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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 88 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 

Dominika Miechurska 

Grażyna Źrołka 

Alicja Adamczyk 

Beata Bagnicka 

Anna Długosz 

Ewa Heilman 

Zbigniew Janeczek 

Dorota Szczepanik

 
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 ... 

 

Witaj szkoło!  

W poniedziałek, 2 września, punktualnie o 8.30 

zgromadziliśmy się w naszym parafialnym 

kościele na Mszy Świętej, aby w ten sposób 

rozpocząć inaugurację roku szkolnego 

2019/2020. Po wspólnej modlitwie spotkaliśmy 

się w szkole, gdzie Pani Dyrektor przywitała wszystkich, przedstawiła nowych uczniów, nauczycieli, 

wychowawców poszczególnych klas oraz życzyła owocnego roku szkolnego. Niezwykłą radość sprawiły nam 

powakacyjne spotkania z naszymi kolegami i koleżankami. Mogliśmy sobie opowiedzieć o najciekawszych 

przeżyciach minionych dwóch miesięcy. Co nas czeka w ciągu następnych dziesięciu? Jakie nowe przygody, 

wyzwania, trudności i problemy? Czego się dowiemy, a co nam wyleci z głów zaraz po dzwonku 

ogłaszającym koniec lekcji? Miło jest w radosnej atmosferze oczekiwać tego, co przyniesie czas. Jesteśmy 

gotowi chłonąć wiedzę i uczyć się nowych rzeczy. A wakacje… Już teraz czekamy na nie z tęsknotą. 
 

Kukiełki przedstawiają… 
4 września dzieci z przedszkola oraz najmłodsi uczniowie 

naszej szkoły mieli okazję obejrzeć niezwykle ciekawy spektakl 

kukiełkowy teatrzyku „Bajka” zatytułowany Od Popiela do 
Piasta. Polskie legendy, opowiadające o najstarszych czasach 

istnienia naszego narodu, zostały zaprezentowane w bardzo 

obrazowy sposób. Mali widzowie dali się wciągnąć w świat 

legendarnych postaci. Myszy, które zjadły ziarno Popielowi wywołały dreszczyk strachu i gęsią skórkę na 

rękach widowni. Ogłoszenie Piasta królem z pewnością jeszcze nigdy nie spotkało się z tak gorącymi 

brawami, jak 4 września w naszej szkole. Pasjonujący świat kukiełek wciągnął nawet Panie Nauczycielki! 
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Na ratunek 
W piękne, słoneczne przedpołudnie, 16 września, uczniowie klas I-III 

zgromadzili się na szkolnym boisku, aby nauczyć się trudnej, lecz niezwykle 

ważnej sztuki ratowania ludzi. Pani Dominika Izworska wyjaśniła, krok po 

kroku, co należy robić, gdy będziemy mieli do czynienia z osobą 

nieprzytomną. Później wykazać mogły się dzieci bijąc rekord nieprzerwanej 

resuscytacji fantoma. Był to niezwykły wysiłek, lecz uczniowie włożyli dużo 

serca w ratowanie. Patronem akcji jest WOŚP. Program Edukacyjny 

"Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest przez Fundację WOŚP 

nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku 

i skierowany jest do klas I-III w szkołach 

podstawowych. Poznanie zasad pierwszej 

pomocy to nie wszystko – na podjęcie 

działań ratujących życie przez świadków 

zdarzenia ogromny wpływ ma również ich 

postawa, pewność co do swoich 

umiejętności, a także obawy, które często 

im towarzyszą.  
 

Dzień Kropki 
W naszej szkole to wydarzenie stało się już tradycją. Dzień 

Kropki połączony z konkursem młodych talentów. Tym razem 

zaprezentowało się dwunastu młodych, utalentowanych 

artystów. Wachlarz talentów był niezwykle szeroki. Wielu 

uczniów zaprezentowało umiejętności muzyczne – śpiewając 

piosenki, grając na instrumentach oraz tańcząc. Jedna 

dziewczynka odkryła przed nami swój talent aktorski. 

Wielbiciele sportu też mogli się wykazać, poprzez, na przykład, 

znajomość składów najlepszych drużyn piłkarskich. Wśród 

niebanalnych umiejętności znalazły się: liczenie w głowie tak 

szybko jak kalkulator oraz czarowanie. 
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Wycieczka do Lipnicy Murowanej i Wiśnicza 
19 września w Lipnicy zobaczyliśmy kościół św. Leonarda z XV w. 

Dowiedzieliśmy się jak ważne są soboty oraz, że drzewa, które rosną wokół 

kościoła uratowały go przed powodzią. Mieszkańcy przywiązali kościół, do pni 

grubym linami ponieważ przechylał się już niebezpiecznie podmywany przez 

rzekę. W Wiśniczu odwiedziliśmy Bastion VR. Są to okulary dzięki, którym 

przenieśliśmy się w podróż do XVII w., dzięki specjalnie 

stworzonej do tego aplikacji. Podróż zaczęliśmy 

w podziemiach zamku, przefrunęliśmy z nietoperzami 

przez dziedziniec, odwiedziliśmy kuchnię oraz salę na 

którym odbywało się przyjęcie. Była to bardzo 

emocjonująca wizyta. 

