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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 2018/2019 do szkoły uczęszczało 91 uczniów. 
 

Dyrektor:  Lidia Łukasik 

Nauczyciele: Tomasz Bomba 

   Dominika Izworska 

   Beata Gromczyńska 

   Beata Walas-Gamrot 

   Agnieszka Pawlik-Janica 

   Monika Rogóż 

   Agnieszka Rusnak 

Ks. Krzysztof Dynarowicz 

Maria Tokarczyk 

Alicja Adamczyk 

Dorota Śliwa 

Piotr Rutka 

Dominika Miechurska 

Grażyna Źrołka 

 

 
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 2018/2019 
3 września inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Za nami wakacje. Przed nami nauka, nowe przygody, 

doświadczenia, a za dziesięć miesięcy kolejne wakacje. 

 

Między narodowy dzień kropki 
17 września 2018 r. podczas szkolnego Dnia kropki i konkursu ,,Pokaż nam swój talent'' 

zobaczyliśmy prawdziwe artystyczne perełki. Był śpiew, rockandrollowy akordeon, taniec 

breakdance, kręcenie hula- hop, pokaz marek traktorów oraz prawdziwy ,,Mam talent'' w wykonaniu  

kl. VIII. Wszystkim uczestnikom serdeczne 

gratulujemy i życzymy sukcesów! 
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Nowy sezon Aktywnego seniora 
19 września rozpoczęliśmy kolejny sezon 

w Klubie Aktywnego Seniora. Dzisiaj na 

naszych stołach królowały pierogi ruskie 

(w Rosji nazywane polskimi) i z bryndzą. 

Gdy wszystkie Panie dały do pierogów serce 

i umiejętności wyszło coś niebiańskiego.  

 

Dziękujemy, że mogliśmy skosztować TAKICH wspaniałości. 

 
 

Wyjazd do teatru 
20 września wraz z Klubem Aktywnego Seniora, uczniowie 

naszej szkoły obejrzeli spektakl pt. ,,Śluby panieńskie'' 

Aleksandra Fredry w tarnowskim teatrze im. L. Solskiego. 

Świetna intryga w wykonaniu współczesnych aktorów w reżyserii 

Wojciecha Malajkata wywołała uśmiechy na twarzach 

wszystkich. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie 

Zamku w Dębnie. Poznali historię o margrabiance, która 

zakochując się w służącym popełniła mezalians. Ojciec za karę 

zamurował ją żywcem w wieży. Z żalu za utraconą miłością, 

straszy w zamku do dziś... To był dzień przepełniony miłością  
 

Uliczny Bieg o Puchar Burmistrza 
21 września dzieci z naszej szkoły wzięły udział w XXII Biegu 

Ulicznym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna. Jak co roku na zawodach pojawiło się mnóstwo 

biegaczy ze wszystkich szkół w gminie, zarówno przedszkoli jak 

i dzieci szkół podstawowych klas I -VI. Piękna pogoda, duża 

liczba nagród, ogromny doping 

z trybun to wszystko tylko mogło 

zachęcić do jak najlepszych 

wyników sportowych a takie otóż padły z udziałem również reprezentantów 

naszej szkoły. III miejsce w rywalizacji klas 1 zdobył Mateusz Barna, 

I miejsce w kategorii klas 3 zdobył Kacper Boloz natomiast IV miejsce 

Oskar Rys z klasy 4. Wielkie gratulacje należą się wszystkim startującym, 

którzy pomimo zmęczenia dzielnie rywalizowali oby tak dalej !!! 
 

Europejski Dzień Języków Obcych 
26 września w Naszej Szkole świętowaliśmy Europejski Dzień 

Języków Obcych Uczniowie klas szóstej i siódmej przygotowali 

występ artystyczny o tym, dlaczego warto uczyć się języków: łatwiej 

podróżować, poznać nowych ludzi, w przyszłości zdobyć lepiej płatną 

pracę lub chociaż zdobyć dobre oceny w szkole. Zwieńczeniem 

występu było rozdanie nagród konkursowych "English Vocabulary 

Master" czyli dla mistrza słownictwa języka angielskiego, którym 

okazał się być Krystian Pulit, reprezentujący Szkołę Podstawową 

w Wierchomli. Drugie miejsce zajął Żegiestowianin Kamil Polański oraz trzecie Mateusz Pulit (również 

z Wierchomli). Dziewczynkom z Powroźnika brakło zaledwie punktu, by dołączyć do czołówki ale i tak 

wszyscy uczestnicy wykazali naprawdę bardzo wysoki poziom wiedzy z języka angielskiego. 
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Pozostając 

w patriotycznym nastroju, 

wraz z uczestnikami 

Klubu Aktywnego 

Seniora, uczniowie 

tworzyli 4 października 

kotyliony. 

