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Obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole odbyły się 
7 listopada 2014 r. Pani Marta Pacholec-Grzyb wraz 
z uczennicami klasy IV przygotowała uroczysty apel. W czasie 
uroczystości przypomnieliśmy sobie ważne wydarzenia, które 
doprowadziły do utraty, a później odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Mogliśmy także pogłębić wiedzę o symbolach 
narodowych: fladze, godle i hymnie. Występ uczniów 
podsumował film pt. „Co pamiętam z lekcji historii…”, 
w którym nauczyciele i uczniowie odpowiadali na pytania 
związane z historią Polski. 
Na zakończenie apelu 
dwóch uczniów z klasy 
pierwszej zostało 

pasowanych na uczniów. Byli to: Mateusz Gala i Franciszek Gronowski – 
nieobecni w październiku z powodu choroby.  
Nasza szkoła włączyła się także w gminne obchody Dnia Niepodległości 
w Sobótce. Poczet sztandarowy w składzie: Oliwia Hąnkała, Emilia Lach 
i Paweł Fornal pod opieką pani Marty uczestniczył w uroczystej mszy św. 
w kościele pw. św. Jakuba w Sobótce w dniu 11 listopada. 
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Nasza szkoła w tegorocznej akcji „Śniadanie Daje Moc” przyłączyła się 
do ogólnopolskiej próby bicia rekordu Guinnessa – „Największa lekcja gotowania 
zdrowego śniadania – wiele lokalizacji”. Naszym zadaniem było w wyznaczonym 
czasie przygotować zdrowe i pełnowartościowe śniadanie według ustalonego 
przepisu. Potrawy robiliśmy już w poprzednich akcjach „Śniadanie Daje Moc”, więc 
sobie poradziliśmy. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami mieliśmy do zrobienia 
twarożek z warzywami, pełnoziarniste kanapki oraz owocowe szaszłyki. Nad całością czuwali świadkowie 
kucharz pan Michał Polańczyk i lekarz pani Alicja Sołtowska oraz stewardzi pan Piotr Miękus i pan Wojciech 
Kacperski oraz pani Teresa Sączawa. Czekamy na dane z całej Polski czy rekord został pobity. Bardzo 
dziękujemy rodzicom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie do rekordu paniom: Adrianie Ordecha, 
Katarzynie Partyce - Kujawiak, Ewie Baszak, Małgorzacie Mierzwiak, Annie Ostafińskiej, Wiesławie Mierzwiak, 
Krystynie Grygiel, Julii Longier, Ewelinie Chrzan, Justynie Droszczak, Jadwidze Baszak oraz panu 
Przemysławowi Grygiel. 

 
 

 

 
 

