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O czym w numerze? 

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

Opowiadanie Doroty Cabaj – laureatki szkolnego konkursu „Niepełnosprawność nie 

jest barierą” 

Komiks wykonany przez Patrycję Cieślę 

 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 

 

 

 

Z życia szkoły  

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„Polska wierszem pisana” 

 

Dnia 15.01.2018 roku odbył się 

17. Szkolny Konkurs Recytator-

ski, którego motywem przewod-

nim była "Polska wierszem pisa-

na".  Konkurs został podzielony 

na etapy dla 

klas: 1-3, 4 i 6 

oraz 5 i 7. 

Brało w nim 

udział wiele 

osób recytu-

jących piękne 

wiersze o na-

szej ojczyź-

nie, które 

zrobiły na mnie ogromne wraże-

nie. Ja jako jedna z uczestni-

czek tego konkursu, również 

miałam tę przyjemność wystąpić 

przed moimi kolegami i koleżan-

kami ze szkoły. Rywalizowałam   

z Magdaleną Szymachą z klasy 

5a, z Emilią Sowulą z klasy 5c 

oraz z Kacprem Adamczykiem   

z klasy 5b. Tutaj warto też za-

znaczyć, iż występ tego ostat-

niego był naprawdę niezwykły, 

ponieważ Kacper zaśpiewał 

wiersz, co zrobiło na wszystkich 

ogromne wrażenie. Każdy z wy-

żej wymienionych był godnym 

przeciwnikiem i niełatwo było 

zdobyć tytuł laureata. Nie są-

dziłam, iż uda 

mi się zająć 

tak wysokie 

miejsce, po-

nieważ nie 

miałam zbyt 

długiego wie-

sza. Jednak 

okazało się, że 

nie tylko dłu-

gość się liczy. Ku mojemu zdzi-

wieniu, deklamacja mojego 

wiersza okazała się zwycięską. 

Nie chcąc, aby inni zawodnicy 

poczuli się niedocenieni, posta-

rałam się pogratulować każdemu 

z nich. Jestem bardzo zadowo-

lona z powodu organizacji ta-

kich konkursów, bo jest to oka-

zja do zaprezentowania wielu 

ciekawych wierszy i poznania 

nowych talentów. 

                                                  

 

                                                                           Daria Gładyś kl. 5d                                                            



 

 

 

Z życia szkoły  

 Szkolne jasełka 
 

W dniu 22 grudnia 2017 r. w naszej 

szkole odbyły się jasełka szkolne oraz 

wigilie w klasach. Uczniowie ubrani na 

galowo świętowali z kolegami i kole-

żankami oraz z naszymi nauczycielami 

Boże Narodzenie, ale zacznijmy od 

początku… 

 Gdy o godzinie 10.00 wszyscy 

przyszli do szkoły, w salach lekcyj-

nych usiedli przy wigilijnych stołach. 

W mojej klasie wyglądało to tak: naj-

pierw moi koledzy i koleżanki według 

polskiej świątecznej tradycji po 

przeczytaniu fragmentu Pisma Świę-

tego podzielili się między sobą białym 

opłatkiem, a potem złożyli sobie świą-

teczne życzenia. Następnie w miłej     

i bożonarodzeniowej atmosferze za-

siedli do stołu wigilijnego. Chwilę po-

tem wszyscy uczniowie zaczęli pró-

bować i jeść przygotowane specjalnie 

na tę okazję razem z rodzicami wigi-

lijne przysmaki: świąteczne ciasta, 

lukrowane pierniki i smaczne cia-

steczka. Po zakończeniu wigilii klaso-

wych razem z nauczycielami udaliśmy 

się na szkolne jasełka.  

Kiedy usiedliśmy oraz inne kla-

sy zajęły swoje miejsca, na szkolnej 

sali gimnastycznej zaczęło się świą-

teczne przedstawienie.  

