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ŻYCZENIA DLA NASZYCH BABĆ I DZIADKÓW 

 

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA SKŁADAMY NASZYM 

SENIOROM ŻYCZENIA DUŻO ZDROWIA I CZERPANIA 

RADOŚCI Z KAŻDEJ CHWILI, POCIECHY  ZE SWOICH 

WNUKÓW I SPEŁNIENIA WSZYSTKICH PLANÓW. 

 DZIĘKUJĘMY WAM ZA POKŁADY CIERPLIWOŚCI, 

OGROMNE SERCE, CIEPŁY UŚMIECH, CENNE WSKAZÓWKI, 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE. 

Nieregularnik  Uczniów  

Szkoły Podstawowej                     

w Pierzchnicy 

SZKOLNE ECHO 



 

  

Co sądzisz o uroczystości dwusetlecia w naszej szkole? – sonda 

 Niedawno – 15 grudnia obchodziliśmy święto 200 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej 

w Pierzchnicy. Był to efekt kilkumiesięcznych (3 miesiące) przygotowań, w które 

zaangażowali się nie tylko nauczyciele, dyrekcja i inni pracownicy szkoły, ale też rodzice i my 

– uczniowie. Uroczystość odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności, byli obecni 

szacowni goście, o tym wydarzeniu  słychać było wiele pozytywnych opinii. Przeprowadziliśmy 

także mini sondę wśród naszych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

Kacper Kwaśniewski – przewodniczący SU 

Widać było ogromne zaangażowanie zarówno wśród uczniów jak i pracowników naszej szkoły. 

Bardzo spodobał mi się polonez, uroczyście odtańczony przez nauczycieli oraz absolwentów. 

Ogromnie zainteresowały mnie scenki naszych kolegów i koleżanek. Miały one za zadanie 

przedstawienie, jak przebiegała nauka w dawnych czasach, gdy do szkół uczęszczali nasi 

rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Podsumowując, pragnę pogratulować i podziękować 

uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud, który włożyli                                    

w przygotowanie tego pamiętnego jubileuszu. 
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  Martyna Ogłoza – zastępca przewodniczącego SU 

Uważam, że bardzo fajnie to zaplanowali i było bardzo miło. Myślę, że wszyscy razem 
spędziliśmy miło czas, wspomnienia zawsze wywołują niesamowite uczucia. 

  Nikola Kmiecik 

Sądzę, że uroczystość była udana, wszyscy się dobrze zaprezentowali i myślę,                                  
że dla wszystkich był to mile spędzony czas. 

  Kinga Korczak 

Uważam, że uroczystość była świetnie zaplanowana, było bardzo rodzinnie, a powrót                        
do dawnych czasów był interesujący. 

  Paulina Polewczak 

Występy były ciekawe, a najbardziej podobała mi się ostatnia scenka,  w której występowali 
rodzice naszych uczniów. Świetnie oddali klimat swoich czasów, podeszli do swoich ról                   
z dużym humorem i dystansem. Widać, że po latach miło wspominają swoją szkołę. 

  Karolina Sadowska  

Było bardzo fajnie, rodzinnie, świetna atmosfera i uważam, że to był super pomysł,                       

aby uczcić to święto. 

 

 

 

 

        

 

 

REKLAMA SZKOŁY 

Korzystając z sytuacji, że niedawno obchodziliśmy święto szkoły, uczniowie klasy V B 
napisali reklamę naszej szkoły. Sądzimy, że warto o niej mówić, czuć się wyjątkowo,                 
że należymy go grona Jej uczniów. 

