
 
 
 
 
 
 

 
,,Odblaskowa Szkoła 

Podstawowa w Wielkiej Wsi” 
   Realizacja projektu szkolnego ,,Odblaskowa 
Szkoła”. 
Szkoła Podstawowa im. księdza Stanisława 
Konarskiego przystąpiła do projektu 
zorganizowanego przez Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie i Wojewódzką Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Zorganizowanie tego projektu miało na celu 
zmniejszenie ofiar wypadków, których 
najczęściej uczestnikami są dzieci. Policjanci 
zorganizowali w naszej szkole prezentację, 
która miała na celu pokazanie dzieciom jak 
ważne jest noszenie odblasków i zachowanie 
bezpieczeństwa na drodze, gdyż te odblaski 
mogą nas uratować od wypadku jak i uchronić, 
np. kierowców. Uczniowie naszej szkoły 
otrzymali również elementy odblaskowe: 
kamizelki, opaski i breloczki. Podczas pokazu 
strażacy zademonstrowali uczniom, jak należy 
udzielać ,,Pierwszej Pomocy” ofiarom 
wypadków oraz zaprezentowali nowoczesny 
sprzęt, który stosuje się w ratownictwie 
drogowym. 
   
                                              Bartosz  Knapik                       
 

 
 
 
 
 
 
 
    „Odblaski w Gminnej 
Bibliotece w Wielkiej Wsi” 
   Nasi koledzy z klas 0-III mieli niecodzienną 
okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat 
trudnej sztuki poruszania się po drodze. Otóż 
otrzymali zaproszenie od pań z Biblioteki 
Publicznej na specjalną lekcję.  

 
Najpierw obejrzeli prezentację dotyczącą 
bezpieczeństwa na drodze, a potem panie 
przeegzaminowały wszystkich ze znajomości 
znaków drogowych. Wszyscy przeszli tę próbę 
pomyślnie.  

 
Wracając do szkoły sprawdzili, jak trudną 
sztuką jest przejście na drugą stronę ulicy, bo 
pomimo odblaskowych kamizelek kierowcy 
ich nie zauważali i nikt nie zwolnił przed 
pasami. Apelujemy do kierowców „nogę z 
gazu panowie przed „zebrą”!!!” 
 
  Aleksandra Kaźmierowska 

 

Oddajemy do Waszych rąk - drodzy czytelnicy mali i duzi - pierwszy numer naszego szkolnego 
biuletynu. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii. Mamy nadzieję, że pomysł Wam się 
spodoba i nie będzie to zarazem pierwszy i ostatni numer gazetki. 

Jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę naszego czasopisma. 
                                           Na propozycje czekamy do 15 listopada.    
                 Redakcja 



,,Więcej, lepiej, ciekawiej…2” 
   20 września 2010 r. ruszyła kontynuacja 
projektu unijnego ,,Więcej, lepiej, 
ciekawiej…2”  w Szkole Podstawowej w 
Wielkiej Wsi, której celem jest rozwój 

intelektualny uczniów. Przed nami kolejne 
zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka 
angielskiego, informatyki, przyrody oraz wiele 
innych ciekawych zajęć. Dzięki temu 
projektowi mamy szanse wyrównywać poziom 
intelektualny naszych uczniów, rozwijać ich 
zainteresowania, które mogłyby pomóc w 
przyszłej karierze. W ramach projektu będą 
organizowane olimpiady, które będą miały na 
celu sprawdzenie wiedzy uczniów. 
            Bartosz Knapik 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Turniej Piłki No żnej 2010” 
7 października 2010 roku w Modlnicy na 
nowym boisku szkolnym odbyły się zawody 
sportowe w piłce nożnej. Uczestnikami 
zawodów byli uczniowie ze szkół 
podstawowych w: Bęble, Modlnicy, Białego 
Kościoła i Wielkiej Wsi. 

 
Nasza szkolna reprezentacja, składająca się z 
zawodników klas IV – VI, zajęła pierwsze 
miejsce zdobywając 11 goli!, nie tracąc 
żadnego. Drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa z Białego Kościoła, a trzecie z 
Modlnicy. Otrzymaliśmy dyplom i złoty 
puchar. Brawo Panowie! Tak trzymać!  
W następnej gazetce zapraszamy na wywiad  
z kapitanem zespołu. 
            Bartosz Knapik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Nasz następny numer ukaże się dopiero pod koniec października, dlatego chcemy złożyć 
życzenia naszym nauczycielom: 

 
Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,  
niech szkoła w dom się wspólny zmienia!  

Praca wychowawcy to praca niełatwa,  
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.  

Kocha ona figle i chętnie się czubi,                                                   
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 
który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
 

Pamiętamy też o Pani Hani, której dziękujemy za dbanie o nasze bezpieczeństwo, 
Pani Bernadce i Pani Halince za ciepłe bułeczki, posiłeczki i jeszcze czyściutkie salki, 
Pani Agnieszce za to, że zna wszystkie paragrafy trudne, zdjęcia robi cudne, 
Panu konserwatorowi za to, że cierpliwie niczym Dżepetto naprawia sprzęty, które psuje 
krnąbrna dziatwa. 
 
          Redakcja 