 

 

 

 

 

Po przemówieniu naszej 

Pani Dyrektor została odegrana sce-

na, w której było widać cienie akto-

rów – ta scena mnie osobiście bardzo 

się podobała, a szczególnie ciekawe 

wykorzystanie w tym fragmencie za-

słony. Potem były chyba najważniej-

sze wydarzenia w jasełkach czyli: 

narodzenie przez Maryję Jezusa 

oraz dotarcie pasterzy do szopy, 

gdzie narodził się Syn Boży. W trak-

cie przedstawienia śpiewano także 

znane polskie kolędy m. in.: Lulajże 

Jezuniu oraz Gore gwiazda Jezusowi. 

Gdy jasełka się skończyły, zostały 

rozdane nagrody w konkursie pla-

stycznym, którego tematem był pla-

kat promujący integrację w naszej 

szkole. Pierwsze miejsce zajęła klasa 

Vb, a mnie udało się zdobyć wyróż-

nienie w tym wyjątkowym konkursie.  

Mnie ten wyjątkowy dzień tak 

samo jak wielu innym osobom bardzo 

się podobał i mam nadzieję, że kiedyś 

jeszcze raz będę mógł tak miło spę-

dzić czas. 

Tomasz Mazur kl. 5d 

 

 



 

Integrujemy się! 

 

Tekst  zwyciężył w konkursie 

literackim na najlepszą bajkę 

pokazującą, że niepełnospraw-

ność nie jest barierą 

 
„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  

NIE JEST BARIERĄ – 

- CZYLI OPOWIEŚĆ O 

PEWNYM SMOKU” 

Dawno, dawno temu w skalnej 

grocie z jajek wykluło się sie-

dem małych smoków. Ich mama 

była bardzo zadowolona z nowe-

go potomstwa. Najsilniejsze 

smoczki próbowały już nawet 

wznosić się w powietrze! 

 Nagle smoczyca zauważy-

ła, że z jednym dzieckiem jest 

coś nie tak. Przyjrzała mu się 

uważnie. 

- Przecież tobie brakuje jedne-

go skrzydła! – zawołała zasko-

czona. 

 Smok, który był inny od 

swojego rodzeństwa, został na-

zwany Kubusiem. Miał tylko jed-

no granatowe skrzydło, brązowe 

oczy, a cały był zielono – niebie-

ski. Tylko on nie wyprowadził się 

z domu rodziców, ponieważ nie 

mógł latać, a domy smoków są 

najczęściej wysoko położone. 

Kubuś był nieśmiały i bał się na-

wet podejść do innych. Gdy tyl-

ko chciał z kimś porozmawiać, ci 

zaraz  wyśmiewali się z niego.  

 

 

 

Na dodatek Kubuś ciągle spro-

wadzał niebezpieczeństwo na 

inne smoki. Dlaczego? Dlatego, 

że między dwoma krajami,        

w których mieszkali ludzie, roz-

pętała się wojna! Mężczyźni 

twierdzili, że gdy zrobią sobie 

zbroję ze smoczej skóry, staną 

się niepokonani! A smok bez 

jednego skrzydła – nie wiadomo 

dlaczego – spacerował ciągle 

przy granicy, zostawiając ol-

brzymie ślady! Członkowie Wiel-

kiej Rady Smoków obawiali się, 

że ten trop może doprowadzić 

ludzi do ich domów! Zwołali więc 

naradę. Pierwszy odezwał się 

najbardziej doświadczony smok 

o imieniu Rubin: 

- Wszyscy tutaj obecni wiemy, 

jak wielkie jest zagrożenie ze 

strony ludzi, ale Kubuś tego nie 

pojmuje. 

- Uważam, że Kubuś powinien 

spacerować blisko swojego do-

mu – powiedziała smoczyca Ró-

ża. 

- To świetny pomysł – stwierdził 

Żar – Tam może zostawiać sobie 

tyle śladów, ile tylko chce! 

- A zatem postanowione! – za-

wołał Rubin. 

