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O szkole  

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie to mała szkoła, do której uczęszczają uśmiechnięci i kreatywni 

uczniowie oraz pomysłowi nauczyciele. W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 81 uczniów. 

 
Dyrektor:  Lidia Łukasik 

Nauczyciele:  Tomasz Bomba 

Dominika Izworska 

Beata Gromczyńska 

Beata Walas-Gamrot 

Agnieszka Pawlik-Janica 

Monika Rogoż 

Agnieszka Rusnak 

Ks. Krzysztof Dynarowicz 

Maria Tokarczyk 

Alicja Adamczyk 

Dorota Śliwa 

Piotr Rutka 

 

W szkole dużo się dzieje. Wszechstronny rozwój uczniów jest priorytetowym zadaniem zespołu nauczycieli, 
którzy współpracując z Rodzicami i środowiskiem lokalnym starają się wyrównywać szanse edukacyjne 
wszystkich uczniów. 
 

 

Działo się … 
 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018 
4 września z radością i zapałem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

W wierszach i recytacjach wspominaliśmy rocznicę wybuchu 

II Wojny Światowej – tragicznego września 1939 roku. Piosenka: 

„Witaj szkoło” i przygotowane przez dzieci i panią Beatę 

Gromczyńską inscenizacje przypomniały nam wakacyjne przygody, miłe chwile odpoczynku i uzmysłowiły 

początek kolejnego roku wspólnych zmagań i wyzwań, pracy i przyjaźni. Pani Dyrektor powitała wszystkich 

zebranych, przypomniała o realizowanym w czasie wakacji projekcie pn Wakacje z COOLturą, nakreśliła 

nowe cele edukacyjne i wychowawcze 

w najbliższym czasie. Atmosfera 
zdobywania wiedzy i współpracy znowu 

wypełniła wszystkie klasy w naszej szkole.  

Konkurs fotograficzny: ,,Najpiękniejsze 

miejsca w Żegiestowie- historia 

i teraźniejszość'', rozstrzygnięty! 

1 miejsce- Miłosz Izworski 

2 miejsce- Patrycja Łomnicka 

3 miejsce- Kamil Tokarz. 

Gratulujemy! 

Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali upominki- ramki na zdjęcia. 
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Międzynarodowy Dzień Kropki 
15 września obchodziliśmy po raz pierwszy 

Międzynarodowy Dzień Kropki. Na pierwszej 

godzinie lekcyjnej poznaliśmy bohaterkę krótkiego 

filmiku rysunkowego i książki, dziewczynkę, która 

dzięki narysowaniu na kartce pierwszej kropki 

dowiedziała się czegoś o sobie i o tym, że ma talent. 

My zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kreatywność. W tym dniu 

odbył się konkurs talentów: "Pokaż nam swój talent", w którym dzieci 

prezentowały swoje liczne pasje i uzdolnienia, a jury oceniało występy 

konkursowe. Wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe i godne uwagi. 

Przyznana została nagroda publiczności i nagrody konkursowe.  

I miejsce - Kamil Tokarz 

II miejsce - Wojciech Lis 

III miejsce - Julia Jakiel 

 

Wojtek- nagroda publiczności. 

Rozwijajmy i uczmy się prezentować swoje talenty. To dobry początek każdego roku szkolnego. Spotkanie 

uświetniły ciasteczka – gwiazdki przypominające o talencie tkwiącym w każdym z nas. Wszystkim 

dzieciom – gratulujemy talentu. Pamiętajmy o różnorodności zdolności, którymi jesteśmy obdarowani 

i o tym, że każdy ma talent i należy go nieustannie poszukiwać. 

 
Wycieczka do rezerwatu "Biała Woda" 
W dniu 27.09.2017 r. udaliśmy się na rajd sportowo- 

turystyczny. Wyjechaliśmy autokarem o 8 rano spod 

szkoły do Kosarzysk. Wszyscy gotowi, odpowiednio 

ubrani i z uśmiechami na twarzy. Na miejscu 

zapoznaliśmy się z mapą i szlakami którymi 

będziemy podążać, jak również zostały nam 

przypomniane zasady jakie nas obowiązują podczas 

rajdu. Następnie w towarzystwie coraz większych 

promieni słonecznych, udaliśmy się przez Suchą Dolinę w kierunku Bacówki na Obidzy. 

Po kilkunastominutowym odpoczynku ruszyliśmy w stronę Rezerwatu Biała Woda, gdzie napotkaliśmy na 

wiele zwierząt takich jak: psy pasterskie, konie, owce, barany, kozy, z bliska zobaczyliśmy chatki juhasów 

jak również cudowne widoki. Następnie szlakiem 

niebieskim podążaliśmy w drogę powrotną, głodni, 

zmęczeni ale pełni nadziei że dojdziemy do długo 

wyczekiwanego ogniska. Gdy już zostały nam 

resztki sił, a w naszych brzuchach coraz głośniej 

burczało zobaczyliśmy znak > Bacówka na Obidzy 

10 minut> . Wówczas zdaliśmy sobie sprawę że 

już prawie jesteśmy. Rozpaliliśmy ognisko, 

zjedliśmy kiełbasę i zmęczeni, ale szczęśliwi 

wróciliśmy do domów. 
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Wizyta w Agrozagrodzie w Moszczenicy 
2 października uczniowie klas 0, 2,3 odwiedzili 

Agrozagrodę w Moszczenicy. Atrakcja goniła atrakcję: 

pisaliśmy gęsim piórem, przybijaliśmy ziemniaczane 

pieczątki, poznaliśmy tajemnice życia pszczół, świnek 

morskich, kur, gęsi, perliczek, kaczek, owiec, kóz, 

strzelaliśmy z łuku, kosztowaliśmy miodu z pasieki 

gospodarzy, wykopaliśmy pół przyczepki ziemniaków i na koniec zjedliśmy kiełbaskę z ogniska, która 

dodała mocy i pomogła zebrać siły na zabawę na placu zabaw  To był długi, słoneczny i udany dzień, ale 

było fajnie...  