Zajęcia z informatyki w Klubie Seniora  Wycieczka do kina
27 września Seniorzy 

zgłębiali tajniki Internetu. 

Dowiedzieli się również 

kim są cyfrowi tubylcy 

i cyfrowi imigranci, aby 

lepiej zrozumieć swoich 

wnuków.  

 

Teatrzyk kukiełkowy 
 2 października odbył się 

Teatrzyk kukiełkowy, 

który przedstawił bajkę 

pt. ,,Marzenia Maciusia''. 

Opowiadał on, o chłopcu, 

który chciał zostać 

strażakiem, aby pomagać 

ludziom 

w niebezpieczeństwie. 

 
Finał akcji ,,Gang Słodziaków''! 

Włączyliśmy się w akcję sieci sklepów ,, Biedronka'' - 

gdzie uczniowie klas 1-3 mogli zbierać naklejki za 

codzienne czytanie przez 10 min. 4 października 

rozlosowane zostały Słodziaki i Słodziakowe książeczki. 

Fundatorom i pomysłodawcom akcji serdecznie 

dziękujemy i gratulujemy pomysłu. Dzieci nadal mogą 

czytać i otrzymywać naklejki, a gdy zbiorą ich komplet 

tj. 21, otrzymają 5 z języka polskiego.  

Zachęcamy do czytania! 

 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy 

nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom 

samych szczęśliwych chwil spędzonych w jej murach. 

 
 

Code Week 
2018 

Tydzień kodowania 

w naszej szkole. 

Klocki LEGO 

WeDo2 bawią i uczą 

jednocześnie. 

 

,,Jeszcze nigdy tak wielu, zawdzięczało tak wiele, 

tak nielicznym''- ,,Dywizjon 303'' obejrzany  

4 października w towarzystwie uczestników 

Klubu Aktywnego Seniora. 
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Konkurs na „Pocztówkę  
z okazji 100- lecia  
Niepodległości”  

23 października rozstrzygnięty!  

Wszystkim laureatom gratulujemy! 
 

Śpiewanie 
pieśni 

patriotycznych 
6 listopada odbyła 

się próba 

śpiewania pieśni 

patriotycznych, w której wzięły udział Panie z Klubu Aktywnego 

Seniora. Próba wyszła fantastycznie! Po zakończeniu śpiewów, 

Panie przelały swój talent na szkło, tworząc szkic do witraży. 

Wyszło pięknie. Podsumowując- cokolwiek zrobią Panie jest 

nieziemsko cudowne. 

 
Ogólnopolskie śpiewanie  

HYMNU NARODOWEGO... 
 

 
11 listopada 2018 r. 

Świętujemy 100-lecie Niepodległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Konkurs Piosenki Patriotycznej 
Kontynuując obchody 100- lecia niepodległości 

Polski, 14 listopada odbył się Konkurs Piosenki 

Patriotycznej. Było rockowo, lirycznie i klasycznie.  

Konkurs Recytatorski  
19 listopada odbył się konkurs recytatorski 

,,Jeszcze Polska nie zginęła...''. Uczestnicy wykazali 

się świetną pamięcią, dykcją i odwagą. 
 

Andrzejki 
 
 
 
 
 
 

 

Święto Górników 
4 grudnia, w święto górników odwiedził nas 

górnik - pan Józef Bieryt. Opowiedział 

o swojej ciężkiej i trudnej pracy. Wszystkim 

górnikom i Barbarom w dniu Ich święta 

składamy serdeczne życzenia. 
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Święty Mikołaj 
Przyszedł! I do grzecznych i do tych mniej 

grzecznych. Dziękujemy Ci św. Mikołaju 

i Wam Aniołki za prezenty i tradycyjnie 

zapraszamy za rok. 

 

Święta, święta i jeszcze raz święta 
W naszej szkole juz 14 grudnia zapachniało świętami. Panie 

z Klubu Aktywnego Seniora kroiły, smażyły, gotowały, 

doprawiały... tworząc oczywiście niebiańsko pyszne dania. 