W spektaklu kabaretowym: „Strach ma wielkie oczy” poruszony 
został problem przemocy, agresji oraz uzależnień- zjawiska coraz 
bardziej powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Piegowata 
Biedronka i Maniek- aktorzy, ukazali dzieciom sposoby radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. Ponadto pokazali, że kluczem 
do rozwiązania każdego problemu jest przerwanie milczenia 
i zwrócenie się o pomoc do osoby dorosłej. To zabawne 
przedstawienie dało dzieciom porcję walorów edukacyjnych 
i zarazem było niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy 
z aktorami. 
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28 listopada w naszej szkole odbyło się tradycyjne polskie święto – Andrzejki. Klasa III wraz z panią Agnieszką 
Pieluszyńską przygotowała salon wróżb i czarów. Uczniowie z klasy 0, I i II mogli poznać aż 15 różnych 
przepowiedni dotyczących przyszłości. Największe emocje wzbudzała wróżba z butami oraz wróżba, z której 
można było się dowiedzieć jakie imię będzie miała żona lub miał przyszły mąż. Inspirując się czasopismem 
„Franek” dzieci z kasy III przenieśli w czasy 
współczesne staropolskie wróżby, taką wróżbą była 
np. wróżba ze sztachetami w płocie. W dawnych 
czasach, w nocy, panny podchodziły do płotka 
i zawiązywały wstążeczkę na dziesiątej sztachecie 
(dawniej sztachety, to wycięte z drzew gałęzie). 
Rankiem oglądały sztachetę i jej wygląd symbolizował 
wygląd przyszłego męża. Jeżeli była prosta, w miarę 
chuda, to można było się spodziewać przystojnego 
męża, jeżeli gruba, to taki miał być mąż. Judytka 
przygotowała różne patyki i mogliśmy mieć namiastkę 
takiej dawnej wróżby. Niektóre dzieci wykorzystały też 
informacje dotyczące „katarzynek”, takich 
andrzejek dla kawalerów i w nocy z 24 na 25 listopada 
wkładały pod poduszkę spodnie męskie lub 
spódniczkę damską. Osoba, która się wtedy przyśniła 
miała być żoną lub mężem. Niektórzy niestety nie byli zadowoleni ze swoich snów. Barnard przygotował pokaz 
dwóch magicznych sztuczek, mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Wielu uczniów przedstawiała swoje 
autorskie wróżby. Wszyscy mieli dobre humory bo wiedzieli, że takie wróżby to tylko zabawa… No może nie 
wszyscy byli zadowoleni, bo jak tu być zadowolonym, kiedy Kasia wywróży, że w przyszłości będzie się „babcią 
klozetową”? 
Zobaczymy co się spełni, a co nie. 
 
 

 

 
 
Nasza szkoła wzięła udział w IX  edycji Międzyszkolnego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Wokół Sceny”. 
Organizatorem był AS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Przegląd odbył się w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. 
Uczestnicy  przedstawiali baśń  na motywach 
„Czerwonego Kapturka”. Uczniowie klasy V 
wystawili sztukę pt. „Czerwony Kapturek - bajka 
świątnicka”. Autorką scenariusza jest 
nauczycielka języka polskiego pani Małgorzata 
Wodnicka. W przygotowanie uczniów 
do interpretacji tekstu i scenografii włączyła się 
także pani Krystyna Jakubowska. Treść baśni, 
poza pokazaniem urody świątnickiego 
krajobrazu, zawierała również elementy 
z dziedziny ochrony przyrody. Aktorzy spisali 
się „na medal”, za co widzowie nagrodzili ich 
brawami. 
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W środę 3 grudnia odbyły się u nas w szkole Gminne Zawody w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych kl. IV-
VI kat. dziewcząt i chłopców. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 8.30 wystąpieniem Pani Dyrektor Ewy Żurawik, 
która po powitaniu wszystkich,  ogłosiła otwarcie imprezy sportowej. W zawodach wzięły udział 3 szkoły: 
Niepubliczna SP w Rękowie (2 dz + 2 ch), SP w Rogowie Sobóckim (2 dz +2 ch) i my jako organizatorzy 
w składzie: Kinga Wojciechowska – kl.V i Sandra Łońska – kl.VI oraz Hubert Waniszewski – kl.V i Oliwier 
Kwaśniak – kl.VI. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 2 stoły, przy każdym z nich zaangażowano 
1 z sędziów. A sędziami zawodów byli: Alicja Grudzińska i Emilia Lach z klasy VI, które wraz z opiekunami 
czuwały nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Poszczególne pojedynki rozgrywane były do 2 wygranych 
setów, do 11 punktów, natomiast całość do 2 setów (2 dużych punktów).Wśród chłopców I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, II miejsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie, III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Świątnikach. Natomiast w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Rękowie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Świątnikach. Po zakończonych zawodach  miał miejsce słodki poczęstunek oraz uroczyste rozdanie 
dyplomów i medali przez Panią Dyrektor Ewę Żurawik. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy!!!!! 