Stado smoków odleciało z miej-

sca narady. Tymczasem jeden    

z ludzi zauważył ślady Kubusia    

i rozkazał swoim pomocnikom  



 

 

zbadać ten trop. Na dodatek 

wrogowie smoków wynaleźli no-

wą broń – kuszę. Gdy nacisnęło 

się spust, wynalazek wystrzeli-

wał siatkę, która miała przywią-

zane do swoich końców kamie-

nie! Ludzie postanowili natych-

miast użyć swoich kusz! Spraw-

ne, silne, dorosłe smoki jeden po 

drugim padały na ziemię! Nie 

mogły nawet spalić siatek swoim 

ogniem, bo związano im pyski! 

Wydawało się, że to sytuacja 

bez wyjścia, ale Kubuś akurat 

tamtędy przechodził. Zatrzymał 

się na chwilę. Czy mu się zdawa-

ło? Nie! Najsilniejsze smoki zo-

stały upolowane i związane! 

Zastanowił się, co zrobić. Tym-

czasem ludzie zaczęli się kłócić. 

Krzyczeli niezrozumiałe dla 

smoka słowa. Nasz bohater za-

uważył, że są tak pochłonięci 

sprzeczką, iż nie zauważą znik-

nięcia swojej zdobyczy. Zbliżył 

się więc ostrożnie do smoków, 

wziął głęboki wdech i spalił siat-

ki jednym dmuchnięciem ognia! 

Wyswobodzeni towarzysze od-

lecieli unosząc Kubusia na wła-

snych grzbietach. Ludzie zostali 

z niczym. Rubin postanowił wrę-

czyć smokowi nagrodę. Używa-

jąc magicznej kuli wezwał dobrą 

wróżkę. Ta zbliżyła się do Kubu-

sia, machnęła różdżką i wycza-

rowała smokowi drugie skrzydło!  

 

 

Smoczek był uszczęśliwiony! La-

tał jak szalony od jednego krań-

ca smoczego kraju do drugiego.  

Czekała go jednak jeszcze jed-

na miła niespodzianka. 

 Kubuś został członkiem 

Wielkiej Rady Smoków! A gdy 

przyszedł na to czas, zajął 

miejsce najważniejszego smoka 

w kraju! Mimo, że początkowo 

wydawał się swemu stadu zupeł-

nie niepotrzebny, ocalił przecież 

całe państwo! Pozostali miesz-

kańcy Smoczej Krainy nauczyli 

się więc jednej bardzo ważnej 

rzeczy: niepełnosprawni wcale 

nie są gorsi od nas! 

Dorota Cabaj kl. 4a 
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Recenzja filmu Twój Vincent

 

Oglądałam już wiele filmów, ale 

nigdy nie zapomnę dzieła Twój 

Vincent w reżyserii Hugh 

Welchmana i Doroty Kobieli. 

Jego niezwykłość po-

lega na tym, że jest 

on pierwszą w histo-

rii pełnometrażową 

animacją, która zo-

stała namalowana 

farbami olejnymi. 

Wykonanie świetnie 

nawiązuje do tema-

tyki produkcji, życia 

oraz twórczości  Van 

Gogha.  

 Film najpierw został na-

kręcony w wersji aktorskiej. 

Następnie każda z 65 000 kla-

tek filmu została ręcznie prze-

malowana. Zaangażowało się      

w to 125 zawodowych malarzy   

z całego świata. Wygląd postaci 

i miasteczka, w którym żył Vin-

cent został zainspirowany twór-

czością malarza. Sceny namalo-

wano stylem Van Gogha, co 

sprawiło, że oglądając film mo-

żemy w nim znaleźć 

jego obrazy.  

 Twój Vincent to 

połączenie biografii     

i klasycznego krymina-

łu. Podczas filmu ob-

serwujemy Armanda, 

który ma za zadanie 

dostarczyć ostatni 

list Van Gogha jego 

bratu. Przy okazji 

próbuje dotrzeć do 

prawdy o śmierci malarza, do-

wiedzieć się, czy rzeczywiście 

popełnił samobójstwo i co wyda-

rzyło się w ostatnich chwilach 

życia Van Gogha. W tym celu 

rozmawia z ludźmi, którzy go 

znali. 