Degustacja świątecznych specjałów: śledzi, sałatki jarzynowej, 

klusek z makiem i nie tylko, odbyła się w niedzielę o godzinie 

17.00 na Spotkaniu Opłatkowym, na które zapraszali 

Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa i Rada Sołecka. 

 

,,Na szlaku historii i tradycji" 
to nazwa projektu, dzięki któremu 

19 grudnia mogliśmy obejrzeć staropolskie 

przedstawienie grupy kolędniczej. Dzieci 

przygotowała pani Monika 

Florek. Wszystkim, którzy przyczynili się do 

powstania grupy kolędniczej oraz 

organizatorom Spotkania Opłatkowego 

serdecznie dziękujemy za wprowadzenie 

w świąteczny nastrój. 

 

Turniej piłki halowej w Muszynie 
18 grudnia nasza szkolna drużyna dziewcząt wywalczyła 

pierwsze miejsce w międzyszkolnym mikołajkowym turnieju 

piłki halowej w Muszynie. Dziewczyny pokonały ekipy z Muszyny 

i Złockiego i zdobyły główny prezent tego dnia. Dziękujemy za 

zaproszenie i fajna organizacje turnieju pani Katarzynie, była 

i zabawa ale również nie brakowało zaciętych pojedynków. Oby 

tak dalej ! 

 
Wszystko co dobre, szybko się kończy... 
Po obejrzeniu w kinie Sokół, filmów: ,,Cudowny chłopak'' oraz 

,,Grinch'', 19 grudnia zjedliśmy uroczystą kolację w Restauracji 

Majerzanka i zakończyliśmy projekt ASOS ,,Akademia 

Aktywnego Seniora''... Wszystkim Paniom dziękujemy za okazane 

serce, uśmiech i doświadczenie! 

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie i będziemy 

wspólnie odkrywać kolejne tajniki sztuki kulinarnej, plastycznej, 

teatralnej oraz podróżować po Polsce poznając malownicze zakątki naszego kraju. 
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"Podziel się swoją paczką świąteczną z przyjacielem z Ukrainy" 
4 stycznia 2019 r. przyjechała do nas pani Iwona 

Romaniak wraz z mężem by odebrać zebrane 

rzeczy dla dzieci i dorosłych z Ukrainy w ramach 

akcji "Podziel się swoją paczką świąteczną 

z przyjacielem z Ukrainy". Dary - słodycze, 

ubrania, książki i inne drobiazgi - zostały zebrane 

w grudniu przez naszych uczniów i ich rodziców. 

Następnie uczniowie klasy 7-mej posegregowali je 

w paczki - prezenty. 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; i nie przez to, co ma , lecz przez 

to, czym dzieli się z innymi" - to piękne słowa 

wprowadzone właśnie w czyn. 

 

Turniej Tenisa Stołowego 
W grudniu odbył się w szkole Mikołajkowy Turniej 

Tenisa Stołowego. 6 stycznia zostały wręczone 

nagrody.  

Nagrodzone dziewczyny:  oraz chłopcy:  

 I miejsce: Ola Dąbrowska,  Wojtek Lis, 

II miejsce: Zuzia Kulig,  Kuba Fabiś, 

III miejsce: Magda Toczek  Kamil Polański 

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek "Hej, kolęda..." 
10 stycznia w szkole odbył się Konkurs Kolęd 

i Pastorałek "Hej, kolęda...". Tym razem w komisji 

jury zasiadł KORDIAN - gwiazda muzyki disco 

polo, Pani Monika Rogóż oraz Pani Bożena 

Szczepaniak.  

Uczestnicy prezentowali wybrane przez siebie kolędy 

i pastorałki najlepiej, jak potrafili wprowadzając 

pozostałych w cudowny, świąteczny klimat. Po 

długiej naradzie jury przedstawiło wynik. 

Następnie mogliśmy wysłuchać kolęd w wykonaniu 

naszego gościa. Po występie można było otrzymać 

zdjęcie z autografem i imienną dedykacją od Pana Kordiana. 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, DZIĘKUJEMY PANU KORDIANOWI ZA CZAS NAM 

POŚWIĘCONY I ZAPRASZAMY PONOWNIE! 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Uczniowie naszej szkoły w pełnej gotowości do kwestowania dla 

WOŚP. Puszki, naklejki i identyfikatory odebrane Więc w drogę!  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko pomaganie ale 

tez świetna zabawa! Bardzo dziękujemy organizatorom w Muszynie 

MGOK oraz rodzicom wolontariuszy za gorącą herbatę 

i poczęstunek na trasie. 
 