Następnie poszliśmy do zamku. Tam dowiedzieliśmy się, że powiedzenie ,,Gość 

w dom, Bóg w dom'' znaczyło, że gości bardzo chętnie wpuszczano do zamku, 

a niechętnie wypuszczano, ponieważ gość wnosił błogosławieństwo do zamku, 

a ,,Być na szarym końcu'' wywodzi się od obrusów, które im dalej od księcia były 

coraz mniej bielsze, a na końcu stołu wręcz szare. 
 

Kto zadba o środowisko, jak nie my? 
W ramach akcji Nadleśnictwa Piwniczna „Czysty las” 20 września, uzbrojeni 

w worki na śmieci i rękawiczki, wyruszyliśmy w poszczególne rejony Żegiestowa. 

Celem było posprzątanie naszej małej ojczyzny. Wszyscy chcemy, aby Żegiestów 

był słynny nie tylko z cudownych widoków i czystego powietrza, lecz także 

z odpowiedzialnych, pełnych energii mieszkańców, którzy podejmują liczne 

wyzwania na rzecz naszej niedużej społeczności. Dla nas sprzątanie było dużym 

wyzwaniem. Jednak dzieci potrafią każdą czynność zamienić w świetną zabawę. 

Tak też się stało tym razem. Zmęczeni ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły 

z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. 

 

Żywa lekcja historii 
Jak wyglądały mundury żołnierza polskiego, niemieckiego 

i rosyjskiego czasów I wojny światowej? Czym charakteryzowała się 

rekrutacja do wojska polskiego? Jakie były procedury i przebieg 

głosowania w tak zwanych „plebiscytach”? Odpowiedzi na te i wiele 

innych pytań uzyskaliśmy podczas spotkania z aktorami z Agencji 

Widowisk Historycznych „Arkona”. Dzięki nim mogliśmy przenieść 

się do lat zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i „na żywo” uczestniczyć w tamtejszych 

wydarzeniach. Nagle, wiedza z podręczników, którą z pasją przekazuje nam Pani Ania Długosz, stanęła 

przed naszymi oczami. Mogliśmy również sami jej doświadczyć poprzez, na przykład, możliwość założenia 

żołnierskiego stroju. Swoją drogą, Kuba i Mikołaj świetnie się w nich prezentowali! 

 

Książka i sport – czy da się to połączyć? 
Dnia 1 października w Bibliotece Publicznej MIGU Muszyna – Filii 

w Żegiestowie odbyło się wyjątkowe (sportowe) spotkanie autorskie 

z Jarosławem Kaczmarkiem, autorem książek dla dzieci i młodzieży 

o piłkarzach i piłce nożnej. Spotkanie odbyło się w ramach projektu 

pt. „Maraton Literacki” Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej im Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Pisarz wcielił się 

w komentatora sportowego i w niezwykle interesujący sposób nie tylko przeprowadził nas przez słynne na 

przestrzeni lat mecze sportowe, bramki strzelane przez mistrzów, ale również opowiedział o ciekawych 

faktach z życia słynnych piłkarzy. Była to nie lada gratka dla naszych szkolnych pasjonatów piłki nożnej :). 
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Międzyszkolna rywalizacja z angielskim w tle 
26 września uczennice Inga Niemczyk, Agnieszka Skalniak i Beata 

Chryczyk reprezentowały naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie 

języka angielskiego English Vocabulary Master. Konkurs to tylko część 

innowacji pedagogicznej prowadzonej już drugi rok w naszej szkole we 

współpracy z SP w Powroźniku, SP nr 1 i nr 2 w Muszynie. W konkursie 

uczestniczyli też uczniowie ze słowackiego Plavca. Poza tym regularnie 

we środy, o 19.30 

uczniowie 

rywalizują ze sobą 

na żywo 

znajomością 

słownictwa angielskiego grając na platformie Quizizz. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 

a w szczególności Indze za 2gie miejsce, Agnieszce za 

5te a Beacie za 8me. 

  

Dzień Tabliczki Mnożenia 2019 
Czy mnożenie jest trudne? Starsi uczniowie, którzy podczas lekcji 

matematyki zmagają się z równaniami, ułamkami i procentami, 

z pewnością odpowiedzą przecząco. Młodsi…? Dla niektórych tabliczka 

mnożenia może być problemem. A co odpowiedzieliby nauczyciele 

i rodzice? Sprawdzaliśmy to 4 października w Dzień Tabliczki Mnożenia. 

W zabawie mógł wziąć udział każdy. Po samodzielnym wykonaniu kilku 

prostych zadań można było otrzymać certyfikat. Już przed południem w szkole zaroiło się od dumnie 

wypiętych piersi z przypiętymi do nich certyfikatami. Nie omieszkaliśmy do zabawy zaprosić również 

nauczycieli i rodziców, którzy akurat przychodzili po najmłodsze dzieci. Większość test zdała śpiewająco! 

Dla tych uczniów, którzy muszą poćwiczyć, mamy dobrą wiadomość- macie na to rok. 
 

Świętujemy Dzień Nauczyciela 
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła się od 

zaprezentowania najmłodszych dzieci z klasy I. Po odśpiewaniu 

piosenek i powiedzeniu wierszyków zostali oni oficjalnie przyjęci do 

grona uczniów naszej szkoły. Ślubowaniu przewodniczyła Pani 

Dyrektor. Następnie pierwszaki oddały głos starszym uczniom. 

Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły składały dzieci z klasy 

III. Potem młodzież z klasy VII przygotowała niezwykle realistyczną 

scenkę. Uczniowie przedstawili każdego z nauczycieli trochę 

w krzywym zwierciadle. Śmiechu przy tym było co nie miara. Na koniec członkowie samorządu szkolnego 

wręczyli nauczycielom róże oraz babeczki. Wypieki były spersonalizowane – każdy nauczyciel miał na 

babeczce namalowany inny symbol, który charakteryzował jego przedmiot. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Najmłodszym życzymy, aby nie stracili zapału i zawsze chętnie 

przychodzili do szkoły, starszym, aby doceniali przekazywaną i zdobywaną wiedzę, a Nauczycielom 

i Pracownikom Szkoły i Przedszkola, aby cierpliwie i ochoczo nieśli kaganek oświaty. 

  

Magiczny Dywan 
Nie tylko na języku angielskim ale i na zajęciach świetlicy -testowaliśmy w szkole 

"Magiczny Dywan", interaktywną podłogę. Umieszczony pod sufitem projektor tworzy 

wirtualny „Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków przekazu: obrazy, 

teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. 



6 
 

Słodkie czytanie 
Małe, pluszowe misie przez długi 

okres czasu siedziały na wystawie 

w naszej szkolnej bibliotece i czekały na nowych właścicieli. A wszystko 

to za sprawą programu Biedronki „Gang Słodziaków”. Uczniowie klas 

I-III mieli za zadanie czytać codziennie przez trzy tygodnie. Walczyli 

o Słodziaka, chociaż (bądźmy szczerzy) prawdziwą nagrodą było 

przeniesienie się w cudowny świat książek. Mamy nadzieję, że po 21-

dniowym maratonie z lekturą, czytanie wejdzie każdemu uczniowi 

w krew, a Pani Dominika będzie miała w bibliotece pełne ręce roboty. 

  

Uczymy Ratować! 
16 października - kolejny raz 

wzięliśmy udział w biciu 

rekordu pierwszej pomocy. 

Udział wzięło 80 uczniów. 

Warto wiedzieć jak ratować, 

gdyby zaszła taka potrzeba. 

Nasi uczniowie to już wiedzą!  

Pamiętajcie 2 wdechy i 30 uciśnięć! 

  

 

Spacer w koronach drzew 
Piękna październikowa pogoda zachęca do przebywania na zewnątrz 

i cieszenia się górską okolicą. Dlatego też 17 października odbyła się 

wycieczka do Krynicy Zdroju. Uczniowie wyszli na niedawno 

otworzoną wieżę widokową na Słotwinach. Pierwszą atrakcją był 

wyjazd wyciągiem krzesełkowym na górę. Niektórym dreszcz 

przeleciał po plecach z powodu wysokości, jednak pokonywanie 

swoich lęków to jedno z ważniejszych zadań każdego człowieka. Poza 

tym, na krzesełkach mieliśmy przy sobie przyjaciół oraz 

wychowawców, a przecież obecność 

bliskich osób to najlepsze wsparcie 

w trudnych sytuacjach. Widok z wieży 

zaparł wszystkim dech w piersiach. Gdy 

już nacieszyliśmy się cudownym, górskim, 

jesiennym krajobrazem, mogliśmy przyjrzeć się lepiej wieży i poczytać 

zamieszczone na niej ciekawostki. Czas minął nam niezwykle szybko, nie 

możemy doczekać się kolejnej wspólnej wyprawy. 



7 
 

 Pamiętamy 

 

Pod koniec października, jak co roku, postanowiliśmy odwiedzić 

groby Marii Wojdatt – założycielki i fundatorki naszej szkoły 

oraz żołnierza armii generała Andersa – Piotra Węgrzyna. 

Grupa wolontariuszy wraz z opiekunkami: Panią Anią Długosz 

oraz Panią Dominiką Izworską posprzątała zapomniane 

opuszczone groby ludzi, którzy wiele zrobili dla naszej 

społeczności, a przez to również dla nas. 

 

O ekologii wierszem 
W tym roku tematem przewodnim Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego jest ekologia – ochrona środowiska. Ten niezwykle 

ważny temat dotyczy każdego z nas. Uczniowie podczas recytacji 

nawoływali do segregowania śmieci, sprzątania okolicy i dbania 

o środowisko naturalne. Każdy na swój własny, niepowtarzalny sposób 

interpretował przygotowane wiersze. Oceniano nie tylko sam sposób 

recytacji, lecz również ubiór, gest i ogólne wrażenie. Zwycięzcy etapu 

szkolnego pojadą do Muszyny aby tam zmierzyć się z uczniami 

z pozostałych szkół gminy. Trzymamy kciuki za ich dobre występy 

i liczymy na to, że wrócą z ogromną ilością dyplomów i nagród. 

 

Fundacja Bratnia Dusza 
Nasza szkoła podarowała Fundacji 

znicz, który zapłonie w Ukrainie na 

Cmentarzu Łyczakowskim, za naszych 

Rodaków poległych na lwowskiej ziemi. 

Znicz osobiście przekazała Pani Monika 

Rogóż na ręce Pani Iwony Romaniak - 

prezes Fundacji.  