 

Teatrzyk kukiełkowy  
6 października gościliśmy 

w Szkole ,,Królową Śniegu''- 

teatrzyk kukiełkowy. Morał 

z bajki płynął taki, że nie 

pieniądze, ale miłość 

i przyjaźń to prawdziwe 

bogactwo  

 

Dzień Edukacji Narodowej 
13 października uroczysta Akademia wprowadziła 

w nasze szkolne progi pierwszoklasistów. Pierwszaki 

pięknie deklamowały wiersze i śpiewały piosenki, ich 

rodzice oraz uczniowie klasy piątej wspierali starania 

i wysiłki, obserwując - od tej chwili już uczniów – 

z dumą. Wszyscy śmialiśmy się słuchając abecadła 

szkolnych pojęć i terminów, które dla klasy pierwszej 

przygotowali ich starsi koledzy, obiecując pomoc 

i opiekę. Po ślubowaniu przewodniczący i zastępca 

samorządu szkolnego złożyli nauczycielom życzenia i wręczyli wykonane przez siebie upominki - z okazji 

Dnia Nauczyciela. A wszystko to przy dźwiękach piosenek Żegiestowskiej Bukowiny i Julii Jakiel. 

Dziękujemy! 
 

Zbiórka artykułów dla dzieci z sierocińców we Lwowie! Zebraliśmy ubrania, 

maskotki, zabawki, artykuły żywnościowe, higieniczne, a także książeczki 

i kolorowanki. Wszystkim darczyńcom - DZIĘKUJEMY!! 

  

Code Week 2017 w naszej Szkole. 

Scratch Junior w klasie I, Scottie Go 

w klasie II, a w piątej Scratch. 

 

 
 
Wizyta Pana Policjanta. Już wszyscy wiedzą jak się 

uchronić przed niebezpieczeństwem w realu i w sieci. Teraz 

pozostaje tylko stosować się do wskazówek. 
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Goście z Ukrainy 
Gościliśmy (23. X) nauczycieli z Ukrainy. 

Swoją wizytę rozpoczęli w kl. I, gdzie 

oglądali lekcję języka polskiego 

i wprowadzenie litery ,,d''. Następnie 

zobaczyli przedstawienie pt. ,,Legenda 

o Smoku Wawelskim", które przybliżyło 

im naszą kulturę. Bardzo serdecznie 

witamy w Polsce. 

 

Historia miłosna … 
Prace renowacyjne pomnika Państwa Wojdattów zostały zakończone. 

A historia, którą poniżej pragnę Państwu przybliżyć jest prawdziwa, 

opowiedziana żywym językiem przez pana Stefana Bugno, który był uczniem 

szkoły założonej przez Marię i Edwarda Wojdattów. 

Dziś można śmiało powiedzieć, że to jedna z ładniejszych miłosnych historii 

tamtych lat. Otóż płk Edward Wojdatt brał udział w walkach na Węgrzech 

w czasie I wojny światowej. Niestety został ranny na froncie. Następnie 

aresztowany/pojmany i skazany na śmierć. Kiedy czekał na egzekucję, jego 

rany opatrywała młoda sanitariuszka -Maria. Dziewczyna bardzo polubiła 

płk Edwarda i postanowiła pomóc mu uciec z niewoli. Ryzykując swoim 

życiem, pod osłoną nocy, ukrytego w brudnych prześcieradłach, wyprowadziła 

na wolność. 

Po pewnym czasie, pułkownik powróciwszy do zdrowia, wyruszył z Węgier do 

Żegiestowa, gdzie przed wojną mieszkał z żoną i dwoma synami. Na miejscu 

dowiedział się, że jego żona umarła.  

Gdy minął czas żałoby, postanowił odnaleźć sanitariuszkę-Marię, która uratowała mu życie. Od tamtego 

bowiem momentu często wracał myślami do chwil, kiedy śliczna, młoda dziewczyna z wielką troską 

opatrywała jego rany. Po pewnym czasie udało mu się dotrzeć do kobiety, której tyle zawdzięczał. Ich miłość 

rozbłysła jasnym światłem.  

Odtąd, będąc już małżeństwem, udowadniali swoimi postawami, że można razem patrzeć w niebo, mocno 

stąpając po ziemi.  

Dzięki Pani Marii powstała Prywatna Powszechna Szkoła im. Św. Teresy, która mieściła się w Pensjonacie 

„Zamek”, którego właścicielem był płk Edward Wojdatt. Szkoła Podstawowa w Żegiestowie w tym roku 

obchodzi 82-lecie. 

 

Śniadanie daje moc 
6 listopada u pierwszoklasistów było gwarnie, wesoło, 

kolorowo i zdrowo. Kolejny raz zorganizowaliśmy DZIEŃ 

ŚNIADANIE DAJE MOC. Dzieci poznały 12 zasad 

zdrowego odżywiania oraz odkryły, że piramidy są nie tylko 

egipskie, ale również żywieniowe. Potem z zapałem obierały, 

kroiły, siekały i dosmaczały sałatkę owocową. Niezawodne 

mamy: pani Renata, pani Kinga, pani Natalia zrobiły 

pyszny sok owocowo-warzywny i usmażyły chrupiące gofry. 