 

https://www.facebook.com/184780818651002/photos/pcb.581225412339872/581225299006550/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbjTbFHnt_nb4B66nIw1FomvxH8vcx7cDu5y1S5_iY5avxxXt9T86SYLSZg0-cTq1mwYX4lO-71XiL&__xts__%5B0%5D=68.ARCuRz9IDQ7A3FD3rHLc01cQ_Coa7eRdEAG2vFKArNZzlxKY3qMXau5dg_qoAEq-uziRzguFaElnTO8Jeum3AD9Ow5LkLaxjijUxJSQsg7eWIE474OfiWBZK62PB0CDaE9vgyQRrI_D-7IKwrzHMz536a88krbhhtl6Yj8GX0FwkP6Rby6juNoM84pZrSn6IdXKHnAi4Aehnk_ClgDotq79zNwmj3CHpQiqybrPyrPGR6gz8MRjEHktSXPk3Gz2pckWnY7G4feNOnTopef04EiEmTPZXNr6LSMA21HTkLJ3L0n2rlY_PAtGH1LuWgbhYG0W_jzVbsxjgfpq2-_E_cjc
https://www.facebook.com/184780818651002/photos/pcb.581225412339872/581225299006550/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbjTbFHnt_nb4B66nIw1FomvxH8vcx7cDu5y1S5_iY5avxxXt9T86SYLSZg0-cTq1mwYX4lO-71XiL&__xts__%5B0%5D=68.ARCuRz9IDQ7A3FD3rHLc01cQ_Coa7eRdEAG2vFKArNZzlxKY3qMXau5dg_qoAEq-uziRzguFaElnTO8Jeum3AD9Ow5LkLaxjijUxJSQsg7eWIE474OfiWBZK62PB0CDaE9vgyQRrI_D-7IKwrzHMz536a88krbhhtl6Yj8GX0FwkP6Rby6juNoM84pZrSn6IdXKHnAi4Aehnk_ClgDotq79zNwmj3CHpQiqybrPyrPGR6gz8MRjEHktSXPk3Gz2pckWnY7G4feNOnTopef04EiEmTPZXNr6LSMA21HTkLJ3L0n2rlY_PAtGH1LuWgbhYG0W_jzVbsxjgfpq2-_E_cjc
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Kulig 
18 stycznia – wspaniały kulig, który zorganizowały: pani 

Anna Kumorek oraz pani Katarzyna Januszkiewicz- 

Maciejewska - serdecznie dziękujemy! 

Na zamówienie padał śnieg, kiełbaski z grilla wysmażone 

jak kto lubi: mało, średnio lub bardzo, gorąca herbata oraz 

bitwa na śnieżki... Wszyscy wybawieni i szczęśliwi! 

 

Start do nart 
W ramach projektu 

,,Start do nart - szkolenie w narciarstwie zjazdowym", uczniowie Naszej 

szkoły w ferie zimowe uczestniczyli w szkoleniu. Warunki narciarskie 

bajeczne! 

Dzień Babci i Dziadka 
rozpoczęliśmy tradycyjnym polskim tańcem - Polonezem. 

Były wiersze, piosenki, scenki z życia dziadków i wnuków, 

a na zakończenie kawa i ciasto. Wszystkim Babciom 

i Dziadkom życzymy stu lat w zdrowiu i szczęściu! 

 

Fundacja Bratnia Dusza 
Oto jak w prosty sposób można pomagać 

potrzebującym. Osobom, które mieszkają tak blisko 

nas, które cieszą się z każdej małej rzeczy, ponieważ 

na co dzień zwyczajnie muszą się bez nich obejść. 

A uśmiech na ich twarzy – bezcenny :-) Tak działa 

Fundacja Bratnia Dusza - wszystkie rzeczy, które 

zostały złożone w naszej szkole w Żegiestowie przez 

uczniów i ich rodziców zostały dowiezione przez nas prosto do Lwowa, do kilku sierocińców oraz do 

hospicjum. Czasem sami rozdawaliśmy te prezenty, czasem, gdy dzieci spały, zostawialiśmy w rękach ich 

opiekunek. W hospicjum spotkaliśmy kilku starszych Polaków, urodzonych jeszcze w polskim Lwowie, tak 

bardzo dumnych i szczęśliwych, że mogą z nami zamienić polskie słowo. Bardzo dziękujemy pani Iwonie 