 
 

 

 
 

2 grudnia dzieci pojechały do Złotego Stoku ponieważ miały informację, że można tam będzie spotkać Mikołaja. 
Wraz z przewodniczką „ciotką Martą”, przy pomocy 
mapy, rozpoczęły poszukiwania „Grubasa” 
w podziemiach kopalni. Miały okazję jechać kolejką 
podziemną, zjeżdżać na ślizgawce, spotkały górnika 
znającego historię kopalni i ogra, który pomógł im 
odnaleźć zaginionego. Mikołaj miał dla dzieci 
prezenty, choć niektóre dostały również rózgę. 
Mikołaj doskonale wiedział, gdzie jest Sobótka, 
bo kiedyś zahaczył saniami o Ślężę i zawsze będzie 
pamiętał to miejsce. Po warsztatach plastycznych, 
podczas których wszyscy dekorowali aniołki 
przyszedł czas na ciepłą herbatkę i pyszne pierogi. 
Najedzeni i szczęśliwi wszyscy wrócili do Świątnik. 
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Konkurs "Książki Naszych Marzeń" został ogłoszony 20 listopada przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Umożliwiał uczniom wybór książek, 
o przeczytaniu których marzą. Warunkiem wygranej było nagranie filmu 
i przekonanie w nim organizatora, że to właśnie ta szkoła powinna wygrać 
i dostać wszystkie książki z listy! Film przygotowany przez klasę VI wraz 
z panią Martą Pacholec-Grzyb, który brał udział w konkursie można 
obejrzeć na stronie szkoły www.spswiatniki.sobotka.pl. 
Nasza szkoła niestety nie zajęła premiowanego miejsca, ale otrzymaliśmy 
dyplom za udział. Mimo, że nie wygraliśmy i tak warto było wziąć udział 
w tym konkursie i pokazać, że jesteśmy kreatywni i lubimy czytać. 
 
 
A oto lista książek o jakich „marzą” nasi uczniowie: 
 
 

Lp. Tytuł Autor 

1.  Kroniki Alcheo, Szyfr Jazona Agnieszka Stelmaszyk 

2.  Magiczne Drzewo. Cień Smoka Andrzej Maleszka 

3.  Magiczne Drzewo. Pojedynek Andrzej Maleszka 

4.  Magiczne Drzewo. Gra Andrzej Maleszka 

5.  
Tytus Romek i Atomek. Wyprawa po owoce chichotu (i 
inne komiksy) 

Jerzy Chmielewski 

6.  Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafał Kosiak 

7.  Dom tajemnic t. 1 i 2 Columbus Chris, Vizzini Ned 

8.  Mała Lotta I renifery Webb Hollu 

9.  Wszystko zaczyna się od marzeń Marcin Pałasz 

10.  Złodziejka książek Markus Zusak 

11.  Ruiny Gorlanu John Flanagan 

12.  Balsam dla duszy dziecka Jack Canfield i in. 

13.  Opowieść pod strasznym tytułem Jerzy Niemczuk 

14.  Bajki filozoficzne Michel Piquemal 

15.  Oskar i pani Róża E. E. Schmmit 

16.  Córka Czarownic Dorota Terakowska 

17.  Małe kobietki L. M. Alcott 

18.  Najwyższa góra świata Anna Onichimowska 

19.  Czytam od Ado Z Anna Sójka 

20.  Rady nie od parady SERIA 3 książki Małgorzata Strzałkowska 

21.  Hania Humorek. Wielka księga przygód Megan McDonald 

22.  Opowiadania i bajki Grzegorz Kasdepke 

23.  Kolorowy szalik Barbara Kosmowska 

24.  Ale kino Grażyna Bąkiewicz 

25.  Kaktus – przygody wiernego psa Barbara Gawryluk 

26.  Co ty mówisz? M. Rusinek, A. Załazińska 

27.  Odkrywcy kontynentów M. Przewoźniak 

28.  Dwa serca anioła W. Widłak 

29.  Opowiadania z dreszczykiem J. Olech i inni 

30.  Dary anioła. Miasto kości Clare Cassandra 

31.  Ksiądz Twardowski dzieciom. Opowiadania. J. Twardowski 

32.  Szkolne przygody Mikołajka Jean-Jacques Sempé & Rene Goscinny  

33.  Lipcowe przypadki Agatki Hank Sławomir 

34.  Trzynastka na karku Majgier Katarzyna 
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35.  Poradnik małego patrioty M. Przewoźniak 

36.  Komiksy – Kajko i Kokosz   

37.  
5 nowych polskich albumów komiksowych dla dzieci! 
Komiksy laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu im. Janusza Christy! 