Babeczki pani Ani rozpływały się w ustach. Mniam, lubimy 

takie dni w szkle i już zaplanowaliśmy jadłospis na 

śniadaniowy dzień w przyszłym roku. Wychowawczyni i dzieci pięknie dziękują MAMOM! 
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Święto Niepodległości 2017 
W piątek 10 listopada uroczyście obchodziliśmy 

Narodowe Święto Niepodległości. Przypomnieliśmy sobie ważne fakty 

z historii Polski, która po 123 latach, w 1918 roku odzyskała wolność 

i niepodległość. Klasa 6 przygotowała współczesną inscenizację, która 

miała nam wszystkim uświadomić jak ważną sprawą dla nas 

wszystkich, Polaków jest wiedza historyczna i pamięć o tych, którzy oddali życie byśmy mogli uczyć się 

i pracować w wolnym kraju. Po przedstawieniu wszyscy razem śpiewaliśmy pieśni wojskowe i patriotyczne. 

Przedszkolaki przygotowały z tej okazji biało- czerwone chorągiewki. 

 

Uniwersytet Wolnego Czasu 
Mijający 2017 rok był dla starszych mieszkańców, seniorów 60+ z Żegiestowa i dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Żegiestowie, wyjątkowy. Fundacja Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie w współpracy ze 

Szkołą i Biblioteką Publiczną od marca do listopada 2017 roku, zrealizowała zadanie przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego pn Uniwersytet Wolnego Czasu. W projekcie wzięły udział pary 

dziadek (lub babcia) i wnuczek (lub wnuczka) albo pary senior – junior, składające się z par sąsiedzkich, 

które wyraziły chęć wspólnego działania. Czas przewidziany do zrealizowania projektu spędziliśmy 

niezwykle twórczo, pracowicie i bardzo przyjemnie. Różnorodne formy aktywności kulturalnej, sportowo-

rekreacyjnej, warsztaty kulinarne, teatralne i komputerowe, pozwoliły na wspaniałą integrację miedzy 

i wewnątrzpokoleniową, rozwijanie zainteresowań i pasji. Na podstawie tych spotkań powstał mały zbiorek 

przepisów pt. „Przepisy kulinarne z terenu Sądecczyzny” oraz śpiewnik starych, niezapomnianych piosenek.  

Został on później wykorzystany w czasie listopadowego Dnia Seniora, podczas którego uczciliśmy 

naszych drogich seniorów przedstawieniem teatralnym w wykonaniu dzieci i wspólnym śpiewaniem wraz 

z zaproszonym na tę uroczystość zespołem regionalnym „Żegiestowska Bukowina”. Uniwersytet Wolnego 

Czasu zadbał również o zdrowie i kondycją fizyczną swoich studentów. Odwiedziliśmy w tym celu 

kąpielisko termalne w Vrbovie na Słowacji skorzystaliśmy z bazy zabiegowej w Domu Sanatoryjnym 

„Wiktor – Cechini” na Łopacie Polskiej w Żegiestowie. Niezwykle interesującą stroną naszych spotkań były 

wyjazdy: do teatru do Tarnowa, do Filharmonii do Krakowa a także na zamek do Starej Lubowni. 

Uniwersytet Wolnego Czasu działał pod szyldem twórczej i aktywnej integracji 

międzypokoleniowej, pozwolił zacieśnić więzi rodzinne i sąsiedzkie, dał nam przyjemne, serdeczne, pełne 

radości i uśmiechu chwile. 

 

Konkurs wierszy Marii Konopnickiej 
W dniu 1. 12. 2017 w naszej szkole odbył się szkolny etap 

corocznego konkursu recytatorskiego: „Pojedziemy w cudny 

kraj z poezją Marii Konopnickiej”. Dzieci recytowały 

przygotowane wiersze, prezentowały swoje umiejętności 

aktorskie i językowe, uczyły się trudnej sztuki publicznych 

wystąpień. Pierwsze miejsce zajęli: Oskar Ryś i Kamil 

Tokarz, drugie: Robert Parcz i Filip Tokarz, trzecie: Wiktoria Izworska i Gabrysia Czerwińska. Pozostali 

uczestnicy zostali wyróżnieni. Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali szkołę w drugim etapie 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 9. 12 odbędzie się 

w Dworku Starostów finał konkursu. Na imprezę został zaproszony pan Waldemar Cichoń autor 

popularnej książki dla dzieci: „Cukierku ty łobuzie”. 
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Wycieczka dzieci z klas I-III do Krakowa 
Filharmonia: 

,,Muzyka jak ocean'', 

wizyta w Muzeum 

Narodowym 

w Sukiennicach oraz 

spacer po Rynku. 

 

 

Wycieczka do Krakowa dzieci z klas IV- VII. 

Zwiedziliśmy Podziemia Rynku i obejrzeliśmy sztukę 

w Teatrze Współczesnym pt.: ,,Opowieść wigilijna''. 

To już ostatnia wycieczka z projektu COOLturalne 

Podróże. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za 

napisanie projektu i pomoc w jego realizacji. 

 

 

Dzień Seniora  
Dnia, 20 listopada w Szkole Podstawowej w Żegiestowie 

odbyła się uroczystość związana z Dniem Seniora i 

zamknięciem zadania realizowanego przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego pt. „Uniwersytet 

Wolnego Czasu”. Podczas spotkania towarzyszył nam Zespół 

Regionalny „Żegiestowska Bukowina”. 

 

Andrzejki 2017 
W andrzejkowe popołudnie w naszej szkole mali 

i duzi świetnie się bawili. Nie brakowało atrakcji: 

można było zrobić zabawne zdjęcie w fotobudce, 

pomalować twarz w fantazyjne wzory, popisać się 

pomysłowością w doborze stroju czy przebrania, 

wywróżyć sobie przyszłość, obejrzeć nowoczesne tańce 

w wykonaniu szkolnej grupy tanecznej , zdobyć 

nagrodę w licznych konkursach, ale przede wszystkim 

potańczyć i pośpiewać w rytmie ulubionych przebojów. 

Do zabawy zagrzewał zawodowy didżej, a mamy 

drugoklasistów zadbały o poczęstunek. Czas pokaże, czy spełnią się wróżby, ale zabawę wszyscy opuszczali 

w doskonałych humorach. 