Romaniak, prezes fundacji Bratnia Dusza, za tą możliwość poszerzenia horyzontów oraz uczestnikom 

wyprawy: Barbarze Natkańskiej, Dorocie Wołoszczuk, Małgorzacie Kmietowicz, Mariuszowi Stożek, Oliwii 

Budaj, Łukaszowi Cabale, Mateuszowi Cabale oraz Monice Rogóż, która reprezentowała naszą szkołę w tej 

misji. Każda para rąk była potrzebna do noszenia, sortowania, pakowania darów, a następnie do 

przytulania tych maleństw, którym tak potrzebne ciepło drugiego człowieka. 
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"Skąd cyberprzemoc ma moc?" 
12 lutego w naszej szkole odbyły się warsztaty dla 

klas 6, 7 i 8 "Skąd cyberprzemoc ma moc?" 

Analizowaliśmy różne przykłady cybeprzemocy, jak 

można stać się ofiarą przemocy w internacie oraz 

jak pomóc sobie i innym pokrzywdzonym w takiej 

sytuacji. Dyskutowaliśmy w grupach i na forum 

a najważniejsza nauka z zajęć jest taka, by 

rozmawiać o tym co się dzieje - z dorosłymi, 

najlepiej rodzicami i nauczycielami, pomocna jest 

też infolinia 800100100. Bo cyberprzemoc to 

poważna sprawa! Przypomnieliśmy też zasady (nie)używania telefonów komórkowych w szkole. Dzisiejsze 

zajęcia na pewno przyczynią się do świadomego używania mediów społecznościowych i Internetu. 

 

Teatrzyk kukiełkowy i przedstawienie ,,Królowa Śniegu'', na 

zakończenie sezonu zimowego? (19 lutego 2018 r.) 

 

Karnawał 
Zabawa 

karnawałowa 

już za nami... 

Wszyscy świetnie się bawili, prawda? Pani Kasi 

Januszkiewicz- Maciejewskiej i Pani Krysi Maślance 

dziękujemy za przygotowanie pysznych, nietuczących 

tostów i słodko- słonego poczęstunku. 
 

Tłusty czwartek 
28 lutego uczniowie i nauczyciele włączyli się 

w akcję: ,,Wyślij pączka do Afryki''! Dziękujemy 

tym, którzy pączki przygotowali samodzielnie, 

którzy je kupili i przynieśli, aby sprzedać na 

kiermaszu oraz tym którzy kupili i zjedli pączki 

w ilościach godnych Tłustego Czwartku. 

Można było degustować pączki, tradycyjne, z różą, 

z czekoladą, z lukrem, z cukrem pudrem, ze skórką 

pomarańczową, z serków waniliowych 

i z bananów. 

Jutro również zapraszamy do naszego kramiku! 

 

Podróżnik 
Za sprawą pana Marcina- podróżnika przenieśliśmy się 

11 marca do Egiptu. Zobaczyliśmy grobowce faraonów, 

zmumifikowane psy, codzienne 

życie Egipcjan, górę Synaj oraz 

podwodny świat z rafą koralową. 

Bociany widziane w północnej 

części Afryki świadczą o tym, że 

są już w drodze do Polski. 

Wkrótce wiosna? 
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Technika zapamiętywania 
12 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas 6, 7 i 8 na 

temat techniki zapamiętywania oraz uczenia się. Uczniowie poznali 

różne rodzaje pamięci oraz rozpoznali swój typ zapamiętywania: 

słuchowy lub wzrokowy. Zajęcia prowadziła Pani psycholog 

z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej filia Krynica Zdrój Pani 

mgr Katarzyna Wójcik. 
 

Wiosna 
Pierwszy dzień wiosny uczciliśmy w piżamach, jako symbol 

budzącego się wiosennego nowego życia oraz spaliliśmy 

marzannę- symbol zimy. Dzisiaj pomogliśmy również 

afrykańskim dzieciom spełnić ich edukacyjne marzenia. Dobro 

powraca, być może jutro zaświeci słońce i zostanie z nami na 

długo? 

 

Historyczne widowisko 
26 marca obejrzeliśmy wspaniałe widowisko historyczne dotyczące 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Aktorzy, którzy przyjechali 

do nas aż z Torunia pokazali jak prowadzono rekrutację do 

Legionów Piłsudskiego, w jaki sposób robiono plebiscyt na 

przynależność ziem, walkę na szable oraz umundurowanie, 

w którym Polacy walczyli o to, aby Polska, zaistniała na mapie 

świata. Na koniec tej interesującej lekcji historii był quzizz, 

a wygraną była wybijana moneta z wizerunkiem Józefa 

Piłsudskiego. Podziękowania dla Pani Dyrektor za 

zasponsorowanie i zorganizowanie tego widowiska. 
 