 

 

 
15 grudnia uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach, które poprowadzili pan Grzegorz Gieracki i pan Maciej 
Piwowarski – trenerzy kolarskiego klubu sportowego „Ślęża” w Sobótce. Każdy uczeń  miał za zadanie pokonać 
tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Jak się okazało nie było to wcale takie łatwe i proste, ale sprawiło 
dzieciom wiele radości. Na koniec zostały ogłoszone wyniki i każdy uczeń, który wziął udział w rowerowym torze 
przeszkód, otrzymał drobny upominek. 
 

 
 

 

 
 
18 i 19 grudnia nasza sala gimnastyczna zamieniała się w stajenkę betlejemską. Mieliśmy okazję jeszcze raz 

przypomnieć sobie historię narodzin Pana Jezusa, ale w tym 
roku nie były to tradycyjne Jasełka. Uczniowie o narodzonym 
Dzieciątku opowiadali poprzez śpiewanie kolęd. Nauczyciele 
wraz przedstawicielami uczniów z klasy III przygotowali piękne 
teksty opowiadające o Świętach. Mogliśmy również podziwiać 
solistów, którymi w tym roku byli: Kasia Ostafińska, Magda 
Mierzwiak, Emilia Lach, Ula Droszczak, Oliwia Hąnkała, Ola 
Grygiel, Ala Longier, Julka Piechura, Emilka Ostafińska, 
Benedykt Berger, Igor Baszak, Maciej Chrzan, Karolina 
Węgrowska i Oliwia Baszak. Uczniowie zaprezentowali 
również grę na instrumentach, na akordeonie zagrali Julian i 
Leon Neubert, a na fletach: Ala Grudzińska, Ula Droszczak, 
Kasia Ostafińska, Judyta Żygadło, Ola Grygiel, Ala Longier, 
Julka Piechura, Emilka Ostafińska. Akompaniowała nam na 

akordeonie i flecie pani Paulina Pycka. Te Jasełka to wspaniałe przeżycie, zwłaszcza, że wzięli w nich udział 
niemal wszyscy uczniowie. 
Zapraszamy do obejrzenia filmu z Jasełek nagranego przez pana Andrzeja Patuszyńskiego z TMKK Wrocław:  
https://www.youtube.com/watch?v=NKDcMVyv_Ic 
W piątek na zakończenie uroczystości wręczone zostały nagrody w konkursie pod patronatem SKO 
na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. 
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5 stycznia miłą niespodziankę sprawił Pan Bartosz Huzarski – 
kolarz zawodowej grupy Team Bora-Argon 18, który to 
odwiedził naszą szkołę. Pan Bartosz uczestniczył w wyścigach 
rangi krajowej, europejskiej i światowej np. w Chinach, 
Hiszpanii, Francji, RPA, USA. Często zajmował znaczące 
miejsca. Uczniowie z kl. I, II i III z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci mogły się przekonać, 
że dzięki ciężkiej i systematycznej pracy można zrealizować 
swoje marzenia o karierze sportowca zawodowego. Kolarz 
ciekawie opowiadał o swojej kolarskiej karierze, o pasji, jaką 
jest dla niego udział w zawodach, o treningach i o przeżyciach 
towarzyszącym jego wyczynom. Mówił także dlaczego warto 
mieć w życiu hobby oraz namawiał do noszenia kasków. 
Pozwolił również obejrzeć treningowy rower, czy niektóre puchary i odznaczenia. Dzieci przygotowały mnóstwo 
ciekawych pytań, na które Pan Bartosz z chęcią odpowiadał. Na zakończenie Pan Bartosz rozdał autografy 
i zrobił z nami pamiątkowe zdjęcie. Być może spotka się jeszcze z nami, tym razem na wiosnę, aby móc 
poprowadzić zajęcia rowerowe na boisku szkolnym dla uczniów z klasy I, realizujących program Mały Mistrz, 
w celu zdobycia odznaki rowerzysty.  
 