 
 

Przyjechał. Wbrew prawom fizyki, natury 

i wszystkim prawom. Św. Mikołaj 
z mnóstwem prezentów wraz 

z towarzyszami: Aniołem i Diabłem, 

którego bali się nawet najtwardsi 

uczniowie  Dziękujemy i do zobaczenia 

za rok  
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Sportowe sukcesy. Gratulacje!!! 
W dniu 21 listopada 2017 roku w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Złockiem odbył się Halowy Turniej Piłki 

Nożnej chłopców klas 1- 3. W turnieju udział wzięło aż 6 szkół 

podstawowych m.in. Szkoła Podstawowa w Powroźniku, Zespół 

szkolno- Przedszkolny w Złockiem, Szkoła Podstawowa 

w Miliku, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku, Szkoła 

podstawowa w Andrzejówce, jak również nasza szkoła. Turniej 

cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem co przełożyło się na 

świetną atmosferę i piękne mecze w których prym wiedli chłopcy 

z naszej szkoły wygrywając 5 meczy i tylko jeden remisując! 

Chłopcy zajęli 1 miejsce i z wielką radością odebrali z rąk pani 

dyrektor ogromy puchar i prezenty . Oby więcej takich turniejów i meczy!!! 

W dniu 07.12.2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynie 

odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt dla szkół 

podstawowych. Ze znakomitej strony pokazały się uczennice naszej 

szkoły zdobywając 2 miejsce. W pierwszym meczu nasze dziewczyny 

pokonały zespół Szkoły Podstawowej z Powroźnika aż 9 :1. Z bardzo 

dobrej strony pokazała się w tym meczu Magdalena Toczek 

zdobywając aż 8 bramek. W finale spotkaliśmy się z drużyną Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Złockiem gdzie prowadząc 3 : 0 do 

pierwszej połowy niestety zremisowaliśmy 3:3 i w ostatecznym 

rozrachunku z gorszym bilansem bramkowym zajęliśmy miejsce 2. 

Dziewczyny z dużym niedosytem ale z uśmiechem na twarzy wróciły do szkoły, z wielkim pucharem 

i drobnymi mikołajkowymi upominkami.  
 

Od przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI” 
Szkoła Podstawa wraz z Przedszkolem w Żegiestowie włącza się w realizację programu pn. „Od 

przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI”, który koordynowany jest 

przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „EKO POPRAD”. Projekt uzyskał 

dofinansowanie ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE 

„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”. 

Kluczowym założeniem projektu jest: 

1. przeprowadzenie aktywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat stanu powietrza 

i czynników wpływających na ten stan, oddziaływania powietrza na stan zdrowia mieszkańców, 

2. przekazanie informacji na temat obowiązujących przepisów, promowanie takich rozwiązań 

i działań, które mają na celu poprawę stanu powietrza, a także realizowanych przez gminę 

programów i dotacji w obszarze jakości powietrza. 

Zgodnie z programem kampania skierowana jest do wszystkich grup społecznych począwszy od dzieci 

przedszkolnych (5-6 lat) i dzieci szkolnych z klas I-III z terenu miasta i gminy w myśl zasady „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci..", a skończywszy na seniorach i mieszkańcach gminy 

Muszyna. Planuje się, że projekt obejmie zasięgiem ok. 650 dzieci, 60 -u seniorów, a informacja o projekcie 

dotrze do 4.000 gospodarstw domowych w gminie. 

W Żegiestowie warsztaty ekologiczno-edukacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 07 lutego 2018r. 

W warsztatach udział weźmie 57 dzieci, w tym 32 z klas I-III oraz 25 dzieci z przedszkola. W trakcie 

warsztatów dzieci znajdą odpowiedzi na pytania: Co to jest SMOG, skąd się bierze, jaki ma pływ na ludzi 

i środowisko, jak można z nim walczyć?, co należy robić, aby dbać o powietrze ze wskazaniem jakie 

praktyki są nieprawidłowe (np. palenie w piecach odpadami itp.) i jak chronić własne zdrowie. 

Więcej informacji na temat realizowanego programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna tj. www.muszyna.pl. 
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Godzina Kodowania. (The Hour of Code) 
Nasza szkoła włączyła się w ogólnoświatową akcję. Tym razem kodujemy 

z Cody Roby. Grę otrzymaliśmy od Ministerstwa Cyfryzacji za udział 

w październikowej akcji COOD WEEK. Programujemy ponieważ 

programowanie jest językiem przyszłości! 

 
Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy  

w Muszynie: 
Przygotowaliśmy ozdoby choinkowe, stroiki, poduszki, itp. 

Otrzymaliśmy od Darczyńców 24 vouchery i jako Losy Szczęścia 

przekazaliśmy do Szkoły w Muszynie, gdzie w niedzielę od godziny 

14 można było je wylosować w loterii fantowej. Dziękujemy 

organizatorom ponieważ był to bardzo miły i dobrze zorganizowany dzień. Serdeczne podziękowania 

składamy Pani Katarzynie Januszkiewicz- Maciejewskiej, Pani Danucie Marczyk, Pani Karolinie 

Zawiślan, Pani Elżbiecie Ryś, Pani Barbarze Parcz, Pani Kindze Jakiel, Pani Annie Dudzie, Pani Alicji 

Maślance, Pani Dominie Izworskiej i wszystkim współorganizatorom naszego szkolnego kramiku.  

 

Jasełka 

 

Kamil Tokarz, zdobył I miejsce  
w Gminnym Konkursie 

Recytatorskim, recytując 
wiersz: ,,Stefek Burczymucha''- 

Marii Konopnickiej. 
Gratulujemy! 
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Konkurs Kolęd 2018 
Jak co roku w naszej szkole odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wszyscy 

przypomnieliśmy sobie teksty i atmosferę najbardziej znanych i tradycyjnych 

ale także tych nowoczesnych kolęd. Utwory oceniano w kategoriach: klasy 

młodsze I-III i klasy starsze IV- VII. Wygrali i zostali wyróżnieni: Adrian 

Łacny, Oskar Ryś i Wiktoria Izworska z dzieci młodszych oraz: Wojciech 

Lis, Mikołaj Izworski, Julia Jakiel, Zosia Jarzębak, Robert Parcz – starsi. 