 Zapraszamy,  zapraszamy do  Szkoły Podstawowej im.  Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Pierzchnicy''! Musisz tu być! Nasza szkoła znana jest z pięknej  tradycji , 

ma już 200 lat! A to mówi samo za siebie! Poznasz naszych nauczycieli i uczniów. Jest tu 

wiele atrakcji, konkursów z nagrodami! Każdy znajdzie tu coś dla siebie! Zapraszamy do 

udziału w akademiach! Może odkryjesz swój talent? Możesz rozwijać swoje możliwości , 

pisząc w gazetce szkolnej! Jesteś uzdolniony plastycznie? Mamy wiele konkursów 

plastycznych, a twoje prace mogą trafić na wystawę! Dla miłośników sportu też coś się 

znajdzie. Po lekcjach są dodatkowe zajęcia SKS! Jeśli masz jakiś problem,  nasi nauczyciele i 

pani pedagog zawsze ci pomogą!  Tu zawsze coś się dzieje! Naprawdę warto być uczniem 

naszej szkoły!. Musisz nas koniecznie odwiedzić , zapraszamy ! 

                                                                                        Julia Chaba  i reszta z kl. V b 
Str. 3 



 

 

O komunikowaniu się w sieci. 

 

 Internetowy sposób komunikacji jest nam potrzebny. Dzięki temu łatwo i szybko 

można wymieniać się wiadomościami, nawet z osobami mieszkającymi bardzo daleko. Lecz 

mają one swoje wady. Nie zawsze masz pewność, z kim piszesz. Równie dobrze może być              

to osoba w twoim wieku, a także porywacz. Porozumiewać możemy się również przez 

Instagram i Snapchat. W tych aplikacjach wstawiamy do sieci swoje zdjęcia, a nigdy                   

nie wiemy, w jaki sposób ktoś  je wykorzysta. Wstawiając zdjęcia, możemy podać lokalizację, 

lub przypadkowo pokazać nazwę miejscowości i numer domu. Dlatego ktoś łatwo może                  

nas znaleźć. Ostatnio jest popularna przeróbka zdjęć w celu ośmieszenia. Nie wszystko ma 

swoje wady, więc są też zalety. Doskonałym przykładem jest prowadzenie bloga. Pisząc, 

rozwijamy swoje umiejętności i uczymy się pisać więcej. Na blogach można przeczytać wpisy 

na tematy, które nas interesują np:. przepisy lub ciekawostki.  

 Podsumowując,  powinniśmy uważać na to, z kim piszemy i co zamieszczamy w sieci.                   

Na blogach możemy znaleźć interesujące nas informacje. Komunikowanie się w Internecie nie 

jest złe, jeśli robimy to z rozwagą. Co o tym sądzicie? Warto o tym mówić, pisać,                      

czy to strata czasu? A może edukacji nigdy za wiele? W końcu przecież chodzi o nasze 

bezpieczeństwo. Nieprawdaż? 
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Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa 

jaką sobie ludzkość wymyśliła Wisława Szymborska 

 Czytanie lektur  wcale nie musi być nudne. Przekonali się o tym uczniowie klasy II b Szkoły 

Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy, którzy pod kierunkiem wychowawczyni                    

od września 2019 roku, przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”. Projekt ma 

na celu rozbudzanie ciekawości i aktywności czytelniczej, doskonalenie umiejętności czytania                    

i  aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom oraz integrację zespołu klasowego 

Zrealizowaliśmy następujące zadania: 

1.Wybraliśmy książkę Marii Terlikowskiej: "Drzewo do samego Nieba" i rozpoczęliśmy naszą 

przygodę od wspólnego czytania, a następnie kolorowania i uzupełniania zadań związanych                  

z przeczytaną lekturą. Był to ciekawy początek.  

2.Kolejnym,wybranym zadaniem było wykonanie własnych zakładek do książek.  

 Każdy uczeńprojektował i ozdabiał je według własnego pomysłu, jednak nie zapominając                                 

o najważniejszych szczegółach związanych z przeczytaną lekturą. 

3.Następnym zadaniem, jakie wybrali uczniowie było wspólne przygotowanie plakatu zachęcającego 

innych do przeczytania lektury. Podzieleni na trzy grupy uczniowie projektowali i wykonali różnymi 

technikami ciekawe i kolorowe plakaty.  

4.Ciekawym zadaniem było urządzenie klasowej wystawki i kącika czytelniczego. Znalazły się tam 

różne książki i ich ilustracje, plakaty, lekturniki i zakładki mające przypominać                                     

o przeczytanej i omawianej lekturze. 

