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  Słowo powitania  

 Z życia szkoły: 

  Wybory Samorządu Szkolnego oraz 

przedstawiciela do Młodzieżowej  

 Rady Miejskiej  

  Dzień Kropki 

  Ślubowanie klasy I oraz Dzień Nauczyciela   

  Spotkanie z Grupą Apostolską 

  Tydzień Bezpieczeństwa 

  Pamiętamy – święto zmarłych  

  101 rocznica odzyskania niepodległości 

 Halloween 

 Światowy Dzień Zwierząt 

 Dzień Postaci z Bajek 

 Konwencja Praw Dziecka 

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 Nasze podróże oraz podróże po Polsce 

 Co warto przeczytać 



 

 
 



 Wrzesień
uczniowie naszej szkoły 

dokonali wyboru nowej Szkolnej Rady Uczniowskiej.  

Prawo oddania swojego głosu na popieranego przez siebie 

kandydata miał każdy uczeń z klasy 4 – 8. Po głosowaniu, 

wyłoniony został skład Samorządu Uczniowskiego,  

który, tym razem, tworzą wyłącznie panie. Przewodniczącą 

została Natalia Kasprzyk, zastępcą przewodniczącej  - Anita 

Godyń, skarbnikiem – Sandra Jarosz, a sekretarzem –  

Nina Gąsienica.  Życzymy owocnej pracy  

  



We wrześniu nasza szkoła przystąpiła również do Akcji 

Narodowego Czytania. W tym dniu pani polonistka 

przeczytała nam fragment „Katarynki” Bolesława 

Prusa. Tegoroczna akcja opierała się bowiem o dzieła 

polskiej nowelistyki.  

                                                REDAKCJA 

 
 Październik 

 



Uczciliśmy tę rocznicę wspólnie z Grupą Apostolską  

z naszej parafii, która gościła w szkole. Starsi koledzy 

przygotowali dla nas interesujące zajęcia. Najpierw 

uczniowie z klas 1 – 4, a następnie z klas 5 – 8 spotkali 

się na sali gimnastycznej, aby pogłębić swoją wiedzę  

o Janie Pawle II i jego pontyfikacie. Na początku wzięliśmy 

udział w projekcji filmu o życiu papieża,  

a następnie, po jego obejrzeniu, odbył się konkurs, który 

przybrał forę koła fortuny. Przedstawiciele poszczególnych  

klas kolejno kręcili kołem, aby wylosować pytania. Były 

one różne, jedne łatwe, inne sprawiały lekkie problemy. 

Kiedy któraś z klas znała odpowiedź na wylosowane dla 

niej zagadnienie, jeden z uczniów miał podbiec jak 

najszybciej do animatora trzymającego piszczący przycisk  

w kształcie świni. Jeśli któraś z osób dotarła do animatora, 

odpowiadała na pytanie, a klasa otrzymywała punkty.  

W tym turnieju zwyciężyli ósmoklasiści.  

Wszyscy uczestnicy spotkania dostali cukierki  

oraz vouchery na spotkania organizowane  

w parafii przez Grupę Apostolską.  

Dziękujemy za wizytę i wspólne wspomnienia  

o tym Wielkim Polaku.  

                                  Anita Godyń i Alicja Grzegorek  



W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa rozpoczął wyjazd 

uczniów z klasy 5 i 6 do ogrodu doświadczeń. 

Koleżanki i koledzy dowiedzieli się tam, jak  

w bezpieczny sposób przeprowadzać naukowe 

eksperymenty oraz przypomnieli sobie zasady 

poruszania się w ruchu miejskim.  Przez cały tydzień 

trwały w szkole  spotkania z ludźmi, którzy na co 

dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, a należą do nich:  

Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, służby 

medyczne.  

Od każdego z zaproszonych gości dowiedzieliśmy się 

jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak 

udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się  

w razie pożaru. Atrakcją jednego z tegorocznych 

spotkań były psy policyjne, które przywieźli do nas 

krakowscy funkcjonariusze.  