Wszyscy chcemy kultywować tradycję kolędowania. 

 

Święto Naszych Babć i Dziadków 
W dniu 22.01.2018 w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Babci 

i Dziadka. Piosenki klas: I i III rozweseliły oczekujących. Klasa IV 

przygotowała zabawne inscenizacje i taniec z własną choreografią. 

Klasy starsze wybrały formę kabaretową i poetycką: przygotowały 

kabaret, wiersze własnego autorstwa i wywołujący salwy śmiechu 

taniec Babuszek. Wszystko po to by uradować kochane Babcie 

i kochanych Dziadków. Jak zostało powiedziane: Babcie bywają 

różne, domowe, podróżne lecz zawsze wspierające i kochające nas 

wszystkich, zwłaszcza swoje wnuki. KOCHANI – dziękujemy, że jesteście wsparciem i jasną stroną 

dzieciństwa swoich wnuków. 

 

,,Kolorowy ptak'' 
W ramach obcowania ze sztuką, o którą zadbała Pani Dyrektor, 

sponsorując przedstawienie, obejrzeliśmy baśń ,,Kolorowy ptak''. 

Dobro i miłość zwyciężyły, pomimo trudności losu, a główni 

bohaterowie żyli długo i szczęśliwie  Dziękujemy. 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 

6 lutego. To ważne święto, bo z internetu 

korzysta już prawie połowa ludzi na świecie, 

a w Polsce ok. 26 mln. Hasło tegorocznego święta 

to "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". 

Warto uważnie czytać informacje porozwieszane 

w różnych miejscach w szkole. Przypominamy 

w nich podstawowe zasady zachowania w sieci. Wszystkie klasy oglądają w tym dniu filmiki z serii "Owce 

w sieci". Zachęcamy do obejrzenia tych, których nie udało się obejrzeć na lekcji. Są na stronie Fundacji 

Dzieci Niczyje,(http://dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci) która jest jednym z organizatorów tego Święta.  
 

,,Wyślij pączka do Afryki'' 
Kolejna akcja zakończona sukcesem! 

400zł!! wpłynie na konto Misjonarzy 

Kapucynów (kwota zwiększyła wraz 

z nadejściem Tłustego Czwartku) 

i pozwoli im wspierać 

potrzebujących w Afryce. Wszystkim 

mamom, tatusiom, babciom 

i dziadkom bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji pączkami z: bananami, serków waniliowych, 

lukrem lub cukrem pudrem, pieczonych i smażonych! Następna akcja już za rok, a już jutro Tłusty 

Czwartek...  Smacznego! 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci
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Warsztaty ekologiczne 
7 lutego Bocian Żegiestowski spotkał się w naszej 

szkole z Bocianem Wojtkiem z Muszyny- obaj 

zawalczyli o czyste powietrze w naszej gminie. W tym 

dniu zajęcia klasowe zastąpiliśmy warsztatami 

ekologicznymi pt. SOS DLA O2. Uczniowie klas I-III 

oraz przedszkolaki dzielnie rozprawili się ze smogiem. 

Poprzez krzyżówki, rebusy, zabawy muzyczno- ruchowe 

podnosiliśmy świadomość ekologiczną naszych 

dzieciaków, bo przecież czym skorupka za młodu 

nasiąknie… Było wesoło, ciekawie, kolorowo. Taka 

nauka na pewno na długo zapadnie w głowę i serce. Kto, jak nie my i kiedy, jak nie teraz ? Niech hasło 

LUDZKIE PLEMIĘ- DBAJ O ZIEMIĘ! niesie się szeroko!!! Zajęcia odbyły się w ramach programu pn. „Od 

przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI”, który koordynowany jest 

przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „EKO POPRAD”.  
 

Zabawa karnawałowa już wybrzmiała 

dzięki DJ Rafiemu. Były tańce, hulanki, 

konkursy: na sprytnego tancerza, 

najpiękniejszy strój i duuuużo pączków, 

których zjedzenie bez oblizania się okazało się 

niezwykle proste... Zwycięzcom gratulujemy! 

 

Łyżwy, sanki, narty... Aktywność 

fizyczna- to co dzieci lubią najbardziej  

W zdrowym ciele zdrowy duch! Jak zawsze 

wspomógł nas finansowo Pan Robert. Dzięki 

jego ofiarności dwie grupy dzieci śmigają na 

Wierchomli. Dziękujemy też Panu Arturowi za 

wydeptane ścieżki i Państwu Maciejewskim za 

transport i opiekę nad dziećmi! 
 

Park Trampolin Ninja Jump. Świetna zabawa! 

Film pt. ,,Cudowny chłopak" wzruszył 

nawet największych twardzieli, ale 

pewnie żaden się do tego nie przyzna  

Było miło, wzruszająco i pouczająco! 
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Gościliśmy podróżnika- Pana Marcina Janika. 

Przenieśliśmy się w Góry Kaukazu oraz państwa z nimi 

graniczące. Mogliśmy 

przymierzyć czapkę- papachę, 

która świetnie chroni przed 

tamtejszym mrozem, poznaliśmy 

tradycje: mężczyźni i kobiety 

spożywają posiłki w osobnych 

pomieszczeniach, nie ma stołów, 

aby zjeść posiłek, wystarczy rozścielić na podłodze ceratę i usiąść na poduchach. 