 

 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji WWF "Ratujmy rysie". 
Dzięki ofiarności dzieci, a zwłaszcza klasy III, udało się zebrać 180 zł i opiekun Szkolnej 
Ligii Przyrody, pani Iwona Stankiewicz, przesłała pieniądze na konto Fundacji. 
Wszystkim, którzy się zaangażowali w zbieranie pieniędzy bardzo dziękujemy. 
 

 
 
15 stycznia w godzinach popołudniowych 
odbyła się coroczna zabawa karnawałowa 
dla uczniów naszej szkoły. Prawie wszyscy 
mieli na sobie wspaniałe kostiumy. Zabawę 
prowadzili zaproszeni na tę okazję 
animatorzy, którzy przygotowali wspaniałą 
muzykę i w ciekawe konkursy. Rodzice 
natomiast zadbali o pyszny poczęstunek. 
Wszyscy uczestnicy zabawy bardzo dobrze 
się bawili. 
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 16 stycznia zespół muzyczny z naszej szkoły wziął udział w VIII Gminnym Przeglądzie Kolęd zorganizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sobótce. Uczniowie 
klasy I i III zaprezentowali się w dwóch utworach: 
"Wigilijna tęsknota" oraz "Gore gwiazdka". 
Reprezentantami szkoły byli z klasy I: Julia Piechura, Ola 
Grygiel, Ala Longier, Emilka Ostafińska, Igor Baszak, 
Juljan Neubert, Benedykt Berger z klasy III: Kinga 
Stebnicka, Judyta Żygadło, Wiktoria Szulżuk, Bernard 
Berger, Kuba Czarnecki, Kasia Ostafińska, Marcin 
Palewicz, Milena Grudzińska, Magda Mierzwiak. Cały 
koncert był wspaniały, a dzieci z naszej szkoły 
zaprezentowały się pięknie, co można zobaczyć na 
filmach dostępnych w Internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=6KULH2iq5yA 
https://www.youtube.com/watch?v=0fGG4VWUF_w&feature=youtu.be 
 

 
 
Dla uczniów naszej szkoły, którzy nie wyjeżdżali na ferie przygotowane 
zostały różnorodne zajęcia. Niektóre obywały się w szkole pod opieką 
nauczycieli m.in. pana Tomasza Wyplera, pani Iwony Stankiewicz, pani 
Marty Pacholec-Grzyb. Inne zorganizowane zostały przez Ślężański 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ramach programu "Ferie bez 
nudy". Do tych drugich zaliczały się wyjazd na basen do Bielawy, 
wyjazd do Afrykarium do wrocławskiego ZOO i wyjazd do Wrocławia 
do kina na film zrealizowany w technologii 3D pt. "Królowa Śniegu 2". 
Dzięki różnorodnym zajęciom każdy mógł znaleźć coś dla siebie i nie 
musiał nudzić się w domu. 
 

 

 
1 lutego w hali Gimnazjum Gminnego w Sobótce odbyły się 51 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali występy 
artystyczne. Uczennice klasy IV, V i VI 
zaprezentowały się w układach tanecznych 
podczas przerw w meczach, dzieci przygotowane 
były przez panią Joannę Szukała.  Dzieci z klas I-
IV przedstawiły inscenizację "Legendy o 
powstaniu Ślęży", taniec czarownic i odśpiewały 
hymn Sobótki. Uczniów przygotowały panie Lidia 
Sączawa i Agnieszka Pieluszyńska. Mieliśmy też 
okazję zobaczyć bardzo zacięty mecz finałowy 
w badmintona, dzieci były zachwycone i już na 
kolejnej lekcji wf ćwiczyły właśnie tę dyscyplinę. 
Zapraszamy też na treningi do Sobótki.  
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Julia Rogowska, kl. V 

To był cudowny dzień… 

   W niedzielę rano, około godziny 7.30, obudziłam się 
we wspaniałym humorze. Wiedziałam, że jest to dzień, 
w którym będę miała okazję uczestniczyć w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski w Badmintonie jako tancerka. 