 

Ile waży Święty Mikołaj? 
Lubimy pomagać. W tym roku bierzemy udział w akcji „Ile waży Święty 

Mikołaj”. Jest to konkurs charytatywny, którego celem jest zebranie 

pieniędzy na stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży z biedniejszych 

rodzin. Fundusz umożliwia młodym ludziom rozwijanie swoich talentów 

i pasji, zdobycie przydatnej wiedzy oraz sposobów na jej praktyczne 

wykorzystanie. Naszym zadaniem jest zdobycie jak największej ilości 

bilonu, który wyślemy do organizatorów akcji. 8 grudnia 2019 roku 

w Lublinie odbędzie się wielki finał akcji – ważenie Świętego Mikołaja przy 

pomocy bilonów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po nowym roku. 

Najważniejsze jednak – pomagajmy bezinteresownie!  

Zebraliśmy 5 kg czyli 108,80 zł! 

 

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, 
 dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju. 

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.] 
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Poloneza czas zacząć 
Rok temu hucznie obchodziliśmy stulecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W tym roku postanowiliśmy również uczcić to 

ważne wydarzenie. 8 listopada spotkaliśmy się na boisku 

szkolnym, gdzie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki 

hymnu państwowego. Dołączył do nas nawet ksiądz Kanonik, który 

z balkonu plebanii machał uroczyście flagą biało-czerwoną. Po 

nim, wszyscy, bez wyjątków, zatańczyliśmy nasz narodowy taniec – 

polonez. Przed szkołą rozbrzmiała muzyka, a my pod nosem 

liczyliśmy takt: raz-dwa-trzy-cztery. Pomyłek było dużo, jednak 

liczyło się to, że wspólnie możemy w ten sposób uczcić nasz 

cudowny kraj i cieszyć się wolnością. Po tańcu wróciliśmy do 

szkoły, gdzie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Pani Agnieszka 

Rusnak towarzyszyła nam swoją gitarą i pilnowała, byśmy nie 

śpiewali ani za wolno, ani za szybko. Wspólnota i radość – oto 

najważniejsze elementy świętowania 

Dnia Niepodległości. 

  

Niespodziewana wizyta 
14 listopada pojawił się w naszej szkole gość. Pierwsze spojrzenie na 

mundur wywołało dreszcz emocji i niepewności. „Policja? Czy coś 

się stało?” – szybkie myśli przebiegły przez wszystkie głowy, od tych 

najmłodszych do najstarszych. Pan policjant na szczęście nie 

przyjechał na interwencję, lecz po to, aby opowiedzieć nam 

o najważniejszych aspektach prawnych związanych z naszym 

uczniowskim życiem. Ponadto, uczulił nas na czyhające w Internecie zagrożenia, między innymi pokazał 

różne formy oszustw podczas zakupów online oraz przedstawił sytuację podawania się za inną niż 

w rzeczywistości osobę. Teraz już wiemy na co musimy zwracać uwagę i nikomu nie damy się podejść. 

Dobrze wiedzieć, że gdyby się coś działo, policjanci są gotowi pomóc nam w każdej chwili! 

 

Niebieski Dzień Praw Dziecka  
W naszej szkole wiemy, jakie prawa mają dzieci! A to dzięki temu, że 

Szkolny Klub Wolontariatu zaangażował się w akcję UNICEF, która 

przybliżyła nam tę tematykę z okazji Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka. Nie było jednak nudnych wykładów. W szkole zaroiło się od 

niebieskich koszulek – jest to kolor UNICEFu. Na ścianach zawisły 

plakaty z mnóstwem ciekawych informacji oraz zdjęć. Każdy mógł 

wziąć udział w konkursie – dostaliśmy pytania, na które odpowiedź 

można było znaleźć na plakatach. Nagrodą był słodki upominek oraz balon. Odczuwaliśmy wielką 

satysfakcję, gdy udało się odnaleźć prawidłowe rozwiązanie. Jednak zwycięstwo nie było najważniejsze. 

Wiedza, którą zdobyliśmy zostanie z nami na całe życie. 
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Podróż do Afryki 
Niektórzy zapewne znają wierszyk o niesfornym Murzynku imieniem 

Bambo, który w szkole „uczy się pilnie przez całe ranki”. My niedawno 

mieliśmy okazję dowiedzieć się jak naprawdę wygląda edukacja 

naszych rówieśników w Afryce. Odwiedziła nas Pani Sylwia Bomba, 

wolontariuszka Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi 

Światu”. Ta niezwykle inspirująca osoba wyjechała na rok do Ugandy, 

aby tam opiekować się dziećmi i młodzieżą. Z szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami słuchaliśmy o tym, 

że za naukę w szkole trzeba płacić, a lekcje trwają bardzo długo – uczniowie kończą lekcje dopiero o 17.00, 

ponieważ wszystkie informacje muszą przepisywać do swoich zeszytów. Dowiedzieliśmy się też, że 

przysmakiem tamtejszych dzieci jest trzcina cukrowa. Była to niezwykła lekcja, dzięki której nie tylko 

poznaliśmy całkowicie inny świat, ale też zobaczyliśmy, że nie wszędzie dzieci mają dostęp do udogodnień, 

do których my jesteśmy przyzwyczajeni.  

