
 

 
Dnia 1 marca2011r.  odbyło się w naszej szkole głosowanie na nazwę gazetki 

szkoły. Każdy miał prawo oddać tylko jeden głos.  

Poniżej przedstawiamy wyniki: 

Konar - 16 głosów 

Konarówka - 14 głosów 

Gazetnik szkolny - 8 głosów 

Gazetka konarska - 8 głosów                               

Gaszkółka - 2 głosów  Od tej pory nazwa naszej gazetki to „Konar”. Bardzo dziękujemy za 

udział w głosowaniu.                                                              Mateusz Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tłusty czwartek" w  tym roku wypadł 3 marca.  

W  kalendarzu chrześcijańskim jest to ostatni czwartek  przed Wielkim 

Postem, znany także jako zapusty. Rozpoczyna ostatni tydzień  

karnawału. 

W Polsce oraz  w katolickiej części Niemiec, według  tradycji, w tym 

dniu dozwolone jest objadanie się.  

Data pączkowego „obżarstwa” tłustego czwartku zależy od daty 

Wielkanocy, która jest święte ruchomym.  

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w  

niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się 

słoniną, boczkiem i mięsem, które suto zapijano wódką. Z tym 

szczególnym dniem wiąże się przysłowie staropolskie:„Powiedział 

Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych 

pączków nasmażyła” 

 Według polskiego zwyczaju, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka –  

w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.     

                                                                                           Ola Kaźmierowska 

 
 

 

 

 

 



 

 

Jak co roku 8 marca - obchodzimy "Dzień Kobiet". Święto 

 to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.Ustanowiono 

je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki 

pracy. W roku 1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic 

fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje prawa. 

Właściciel fabryki zamknął kobiety - próbując nie dopuścić 

do większego rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł pożar,  

w którym zginęło 129 kobiet. W Polsce święto to było 

obchodzone w czasach PRL-u. Kobiety dostawały wtedy 

zwyczajowo - goździki i rajstopy. Obecnie w krajach,  

w których obchodzi się to święto często odbywają się 

manifestacje feministyczne. W Polsce Dzień Kobiet przestał 

być centralnie obchodzony w roku 1993.Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia- warto  

go uczcić. Każda okazja jest dobra do tego, aby lubianej przez siebie osobie okazać, że się  

o niej myśli i pamięta. Nasi chłopcy też stanęli na wysokości zadania, każda dziewczyna 

została obdarowana kwiatami i słodyczami. 

Z miłą chęcią dostarczyłam Wam  wiadomości o "Dniu Kobiet". 

                                                                                                      

                                                                                          

                                                 Ola Kaźmierowska kl.5. 

      

Na Stoku 

 

Dnia 16 marca 2011 roku odbył się turniej narciarski w slalomie gigancie. 

Uczestnicy szkół w Białym Kościele, Bęble, Modlnicy oraz wiele innych 

szkół z Krakowa rywalizowali między sobą i toczyli spory o pierwsze 

miejsce. Nasi najlepsi narciarze byli na stoku już o godzinie 8.00, chcąc 

potrenować przed konkursem. Punkt 9.00 rozpoczęto turniej 

 w Kluszkowcach. Nasi koledzy bardzo się starali, by zająć jak najlepsze 

miejsce. Udało się to Aleksandrze 

Wolińskiej z klasy III, która zajęła I 

miejsce  w kategorii klas 1 – 3. 

Pozostali zawodnicy tj. Dawid Krężołek, Justyna 

Wierzbicka, Wiktor Żurek, Filip Kowalski  zajęli 

miejsca poza podium. Wszystkim gratulujemy.      

                                                     
 Mateusz Kulesza               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           
W marcu 2011 r. uczniów naszej szkoły czeka kolejna edycja olimpiad tematycznych 

przygotowanych dla klas 4 – 6. „Olimpusy” to sprawdziany, które wykraczają poza program 

nauczania. Uczniowie pisząc je muszą wykazać się sprytem i wiedzą. 

   Konkurs pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami 

 i posiadających wszechstronną wiedzę.  

W sesji wiosennej uczniowie będą mogli wykazać się wiedzą z następujących przedmiotów: 

języka polskiego, języka angielskiego i przyrody. 

  Z matematyki 17 marca odbyła się kolejna już edycja Kangura Matematycznego.  

  Jest, o co walczyć! Na zwycięzców czekają na pewno fantastyczne nagrody. 

Mocno Wam kibicujemy!!!!                                                    Bartek Knapik 

 

 

 
 

 

Dnia 18 marca przyjechali do naszej szkoły członkowie Klubu Zielonych i przedstawili 

pogadankę poświęconą walce z zanieczyszczeniem  

Ziemi oraz wód. Goście rozpoczęli spotkanie od 

omówienia odnawialnych źródeł energii.  

