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Zamiast wstępu 

Dziękujemy, że dotarliście do nas i czytacie ten wirtualny, opóźniony ze względu na panującą 

sytuację numer „Szkolniaczka”. Na razie możemy działać tylko w taki sposób. Wiem, że niektóre 

przygotowane przez nas artykuły w niniejszym numerze mówią o tym, co wydarzyło się już dawno. 

Postaramy się, by kolejne wydanie było już naprawdę wiosenne.  

 Warto poznać kulisty pracy zespołu redakcyjnego. . Wywiad z Panią Martą – nauczycielką 

naszej szkoły  spowoduje, że inaczej spojrzycie na przedmioty, których uczy. Polecam cała serię 

wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu „Przywrócić głos 

Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”. Być może, niektórzy widzieli już ich prace. 

Świąteczny artykuł przypomni nam tradycje wielkanocne. W sporcie jeszcze wspomnienia zimy. 

Kolorowy zajączek dla najmłodszych i porcja żartów na pewno poprawią humor.  

Zachęcamy Was do podjęcia stałej lub okresowej współpracy z nasza  szkolna gazetką.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
Pisanki i Kraszanki 
W naszych koszyczkach wielkanocnych najczęściej 

znajdziemy zwykłe pisanki lub kraszanki, ale istnieje wiele 

innych ciekawych propozycji. 

Pisanki ażurowe są nieco trudniejszą formą ozdabiania. 

Zrobione z wydmuszek gęsich jaj. Mają one wzorki wycinane wiertarką.        

 Sposób wykonania:                                                         

• na wydmuszce narysuj wzór ołówkiem  

• wywierć otwory za pomocą wiertarki             

• włóż wydmuszkę do roztworu z wody z 

wybielaczem 

• pomaluj całość białą farbą akrylową 

 Pisanki drapane to kraszanki z wydrapanym wzorem. 

Przedstawiają one najczęściej kwiaty lub baranki. 

Sposób wykonania :  

• pofarbuj jajka barwnikiem spożywczym  

• wydrap wymyślony wzorek drewnianym patyczkiem 

 

 

 

Jeżeli zapomnieliśmy zakupić barwników 

spożywczych, to nic straconego. Możemy 

uzyskać wspaniałe kolory używając naturalnych 

składników . 

• złoty-łupiny cebuli 

• granatowy-kwiat czarnej malwy 

• lawendowy-kwiat czarnej malwy  

• niebieski-czerwona kapusta 

• zielony-wywar z czerwonej kapusty  

• różowy-burak 
 
 
                                            

Julia Roman  

 
 
 



 

Jak to jest uczyć w naszej szkole 

– wywiad z Panią Martą Gunią 

 
 
Jakie  są wady i zalety pracy nauczyciela? 

-Tak jak wszędzie są zalety i wady.  Jakie główne zalety są  pracy nauczyciela ,myślę że to o 
czym mówiłam , bo można się realizować w ten sposób gdy robi się ciekawe lekcje ,wymyśla dla 
uczniów coś ciekawego. Można się cieszyć jak uczniom  podobają się te lekcje , a z drugiej strony 
wady , wadą jest to że ta praca jest bardzo wyczerpująca. Niektórzy myślą że to jest tak , że sobie 
przyjdziesz powiesz coś, a tak naprawdę to trzeba być bardzo skoncentrowanym. Należy być 
przygotowanym do lekcji i to wszystko dzieje się bardzo szybko i nie ma czasu na odpoczynek. Jak już 
jesteś w szkole to ta intensywność jest niesamowita i to jest bardzo wyczerpujące , ale jak ktoś lubi tą 
pracę to te wady są mniej dokuczliwe. 

 
Jaką najśmieszniejszą sytuację z szkoły pani pamięta? 