 

Andrzejkowe atrakcje  
Koniec listopada co roku wiąże się z tajemnicą, magią 

i wróżbami. Każdy przecież wie, że tradycją Andrzejek jest 

odkrywanie przyszłości za pomocą różnych przedmiotów 

codziennego użytku. Podczas zorganizowanej w naszej szkole 

zabawy andrzejkowej my również mieliśmy możliwość 

dowiedzieć się czegoś o naszej przyszłości. Między innymi 

poznaliśmy imiona naszych przyszłych mężów i żon oraz 

losowaliśmy przedmioty, które miały nam powiedzieć o przyszłym życiu. Każdy z nas jednak wie, że to tylko 

zabawa, a los tak naprawdę leży w naszych rękach. A skoro o zabawie mowa… Była muzyka, wspólne tańce, 

malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. Wspomnienia z tej wspaniałej imprezy będą nam towarzyszyły 

przez kolejne dni ciężkiej pracy na lekcjach. 

 

Wizyta Mikołaja 
Święty Mikołaj to chyba najpopularniejszy i najbardziej „żyjący” 

święty w naszej kulturze. Gdy nadchodzi grudzień, na zewnątrz 

robi się biało, a pod stopami skrzypi mróz – wtedy już wiadomo, 

że przyjdzie On. Do Szkoły Podstawowej w Żegiestowie również 

przyszedł, co było oczywiste, bo uczą się tu saaaaaame grzeczne 

dzieci. Wszyscy dostali prezenty. Niektórzy uczniowie oddali 

część słodyczy ze swoich paczek dla potrzebujących dzieci. Akcję 

zbierania słodkości organizuje nasz szkolny wolontariat. I właśnie o to chodzi w dniu Świętego Mikołaja. 

Mikołajki to nie dzień dostawania, a dzień ofiarowania: prezentów, uwagi, uśmiechu… Dobro, nawet 

najmniejsze, potrafi doprowadzić do wielkich rzeczy. W tym szczególnym czasie przedświątecznym dobrze 

jest przypomnieć sobie zdanie przewodnie naszej szkoły: „Nie możemy zrobić nic wielkiego, za to małe 

rzeczy z wielką miłością”, które powiedziała kiedyś Matka Teresa z Kalkuty. 

 

Ucz się informatyki. Zmieniaj świat. 
Z okazji Tygodnia Edukacji Informatycznej, który trwał w dniach 9-15 grudnia 

2019 roku, wzięliśmy udział w inicjatywie „Godzina programowania”. Jest to 

międzynarodowa akcja, która służy do rozwijania umiejętności dzieci 

i młodzieży w zakresie kodowania. Wystarczy wejść na stronę: 

https://hourofcode.com i wybrać grę. Program podaje bardzo jasne i zrozumiałe wskazówki. Być może ktoś 

odkryje w sobie pasję do pracy z komputerami i będzie w przyszłości jednym z najbardziej znanych 

programistów na świecie? Spełnianie marzeń trzeba zacząć od jednego małego kroczku, a trenowanie 

kodowania właśnie w takiej przystępnej, zabawowej formie może być jednym z nich. 
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Mamy podium 
Nasi uczniowie z klas VI i VII - Patrycja Bołoz, Mikołaj Izworski i Patrycja 

Milewska - wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy 

o Zjednoczonym Królestwie. 12 grudnia odbył się etap gminny, w którym 

przedstawiciele szkoły w Żegiestowie odnieśli niemały sukces. Zdobyli 

drugie, trzecie i dziesiąte miejsce! Serdecznie gratulujemy. Zachęcamy 

również do udziału w różnorodnych konkursach przedmiotowych, ponieważ 

pozwalają one rozwijać pasje i zainteresowania, kształtują nawyk 

samodzielności w uczeniu się i zdobywaniu informacji, a poza tym uczą 

zdrowej rywalizacji. Przygotowanie do konkursu wymaga wiele pracy, lecz 

naprawdę warto, co mogą potwierdzić nasi zwycięzcy. 
 

Święta tuż tuż 
 Tuż przed świąteczną przerwą w bożonarodzeniowy nastrój 

wprowadziły nas przedszkolaki i młodsze dzieci ze szkoły. 

Przenieśliśmy się w odległe czasy. Razem z Maryją 

uczestniczyliśmy w Zwiastowaniu, obserwowaliśmy Heroda i jego 

żołnierzy podczas spisu ludności, gdy czyhał na Świętą Rodzinę, 

wreszcie – wraz z pastuszkami i królami czuwaliśmy przy 

maleńkim Jezusie. Wspólne kolędowanie całkowicie utwierdziło 

nas w przekonaniu, że już niedługo jeden z najpiękniejszych 

okresów w roku. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie słowa 

Jana Pawła II: „Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie 

Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek 

jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.” 

 

   Sportowe sukcesy 

W piątek przed przerwą świąteczną wręczyliśmy nagrody za 

sportowe osiągnięcia uczniom naszej szkoły. W pierwszej 

kolejności nagrodziliśmy dzieci za Mikołajkowy Turniej Tenisa 

Stołowego. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Joanna 

Kumorek, drugie miejsce Angelika Szwala, a trzecie miejsce 

Aleksandra Dąbrowska. W męskich rozgrywkach pierwsze miejsce 

przypadło Wojciechowi Lisowi, drugie - Jakubowi Fabisiowi, a trzecie miejsce Oskarowi Rysiowi. W części 

drugiej wręczyliśmy dyplomy oraz nagrody za Trzy Poziomowy Test Sprawności Fizycznej, gdzie pierwsze 

miejsce zdobyli Mikołaj Kulig oraz Joanna Kumorek. Wszystkim gratulujemy sukcesów! 