Ktoś mógłby zapytać; A co to jest? To woda, energia 

słoneczna i wiatru oraz biomasa. Tego typu źródła są 

niewyczerpalne. A stosowane obecnie na świecie źródła 

energii to głównie surowce, takie jak: ropa naftowa, 

węgiel kamienny. Wszyscy wiemy, że ich zasoby 

wyczerpują się. Dlatego w krajach rozwiniętych gospodarczo wraca się do odnawialnych 

źródeł, np. budując wiatrowe elektrownie, kolektory słoneczne. 

Zastanawialiśmy się również, w jaki sposób możemy 

oszczędzać energię? Padło wiele odpowiedzi np. gaśmy 

światła w pustych pokojach, bierzmy kąpiel pod 

prysznicem ( zużywamy mniej wody), wyłączmy 

stan wstrzymania w komputerze, TV. 

Na zakończenie spotkania odbył się krótki konkurs 

sprawnościowy. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy. 

Mieliśmy udawać rzekę i jak najszybciej dobiec do 

końca sali i z powrotem, symulowaliśmy w ten sposób 

produkcie energii. Wygrywali najszybsi. Druga część 

spotkania poświęcona była zanieczyszczeniom  mórz i oceanów. Przypomnieliśmy sobie 

niedawną tragedię w Zatoce Meksykańskiej, kiedy tony ropy zniszczyły ekosystem. 

Dziękujemy członkom organizacji, za przybliżenie nam w ciekawy sposób tak ważnych 

problemów. Mam  nadzieję, że zaczniemy oszczędzać energię i wodę. 
                                                                                                                                        Mateusz Kulesza 

 
 

 

 
 



Wiosna, wiosna, ach to ty….” 
 
   22.03.2011 społeczność naszej szkoły oficjalnie 

powitała wiosnę. 

Tego dnia wszyscy przyszliśmy w strojach w kolorach 

związanych z tą porą roku.  

Na sali gimnastycznej odbył się staropolski zwyczaj 

powitania upragnionej wiosny, czyli symboliczne 

topienie Marzanny. 

 O zaletach tej pory roku opowiedziały nam słowem i 

piosenką przedszkolaki z zerówki. 

  Potem rozpoczęła się druga część - konkurs wiedzy o 

wiośnie pod hasłem:„Najlepsi znawcy przyrody’’. 

Utworzono cztery mieszane drużyny: pierwsza- złożona 

z pierwszaków i chłopaków z szóstej; drugą tworzyli 

drugoklasiści z piątą; trzecia drużyna to połączone siły 

trzeciej i czwartej i ostatnią - zerówka wspierana przez 

dziewczyny z szóstej klasy. Odpowiedzi oceniało  

uczniowskie jury w składzie: Filip Kowalski, Wiktor Żurek 

i Kamil Kaźmierowski. Rywalizacja była bardzo zacięta, 

najlepsi okazali się najmłodsi -klasa zero zdobyła złoto i 

zaszczytny tytuł „Znawcy przyrody”, srebro przypadło 

drugiej klasie, brąz powędrował do pierwszoklasistów, a 

czwarte zajęła trzecia. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i 

chcemy powtórzyć to za rok. 

 

 

WARTO PRZECZYTAĆ: 
 Starszym czytelnikom  polecam  pozycje Ewy Ostrowskiej  
„Babcia, my i gangsterzy”, z której dowiecie się co łączy czternastoletnią 

Karolinę i jej zwariowaną babcię z mafią narkotykową? Co tak naprawdę 

wydarzyło się na Wyspie Przemytników? No i dlaczego Karolina uwielbia straszyć 

swojego brata bliźniaka? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi 
 na te pytania to koniecznie przeczytaj tę pozycje. 

 

 

 

 

 

Zachęcam do przeczytania tej pozycji znanej pisarki Astrid Lindgren „Bracia 

Lwie Serce” 
Jej bohaterami są dwaj bracia, którzy w fantastycznej krainie Nangijali walczą 

w obronie tamtejszego ludu z podłym tyranem  

i pozostającym w jego służbie potwornym smokiem. 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

 

 



 

Sprawdzian szóstoklasisty w krzywym zwierciadle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                   Praca autorstwa Szymona Wierzbickiego 

 

 



 

Praca autorstwa Pawła Ciszewskiego oraz Piotrka Witka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

-…nadszedł czas męki. 

Uczymy się pilnie! A 

efekty marne. 

 

Pierwsza wywiadówka. 

 

 

Pierwszy uczciwy 

sprawdzian. 

 

Powtórka  do  sprawdzianu 

 

 

Tydzień przed 

sprawdzianem!  
 

 

 

Sprawdzian! 

      

           

 

 

 

Pozostało cierpliwie czekać 

na wyniki 

A potem już gimnazjum.  

                                                                                                                                                         

- W co by tu pograć!!! 

Ale 

trudne!!!

! 


