
 

SANTA SUBITO 

1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 10, na placu św. Piotra w Rzymie, 

rozpoczęły się uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Uroczystość odprawiał Papież 

Benedykt XVI. Obecny papież wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 

zaledwie kilka tygodni po śmierci Jana Pawła II, łamiąc tym wymóg 5 lat, jakie powinny 

nastąpić od śmierci kandydata na ołtarze. 

Tego dnia w oknach prawie wszystkich 

domów można było zauważyć zdjęcia papieża 

oraz flagi papieskie. Transmisję mszy 

beatyfikacyjnej mogliśmy zobaczyć w 

telewizji. W naszej szkole pan Katecheta z 

uczniami wykonali gazetkę przypominającą 

biografię błogosławionego. 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     
Paweł Witek 

 

 

 

Nasza szkoła pamięta – Konstytucja 3 Maja 
 

 

29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wielkiej 

Wsi odbyła się uroczystość z okazji rocznicy 

uchwalenia konstytucji 3 maja 1791. Podczas 

apelu piękne i wzruszające występy 

zaprezentowali nam  uczniowie klas starszych pod 

opieką Pani Agaty Witek. Młodzi delegaci 

poszczególnych klas przypomnieli nam cel 

konstytucji oraz nazwiska postaci historycznych, 

które przyczyniły się do powstania tego 

dokumentu. Po uroczystości wszyscy uczniowie 

zaśpiewali piosenkę pt. „Witaj Majowa 

Jutrzenko”. Występ się wszystkim bardzo podobał, a my po raz kolejny udowodniliśmy, że 

pamiętamy o najważniejszych wydarzeniach w dziejach Polski.  

 
 



„Nasi kochani rodzice" 

 

   Jak co roku 26 maja obchodziliśmy  w szkole najpiękniejsze święto „Dzień Matki i 

Taty”. Sala gimnastyczna zamieniła się na dwie godziny w bankietową, przy stolikach 

zasiedli nasi kochani rodzice. Spotkanie  rozpoczęli tancerze ze szkoły tańca „Carmen” 

Następie goście obejrzeli  przedstawienie pt: ”Za co kocham mamę i tatę ?” przygotowane 

przez naszych młodszych kolegów pod czujnym okiem wychowawczyń. 

 Na twarzach rodziców widać było wzruszenie i dumę ze swych pociech.  Kiedy przebrzmiały 

piękne słowa i muzyka dzieci wręczyły swoim rodzicom  upominki i złożyły gorące życzenia. 

   W tym roku ten dzień odbiegał od dotychczasowej tradycji, bo po raz pierwszy zaprosiliśmy 

tatusiów. 

   Na koniec trochę historii. W Anglii w XVII - XIX wieku w czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu obchodzono Niedzielę u Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od pracy,  

w którym dorosłe pracujące dzieci wracały do domów rodziców i przynosiły podarki dla 

matek.      

    Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili mieszkańcy miejscowości Spokane w USA 19 czerwca 

1910. Z inicjatywą tego święta wystąpiła mieszkanka tej miejscowości ,która w ten sposób 

chciała oddać hołd swojemu ojcu, którego uważała za niezwykłego człowieka. 

  W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki 1923 roku w Krakowie. 

 Do przepięknych życzeń, które padły podczas spotkania dołącza się redakcja „Konara”. 

 

Ola Kaźmierowska 

 

Droga Mamo:                                                       Drogi Tato:  
Dziękuję za to wszystko,                                  Jakie to szczęście, 
 że Jesteś najważniejsza,                                   że mam Ciebie Tato, 
że tego nikt nie zmieni,                                    że uśmiech wita mnie Twój, co rano,     
że jeden dzień najpiękniej                                że tyle zadań tyle przypomnień 
W mym sercu jaśnieć musi:                              i czułej troski masz, co dzień dla mnie. 
Dla jednych to Dzień Matki, 
A dla mnie Dzień Mamusi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

X Zlot Nietoperzy 2011 
 

12 maja 2011 roku w Ojcowskim Parku Narodowym 

odbył się X Zlot Nietoperzy. Nasza szkoła w ramach 

realizacji projektu unijnego „Więcej, lepiej, 

ciekawiej…2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie 

Wielka Wieś” i w tym roku postanowiła wystawić 

swoją reprezentację. W imprezie uczestniczyły  

3  czteroosobowe drużyny: z klasy VI, z klasy V oraz 

trzecia drużyna złożona z dwóch osób z klasy VI  

i dwóch osób z klasy V. Uczniowie mieli przed sobą 

4 konkurencje,  którym musieli sprostać. Pierwsza 

polegała na wybieraniu pytania zamkniętego z lity i 

odpowiadaniu na nie. Druga konkurencja wymagała znajomości mapy oraz umiejętności 

posługiwania się busolą. Trzecia konkurencja polegała na rozpoznawaniu liści z rodzimych 

drzew i krzewów. Natomiast ostatnia konkurencja polegała na rozpoznaniu zabytków z 

fragmentów zdjęć. Niestety żadna z drużyn nie zdobyła maksymalnej liczb punktów, ale za to 

wszyscy się świetnie bawili. Za rok na pewno nie opuścimy kolejnego zlotu !!! 

 

 

WYGRANA 
 

17 maja odbył się w Modlnicy turniej piłki ręcznej o puchar wójta. W skład wszystkich 

drużyn wchodziły SP Bębło , SP Biały Kościół , SP Modlnica oraz  SP Wielka Wieś. 

Pierwszy mecz rozegrały drużyny SP Bębło i SP Wielka Wieś klasycznie wygraliśmy 18:0 

Następnie musieliśmy zmierzyć się z Białym Kościołem ledwo wygraliśmy ponieważ mieli 

bardzo dobrego bramkarza wynik wynosił 5:4.Ostatnie starcie czekało nas z Modlnicą, w 

pierwszej połowie wynik wynosił 6:2 a w drugiej 7:2. Za zwycięstwo otrzymaliśmy Wielki 

złoty puchar, gumową różową piłkę oraz koszulki. 

Gratulacje dla całej drużyny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Paweł Witek 
 

 



 
 

 

 
 

1. Stolica województwa świętokrzyskiego. 

2. Kolegium pijarów do którego uczęszczał młody Franciszek. 

3. Imię matki Konarskiego. 

4. Imię wuja księdza Stanisława. 

5. Miejsce śmierci patrona. 

6. Nazwa Collegium we Włoszech, gdzie studiował ksiądz Stanisław. 

7. Patron szkoły podstawowej w …. 

8. Autor napisu na nagrobku Konarskiego(nazwisko). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Rozwiązanie krzyżówki z kwietnia: 

 

1. powróz ; 2.  tchórz ; 3.  czółno ; 5.  wróżka ; 6.  stróż ; 7.  wspólnota ; 8.  wióry ;  

     9.  córka ; 10.  spóźnienie ; 11.  próchno ; 12.  król  

 

Hasło główne: PRÓŻNIAK 

 
 
 

 
 
 
 

 

               

               

               

               

               

               

               

               