Podczas żniw mężczyźni odpoczywają podczas gdy kobiety i osołki pracują od 

świtu, do zmierzchu... Owiec pilnują owczarki kaukaskie, którym obcinania się 

uszy, aby dzikie zwierzęta podczas walki ich nie raniły. W wioskach Gruzji 

budowano w domach wysokie wieże, ponieważ obowiązywało ,,Prawo Krwi'' czyli 

zemsta za śmierć, na dorosłym, męskim członku rodziny. Była to bardzo ciekawa 

i pouczająca wirtualna wycieczka. 

 

Dzień Matematyki został zorganizowany, jak piszą 

pomysłodawcy akcji „aby dać uczniom trochę 

odmiany w nauce matematyki. Udział w grach 

i zabawach 

matematycznych 

ma na celu 

pokazać jasną 

stronę tej nauki.” 

Nasza szkoła już po raz drugi bierze udział w tej akcji. „Matematyka do 

kuchni” to temat przewodni tegorocznego Dnia Matematyki. Uczniowie 

pracowali w grupach zespołowych (wybrani losowo uczniowie z kl IV-VII). 

Większość zadań wymagała szybkiego, logicznego myślenia i zespołowej 

konsultacji. Zabawa była przednia! Wygrała grupa III z przeważającą 

grupą uczniów klasy V. GRATULUJEMY!! 
  

Warsztaty z doradztwa zawodowego  
20 i 21 marca uczniowie klasy VII uczestniczyli w warsztatach 

z doradztwa zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery 

w Krynicy-Zdroju. 

 

Klub Aktywnego Seniora 
4 kwietnia rozpoczęliśmy projekt: Klub Aktywnego Seniora! 

W doborowym towarzystwie będziemy rysować, śpiewać, haftować, 

podróżować, poznawać najnowsze technologie i obce języki. 

Stworzyliśmy superportrety: Superbabci, Superwnuczki 

i Superwnuczka- już jest SUPER, a to dopiero początek  

 

 
Wiosenne dzieło klasy III tworzone przy muzyce 

Vivaldiego 
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Lekcja przyrody 
Do Biblioteki Publicznej przybył w kwietniu bardzo miły gość, pan 

Aleksander Sowa. Opowiadał 

dzieciom o bukach, które rosną 

w Żegiestowie od wieków, 

i o sosnach które zostały 

posadzone przez człowieka. 

Dowiedzieliśmy się jakie 

zwierzęta zamieszkują 

żegiestowskie lasy i jakie są ich 

zwyczaje. To była piękna lekcja 

przyrody. 

 

W Klubie Aktywnego 
Seniora odbyły się warsztaty 

kulinarne, w których królował 

ziemniak. Wariacje na temat 

ziemniaka pokazały, że niczego 

nie można być pewnym i zwykłe 

placki ziemniaczane mogą okazać się niezwykłe. Wszystkim 

paniom dziękujemy za cierpliwość. I tak tworzy się legenda  

 

Bajka o szczęściu 
18 kwietnia w naszej szkole odbyło 

się przedstawienie kukiełkowe pt. 

"Bajka o szczęściu" 

zainscenizowana przez Teatr 

Kukiełkowy z Nowego Sącza. Była 

to opowieść o tym, jak ważna w życiu jest przyjaźń. Piękne kukiełki 

i dekoracje oraz ciekawie przedstawiona fabuła bardzo 

zainteresowały wszystkich uczniów. 

 

Akademia Małego Inżyniera 
Realizujemy projekt pn „Akademia Małego Inżyniera”. 

Celem projektu jest zdobywanie umiejętności 

budowania i programowania robotów z klocków 

LEGO We Do 2.0. Dzięki uzyskanemu 

dofinansowaniu z MiGU Muszyna zakupiliśmy 

5 zestawów klocków. Zestaw zawiera klocki LEGO 

oraz jeden silnik, dwa czujniki i hub, który łączy 

zbudowany model z komputerem. Przy pomocy 

prostego wizualnego języka programowania można 

powołać roboty do życia. Dzięki przyjaznemu 

podejściu, zestaw pokazuje dzieciom, że nauka może 

być zabawą – jest inspirująca i interesująca zarazem. 

Dzieci uczą się skomplikowanych zagadnień z dziedzin 

fizyki, inżynierii i programowania, a jednocześnie rozwijają zdolności motoryczne i umiejętności 

poznawcze. Wszystko to podczas zabawy klockami LEGO. 

Rozpoczęliśmy już zajęcia w najmłodszych klasach II i III. Uczniowie radzą sobie świetnie! 

Uczeń naszej szkoły -
Mikołaj Izworski,  
zdobył II miejsce  

w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 

- na szczeblu powiatowym 
i IV miejsce na szczeblu 

wojewódzkim! 
Gratulujemy! 
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ROBOZOO 
ROBOZOOO to tytuł 

projektu, który realizujemy 

wspólnie z grecką szkołą 

z Zevgolatio. Wspólnie 

wybraliśmy logo projektu, 

głosując na prace 

przygotowane przez polskie i greckie dzieci. Projekt oparty 

o koncepcję nauczania STEM (Science, Technology, Engineering, 

Math) pozwala na zdobywanie wiedzy o zwierzętach i przyrodzie 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii m.in. klocków 

LEGO WE.DO, robotów, języków programowania. 

Platformą współpracy jest eTwinning - społeczność szkolna, 

gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) 

współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. 

Wspólnie z greckimi kolegami uczniowie klasy III uczą się języka angielskiego. Wspólny test z nazewnictwa 

zwierząt rozwiązywali korzystając z programu quzzis. Inspirujemy się nawzajem budując zwierzęta-roboty 

z klocków LEGO. Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie wykonali kartki świąteczne w Scratchu dla 

naszych kolegów. Dokonania uczniów można śledzić na specjalnej platformie twinspace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

XVI Konkurs Przyrodniczy 
24.04.2018r odbył się w naszej szkole, już po raz XVI, Konkurs 

Przyrodniczy. Wzięli w nim udział uczniowie z 4 szkół podstawowych 

z gminy Muszyna oraz ze Szkoły Podstawowej w Wierchomli. 