Film wywołał na 

mnie wielkie wra-

żenie. Historia 

Vincenta Van 

Gogha pochłonęła mnie do resz-

ty. Sprzeczne ze sobą zeznania, 

tajemnicze okoliczności śmierci 

bohatera powodują, że do sa-

mego końca widz nie jest pewny,  

co było przyczyną śmierci mala-

rza. Niezwykłe wykonanie spra-

wiło, że nie mogłam oderwać 

wzroku od ekranu kinowego. To 

nie tylko film, ale również arcy-

dzieło. Dlatego zaskoczyło mnie 

to, że nie udało się mu zdobyć 

Złotego Globu za najlepszy film 

animowany. Uważam, że zasłużył 

na niego swoją oryginalnością     

i pięknym przekazem. 

Wiktoia Wojtaszek kl. 7b 

 

 

 

 

 

 Wiktoria Wojtaszek kl. 7b                                                                                                         

Recenzja filmu Star Wars. Ostatni Jedi 

 

Star Wars. Ostatni Jedi to 

ósma część amerykańskiego cy-

klu filmów o przygodach bojow-

ników Ruchu Oporu i żołnierzy 

Najwyższego Porządku. Jest  to 

kontynuacja poprzedniej części 

czyli: Przebudzenia mocy           

z 2015 roku. Film (najnowszą 

część) wyreżyserował: Rian 

Johnson, a wszedł on do kin 14 

grudnia 2017 roku.   W rolach 

głównych występują: Daisy Ri-

dley - Rey, John Boyega - Finn, 

Adam Driver - Kylo Ren, Oscar 

Isaac - Poe Dameron, Andy Se-

ruykis - Naczelny Wódz Snoke, 

Domhnall Gleeson - Generał 



Hux, Gwendoline Christie - Ka-

pitan Phasma, Carrie Fisher -    

-Leia Organa oraz Mark Hamill -      

- Luke Skywalker. Zdjęcia do 

fimu były reaizowane w Irlandii    

i Chorwacji. Film rozpoczyna się 

od ataku bombowców Ruchu 

Oporu na niszczyciel Snoke'a, 

czyli naczelnego dowódcy Naj-

wyższego Porządku. Atak się 

jednak kończy porażką rebelii,  

a wszystkie bombowce Ruchu 

Oporu zostają zniszczone. Ruch 

Oporu próbuje ciągle uciekać 

przed Najwyższym Porządkiem 

i szukać nowej bazy. Bohatero-

wie docierają w końcu do plane-

ty: Crait, na której znajduje się 

stara opuszczona baza rebe-

liantów. Tymczasem na wyspie 

Ach-To Rey uczy się od Luke 

Skywalker'a tajników mocy. 

Stary mistrz decyduje się 

uczyć młodą mistrzynie, jak zo-

stać Jedi. Daje jej trzy lekcje. 

Później Rey chodząc po wyspie, 

słyszy głos Kylo Ren'a mówiący   

o upadku rebelii. Powiadamia      

o tym Luka Skywalker'a. W tym 

czasie na Ach-To Luke medytu-

je, a jego duch pojawia się na 

Crait. Gdy Kylo Ren go dostrze-

ga, to kieruje na niego wszyst-

kie At-M6 . Wszystkie pociski 

chybiają, a gdy Kylo Ren dowia-

duje się o tym wychodzi ze swo-

jego wahadłowca na powierzch-

nię i próbuje go zabić mieczem 

świetlnym. Po tym, jak Ben 

orientuje się że walczy z du-

chem, przerażony ucieka do 

swojego wahadłowca. Rozkazuje 

wszystkim żołnierzom Najwyż-

szego Porządku odwrót  z Crait. 