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek 
Nowy rok rozpoczęliśmy od kolejnej 

edycji Szkolnego Konkursu Kolęd 

i Pastorałek. Mieliśmy możliwość 

obejrzenia przepięknych występów. 

Usłyszeliśmy między innymi: 

„Pastuszkowie, bracia mili”, „Pastuszek 

bosy” oraz pastorałkę góralską. Talent 

wokalny i muzyczny, ładne, ciekawe stroje i pamięciowe opanowanie wielu zwrotek utworów sprawiły, że 

jury miało ciężki orzech do zgryzienia podczas wyłaniania zwycięzców konkursu. Laureaci zostali jednak 

ogłoszeni – w grupie młodszej pierwsze miejsce zajął Adrian Długosz, drugie – Mieszko Izworski, a trzecie 

miejsce przypadło Izabeli Koban. W starszej grupie pierwsze miejsce zdobyła Wioletta Rusnak, zaraz po 

niej na „podium” stanęła Zofia Jarzębak, trzecie miejsce natomiast zajął Jakub Izworski.  
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Lubimy pomagać – WOŚP 
W tym roku podczas 28. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 

w Żegiestowie kwestowali dla 

zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych 

i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zbieraliśmy 

pieniądze w różnych zakątkach naszej gminy ... i nie tylko. 

Można było nas spotkać w Żegiestowie Wsi, Żegiestowie 

Zdroju i Wiktorze, Zubrzyku, Jastrzębiku oraz Muszynie.. 

Dziękujemy wszystkim miłym darczyńcom, rodzicom 

wolontariuszy oraz organizatorom w sztabie za ciepłą 

herbatę i posiłek. 

 

Co daje nam szczęście?  
W czwartek, 16 stycznia, dzieci z najmłodszych klas wraz 

z przedszkolakami miały możliwość obejrzenia teatrzyku 

kukiełkowego pod tytułem „Prawdziwe szczęście”. O ważnych 

wartościach w życiu człowieka opowiadali nietuzinkowi 

bohaterowie: świnka, ptak, klaun oraz mysz. W ciekawy sposób 

pokazali oni, że posiadanie przyjaciół jest dużo ważniejsze niż 

zdobywanie rzeczy materialnych 
 

Taniec na lodzie 
Nasi uczniowie, w ramach programu nauki jazdy na łyżwach 

sponsorowanej przez KTH KM Krynica oraz Burmistrza Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna 16 stycznia odbyli pierwszą lekcję 

łyżwiarstwa. Jest to trudna umiejętność, o czym niektórzy przekonali 

się podczas upadków. Nikt się jednak nie zrażał, uczniowie szybko 

podnosili się i znów próbowali swoich sił na lodzie. Już niedługo 

będą tańczyć na łyżwach prawie tak, jak zdobywcy pucharów 

w międzynarodowych turniejach łyżwiarstwa figurowego. Wyjazdy 

na łyżwy odbywały się cyklicznie. 

 

S- COOL KARNET 
22 stycznia odbył się pierwszy wyjazd naszych dzieci na narty do Wierchomli. 

W ramach projektu „S- COOL KARNET” w którym uczestniczy nasza szkoła 

możemy kolejny rok cieszyć się białym szaleństwem  

 

Dzień Babci i Dziadka 
21stycznia świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. 

Przygotowaliś

my z tej okazji 

miłe 

niespodzianki 

dla naszych 

ukochanych 

Babć i Dziadków: nową wersję Zielonego Kapturka, czaczę, 

moc dobrych życzeń i poczęstunek. Niezapomniane chwile 

niech z nami pozostaną jak najdłużej. 
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Jeździmy z głowa 
28 stycznia ,,Jeździmy z głowa” na Master - SKI w Tyliczu. Dzieci biorą 

udział w zajęciach sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie 

sportów zimowych w ramach zadania „Zimowa przygoda w Muszynie - 

jazda na nartach i snowboardzie” dofinansowanych ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. 
 

Obóz sportowy organizowany przez KTH KM Krynica 

Uczestnicy uczą się lub doskonalą swoje umiejętności w jeździe na łyżwach, nartach, w pływaniu oraz 

ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Zmęczeni, ale szczęśliwi! 

 

Zimowa przygoda w Muszynie - jazda na nartach i snowboardzie 
30 stycznia uczniowie biorą udział w zajęciach 

sportowych ukierunkowanych na 

upowszechnianie sportów zimowych w ramach 

zadania „Zimowa przygoda w Muszynie - jazda 

na nartach i snowboardzie” dofinansowanych ze 

środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów. 

 

Zabawa karnawałowo - walentynkowa 2020. 
Muzyka,  

tańce,  

przebierańcy... 