5.We wspólnej przygodzie czytelniczej towarzyszyli dzieciom również ich rodzice i nasz gość -  pani 

Danuta Sojda – kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy.  

Po przeczytaniu fragmentu książki, przystąpiliśmy do  prezentacji plakatów.  

Kończąc realizację zadań  pierwszego  modułu, przesłaniu do organizatora sprawozdania  

otrzymaliśmy już potwierdzenie udziału  klasy w projekcie, a tym samym pozwolenie                              

na realizację kolejnych zadań drugiego modułu. Uczniom bardzo spodobał się nowy sposób omawiania  

i utrwalania wiedzy o lekturze. Wszystkim działaniom towarzyszyły Czytusie, które na samym 

początku zostały ulepione przez dzieci i umieszczone w kąciku projektu 

                                                                   Wychowawczyni klasy II b – Barbara Miszczyk 
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ZIMOWY BIWAK ZUCHOWY 

 Zuchy z gromady „Baśniowe skrzaty” działającej przy szkole podstawowej                                         

w Pierzchnicy w dniach 17 – 18 stycznia 2020r. uczestniczyły w zimowym biwaku zuchowym  

w Masłowie. Spotkanie miało na celu integrację zuchów, poznawanie technik harcerskich                        

i przede wszystkim dobrą zabawę. W czasie zajęć plastycznych uczestnicy rozwijali 

sprawność manualną, pomysłowość oraz umiejętność pracy w grupie. Wieczorem                         

w kostiumach oraz  własnoręcznie wykonanych maskach, zuchy udały się na bal karnawałowy, 

który stał się okazją do świetnej zabawy przy muzyce. Drugiego dnia wszyscy wyruszyli 

zwiedzać teren Masłowa. Po smacznym posiłku zadaniem gromady było ułożenie piosenki              

o biwaku w Masłowie. W czasie biwaku zuchy uczyły się samodzielności, samorządności, 

dyscypliny, porządku. Biwak był wspaniałą okazją żeby poznać zwyczaje harcerskie, nawiązać 

przyjaźnie i oczywiście świetnie się bawić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pwd Renata Piątek 

pwd Anna Makuch 
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IDOL CZY AUTORYTET? 

W dzisiejszych czasach - w świecie elektroniki, portali społecznościowych i konsumpcyjnego 

stylu życia, trudno odróżnić idola od autorytetu. O jednych i o drugich wciąż się mówi, 

zacierają się jednak różnice w rozumieniu znaczenia tych pojęć. 

IDOL 

Idolem może zostać każdy. Do tego potrzeba tylko trochę ładnych ciuchów lub polubień     

na instagramie, tik toku czy youtube, np. znani youtuberzy: Blowek, Stuu lub Karolek. Idąc 

dalej, spójrzmy na ,,kuźnię talentów”, jaką jest program ,,Idol” lub,,The Voice of Poland”,    

w których kreuje się idoli. 

 

 

 

AUTORYTETY 

Żeby zostać czyimś autorytetem, potrzeba wielkiej wiedzy, zasług, a nie tylko kliknięcia 

obcej osoby w kciuk pod twoim filmem. Autorytet to ktoś o ogromnym sercu, to również 

ktoś, kto nie miał nic, a stał się kimś, człowiek o otwartym umyśle, kreatywny, filantrop, np. 

Jurek Owsiak, Jakub Błaszczykowski, Olga Tokarczuk czy już wielcy nieobecni: Zbigniew 

Religa, Jan Paweł II czy patron naszej szkoły Stefan Wyszyński. Nie jest łatwo zostać 

autorytetem, potrzeba do tego wiedzy, doświadczeń i dużo pracy kilku albo nawet 

kilkunastu lat. Wzorując się na autorytetach, możemy daleko zajść w życiu. Czy ktoś 

chciałbym zostać czyimś idolem? Pewnie tak, ale osobiście chciałbym zrobić coś dobrego dla 

świata, ludzkości i pozostać  w pamięci na długie lata. Mogę też pomarzyć, Aby zostać w 

przyszłości czyimś autorytetem. A ty jak byś wybrał? 

