczególnie wśród młodszych

pokoleń, które chcą je świętować tak jak ich rówieśnicy z zagranicy.
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          Pozostając w tym mrocznym klimacie przenosimy się do drugiej części wspomnianej we

wstępie. Przytoczony przez nas obrzęd to obrzęd Dziadów. Dziadami w folklorze słowiańskim

nazywa się duchy zmarłych przodków. Wspomniany obrzęd polega na „ugoszczeniu” dusz

zmarłych i ucztowaniu z nimi. Jego celem było ugoszczenie dusz   i zdobycie ich „zaufania” i

przychylności oraz wspomożenie ich w zaznaniu wiecznego spokoju      i szczęścia. Uczta

składała się m.in. z kaszy, jajek, miodu, kutii oraz wódki. Biesiadę przygotowywano w domach,

na cmentarzach, przy grobach zmarłych i miejscach kultu, czyli np. kościołach i kaplicach.

Ogień, który rozpalano w trakcie obrzędu był uważany za blask wskazujący właściwą drogę

duszom. Mimo że obrzęd ten jest kojarzony głównie z dziejami słowiańskimi to zachował się on

do dziś. Nie wygląda on tak jak dawniej lecz dalej ma formę „uczty”, która polega na

zostawianiu na grobach specjalnie przygotowanych posiłków. Tę tradycję praktykuje się we

wschodniej Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Przebieg obrzędu został przedstawiony przez

Adama Mickiewicza w „Dziadach”. 

                   Jak widać z biegiem lat tradycje i święta zmieniają się. Coś co kiedyś było uważane

za ważne i wymagało szacunku, dzisiaj może zostać odebrane inaczej. Tak również jest w tym

przypadku. W dzisiejszych czasach wiele osób mogłoby stwierdzić, że wzywanie dusz, a tym

bardziej wyprawianie dla nich uczty jest czymś absurdalnym, tak kiedyś ludzie uważali to za coś

ważnego i wierzyli, że dusze, które przybyły skorzystają z ich dobroci. Sytuacja wygląda

podobnie w drugą stronę. Można założyć, że gdybyśmy przedstawili Halloween i sposób jego

świętowania naszym dawnym przodkom, mogliby to oni odebrać jako swego rodzaju

znieważenie ich tradycji, która  w dzisiejszych czasach odeszła w niepamięć i prawie całkowicie

zniknęła z kultury. W końcu dla nich był to ważny obrzęd, a teraz już prawie nikt o nim nie

pamięta i nie obchodzi się go tak uroczyście jak za ich czasów. Teraz okres poprzedzający

Zaduszki jest wiązany z rozrywką.

A Wy co sądzicie na ten temat? Myślicie, że Halloween wpisze się do polskiej tradycji? A może

obrzęd Dziadów odzyska kiedyś swoją dawną świetność?

Na te jak i wiele innych pytań nie jesteśmy wstanie odpowiedzieć w tym momencie. Uzyskanie

na nie odpowiedzi jest kwestią kilku może i kilkunastu lat lub nawet dekad.
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"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”

“Jeszcze będzie pięknie, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

“Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę”

“Zło dobrem zwyciężaj”

“Powiedz mi, jaka jest Twoja miłość, a powiem Ci, kim jesteś”

“Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje”

“Miłość jest potężniejsza niż śmierć”

"Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić”

“Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”

“Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

“Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go

“Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala

“Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”

“Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się

Blask Prawdy (Veritatis Splendor) - takie hasło przyświecało tegorocznym, XXII obchodom Dnia

Papieskiego, święta upamiętniającego wielkiego rodaka - papieża Jana Pawła II. Przypomnijmy,

że Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. jako wyraz wdzięczności i łączności duchowej        

 z Janem Pawłem II oraz jako promocja jego nauczania.

18 października społeczność naszej szkoły zebrała się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć     

 w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klasy 3B, którzy przedstawili historię życia

Karola Wojtyły – patrona naszej szkoły, a późniejszego Papieża, w formie nietuzinkowej lekcji

przeplatanej śpiewem i tańcem. W przepiękny sposób przypomnieli wszystkim najważniejsze

fakty z życiorysu wielkiego Polaka.

Tego dnia sala gimnastyczna tętniła życiem i radością z przeżywanego w szkole święta.

Uczestnicy włączali się w śpiewanie okolicznościowych piosenek, które połączyło wszystkie

dzieci naszej szkoły, dzięki czemu z przyjemnością poznawały wiedzę o św. Janie Pawle II, bawiąc

się, śpiewając i tańcząc.