 
 

 
 

 
Światło ogromnej ilości reflektorów 
oświetlających salę sportową 
pozwalało dostrzec uśmiech każdego 
z graczy.  
 
   Zaprezentowałyśmy w zespole 
tanecznym aż sześć tańców, które bardzo podobały 
się publiczności. Nasza obecność na imprezie 
sportowej trwała aż pięć godzin. Byłyśmy bardzo 
zmęczone i zdyszane, lecz warto było dać z siebie 
wszystko. Najbardziej zadowolona była nasza 
wychowawczyni – trenerka, dlatego że jej praca nie 
poszła na marne. 
   Cała widownia wychodząca z sali mówiła o nas jak 
o mistrzyniach tańca. Wszyscy byli zachwyceni i my także, 
ponieważ uwierzyłyśmy w siebie i stanęłyśmy 
na wysokości zadania. 
   W nagrodę nasza pani podarowała każdej 
z uczestniczek zespołu tanecznego po sześć 
owocowych cukierków oraz po broszce – breloczku 
z logo imprezy: „Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w Badmintonie”. Ucieszyłyśmy się z podarunku 
i dziękowałyśmy pani Asi z całego serca za lekcje tańca.  
   W domu podzieliłam się swoimi wrażeniami z bliskimi, 
którzy byli ze mnie dumni. Cieszyli się, że rozwijam swoje 
zainteresowania i pasje.  
To był ciekawy dzień, którego nie zapomnę. 

 
Wyniki konkursów 

Konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarozeniową 
Organizator: SKO - pani Marta Pacholec-Grzyb i pani Ewa Szymajda 
I miejsce –  Marcin i Konrad Palewicz 
II miejsce –  Kinga Tomaszewska 
  Ewa Droszczak 
  Martyna Zając 
Wyróżnienia –  Maria Grzelka, Ala Grudzińska, Kuba Baszak, Dominik Kuliberda, Klaudia Droszczak 
 

Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!! 
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Co warto przeczytać?  

 

 

Czy lektura musi być nudna? 
Na łamach szkolnej gazety dzielimy się wrażeniami z lektur, które – wbrew 
tradycyjnemu uczniowskiemu poglądowi – są książkami czytanymi 
jednym tchem, ze wzruszeniem, z pełnym zaangażowaniem 
emocjonalnym.  
Polubić czytanie nie jest trudno. Potwierdzają to własnymi 
wypowiedziami sami uczniowie. 
 
Alicja Grudzińska, kl. VI 
    
 Czytałam wiele książek, ale 
“Oskar i pani Róża” autorstwa 
Erica-  Emmanuela Smitta okazała 
się nadzwyczajna.  
   Dzieło warte polecenia opowiada 
o odwadze w walce z chorobą 10-
letniego chłopca o imieniu Oskar, 
który choruje na białaczkę. Dziecko 
ma w szpitalu wielu przyjaciół, 
w tym również wolontariuszkę, 
panią Różę. To właśnie ona 
pomaga chłopcu uwolnić się 
od problemów z rodzicami, którzy 
nie potrafią rozmawiać z 
ukochanym jedynakiem na temat 
choroby. W zamian kupują mu 
różne prezenty. Chłopcu jest bardzo 
smutno, że najbliższa rodzina (mama, 
tata) nie potrafią spojrzeć  