 

Tłusty czwartek 
W tłusty czwartek się 

swawoli, a wieczorem 

brzuszek boli... Dziękujemy 

wszystkim, którzy wsparli akcję: 

,,Wyślij pączka do Afryki'', 

pysznymi wypiekami, zakupami 

oraz wolontariuszkom za 

sprzedawanie słodkości.  
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 Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej  
Z uśmiechami na twarzy pojechaliśmy 26 lutego na zawody halowej 

piłki nożnej do Powroźnika i radość jeszcze większa towarzyszyła nam 

w drodze powrotnej. Wróciliśmy jako zwycięzcy tego turnieju 

w którym udział wzięły 4 szkoły z naszej gminy i jedna drużyna ze 

Słowacji z Plavca. Chłopcy wygrali 2 mecze i dwa zremisowali nie 

tracąc w turnieju żadnej bramki !!!! Gratulujemy  

 
DEBATA OKSFORDZKA! 
28 lutego nasi uczniowie z klasy ósmej oraz 

zaproszeni goście, również z klasy ósmej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie, 

przeprowadzili debatę oksfordzką na 

temat: "Ładni ludzie mają łatwiej w życiu". 

Uczniowie obu szkół wykazali się świetną 

argumentacją oraz wysoką kulturą 

i precyzją wypowiedzi. Mówcy obu stron 

przytoczyli wiele różnorodnych przykładów 

na potwierdzenie (strona propozycji) jak 

i obalenie (strona opozycji) postawionej 

tezy. Walka na argumenty była bardzo 

wyrównana, dlatego jurorzy jednomyślnie 

ogłosili remis. Pomimo olbrzymiego stresu 

i tremy, wszyscy świetnie się bawili 

i jednomyślnie stwierdzili, że musimy to 

powtórzyć  

 

Żywa lekcja historii 
3 marca aktorzy z Grupy Historyczno- Rekonstrukcyjnej 

z Torunia, przedstawili nam żywą lekcję historii na temat 

Husarii. Dowiedzieliśmy się, że chłopi byli biedni i nawet 

w zimie chodzili boso. Koń walczący w wojsku husarskim, 

ważył 500 kg i miał przypięte do siodła nie dwa, a tylko jedno 

skrzydło. Zbroja rycerza ważyła od kilku do kilkunastu 

kilogramów, a walczył on szablą zwaną ,,batorówką''. Status 

szlachcica można było poznać po kolorze butów. Zamożni 

nosili buty w kolorze czerwonym, a najdroższe buty były 

w kolorze safianowym. Suknia szlachcianki ważyła ok. 12 kg. 

To były ciężkie czasy. 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch!  
5 marca ćwiczenia ogólnorozwojowe z 

projektu KTH KM Krynica na hali sportowej w Złockiem rozwijały równowagę, spryt oraz giętkość ciała. 
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WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdalne nauczanie 
W połowie marca 2020 roku nasza szkoła stanęła przed jednym z najważniejszych wyzwań 

ostatnich lat. Szkoła jako budynek nie mogła być już przestrzenią naszej nauki, spotkań 

i pracy. Byliśmy zmuszeni - uczniowie, nauczyciele i rodzice - przenieść całą szkolną 

działalność do internetu. Czy sobie z tym poradziliśmy? O tak! Pomimo odległości, jaka nas 

dzieliła, wspólnymi siłami stworzyliśmy nową, szkolną rzeczywistość. Wspieraliśmy się 

nawzajem rysunkami o epidemii zatytułowanymi “Wszystko będzie dobrze”. Wzięliśmy udział 

w sprzątaniu Żegiestowa z okazji Dnia Ziemi i w akcji wolontariatu “Tydzień dobrych 

uczynków”. Pamiętaliśmy o ważnych rocznicach, między innymi rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja oraz rocznicy urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji na naszej stronie 

internetowej pojawiły się przepiękne rysunki Papieża, biorące udział w konkursie plastycznym. 

W czasie pandemii tworzyliśmy naszą gazetkę - udostępniliśmy dwa numery “Luzika”. Młodsi 

uczniowie byli w stałym kontakcie z wychowawcami, z radością uczestniczyli w lekcjach online 

i wysyłali zdjęcia przepięknych prac zrobionych wspólnie z rodziną w domu. “Starszaki” 

również mieli mnóstwo nauki i lekcji online z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

Duża uwaga całej szkoły skupiła się również na najstarszych uczniach. Ósmoklasiści przez 

cały okres nauki zdalnej ciężko pracowali, aby jak najlepiej napisać egzamin. Wszystko to 

dowodzi, że żaden wirus nie jest w stanie zniszczyć naszego szkolnego ducha, ponieważ 

działamy wszyscy razem. Oczywiście, bardzo już tęsknimy za spotkaniami na żywo, za naszą 

Panią Marysią, Panem Jasiem, resztą pracowników i nauczycieli oraz za zwykłym, tętniącym 

życiem i hałasem, dniem szkolnym. Ale na to musimy zaczekać do września. (Beata Bagnicka) 
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Dzień Ziemi! 
Coroczne sprzątanie świata...W tym roku niestety utrudnione, ale nie niemożliwe! Dzielni uczniowie naszej 

szkoły wyruszyli na Ekopatrol! Pełne worki na śmieci świadczą o tym, że nie wszyscy śmieci wrzucają do 

kosza...A szkoda!! 