 

Olek Kuta kl. V b 
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COŚ INNEGO DO POCZYTANIA 

 Książka pt. ,,Księga świąteczna. Opowieści, bajki, kolędy…” przedstawia różne 

ciekawostki mówiące o świętach Bożego Narodzenia. Wydana została przez 

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „ARTI” w 2019 roku. Pierwsza część zawiera 

historię: narodzin Jezusa, tradycji Wieczoru Wigilijnego, opłatka czy jasełek. Ciekawostką 

są teksty kolęd i ich krótki opis. „Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, 

które oznacza „dar ofiarny…” Jest tu również informacja o obchodach świąt w innych 

krajach. Druga część przybliża zwyczaje dotyczące strojenia choinki, pojawienia                    

się bombek, kart świątecznych. Dowiemy się też, co wspólnego ze sobą mają Święty Mikołaj 

i Coca-Cola: ”…Mikołaja jako grubego, starszego pana z brodą w czerwonym stroju stworzył 

na zamówienie koncernu Coca-Cola amerykański ilustrator Haddon Sundblom…” Trzecia 

część książki to przepiękne opowieści bożonarodzeniowe przeplatane ciekawostkami 

dotyczącymi szopki, wolnego miejsca przy stole czy dwunastu potraw. „Księga świąteczna” 

wydana jest na kredowym papierze. Zawiera przepiękne ilustracje. Wszystko to zachęca  

do czytania, przeglądania, poznania: prawdy, historii i magii Świąt Bożego Narodzenia. 

Może być także ciekawym prezentem. 

               Jeremiasz Markiewicz kl. V B  
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Dalszą część przygód bohatera 

znajdziecie w tym tomie oraz następnych: 

„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – 

morze potworów.” – „Percy Jackson i 

Bogowie Olimpijscy – klątwa tytana.” – 

„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – 

bitwa w labiryncie.” Oraz „ Percy Jackson i 

Bogowie Olimpijscy – ostatni 

olimpijczyk.”Szkoda, że tych tomów nie 

znajdziemy w bibliotece  w Pierzchnicy, 

tylko w księgarniach lub bibliotekach 

publicznych w Kielcach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Bandura kl. Vb 

KLUB CIEKAWEJ KSIĄŻKI 

 W ferie mamy mnóstwo czasu 

wolnego. Możemy go wykorzystywać na 

wiele różnych sposobów: jazda na nartach, 

łyżwach, spędzać czas z przyjaciółmi oraz 

czytać lektury – książki. Szczególnie 

polecam książkę pt. „Percy Jackson i 

Bogowie Olimpijscy – złodziej pioruna”. 

Książka opowiada o niebezpiecznej 

przygodzie chłopaka, który nawet na 

początku nie wie, że jest potężnym 

herosem i synem Posejdona. Dowiaduje się 

dopiero o tym, jak jego matka wysyła go na 

Obóz Herosów. Na  samym początku Percy 

stacza niebezpieczną walkę z minotaurem. 

Zostaje ranny, a następnie uzdrowiony 

nektarem i ambrozją przez swojego 

przyjaciela – Grovera. Kilka dni później na 

obozie odbywa się bitwa o sztandar. 

Podczas pojedynku z Clarisse, zostaje  

okaleczony, ale po zetknęciu ran z wodą, 

dzieje się coś niezwykłego – woda go 

wyleczyła. To wydarzenie sprawiło, że było 

już wiadomo kto jest synem Posejdona.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SONDA 

 Wkrótce ferie zimowe, czas podsumowań i odpoczynku od nauki. Zapytaliśmy naszych 

kolegów i koleżanki o ich plany na ferie oraz opinie na temat mijającego semestru. 

Dziękujemy tym, którzy potraktowali nas poważnie i zechcieli udzielić odpowiedzi na nasze 

pytania. 

1.Jakie masz plany na ferie?  