Rozwiązywany test, którego tematem przewodnim była ochrona 

powietrza, nie był łatwy. Jednak uczniowie w większości poradzili sobie 

z nim bez trudu. 

Po części konkursowej uczniowie klasy V zaprezentowali przedstawienie pt „Smogczysko”. Następnie odbyło 

się rozdanie nagród uczniom, którzy brali udział w konkursie. Wszyscy zostali obdarowani pięknymi 

książkami , grami planszowymi o tematyce przyrodniczej. Laureaci otrzymali plecaki, które posłużą im do 

odbywania ciekawych wędrówek i obserwacji przyrodniczych. Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali 

tak piękne nagrody: Nadleśnictwu Piwniczna oraz Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego. Wyniki przedstawiają się następująco: 

Klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce – Mikołaj Izworski 

II miejsce- Mateusz Kumorek 

III miejsce – Julia Kurzawska 

Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce –SP w Żegiestowie 

II miejsce – SP nr 1 w Muszynie 

III miejsce – SP nr 2 w Muszynie 

III miejsce  
w Gminnych Zawodach 

Pływackich.  
Brawo Julia!! 

https://twinspace.etwinning.net/59826


Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja 
W dniu 3 maja 1791 r. w Polsce została uchwalona pierwsza 

w Europie, a druga na świecie konstytucja, która określała 

zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa. 

Głównymi jej autorami byli król Stanisław August 

Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo 

Kołłątaj. Konstytucja 3 Maja była wyrazem nadziei Polaków 

na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą 

ratowania Rzeczypospolitej. 

Z tej okazji w piątek 27 kwietnia 2018 roku w naszej szkole uczniowie klas I -VII uczestniczyli w uroczystej 

akademii poświęconej temu doniosłemu wydarzeniu. Akademię przygotowali uczniowie klasy IV wspólnie 

z samorządem szkolnym. 

 

W Krainie Solilandii 
25 kwietnia 2018 roku, 55 osób (dzieci klas 0-

IV, ich wychowawcy oraz rodzice) było na 

ciekawej wycieczce edukacyjnej w Wieliczce. 

Dzięki wspaniałym przewodnikom poznaliśmy 

historię i teraźniejszość kopalni soli. 

Obejrzeliśmy tężnię solną, po pokonaniu około 

300 schodów w głąb ziemi z zachwytem 

podziwialiśmy komory solne, jezioro, Kaplicę 

św. Kingi, dowiedzieliśmy się o ciężkiej pracy 

górników. 

W tajemniczej Krainie Solilandii w bajkowy sposób przenieśliśmy się w czasy, gdy sól w Polsce była 

skarbem droższym od diamentów. Po smacznym obiedzie w bardzo nowoczesnej podziemnej części 

gastronomicznej i zakupach pamiątkowych, gdzie królowały wyroby z soli, w wyśmienitych humorach 

wróciliśmy do Żegiestowa. Taką wycieczkę odbywa się często tylko raz w życiu – to opinia rodziców i bardzo 

długo pamięta. 

 

Wrocław 
W dniach 7-9 maja uczniowie klas 4-7 odbyli 3-dniową 

wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzaliśmy Hydropolis - 

unikatowe muzeum wody, Muzeum Narodowe oraz słynne 

wrocławskie zoo, 

braliśmy udział 

w warsztatach z fizyki 

i chemii, oglądaliśmy 

Panoramę 

Racławicką, odbyliśmy ciekawy spacer po Wrocławiu... atrakcji było 

niemało, nawet znaleźliśmy czas by zagrać w naszą internetową 

międzyszkolną rozgrywkę ze słówek z angielskiego. Słowem - 

przyjemne z pożytecznym oraz pełna integracja uczniów. 
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 Warsztaty kulinarne w pizzerii Gondola klas 0- 2 w Nowym 

Sączu, wyszły naprawdę pysznie. Samodzielnie przygotowana pizza to uczta 

dla brzuszka, a poprzedził ją film o córce wiedzmy, obejrzany w Kinie Sokół. 

 

 

 

 

17 maja Członkowie Klubu Aktywnego 
Seniora tworzyli dekoracje na VI Festyn Rodzinny, 

który odbędzie się 28 maja. 

 

Klub Aktywnego Seniora aktywnie spędził dzień 

23 maja: obejrzeliśmy wystawę obrazów w Muzeum 

Narodowym w Sukiennicach oraz wysłuchaliśmy 

edukacyjnego koncertu w Filharmonii Krakowskiej. 

Wróciliśmy późno ponieważ czas w miłym towarzystwie 

szybko płynie  Proszę regenerować siły. Następny wyjazd 

już czerwcu  

 

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt 

24 maja rywalkami Naszej drużyny były uczennice 

z Muszyny i Złockiego. Po wspaniałej walce na 

boisku i pięknych bramkach zwyciężyła drużyna ze 

Złockiego. Nasze dziewczyny zajęły II miejsce. 

Fantastyczne zawody  

 
28 maja VI Festyn Rodzinny odbył się w rodzinnej 
atmosferze. Po kiełbasce z grilla, edukacyjnej 
niespodziance, dzięki której znamy zachowania psów 
i wiemy jak obronić się przed ich atakiem, wierszykach 
i piosenkach o Mamie i Tacie, nadszedł czas na 
sportową rywalizację. Krew, pot i łzy przeplatały się ze 
szczęściem i dumą z wygranej. Zwycięzcom gratulujemy, 
a przegranym już życzymy szczęścia w następnym roku. 
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W Klubie Aktywnego Seniora 6 czerwca było bardzo 

artystycznie. Odbyły się warsztaty plastyczne- technika 

ozdabiania metodą dequpage, które przeprowadziła pani 

Agnieszka Rusnak.  