Przygoda z lekturą ”Oskar i pani Róża” 
 swemu dziecku przed jego śmiercią 

prosto w oczy.    
    Oskar ma niewiele czasu, by zrozumieć 
istotę Pana Boga i zaakceptować 
własną śmierć. Każdy z ostatnich 
dwunastu dni życia jest dla niego 
wart dziesięć lat życia. W ten 
sposób w kilkanaście dób doszedł 
do sto dziesiątego roku życia (jak 
na człowieka to dużo!). Zdążył 
dorosnąć, pogodzić się z rodzicami, 
a nawet się ożenić. 
Książkę czyta się jednym tchem. 
Jest ciekawa. Można się z niej wiele 
nauczyć i dużo zrozumieć. Sądzę, 
że mogę ją polecić bez wahania. 
Dzięki niej przekonałam się 
do lektur. 
Mam nadzieję, że trafię na kolejną 
tak ciekawą książkę, jak ta. 

Korzyści, jakich dostarczyła mi lektura ,,Oscar i pani Róża” 

 
Paweł Fornal, kl. VI 
 
    Książkę pt. ,, Oscar i pani 
Róża”  napisał Eric- 
Emmanuel Schmitt. Jest to 
opowiastka o nieuleczalnie 
chorym chłopcu, który umiera 
na białaczkę. Bohater w ciągu 
dwunastu dni ma poznać 
smak życia, a każdy dzień dla 
niego to umowne dziesięć lat. 
Taki pomysł podpowiedziała 
mu wolontariuszka pani Róża 
i namówiła go, żeby pisał listy 
do Pana Boga. Oscar, choć 
nie znał Boga, zaczął je pisać. 

 
To właśnie listowna „rozmowa” 
z Panem Bogiem  umacniała go 
w wierze i pozwalała przeżyć 
każdy następny dzień tak, aby 
go nie zmarnował. Przyjaciółka 
pomagała chłopcu w sprawach 
codziennych, gdy rodzice bali 
się odwiedzać syna, ponieważ 
nie potrafili  z rozmawiać z 
synem o jego chorobie 
i śmierci. Książka jest bardzo 
wzruszająca. Opowiada 
o oswojeniu się ze śmiercią 
małego bohatera. Dzięki 
lekturze zrozumiałem, 
że ważne jest, aby chora osoba 

 
miała wsparcie bliskich i czuła się 
kochana.  
To opowiadanie na bardzo długo 
pozostanie w mej pamięci. 
 

 

„Oskar i pani Róża” zawiera bogactwo sentencji. Warto je przeczytać i zastanowić się nad ich treścią. Oto 
kilka z nich:  
„(…) są dwa rodzaje bólu(…) cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. 
Cierpienie duchowe się wybiera”. 
„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, 
jakbyśmy byli nieśmiertelni”. 
„Nikt nie może uniknąć cierpienia. Ani Bóg, ani ty. Ani twoi rodzice, ani ja”. 
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Nemeczka nigdy nie zapomnę - Co sądzę o bohaterze lektury  
Ferenca Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”? 

Chłopcy z Placu Broni  

powieść węgierskiego pisarza,  

Ferenca Molnara, wydana 
w 1906 roku, cieszy się sławą 
w skali światowej i należy do 
klasyki literatury dla dzieci 
i młodzieży. Przetłumaczona 
na wiele języków, była także 
podstawą kilku ekranizacji 
i adaptacji scenicznych. 
Najbardziej znaną adaptacją 
filmową jest koprodukcja 
węgiersko-amerykańska z 1969 
roku.  
    Powieść znajduje się 
w zestawie lektur klasy V. 

 

 

Klaudia Gałązka, kl. V 

   Nemeczek to główny bohater 
powieści Ferenca Molnara 
„Chłopcy z Placu Broni”. Był 
chłopcem drobnej budowy o blond 
włosach. Uczęszczał do grupy 
kolegów skupionej wokół placu, 
ulubionego miejsca zabaw 
i spotkań członków Związku 
Zbieraczy Kitu. Miejsce to stało się 
powodem „wojny” z grupą 
przeciwników o nazwie „Czerwone 
Koszule”, którzy chcieli przemocą 
pozbawić Chłopców z Placu Broni 
ich ukochanego skrawka ziemi. 