-Ja nie wiem czy się mogę do tego przyznać , a rzeczywiście śmiali się i nauczyciele i 
uczniowie. Uczniowie takiego trochę psikusa zrobili. W klasie był szkielet w szklanej gablocie, na lekcji 
stał zaś obok tablicy. I po lekcji jeden uczeń wszedł do gabloty, a drugi go zamknął na kłódkę , a klucz 
wyrzucił. Na szczęście nikomu nic się nie stało ,kłódka musiały być przecinana ,ponieważ klucz się nie 
znalazł. 

 
Jaki był ulubiony Pani  przedmiot szkolny? 

-Ja nigdy nie byłam fanką przedmiotów humanistycznych, i zawsze miałam z nimi trudność 
,zawsze musiałam się ich najwięcej uczyć ,aby mieć dobre oceny. Natomiast wszystkie przedmioty 
ścisłe chemia, matematyka to były moje ulubione przedmioty. Ja wolałam te  przedmioty ,które 
trzeba było zrozumieć ,a nie zapamiętywać bardzo dużo. 

 
Dlaczego lubi pani pracę nauczyciela chemii i biologii? 

-Bardzo lubię moją pracę szczególnie dlatego że pracuję z młodymi ludźmi. Są oni radośni, 
uśmiechnięci i pełni energii co udziela się również mi. Dzięki temu jestem pełna energii. I właśnie z 
tego względu cenię sobie tę pracę. 

 
Jak pani myśli uczniowie chętnie uczą się na pani lekcjach? 

-Myślę że są tacy którzy lubią moje lekcje. Ale na pewno jak w każdej szkole znajdą się tez 
takie osoby które chodzą na te lekcje, bo muszą. 
Od zawsze myślała pani że zostanie nauczycielem? 
-Nie. Nigdy nie przypuszczałam że zostanę nauczycielem. Pamiętam że kiedy jeszcze chodziłam do 
liceum to weszłam do szkoły podstawowej. I trafiłam akurat na przerwę. I oni wszyscy tak biegali i 
hałasowali. To od razu pomyślałam ze tu nie da się pracować. A potem sama zostałam nauczycielem i 
często muszę znosić to na przerwach na dole.  

 
 
Wywiad przeprowadziły: 
Magdalena Sudyk i Zuzanna Bania 

 
 
 



 
 

Puchar Świata i cykl RAW 

AIR 
Puchar Świata (PŚ) w skokach narciarskich 
jest rozgrywany corocznie, pomiędzy 
listopadem a marcem.  Rozrywany jest 
głównie w Europie Środkowej i krajach 
nordyckich, z pojedynczymi konkursami w 

Japonii.   
RAW AIR - cykl zawodów w skokach narciarskich w ramach Pucharu Świata w 
skokach. Pierwszy raz został rozegrany w sezonie 2016/2017.  Na cały cykl składa 
się szesnaście skoków łącznie z kwalifikacjami. 
W Pucharze Świata jak na razie liderem jest Stefan Kraft. Za to nasz rodak-Dawid 
Kubacki jest na 4 miejscu tracąc zaledwie 9 punktów to będącego na 3 miejscu 
Ryoyu Kobayashiego. W pierwszej dziesiątce znajduje się również Kamil Stoch 
który jest na 5 miejscu. 
Natomiast w RAW AIR sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ po 6 skokach 
została wydana decyzja o zakończeniu turnieju spowodowana zbyt dużym 
wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa (COVID-19) w Norwegii. Co 
sprawia, że Kamil Stoch zostaje zwycięzcą po raz drugi w klasyfikacji generalnej 
całego cyklu. To samo stało się w PŚ- został on odwołany po 33 konkursach z tego 
samego powodu co RAW AIR. 
Poniżej znajduje się klasyfikacja generalna PŚ i RAW AIR: 
 PŚ 

1. Stefan Kraft 1659 
2. Karl Geiger 1519            | -140 p 
3. Ryoyu Kobayashi 1178  | -481 p 
4. Dawid Kubacki 1169      | -490 p 
5. Kamil Stoch 1031           | -628 p 