Dziękujemy za cenne wskazówki i utrwalanie  

naszej wiedzy w szeroko pojętym zakresie 

bezpieczeństwa.         REDAKCJA 
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Grupą obyczajów związanych ze świętami Wszystkich 

Świętych i Dniem Zadusznym były obrzędy związane  

z ogniem. Od niepamiętnych czasów ogień 

kojarzony był ze śmiercią oraz duchami. Wierzono, że 

światło potrzebne jest duszom do odnalezienia drogi do 

domu i zapewnia im ciepło do ogrzania się. Z tego powodu 

w czasie tychże świąt palono ogniska przy cmentarzach  

i na samych grobach osób zmarłych. Chrust i drewno  

na takie ogniska składano cały rok. Palono je także na 

mogiłach samobójców. Obrzędy związane z paleniem 

ognisk zostały zapomniane, jedynym ich przejawem  

w dzisiejszych czasach jest palenie zniczy na grobach 

bliskich. Ogień jest okazywaniem naszej pamięci.   

 

Wiktoria Mirczak i Julita Urbańczyk 

 



Już po raz drugi Minister Edukacji Narodowej 

zorganizował ogólnopolską akcję z okazji 101 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W piątek  

8 listopada punktualnie o godzinie 11:11 w szkołach, 

przedszkolach i placówkach oświatowych odśpiewano 

cztery zwrotki hymnu państwowego, bijąc kolejny 

„Rekord dla Niepodległej”.  

Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze również 

przyłączyła się do tego uroczystego zdarzenia – 

Mazurek Dąbrowskiego przepięknie zaśpiewali 

uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Była to 

nie tylko lekcja patriotyzmu, ale też chwila jednocząca 

naszą szkolną wspólnotę.   
 

Punktualnie o 12:00 odbyła się z kolei akademia z okazji 

101 rocznicy odzyskania przez Polską Niepodległości. 

Uczniowie szóstej klasy przedstawili program artystyczny 

zatytułowany My, zapatrzeni w przeszłość. Ukazywał on drogę 

 Polaków ku niepodległości, a także sam moment chwały   

i triumfu, gdy udało się zrzucić znienawidzone, obce kajdany. 

Dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się pod 

Pomnikiem Niepodległości, pod który przemaszerowała 

delegacja uczniów najstarszych klas oraz nauczycieli. W tym 

miejscu złożono kwiaty, zapalono znicze i jeszcze raz oddano 

hołd ludziom, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnym kraju.  



  

 

 

 

 

 

 

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą, 

obchodzony w wielu krajach w wieczór  

31 października. Odniesienia do Halloween  

są często widoczne w kulturze popularnej,  

głównie amerykańskiej.  

Halloween najhuczniej obchodzi się bowiem  

w Stanach Zjednoczonych, ale też w Kanadzie,  

Irlandii i Wielkiej Brytanii. Głównym symbolem  

święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia 

z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy 

to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, 

nietoperze czy czarne koty. 

Dokładna geneza Halloween nie jest znana.  

Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa 

owoców i nasion (Pomony) albo celtyckie święto  

na powitanie zimy.  

Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się  

z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji 

końca jesieni, a początku zimy, znanego na terenach 

irlandzkich jako Samhain („koniec lata”), walijskich  
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jako Nos Galan Gaeaf („wieczór zimowy”),  

anglosaskich jako Blodmonath („krwawy miesiąc”), 

nordyckich jako „zimowe noce”. Nazwa Halloween 

jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows'  

E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” –  

wigilia Wszystkich Świętych  .  