Aby się dowiedzieć, co się stało 

dalej z Ruchem Oporu, koniecz-

nie wybierzcie się do kina. Za-

kończenie filmu zaskakuje dla-

tego warte jest obejrzenia. 

Najbardziej podobał mi się ko-

smiczny ubiór bohaterów oraz 

rekwizyty. Bardzo mi się podo-

bała budowa okrętu liniowego 

Najwyższego Porządku. Był on 

bardzo duży, miał dużo dział       

i cały był w kolorze szarym.     

W tej części pojawili się obok 

dotychczasowych także nowi 

bohaterowie tj.: Rose Tico i ha-

ker DJ. Warto obejrzeć ten 

film także z powodu fajnych 

efektów specjalnych tj.: głos 

myśliwca Tie czy odpalania mie-

czy świetlnych. 

Piotr Wiszniewski kl. 5d 
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Recenzja książki Papierowe miasta 

 

 

 

 

Książka pt. Papierowe miasta 

została napisana przez znanego, 

amerykańskiego pisarza, 

John’ego Green’a, 

autora kilku innych 

cenionych powieści 

dla nastolatków.  

 Powieść rozpo-

czyna się wraz z po-

znaniem głównego 

bohatera - osiemna-

stoletniego Quen-

tin’a. Chłopak odkąd 

pamięta zakochany 

był w swojej sąsiad-

ce i dawnej przyja-

ciółce, Margo. W dzieciństwie 

spędzali ze sobą każdą wolną 

chwilę, jednak pewnego dnia, 

tuż po odnalezieniu przez boha-

terów zwłok mężczyzny, ich re-

lacje oziębiły się – każde z nich 

poszło własną drogą. Margo sta-

ła się szkolną królową, nato-

miast Quentin zadowolił się ży-

ciem w cieniu. Mijały lata, powoli 

zbliżał się czas rozdania dyplo-

mów. Z początku    

w życiu głównego 

bohatera wszystko 

układa się w ideal-

nym porządku i ła-

dzie. Przynajmniej 

do czasu, aż pewnej 

nocy nie przybyła 

do jego domu Mar-

go w stroju nindży   

i nie wciągnęła go   

w pomoc w wykona-

niu jedenastu za-

dań. Pomimo pierwotnych wąt-

pliwości, chłopak zgodził się to-

warzyszyć dziewczynie w jej 

szalonej, nocnej eskapadzie. 



Nie wiedział wówczas, że te go-

dziny spędzone z dawną przyja-

ciółką na zawsze odmienią jego 

podejście do życia. Wkrótce 

potem Margo znika bez śladu. 

Zdarzały się jej już ucieczki      

z domu, aby zakosztować wolno-

ści, lecz tym razem dziewczyna 

nie ma zamiaru wracać. Chce 

żyć według własnego upodoba-

nia. Zostawia jednak dla swoje-

go dawnego przyjaciela serię 

wskazówek. Quentin szybko 

orientuje się, co powinien zro-

bić. Musi odnaleźć Margo. 

 Papierowe miasta to nie-

zwykła powieść o dorastaniu, 

kończeniu jednego etapu w swo-

im życiu i wkraczaniu w kolejny, 

zupełnie nowy, o sile przyjaźni   

i młodzieńczej miłości. Autor 

pokazuje, że nie zawsze nasze 

wyobrażenia odnośnie drugiego 

człowieka pokrywają się z rze-

czywistością. Poszukiwanie wła-

snego miejsca we wszechświe-

cie jest tu również jednym       

z głównych motywów.  

 Wspaniała książka, skła-

niająca do refleksji i trzymają-

ca w niepewności aż do ostat-

niej strony. Polecam ją każde-

mu, kto pragnie choć na moment 

oderwać się od świata rzeczy-

wistego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Kochanowska kl. 7a 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Recenzja ze spektaklu  Wyspa skarbów

 

Teatralne marzenia 

Dnia 9.01.2018r uczniowie klas 

5 wraz z wychowawcami ze 

Szkoły Podstawowej z Oddzia-

łami Integracyjnymi nr 4          

w Wieliczce, uczestniczyli w 

wycieczkę do Teatru Współcze-

snego w Krakowie na spektakl 

pt. Wyspa Skarbów. O godz. 