RAW AIR 

1. Kamil Stoch 1162                                                           
2. Ryoyu Kobayashi 1155  | -7 p 

3. Marius Lindvik 1154      | -8 p 

4. Ziga Jelar 1152               | -10 p 

5. Stephan Leyhe 1149     | - 13 p 

 
 
 

      
 Sabina Żaba 



 
     

 
 
 

Gminna Zimowa 
Spartakiada 
 

14.02. 2020 r. na stoku narciarskim 
w Smerekowcu odbyła się Gminna 
Zimowa Spartakiada. Uczniowie 
brali udział w następujących 
konkurencjach: slalom narciarski, 
jazda na „byle czym”, budowle ze 
śniegu. 

 
 

Naszą szkołę reprezentowało 5 osób w slalomie narciarskim: Anita Stec, 
Michał Smyk, Amelia Kempska, Jakub Piątkiewicz, Mateusz Smyk oraz Łukasz 
Górski w jeździe na „byle czym”. 
 

 

 

Tak przedstawiają się wyniki: 

Anita Stec 1 miejsce w kategorii klas 0-III 

Mateusz Smyk 2 miejsce w kategorii klas 

VII-VIII 

Łukasz Górski 1 miejsce w jeździe na 

„byle czym” 

Pozostali uczestnicy spisali się bardzo 

dobrze, ale z powodu dużej konkurencji nie 

udało się im zająć wysokich miejsc.  
 

 
Sabina Żaba 

 

 

 
 
 



 
 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
 
 

 ,,Przywrócić głos Niezłomnym, 
 nieobecnym na lekcjach historii”  
 
 
 

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana 
Pawła II w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów 
szkół podstawowych i środowisk polonijnych Przywrócić głos ks. prałata Bernardyna Dziedziaka 
Niezłomnego kapłana diecezji tarnowskiej. 

 
W naszej szkole odbyły się eliminacje w trzech kategoriach wiekowych (kl.1-3, 4-6, oraz 7-8) 

Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. brygady pilota Stanisława Skalskiego jednego z 
najwybitniejszych  polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; postaci 
świętego Jana Pawła II jednego z najwybitniejszych Polaków, postaci księdza prałata Bernardyna 
Dziedziaka – Niezłomnego kapłana  

Oto wywiady z niektórymi uczestnikami ( reprezentującymi naszą szkołę w etapie 
ogólnopolskim): 
 
Rozmowa z Michałem Zygarowiczem kl.6 praca modelarska: 
  
Redaktor: Jak długo trwały prace przy samolocie?         
Michał Zygarowicz: Około dwóch miesięcy.                  
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne?                       
MZ: Nawet trudne. 
R: Czy ktoś ci pomagał przy samolocie?  
MZ: Raczej nie. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym konkursem? 
MZ: Razem około 150 zł. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
MZ: Lepsze niż piętnaste. 
 
 
 
 
 
 



Rozmowa z Kewinem Iwańskim kl.6 praca modelarska: 
 
Redaktor: Jak długo trwały prace przy samolocie?           
Kewin Iwański: Dwa miesiące.   
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
KI: Bardzo trudne. 
Czy ktoś ci pomagał przy samolocie?                                 
KI: Mama. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym konkursem? 
KI: 80 zł. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
KI: Najlepiej pierwsze. 
 

 
Rozmowa z Patrykiem Jodłowskim kl.6 praca modelarska: 
 
Redaktor: Jak długo trwały prace przy samolocie?                        
Patryk Jodłowski: Około dwa miesiące. 
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
PJ: Średnio trudne.                                                        
R: Czy ktoś ci pomagał przy samolocie?  
PJ: Tata. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym 
konkursem? 
PJ: Około 150 zł. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
PJ: Pierwsze. 
 