Obchodom towarzyszył konkurs wiedzy o życiu i działalności naszego znamienitego rodaka.

Mamy nadzieję, że przepiękna nauka Jana Pawła II pozostanie w naszych sercach, a jego

myśli już na zawsze towarzyszyć nam będą w codziennym życiu.

szczęśliwym”

odnajdywać urok młodości”

urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

NASZ CZASNASZ CZAS

Obchody Dnia PapieskiegoObchody Dnia Papieskiego
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Małgorzata Mastalińska



           Zastanawialiście się kiedyś nad dołączeniem do harcerstwa? ⚜  Teraz jest na to idealna

okazja! Zapraszamy na zbiórki harcerskie oraz zuchowe do szczepu 19 Krakowskich Lotniczym

Drużyn Harcerskich.

Harcerze i Harcerki (min. 10 lat)

 • zbiórki odbywają się we wtorki 17:30-19:00 w harcówce przy Szkole

Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej 6

kontakt: Drużynowa Paulina Smoter 694355333, paulina.smoter@zhp.net.pl

Zuchy i Zuchenki (min. 7lat)

• zbiórki odbywają się we środy 17:30-19:00 w harcówce przy Szkole

Podstawowej nr 107 przy ul. Zdrowej 6

kontakt: przyboczna zuchenek: Anna Florkowska 608325802, ania@florkowska.pl

drużynowy zuchów: Paweł Jany 503029784, pawel.jany@zhp.net.pl

NASZ CZASNASZ CZAS

Cześć, czuwaj!Cześć, czuwaj!
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     Przedstawiciel zuchów z 19 KLDH Słoneczne Drogi im. Żwirki i Wigury, uczeń klasy 2a

Aleksander Sas przedstawia poniżej kilka ciekawostek z zakresu swoich lotniczych

zainteresowań oraz serdecznie zachęca do dołączenia do swojej drużyny.

Samoloty typu AIRBUS A380 to największe w historii samoloty pasażerkie dalekiego zasięgu

mogące przetransportować ok. 868 pasażerów. AIRBUS A380 to dwupokładowy,

szerokokadłubowy samolot czterosilnikowy (4 silniki Rolls-Royce Trent 900 lub Engine

Alliance GP7000). Produkcją tego typu samolotów zajmuje się przedsiębiortwo AIRBUS               

z siedzibą w Tuluzie, gdzie były pierwsze próbne loty A380 oraz są montowane główne prace

montażowe samolotu.

Do służby wszedł w 2007 r. i latał w barwach lini Singapore Airlines. Do dziś wyprodukowano

ok 251 egzemparzy A380 z czego znaczna część należy do lini Emirates.

Czy wiesz , że:

1. Na skrzydłach samolotu AIRBUS A380 może zaparkować ok 20 samochodów

2. Strach przed lataniem nazywa się awiofobia

3. Zasięg A380 to ponad 15 tysięcy km

4. Wielkość A380 jest porównywalna z gigantami lotnictwa m.in. pasażerskim Boingiem

747 Jumbo Jet czy towarowym Antonovem An- 255 Mrija

5. Język angielski jest międzynarodowym językiem w lotnictwie

6. A380 spala średnio 1 litr paliwa na na sekundę

NASZ CZASNASZ CZAS

Samoloty typu AIRBUS A380Samoloty typu AIRBUS A380
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Aleksander S., 2a.



       Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) – gatunek rośliny z rodziny obrazkowatych

(Araceae). Jej naturalnym środowiskiem są wilgotne lasy równikowe w zachodniej części

Sumatry. Dziwidło olbrzymie potrafi wyrosnąć do kilku metrów w górę (pojedynczy liść może

osiągnąć nawet 7 metrów wysokości i 5 metrów szerokości). Jest to nietypowa roślina, która

nie pachnie, a cuchnie czymś przypominającym padlinę. Zakwita co około 6 lat, a jej

kwiatostan osiąga 2 metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Kwitnienie trwa od 24 do

36 godzin. Jest rośliną owadopylną a jej zapach przyciąga owady. Zarówno kwiatostan jak i liść

wyrastają w ukrytej pod ziemią bulwy, ważącej nawet 30-120 kilogramów bulwy. Niestety jest

to roślina zagrożona wyginięciem. W Polsce w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie dziwidło

zakwitło w 2021 roku i przyciągnęło tłumy oglądających.