 

-Będę spędzał czas z rodziną.  

-Całe ferie będę jeździł na nartach i łyżwach, jeśli spadnie śnieg.  

-Jadę do Zakopanego z rodziną.  

-Och, nareszcie do woli będę oglądał telewizję i spał do późna.  

-Jadę odpocząć do ciepłych krajów.  

-Będę wypoczywać aktywnie,  np. będę jeździć na basen, chcę poprawić figurę i kondycję.  

-Będę nadrabiała czytanie książek, które mnie interesują oraz lekturę. 

-Wyjeżdżam do Wrocławia i na Śląsk.  

2.Jaki przedmiot w mijającym semestrze był dla ciebie najtrudniejszy?  

-J. Polski 

-Biologia 

-Historia  

-Matematyka 

 

3.Jaki przedmiot był dla Ciebie najłatwiejszy?  

-J.angielski 

-Chemia 

-W-F 

-Plastyka 
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4.Brałeś udział w konkursach, jeśli tak to jakich?  

-Historia szkoły (test)  

-Konkurs plastyczny na 200-lecie szkoły 

- Konkurs biblijny. 

To niektóre konkursy, bo było ich więcej, ale wiadomo, że nie każdy w nich bierze udział, 

chociaż są nagrody. 

5. Chodzisz na zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności? Uczęszczamy głównie na: 

- dodatkowy angielski, bawimy się tam w różne zabawy po angielsku.  

- kółko ekologiczne, rozmawiamy o przyrodzie.  

- kółko z j. angielskiego, poszerzamy swoje umiejętności, korzystamy z  kart pracy                         

po angielsku, a także na koło polonistyczne, matematyczne.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Jak wynika z tej krótkiej sondy, sporo uczniów korzysta z oferty zajęć dodatkowych, 

które oferuje nasza szkoła. Każdy z nas z niecierpliwością oczekuje na ferie zimowe                  

z prawdziwego zdarzenia, czyli ze śniegiem, lekkim mrozem, aby wyszaleć się na sankach        

i łyżwach. Jednak, jeśli aura zimowa nie dopisze, mamy alternatywę, czyli zagłębienie         

się w lekturę książek, może warto nadrobić na spokojnie różne zaległości? Sądzimy,                 

że ósmoklasiści mają teraz sporo pracy przed egzaminem próbnym i bardzo ważnym 

egzaminem końcowym. Na pewno dobrze logistycznie zaplanują ten dodatkowy, wolny czas. 

Życzymy im, aby nie zmęczyli  się za bardzo czytaniem lektur, a jednocześnie powtórzyli       

i przeczytali, co trzeba i czuli się pewnie podczas egzaminu. 
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Karolina Król  



 
Str. 12 

HUMOR SZKOLNY 

 Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie. 

 Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni ludzie. 

 Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 

 Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków niż przyszło. 

 Włosy miał Lenin trochę czarne, trochę łyse. Dzieci nie miał, bo walczył z uciskiem 

człowieka przez człowieka. 

 Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu. 

 Bogurodzica żyła w XII wieku. 

 We fraszce „Na lipę" Kochanowski chwalił polską lipę. 

 Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. 

 Kara śmierci ma charakter nieodwracalny. 

 Żołnierze noszą zielone mundury, żeby udawać trawę. 

 

 

 

 

 

Co to jest zielone i je myszy? 

Żaba sierota uczona przez kota! 

 

Jasiu wypił na siłowni osiem napoi energetycznych. 

 Do domu wrócił na rowerze treningowym. 

 

Jaki jest ulubiony owoc żołnierza ? 

-Granat 

 

Jakie drzewo ma głupie pomysły? 

-Porąbane  

 

Co robi matematyk podczas świąt ? 

- Zadania z gwiazdką  

 

Czemu Napoleon jedzie windą w dół? 

-Bo NA PARTEr 

 

 

Co robi wilk kiedy liczy owce?  

- Śpi. 

 

Jaki jest prawdziwy ,polski obiad? 

-Pierogi ruskie  
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