 

 

 

 
 

,,Jak nie czytam, jak czytam!'', to ogólnopolska akcja, w której wzięliśmy udział. Czytających 

można było spotkać wszędzie: na schodach, na stolikach, pod stolikami, w bibliotece, na korytarzu, pod 

palmami, a nawet na boisku. Akcja ma zachęcić dzieci do czytania i pokazać, że czytając odkrywamy 

rzeczywistość inną niż w telewizji lub komputerze. Obrazy z książki tworzymy sami w głowach. Być może 

kogoś udało się przekonać? 

 

 
 

Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego  
13 czerwca w Szkole Podstawowej Piorunce odbył się 

Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego pod patronatem 

honorowym Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego oraz 

Burmistrza Krynicy-Zdroju dr Dariusza Reśki. 

Z naszej szkoły uczestniczką była Julia Jakiel.  

Występy oceniali: Katarzyna Wodecka-Stubbs, 

Magdalena Brudzińska, Michał, Janusz Zięba, 

Antoni Gazda oraz Małgorzata Malczak. 

 

Kalwaria Zebrzydowska 
Wraz z Klubem Aktywnego Seniora odwiedziliśmy 

15 czerwca: Kalwarię Zebrzydowską, założoną przez 

Mikołaja Zebrzydowskiego, po tym jak ze swoją żoną 

ujrzeli na górze usytuowanej naprzeciwko ich zamku, 

płonące trzy krzyże. Następnie udaliśmy się do 

Wadowic, gdzie zwiedziliśmy dom Jana Pawła II, który 

od 2014 roku jest nowoczesnym, multimedialnym 

muzeum. Wycieczkę zakończyliśmy w Lanckoronie, 

urokliwej wiosce, którą zachwycał się Marek Grechuta 

i wielu polskich artystów. Do następnego  

Uczniowie klasy II w nagrodę za systematyczne czytanie-  

15 min dziennie, relaksowali się w basenie DW Muszyna. 
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 „Nazwa święta, zainaugurowanego w 2012 roku 

przez grupę londyńskich nauczycieli, doskonale 

oddaje jego jasny i klarowny cel: sprawić, aby 

klasy były puste. Zachęcić nauczycieli, by tego 

dnia choć jedną lekcję spędzili ze swoimi 

uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po 

to, aby promować edukację terenową – 

prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie." 

 

Goście z Ukrainy 
15 czerwca był w naszej szkole wyjątkowym 

dniem - gościliśmy ukraińskich uczniów 

Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 

w Iwano - Frankowsku oraz ze Szkoły 

Podstawowej w Kosowie. Nasi goście 

zaprezentowali nam swoje szkoły 

i miejscowości zachwycając nas swoją 

nienaganną polszczyzną, następnie odbyły się 

zajęcia integracyjne z przyrody, języka polskiego, religii, matematyki i języka angielskiego z przerwą na 

słodki poczęstunek. Na koniec spotkania chłopcy i dziewczęta rozegrali dwa mecze piłki nożnej z wygraną 

drużyny ukraińskich chłopców oraz wygraną żegiestowskich dziewcząt. 
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Kraków 
W ramach współpracy polsko – ukraińskiej 

wybraliśmy się na wycieczkę do Krakowa. Podczas 

spaceru z przewodnikiem zwiedziliśmy Wawel, 

Kaplicę Zygmuntowską i Kościół Mariacki. 

Odwiedziliśmy również smoka wawelskiego. 

  

 
 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Ruczaj" przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie 
Prezes:   Tomasz Bomba 

Z-ca Prezesa :  Krzysztof Dynarowicz 

Sekretarz:  Grzegorz Maciejewski  

Skarbnik:  Beata Gromczyńska  

Członek: Katarzyna Maciejewska  

 

Sekcja Piłki Nożnej 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży własnego rozwoju poprzez udział w rywalizacji sportowej. 

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, przekonanie środowiska wiejskiego do aktywnego spędzania 

wolnego czasu, udziału w rywalizacji sportowej opartej o zasadę fair play 

Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w rozgrywkach sportowych stosując zasady „czystej gry”, 
przestrzegają ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej. Podnoszą swoją sprawność fizyczną, 
aktywnie spędzają wolny czas poprzez różne formy ruchu. Wszystkie planowane działania mają na celu 
zapewnić dzieciom harmonijny rozwój oraz integrować społeczność uczniowską. 
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Fundacja Inicjatyw Oświatowych w Żegiestowie 
Fundacja jest organizacją powstałą w czerwcu 2015 r. Wspiera działania Szkoły pozyskując dodatkowe 

środki finansowe na realizację ciekawych inicjatyw oświatowych. 

 

Prezes:    Lidia Łukasik 

Rada Fundacji:  Beata Gromczyńska 

Dominika Izworska 

Krystyna Maślanka 

Agnieszka Marmucka-Chmielowska 

Grzegorz Maciejewski 

 

W roku 2018 realizowane są następujące projekty: 

 „Akademia Małego inżyniera” zajęcia z robotyki dofinansowane przez UMiGU Muszyna; 

  „Klub Aktywnego seniora” aktywna integracja wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez 

wspólne działania osób starszych i dzieci rozwijające zainteresowania i pasje – projekt 

dofinansowany w Konkursie ASOS 2018; 

 „Na ścieżkach historii i tradycji”- zajęcia rozwijające zainteresowanie lokalną historią 

i tradycją – dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. 

 

 

Wszystkim, którzy życzliwie wspierali nasze działania  
dziękujemy za wspólnie spędzony rok szkolny 2017/2018 

Dyrektor i Nauczyciele 
 

 

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie 

Żegiestów 77A  

33-370 Muszyna 

www.szkola.zegiestow.edu.pl 

spzegiestow@gmail.com 

18 471 72 81 
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