12.00 uczniowie zebrali się przy 

portierni i czekali na nauczycie-

li. Wszyscy byli pięknie ubrani, 

dziewczynki miały białe sukienki 

i granatowe swetry a chłopcy 

białe koszule i eleganckie spod-

nie. Około 10 minut później, gdy 

opiekunowie sprawdzili obec-

ność, wyszliśmy ze szkoły i po-

szliśmy w stronę autobusu. Je-

chaliśmy dość długo, a w całym 

autobusie słychać było śmiechy   

i krzyki. Gdy dotarliśmy na 

miejsce szybko wyszliśmy z au-

tobusu i ustawiliśmy się. Jednak 

okazało się, że musimy trochę 

przejść, aby dotrzeć do teatru. 

Szliśmy zwartą grupą i szybkim 

krokiem. Od razu po wejściu po-

szliśmy do szatni, gdzie dołą-

czyła do nas druga grupa. Odło-

żyliśmy kurtki, po czym zajęli-

śmy miejsca na sali teatralnej. 

Nagle zrobiło się bardzo głośno, 

ponieważ każdy był ciekawy,     

o czym dokładnie będzie spek-

takl. Rozmowy przerwał pierw-

szy gong. Każdy z zaciekawie-

niem czekał na następny dźwięk. 

Po kilku minutach kurtyna unio-

sła się do góry i wtedy zaczęło 

się przedstawienie.  

W pierwszej scenie widać 

mały lecz bogato ozdobiony bar. 

W barze stoi kobieta, która 

jest gospodynią tego lokalu. Na 

wielkiej skrzyni siedzi stary 

marynarz z długą brodą i drew-

nianą nogą. Kobieta dba o swój 

lokal i stara się doprowadzić do 

porządku fakt, że stary mary-



narz pije za dużo rumu i na do-

datek za niego nie płaci. Gdy do 

baru przychodzi dostojny le-

karz, aby wynająć pokój, gospo-

dyni próbuje wygonić maryna-

rza, by przypodobać się gościo-

wi. Nagle, gdy kobieta wycho-

dzi, aby pokazać nowy pokój do 

marynarza przychodzi Mery-    

-niemowa usługujący gospodyni. 

Gdy Mery podaje mężczyźnie 

rum i wychodzi, zjawia się ko-

bieta przebrana za piratkę. Po 

chwili podchodzi do marynarza 

z bronią i pyta o mapę skarbu, 

on jednak nie wie, o co chodzi. 

Nagle do baru wraca gospodyni 

wraz z doktorem. Wtedy ta-

jemnicza kobieta ucieka. Gdy 

zauważają stan marynarza, za-

czynają panikować. Mężczyzna 

ucieka ze sceny, gdy kobieta 

wychodzi po miskę z wodą. Jed-

nak gdy wraca nikogo nie ma. Po 

chwili przestraszony doktor 

wraca do baru i tłumaczy, że 

przez rum marynarz dostał ko-

lejnego ataku i umarł. Gdy oboje 

znajdują klucz do jego skrzyni, 

za wszelką cenę chcą zdobyć 

mapę, która tam się znajdowała.  

Kiedy wreszcie dochodzą do 

kompromisu, znajdują załogę     

i wyruszają na poszukiwania. 