 

TYDZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW  
Coroczna akcja prowadzona przez Szkolny Klub Wolontariatu. W tym roku 

z powodu pandemii, odbyła się ona w formie online. Celem było zachęcenie innych 

do zrobienia czegoś dobrego. Powstało wiele pomysłów, które przez tydzień były 

zamieszczane na szkolnym funpage. Propozycje działań przygotowane przez 

wolontariuszy były bardzo różnorodne min. jak pomóc seniorom w czasie 

kwarantanny, dbać o środowisko i nie wyrzucać jedzenia, kreatywnie spędzić czas 

z rodziną, rozwijać swoje talenty i pogłębiać wiedzę , a nawet jak dbać o urodę, czyli 

zrobić coś dobrego dla siebie. Podsumowaniem akcji było nagranie filmiku 

"POMOC MA MOC" promującego ideę czynienia dobra. 

  

E – wf  
Ćwiczymy! Oderwijcie się od komputerów 

i smart fonów! 

A - 50 pajacyków 

B - 20 brzuszków 

C - 30 przysiadów 

D - 15 pompek 

E - 1 minuta plank czyli deska  

F - 10 burpees czyli padnij powstań  

G - 30 wykroków 

… 

Y - 1 minuta skip A 

Z - 20 brzuszków 

Przeliteruj swoje imię za pomocą ćwiczeń, które 

dopasowaliśmy do każdej litery alfabetu.  

Powtórz 2 razy (wcześniej przećwicz ile razy chcesz 

aż nie nauczysz się ćwiczeń które składają się twoje 

imię ). Przy wykonywaniu ćwiczeń włącz stoper. 

Porównaj swoje dwie próby.  
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Święto Konstytucji 3 maja 
Symbole narodowe wykonane przez uczniów na zajęcia plastyczne, to 

patriotyzm przelany na papier... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy 
Dzień Strażaka 

Wszystkim STRAŻAKOM 

w dniu ich święta, życzymy 

wszystkiego co najlepsze 

oraz samych szczęśliwych 

akcji! 

 

Konkurs plastyczny pt. ,,Jan Paweł II” 
Konkurs został zorganizowany w 100. rocznicę urodzin . Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Patrycja Wróbel 

i Mateusz Zawiślak, miejsce drugie dla Julii Skalniak, a trzecie miejsce zajęła Zuzanna Duda. 

 
 

 
Dzień Matki  
Wszystkim Mamom z okazji ich święta, 

życzenia samych radosnych chwil! 

Z  kazji Dnia Matki klasa II 

przygotowała inscenizację pt. ,,Laurka". 
 

Szkolny konkurs ortograficzny  
odbył się w piątek, 22 maja.  

W grupie młodszej (klasy 3-5) na podium stanęli: 

1. Jakub I., kl. V  

2. Oliwia M., kl. V 

3. Wiktoria I., kl. V, Wiktoria J., kl. III 

W grupie starszej najlepiej wypadli: 

1. Agnieszka S., kl. VIII 

2. Inga N., Wojciech L., kl. VIII 

3. Patrycja B., Cyprian Ł., kl. VI 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za chęć zmierzenia się z 

zawiłościami ortografii polskiej. 
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Klasa 1       Klasa 2 

  
Klasa 3      Klasa 4 

  
Klasa 5 

 
Klasa 6       Klasa 7   

 
Klasa 8        Nasi Uczniowie i ich dzieła … 
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Opowiadanie o smoku 

Gdy wybuchła epidemia koronawirusa. Śniło mi się, że byłem w lesie. Wokół śpiewały ptaki, 

świeciło słońce i wiosna budziła się do życia. 

Nagle zza drzewa wyskoczył Koronawirus. Wyglądał nieziemsko. Był okrągły na twarzy i wszędzie 

miał macki, które pomagały mu się przemieszczać. 

Zdenerwowałem się i powiedziałem do niego: ,,Ani kroku dalej!’’  

Roześmiał się tylko i przybliżył się do mnie. 

Niespodziewanie pojawił się smok. Miał on bardzo czyste ręce, nie zbliżał się do nikogo na 

odległość mniejszą niż 2m, a gdy kaszlał, zasłaniał łeb 

łokciem.  

Po tym jak zobaczył Koronawirusa, wyciągnął mydło 

i preparat do dezynfekcji. Minuty Koronawirusa były 

policzone… 

Niestety nie wiem jak zakończyła się walka, 

ponieważ mama obudziła mnie na lekcję on-line z języka 

angielskiego. (Miłosz Izworski) 
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Egzamin Ósmoklasisty 

16 – 18 czerwca 2020 r. 

Dwa miesiące później, 

w rygorze sanitarnym, 

ale uśmiechnięci, w dobrych humorach 

Nasi Ósmoklasiści przystępują do egzaminów 

 
 

Sukcesy naukowe: 

 

Łukasz Wróbel - uczeń klasy 7 - zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu 

„Od algorytmu do programu”. 

Gratulujemy ! 

 

 

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 bieżącym roku szkolnym Fundacja realizuje projekt „Podróże z historią”, którego celem jest 

pozaformalna edukacja historyczna dzieci realizowana w atrakcyjny sposób poza konwencją szkolnej lekcji, 

w czasie której dzieci poznają historię Polski i regionu. Jest kontynuacją projektu realizowanego w wakacje 

2019 „Wakacje z historią”. 

 

Wszystkim, którzy życzliwie wspierali nasze działania  

dziękujemy za wspólnie spędzony rok szkolny 2019/2020 

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