Rozmowa z Aleksandrą Karlak kl.7 praca modelarska:  
Redaktor: Jak długo trwały prace przy samolocie?    
Aleksandra Karlak: Kilka tygodni. 
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
AK: Według mnie, trudne, a nawet bardzo trudne.            
R: Czy ktoś ci pomagał przy samolocie?  
AK: Pan Baniak wysyłał mi zdjęcia i dawał wskazówki jak poskładać model, myślę 
że można to zaliczyć pod pomoc.  
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym konkursem? 
AK: Nie zbyt wiele, większość materiałów miałam w domu. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
AK: Jak wszyscy pierwsze. 
 

 
 
 
 
 
 



Rozmowa z Julią Roman kl.6 praca plastyczna: 
,,, 
Redaktor: Jak długo trwały prace przy obrazie?   
Julia Roman: 3 dni. 
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
JR: Nie było łatwo, ale się udało. 
 
R: Czy ktoś ci pomagał przy obrazie? 
JR: Nie. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym 
konkursem? 
JR: Nic. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
JR: Nie mam pojęcia. 
 
 
Rozmowa z Krystianem Leśniakiem kl.7 praca multimedialna:  
 

R edaktor: Jak długo trwały prace przy prezentacji 
multimedialnej? 
Krystianem Leśniakiem: Kilkanaście dni, ale mi się usunęło 
i potem kilka godzin. 
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
KL: No tak średnio bym powiedział. 
R: Czy ktoś ci pomagał przy prezentacji? 
KL: Nie. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym 
konkursem? 
KL: Nie wydałem żadnych pieniędzy. 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
KL: Pierwsze oczywiście. 

 
Rozmowa z Norbertem Jodłowskim kl.1 praca plastyczna: 
 
Redaktor: Jak długo trwały prace przy obrazie? 
Norbert Jodłowski:4 dni.   
R: Jak bardzo to zajęcie było trudne? 
NR: Niezbyt łatwe.                                                     
R: Czy ktoś ci pomagał przy obrazie? 
NR: Rodzice. 
R: Ile pieniędzy wydałeś na prace związane z tym konkursem? 
NR: 5 zł 
R: Które miejsce chciałbyś zająć? 
NR :Jak najlepsze. 
 
 
 



Jak pracuje redakcja 

„Szkolniaczka” 

 

„Szkolniaczek” to gazetka szkolna 

redagowana przed uczniów i dla uczniów. 

Członkowie naszej redakcji to uczniowie i 

uczennice klas V-VII, którzy wyrazili chęć 

pracy jako szkolni dziennikarze. 

 Jak pracujemy?  

 Przed wydaniem kolejnego numeru 

zbieramy się i naradzamy, o czym 

chcielibyśmy napisać. Zastanawiamy się , 

jakie tematy byłyby atrakcyjne dla 

czytelników. Chcemy informować o tym, 

co zdarzyło się  w szkole, pisać o sprawach 

, które nas interesują.  

 

Chcemy też by w Szkolniaczku było 

miejsce dla najmłodszych czytelników.  

 

Potem każdy wybiera dla siebie 

artykuł, który napisze. Przygotowujemy teksty, później musimy je przygotować 

do druku. Zaplanować , w którym miejscu będą umieszczone, odpowiednio 

ułożyć na stronie, dopracować grafikę i 

ilustracje. Potem drukujemy i składamy numer.  

Teraz już „Szkolniaczek” może trafić do 

Was.   

 
 



 
 

Pora na rozrywkę: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiosenno- wielkanocny 

zajączek do kolorowania 
 
I porcja żartów: 
 
 
Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:  
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Pali się, czy co?  
- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.   
 
 
 - Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien twojemu tacie 
nikt nie pomagał? 
 
 
 - Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: "Jak trzeba się uczyć?". 
 Jasio napisał: 
- "Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. 
- Im więcej umie, tym więcej zapomina. 
- Im więcej zapomina, tym mniej umie. 
- Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!". 
 
 
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 
- Bo nie mogę się obudzić na czas… 
- Nie masz budzika? 
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.    
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