W trakcie bitwy chory Nemeczek dokonał czynu niemożliwego: pokonał dowódcę wrogiej armii. Jednak 
stan jego zdrowia po bitwie znacznie się pogorszył i wkrótce główny bohater zmarł. Wykazał się wielką 
odwagą i poświęceniem. Umarł dla ojczyzny.  
     Nigdy nie zapomnę Nemeczka. 
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Zadania na Szkolny Konkurs Matematyczny Everest 
 

LISTOPAD 
 Zadanie 1 
Jedziesz samochodem i nagle zabrakło ci benzyny. W samochodzie masz mapę w skali 1:200000. Sprawdziłeś, 
że odległość na mapie do najbliższej stacji wynosi 2,7 cm. Policz, ile kilometrów w rzeczywistości musisz 
pokonać do najbliższej stacji benzynowej? 
Zadanie 2 
Ania podróżując, najpierw pojechała 10 km na wschód, potem 5 km na północ, potem 3 km na wschód, 
następnie 11 km na południe i na koniec 13 km na zachód. Jaka odległość dzieli ją id początku podróży? 
Zadanie 3. 
Maria i Marek ważą razem 59 kg. Maria i Ania ważą razem 53 kg. Marek i Ania ważą razem 62 kg. Ile waży 
Maria? 
 

 
GRUDZIEŃ 

Zadanie 1 
Pięć kg cukru kosztuje tyle samo co trzy kg mąki i cztery kg soli. Kilogram mąki i trzy kg soli kosztują tyle samo 
co trzy kg cukru. Ile kilogramów cukru kosztuje tyle samo co pięć kg soli i pięć kg mąki?   
Zadanie 2.  
Z Sobótki na Ślężę prowadzi kilka szlaków, między innymi szlak czerwony przez centrum miasteczka, u stóp 
Stolnej, droga Ślężan koło pogańskich rzeźb „Panny z rybą” i „Niedźwiedzia” oraz wałów kultowych. Czas 

potrzebny na pokonanie tego szlaku to 2 
1

2
 godz. i powrót 1 

2

3
 godz. Oblicz, ile minut należy przeznaczyć na 

wycieczkę, zakładając, że czas przeznaczony na odpoczynek na szczycie stanowi 20% czasu potrzebnego 
na wejście i zejście ze Ślęży. Wynik podaj w godzinach i minutach. 
Zadanie 3.  
Wieża widokowa na Wierzycy rzuca cień długości 20 m. Cień jarka o wzroście 1,8 m stojącego przy wierzy, 
ma długość 2,4 m. jak wysoka jest wieża? 

 
STYCZEŃ 

Zadanie 1.  
Nad Ślężą rozległ się grzmot. Po jakim czasie usłyszymy ten dźwięk na rynku w Sobótce, jeżeli odległość 
od rynku do Ślęży wynosi 6,6 km. (Prędkość dźwięku wynosi 330 m/s). 
Zadanie 2.  
Najbliższe miasto od Sobótki w kierunku zachodnim to Świdnica, która jest oddalona o 15 km. Ile czasu 
potrzebuje Wojtek na pokonanie tej odległości rowerem, jeżeli jedzie z prędkością 12 km/h? Z jaką prędkością 
jedzie tato Wojtka samochodem, jeżeli tę samą drogę pokonał w ciągu 15 minut? 
Zadanie 3.  
Drugi wzniesieniem co do wielkości na ziemi ślężańskiej jest Wierzyca, na której w 1905r. wybudowano wieżę 
widokową. Jeżeli liczbę, która wyraża wiek budowy wieży podniesiemy do kwadratu i zwiększymy ją o 75% 
wieku to otrzymamy wysokość Wieżycy na poziomem morza. Oblicz tę wysokość. 
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