W Halloween dzieci i dorośli przebierają się 

za potwory, takie jak wampiry, duchy czy 

czarownice. Pierwsze kostiumy na 

Halloween pojawiły się w 1930 roku,  

wtedy zwyczaj cukierek albo psikus (trick  

or treat) stał się popularny w Stanach 

Zjednoczonych. Dzieci do dziś chodzą  

z pojemnikami na cukierki po okolicy  

i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie 

chce dać im cukierka, może spodziewać się 

w zamian jakiegoś psikusa. Starsza 

młodzież urządza w ten dzień pochody  

na ulicach miast, bawiąc się w ten sposób  

 ze znajomymi.  
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Światowy Dzień Zwierząt to święto, które obchodzone jest 

4 października w dzień wspominania w Kościele 

powszechnym postaci św. Franciszka z Asyżu, patrona 

zwierząt, ekologów i ekologii. Dzień ten został 

ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we 

Florencji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody ŚDZ celebrują organizacje ekologiczne  

i te, które działają na rzecz ochrony zwierząt, a także 

wegetarianie. Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt 

został w Polsce zorganizowany w 1993 roku. 
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Oliwia Małocha 



  

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

W pierwszych dniach października uczniowie  

klasy VIII  odwiedzili Muzeum Lotnictwa  

Polskiego w Krakowie. Podczas jego  

zwiedzania usłyszeli wiele ciekawostek  

na temat sił powietrznych z czasów II wojny 

światowej. Mieli też okazję poczuć się jak głowa 

państwa, i wejść do środka starego samolotu 

prezydenckiego. Mogli również podziwiać 

samoloty, które brały udział w kręceniu filmu  

pt. „Dywizjon 303”. 

 



Kilka dni później ósmoklasiści odwiedzili 

McDonald's w Chrzanowie w ramach zajęć  

z doradztwa zawodowego. Mieli okazję się 

przekonać jak wygląda praca w sieci tych 

restauracji oraz jak może potoczyć się  

ścieżka kariery zawodowej osoby, która  

          się zdecyduje u nich zatrudnić.

                                               

Klasy V i VI odwiedziły z kolei Ogród 
Doświadczeń w Krakowie. Uczniowie  
brali udział w projekcie edukacyjnym  
pod nazwą „wybuchowa lekcja”.  
Z pewnością zdobyte doświadczenia przydadzą  
się kiedyś młodszym koleżankom i kolegom, 
zwłaszcza na lekcjach fizyki i chemii.             
                                            
Najśmieszniejszy był jednak wyjazd do teatru na 
spektakl pt. „Zemsta”. Wybrali się nań uczniowie 
dwóch najstarszych klas. Niestety, spektakl został 
odwołany, o czym dowiedzieliśmy się będąc już 
na miejscu. Wyprawa skończyła się spacerem  
po Krakowie i odwiedzeniu jednej ze znanych 
restauracji z jedzeniem typu fast food. Było 
naprawdę super, bo mieliśmy czas na integrację  
i pobycie z sobą poza przestrzenią klasy.  
 



Podróże po Polsce               
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Cześć! Ja z kolei chciałabym Wam polecić książkę Rafała Kosika 

pt. ,,Felix Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi". 

Felix idzie do nowej szkoły, gdzie poznaje Neta i Nikę, którzy 

chodzą do tej samej klasy co on. Na początku zdemaskują oni 

dwóch, trochę starszych od nich nastolatków, którzy są  

szkolnymi rabusiami. Później Net stworzy Manfreda, czyli 

sztuczną inteligencję. Manfred będzie im pomagał, ale  

do czasu, bo w końcu nieźle namiesza. 

W Warszawie grasuje tak zwany Gang Niewidzialnych Ludzi,  

a jego szefuje mu Morten, który jest... Niestety, nie zdradzę Wam 

tego. W książce tej czeka na Was wiele przygód z tytułową trójką  

i ich przyjacielem, Manfredem, w akcji. 

Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim był Morten lub czemu Nika była 

zawsze taka dziwna... to koniecznie sięgnijcie po tę lekturę.  

Nie znudzicie się przy niej – gwarantuję! Jest w niej mnóstwo 

perypetii, a momentami poczujecie lekki przypływ 

strachu...                                                                     

          



  

 

 