Rozmowy na Odległość 
8 kwietnia uczniowie z klasy 4 i 5 nawiązali połączenie przez 

Skype z uczniami Primary School w Don Bosco w Ugandzie, 

gdzie działają polscy misjonarze. Dowiedzieliśmy się, co nasi 

przyjaciele w Ugandzie lubią jeść, jakie mają ulubione 

przedmioty szkolne, że świetnie grają w piłkę nożną (nawet 

rzucili nam wyzwanie!), zaśpiewaliśmy dla nich polski hymn a 

oni dla nas ugandyjski. Po raz kolejny przydał się język 

angielski i choć to bardzo daleko, to szkoła ta nie jest nam 

zupełnie obca. Wspólną przygodę rozpoczęliśmy przez Szkolny 

Klub Wolontariatu. Nasi wolontariusze zorganizowali już 

kilka akcji, aby wesprzeć tamtejszą szkołę. 

 

Sprzątanie Żegiestowa 
9 kwietnia nasi uczniowie opuścili na chwilę szkolne ławki, aby posprzątać 

Żegiestów. Wszystko to w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi oraz 

akcją -TYDZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW, organizowaną przez Szkolny 

Klub Wolontariatu działający pod patronatem Stowarzyszenia Sursum 

Corda. W ruch poszły worki i rękawiczki. Najmłodsze klasy zajęły się 

porządkowaniem terenu wokół szkoły. Starsze natomiast ruszyły w strone 

przejazdu kolejowego, sprzątając potok i promenadę. Trzeba przyznać, że 

od razu zrobiło się piękniej. Miejmy nadzieję, że tak rozpoczęty tydzień, zachęci innych do czynienia dobra. 



12 
 

 
Egzamin Ósmoklasisty 

15 – 18 kwietnia 2019 r. 

Uśmiechnięci, w dobrych humorach 

Nasi Ósmoklasiści przystępują do 

egzaminów. 
 

,,Czas w Las'' 
to hasło przewodnie obchodzonego 25 kwietnia, Dnia 

Ziemi. Uroczystości rozpoczęła XVII edycja gminnego Konkursu 

Przyrodniczego klas IV-VII. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj 

Izworski, drugie Łukasz Wróbel! Gratulujemy! 

Następnie zobaczyliśmy przedstawienie dotyczące ochrony lasu 

oraz co trapi żyjące w nim zwierzęta. Mamy wpływ na problemy 

zwierząt, ponieważ dewastacja lasu i śmieci to coś co smuci 

zwierzęta... Miejscem śmieci jest kosz, nie las!  

Dziękujemy organizatorce: pani Beacie Walas-Gamrot, 

gościom i uczestnikom konkursu. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Święta Narodowe 
W maju obchodziliśmy trzy święta państwowe. 

Pytanie... skąd się wzięły i dlaczego akurat 

obchodzimy je w maju? Aby rozwiać wszelkie 

wątpliwości, cała szkoła wzięła udział w lekcji 

wychowawczej. Uczniowie dowiedzieli się że: 

- Święto Pracy jest obchodzone nie tylko 

w Polsce i uchwalono je na pamiątkę walki 

robotników o swoje prawa; 

- Święto Flagi jest najmłodszym spośród świąt 

majowych, bo zostało uchwalone w 2004 roku. 

- Nie wszyscy chcieli uchwalenia Konstytucji 3 

Maja i było wiele kontrowersji wokół tego 

wydarzenia. 

Nie sposób było zapomnieć, że w tym roku obchodziliśmy - 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Trzeba przyznać, że uczniowie sporo już wiedzieli i chętnie dzielili się tą wiedzą. Na zakończenie wspólnie 

spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie - Co daje nam konstytucja i dlaczego jest tak ważna? 

 

Zawody pływackie 
17 maja udaliśmy się w licznej grupie bo aż 

15-osobowej do ośrodka Geo-Vita 

w Złockiem, gdzie uczestniczyliśmy 

w corocznych zawodach 

pływackich. Dzieci 

dzielnie rywalizowały 

z rówieśnikami z innych 

szkół pływając 

rozmaitymi stylami. 