NASZ CZASNASZ CZAS

Dziwidło olbrzymie – największy kwiat świata.Dziwidło olbrzymie – największy kwiat świata.
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      Na początku roku szkolnego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na

przewodniczącego kandydowało czterech uczniów: Katarzyna R., Joachim D., Beniamin S. oraz

Uchechukwu O. Po zaciętej kampanii wyborczej, uczniowie przystąpili do głosowania.

Miło nam ogłosić, że przewodniczącym SU został Beniamin S., a jego zastępcą Katarzyna R.

Gratulujemy i życzymy, aby podejmowane na rzecz szkoły działania dały im wiele satysfakcji i

radości.

Naszym głównym celem jest włączenie uczniów w aktywne życie Szkoły oraz tworzenie

społeczności szkolnej. Bierzemy się do pracy i wkrótce przedstawimy Wam nasze propozycje

wydarzeń i akcji szkolnych. Śledźcie naszą tablicę!

Oto nasz skład:

OPIEKUNOWIE: Agnieszka Hajduga, Jakub Plesnar

RADA UCZNIOWSKA:

Klasa 1a: Ugochi O., 

Klasa 1b: Lena N.,

Klasa 1c: Adam P.,

Klasa 2a: Laura D.,

Klasa 2b: Adam L.,

Klasa 3a: Hanna M., Stanisław M.

Klasa 3b: Natalia P., Szymon K., Mikołaj M.

Klasa 4a: Filip K., Zofia B., Szymon Ł.

Klasa 4b: Piotr G., Piotr O., Fryderyk B.

Klasa 4c: Kamil J., Maksym M., Julia N.

Klasa 5a: Karolina U., Helena K., Patryk T.

Klasa 5b: Joachim D., Ilia Kotko.

Klasa 6a: Paweł P., Justyna K.

Klasa 8a: Anna W., Malwina N., Michał P.
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Samorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski
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        Jak co roku 14 października obchodziliśmy Święto Komisji Edukacji Narodowej. Data nie

jest przypadkowa, to właśnie w tym dniu 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta

Poniatowskiego powołano pierwszą w Europie Komisję Edukacji Narodowej. Był to szczególny

czas w rozwoju polskiej edukacji.

W naszej szkole nie mogliśmy zapomnieć o naszych wspaniałych nauczycielach. Z tej okazji

przygotowaliśmy drobne podarunki oraz złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia, a uczniów

zaprosiliśmy do udziału w konkursie „ rozpoznaj swojego nauczyciela”. Zwycięzcami zostali

Ania Nowak oraz Szymon Kmiotek. Gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy stworzone przez nas podobizny naszych nauczycieli i zapraszamy

pozostałych czytelników do rozpoznawania grona pedagogicznego!

NASZ CZASNASZ CZAS

Święto Komisji Edukacji NarodowejŚwięto Komisji Edukacji Narodowej
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        W podziękowaniu za zaangażowanie i aktywny udział w Samorządzie Uczniowskim przy

organizacji wyborów na przewodniczącego Szkoły oraz Dnia KEN, opiekunowie SU

zorganizowali wyjście na mecz piłki nożnej Cracovia- Lech Poznań. 11 członków Samorządu    

 w niedzielne popołudnie kibicowało lokalnej drużynie. Pomimo tego, mecz zakończył się

wynikiem 0:0. Podczas wyjścia uczniowie aktywnie spędzili czas wolny oraz poznali kulturę

sportu krakowskiej drużyny.

NASZ CZASNASZ CZAS

Mecz Cracovia - Lech Poznań.Mecz Cracovia - Lech Poznań.
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Wychowawczyni zwraca uwagę Jasiowi:

- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje?

- To przez mojego dziadka.

- Zachorował? Biedaczek...

- Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Nauczyciel biologii pyta Jasia:

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ?

- Po rosnącym na nim kasztanach.

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ?

- To ja poczekam.

- Wstawaj! Do szkoły!

- Ale mnie tam nienawidzą...

- To po co tyle zadajesz?!

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a zimno że się kurczą.

Możecie podać jakieś tego przykłady?

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po

wakacjach"?

Zgłasza się Jasio:

- Kłamstwem, proszę Pana!

NASZ CZASNASZ CZAS

Humor szkolny!Humor szkolny!
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Kamil G., 8a
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Krzyżówkowy zawrót głowyKrzyżówkowy zawrót głowy
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Alicja P. 5b
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WykreślankaWykreślanka
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Zosia K. 5b
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Jesienny rysunekJesienny rysunek
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Zosia K., Basia N. 5b