Kapitanem jest stanowczy          

i ostry mężczyzna. Podczas po-

dróży załoga trafia na grupę 

śpiewających syren. Wszyscy 

mężczyźni  na pokładzie zostali 

zahipnotyzowani. Jedyna nieza-

hipnotyzowana została gospody-

ni baru, która uratowała całą za-

łogę, wołając o przebaczenie. Po 

jakimś czasie okazało się, że  

właścicielka baru to groźna pi-

ratka. Doktor został pojmany, 

ponieważ nie chciał się do nich 

przyłączyć. Mery, który był 

częścią załogi, także dołączył do 

piratki jak i kapitan. Gdy dotarli 

na wyspę, na której znajdował 

się skarb, Kapitan odwrócił się 

do załogi z bronią. Gdy Mery 

pokonał kapitana załoga się roz-

dzieliła. Wtedy pod nie uwagę 

innych, Mery zabrał mapę           

i uciekł. W tym czasie Doktor 

wydostał się i znalazł leżącego 

kapitana. Wtedy okazało się, że 

jest on kobietą. Gdy wszyscy 

znaleźli się w jednym miejscu, 

pani kapitan postanowiła, że po-

dzielą się na dwie grupy. Ona 

pójdzie z piratką, a pozostała 

dwójka pójdzie razem. W czasie 

tych poszukiwań Mery zdołał 

ukraść skarb i uciec. Gdy reszta 

grupy znalazła skrzynię okazało 

się, że Mery wsadził tam kamie-

nie. Gdy pomocnik piratki wy-



ciągnął jeden z kamieni, okazało 

się, że jest to bomba. Wtem 

wszyscy wybiegli poza scenę      

i słychać było wielki huk. Okaza-

ło się, że bomba wybuchła a Me-

ry, który jak wszyscy myśleli 

był słaby i bezbronny, ukradł 

skarb. 

Cały spektakl trwał 70 mi-

nut. Po jego zakończeniu zaczę-

ły się warsztaty teatralne. Nie-

którzy odsłaniali kurtynę, a inni 

odgrywali scenki. Wszyscy 

chętnie się zgłaszali i brali        

w nich udział. Po zakończeniu 

warsztatów poszliśmy do auto-

busu i wróciliśmy do naszej 

szkoły. Ta wycieczka wszystkim 

jak i mnie bardzo się podobała. 

Spektakl był ciekawy, a gra ak-

torska wspaniała. Ogólnie bar-

dzo podobała mi się ta wyciecz-

ka, cieszę się że mogłam ją 

przedstawić i zapraszam do 

obejrzenia tego przedstawienia.

 

Paulina Życzkowska kl. 5d 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Aktualności 

Dzieci uczęszczające do klas zerowych, wraz z nau-

czycielami w tym roku po raz pierwszy brały udział   

w pięknej akcji „Choinka z klasą”. Najpierw przygo-

towały piękne ozdoby, które następnie zawiesiły na 

choince na Rynku Górnym w Wieliczce.  

 

11 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zawody sportowe pod hasłem 

„Niepokonani w drodze do sukcesu”. Bohaterami tego sportowego wydarzenia byli 

uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do klas 1-3 oraz 

4-7. Mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, z czym wszyscy zawodnicy poradzili 

sobie bardzo dobrze, czego im serdecznie gratulujemy! 

 

W niedzielę 17 grudnia 2018 roku odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany 

przez Radę Rodziców. Jego celem było zebranie środków finansowych na zakup 

szafek dla uczniów. Jest to piękna coroczna tradycja naszej szkoły, w której 

chętnie i licznie uczestniczą rodzice, pracownicy oraz uczniowie, którzy wcze-

śniej wykonali piękne świąteczne ozdoby sprzedawane podczas kiermaszu. 

 

W czwartek 11 stycznia 2018 uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w „Zielonej lekcji”, 

prowadzonej w ramach edukacji przyrodniczej. Uczestnicy pod okiem przyrodni-

ka poznawali życie ptaków, ich zwyczaje oraz rolę, jaką odgrywają w przyrodzie. 

 

26 stycznia 2018 w naszej szkole odbędzie się bal zimowy dla klas siódmych       

w godzinach 17.00-20.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich siódmoklasistów. 

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej szkoły. 
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