13 
 

Nasi uczniowie laureatami w konkursie ,,Muszynskie 
Nutki''. Zosia Jarzębak i Robert Parcz- miejsce III! 

Julia Jakiel- wyróżnienie! Gratulujemy! 
 

Wycieczka Szlakiem Renesansu 
22 maja w Sandomierzu uczniowie naszej szkoły spacerowali słynnym rynkiem z kadrów "Ojca Mateusza", 

zwiedzali podziemną trasę miasta, płynęli statkiem po Wiśle...  

W drugim dniu w programie był spacer po przepięknym Kazimierzu: ruinach zamku, Baszcie, Górze 

Trzech Krzyży i Rynku miasteczka. Następnie wybraliśmy się do Nałęczowa by powędrować ścieżkami 

Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego. Pogoda nadzwyczaj im sprzyjała. 

W ostatni dzień 24 maja - na trasie wycieczki Szlakiem Renesansu - spacerowali uliczkami Lublina 

i zwiedzali Muzeum Lizaka w Jaśle. W Lublinie podziwiali obraz Matejki przedstawiający zawarcie Unii 

Polsko-Litewskiej, lubelski zamek renesansowy. Mieli okazję obserwować przysięgę wojskową Lubelskiej 

Brygady Terytorialnej. Z własnoręcznie zrobionymi słodkościami wrócili do domu. 

 

 

Dzień Matki 
W szkole i w przedszkolu obchodziliśmy wielkie 

święto! Dzień Matki! Jest to dzień ważny dla małych, 

dużych, a także dorosłych dzieci. Uczciliśmy 

wierszykami, piosenkami oraz przedstawieniem 

wyreżyserowanym przez panią Agnieszkę Rusnak pt. 

,,Księżniczka na ziarnku grochu''. Morał, który 

wypłynął z przedstawienia jest taki, że w życiu, tak jak 

w bajce, warto słuchać rodziców! Oni zawsze chcą dla 

swoich dzieci najlepiej. Pamiętajcie o tym cały rok, nie 

tylko od święta. 
 

Dzień Dziecka 
Dzień Dziecka świętujemy już od 31 maja. Dzieci z klas 

0-3 wzięły udział w Festiwalu Tańca, który odbył się 

w Muszynie. Zaprezentowaliśmy swój popisowy taniec 

,,Polonez''. Muzyka - Wojciech Kilar, choreografia pani 

Sylwia Żywczak. 

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie 

i świetna zabawę. 

 
 
 



14 
 

30 Rocznica Wyborów Czerwcowych 
Z okazji 30 rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku w naszej szkole 

odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to jest nazywane Świętem 

Wolności, a dlaczego....?  

To właśnie wyjaśnili uczniowie 

z klasy VIII -Mateusz Kumorek, 

Norbert Żywczak i Łucja Bołoz 

oraz Mikołaj Izworski z klasy VI. 

Podczas krótkiej prezentacji 

opowiedzieli o trudnych czasach komunizmu 

w Polsce oraz w jaki sposób działaczom 

"Solidarności" udało się doprowadzić 

do obrad Okrągłego Stołu i wygrać 

wybory 4 czerwca 1989 r., dzięki 

którym bez rozlewu krwi udało się obalić 

system komunistyczny. Później odbył się krótki konkurs wiedzy i trzeba przyznać, że choć temat nie był 

łatwy, świetnie poradzili sobie nawet najmłodsi. Na zakończenie Pani Dyrektor podzieliła się swoimi 

wspomnieniami z tamtych trudnych czasów. Apel zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. 

 

Wycieczka do Auschwitz 
6 czerwca w ramach szkolnej wycieczki uczniowie klas 6, 7 i 8 

zwiedzili dom rodzinny Jana Pawła II i degustowali pyszne 

wadowickie kremówki. Następnie udaliśmy się do Miejsca Pamięci 

Auschwitz Birkenau. Była to niesamowita lekcja historii.  

 

,,Jak nie czytam, jak czytam''  
7 czerwca dołączyliśmy do projektu ,,Jak nie czytam, jak 

czytam''. Czytanie to pomysł na wakacyjne przygody, 

podróżowanie, poznawanie nowych ludzi i solidną dawkę 

dobrego humoru. CZYTAJMY!! 
 

Dzień sportu 
Pełni sportowych emocji urządziliśmy 10 czerwca Dzień 

Sportu. Duch rywalizacji niósł biegaczy i piłkarzy prosto do 

zwycięstwa. Nie zawsze było to zwycięskie miejsce na podium, 

ale każdy udowodnił sobie i innym, że może i umie walczyć. 

Najlepsi otrzymali medale i dyplomy. Każda klasa 

narysowała plakat ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch!''.  

https://www.facebook.com/184780818651002/photos/pcb.659931987802547/659930667802679/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-LyzPNTgRuAMfvm1MUJOnZ261_GolHVBXbYPYlPr3J503jnd_glQlk1-COld0dbVRI4LZg7EiPaSV&__xts__%5B0%5D=68.ARDEL19jikpuv33oRAfM9egFirMmWbupJTN2xv7q-cqXRjx2pjAKTXUTkzGQhv7AXHf1Ol2JvEc6cJQz2vOvhAqc4QYOV9Ti8XIBBnIrDh3QuN6dVtqfFRhx7Uxz7XxhEi3Xe6DcarZ_Q6XHjQjzIHYmwehlzIfHJX6TgrdGSazbOkoQylghRJLmcIZwklXFi1xR-5gCaoxPGYZZYibeq21usQrB-QWCZFBR_odxkDPV0f_NYBPUMugFHv8MgS0Qz_gp3XQ2j_AKRBhc8f8UsQpKJZ0fLLntJeD-KFbTHhNPE8s3PA8ECYvA_ehZkDqExegIC1eGcGcuF6ZNlhsRpv0
https://www.facebook.com/184780818651002/photos/pcb.659931987802547/659930667802679/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB-LyzPNTgRuAMfvm1MUJOnZ261_GolHVBXbYPYlPr3J503jnd_glQlk1-COld0dbVRI4LZg7EiPaSV&__xts__%5B0%5D=68.ARDEL19jikpuv33oRAfM9egFirMmWbupJTN2xv7q-cqXRjx2pjAKTXUTkzGQhv7AXHf1Ol2JvEc6cJQz2vOvhAqc4QYOV9Ti8XIBBnIrDh3QuN6dVtqfFRhx7Uxz7XxhEi3Xe6DcarZ_Q6XHjQjzIHYmwehlzIfHJX6TgrdGSazbOkoQylghRJLmcIZwklXFi1xR-5gCaoxPGYZZYibeq21usQrB-QWCZFBR_odxkDPV0f_NYBPUMugFHv8MgS0Qz_gp3XQ2j_AKRBhc8f8UsQpKJZ0fLLntJeD-KFbTHhNPE8s3PA8ECYvA_ehZkDqExegIC1eGcGcuF6ZNlhsRpv0
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Wycieczka do Krakowa 
11 czerwca klasy 1, 2 i 3 oraz przedszkolaki wyruszyły do Krakowa, aby odwiedzić egzotyczne zwierzęta w zoo 

i Muzeum Lotnictwa. W powietrzu czuć już zapach wakacyjnych przygód i podróży... 

 

Szachowe Mistrzostwa SP w Żegiestowie 
15 czerwca odbyły się Szachowe Mistrzostwa SP w Żegiestowie. Szachiści popisywali się koncentracją 

i zachowywali stoicki spokój. Najlepsi wygrali wojnę nerwów i logistycznie wywalczyli zwycięstwo. 

W mistrzostwach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Powroźniku, SP w Żegiestowie oraz 

dzieci ze Słowacji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!! 

A największe gratulacje dla Malwinki i Asi!!! 

 
Sukcesy naukowe: 

  
Łukasz Wróbel - uczeń klasy 6 - otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 

Kangur Matematyczny.  

 
Mateusz Kumorek - uczeń klasy 8 - zakwalifikował się etapu rejonowego Małopolskiego 

Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. 

Lucjan Marczyk - uczeń klasy 8 - zakwalifikował się etapu rejonowego Małopolskiego 

Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. 

 
Gratulujemy ! 
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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 2019 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; 

 „Start do nart” – szkolenie w narciarstwie zjazdowym. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo 

Sportu; 

 „Wakacje z historią” – zajęcia dla dzieci w wakacje 2019 r. 

 

 

 

Wszystkim, którzy życzliwie wspierali nasze działania  
dziękujemy za wspólnie spędzony rok szkolny 2018/2019 

Dyrektor i Nauczyciele 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie 
Żegiestów 77A  

33-370 Muszyna 
www.szkola.zegiestow.edu.pl 

spzegiestow@gmail.com 
18 471 72 81 

mailto:spzegiestow@gmail.com

