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 Nobel dla Tokarczuk 

 

          

rys.Wioletta Kubicz  

 

 

 

 

 
Rys .Agata Miernik 

10 października 2019 Akademia Noblowska 

poinformowała, że Olga Tokarczuk dostała 

literacką Nagrodę Nobla! Tym samym dołączyła 

do Henryka Sienkiewicza, Władysława 

Reymonta, Czesława Miłosza i  Wisławy 

Szymborskiej. Polka otrzymała Nobla za "za 

wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną 

pasją prezentuje przekraczanie granic jako 

formę życia". 

Aby upamiętnić to wydarzenie, w naszej szkole  
odbyły się lekcje poświęcone twórczości tej pisarki. 
Uczniowie przygotowali prezentacje  
multimedialne, na lekcjach plastyki wykonali 
portrety . Na łamach nasze gazetki prezentujemy 
wybrane prace uczniów. 

 

 

 

multimedialne ,a na lekcjach plastyki wykonali 
portrety.  W naszej gazetce prezentuje my 
wybrane prace uczniów. 
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Spotkanie z piłkarzem Jagiellonii Białystok 
W dniu 03.01.2020r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie z naszym absolwentem 

Bartoszem Bidą, który obecnie  uczy się w Białymstoku i jednocześnie gra w piłkę nożną 

 w  I drużynie Jagiellonii Białystok. Jest to klub piłkarski z wieloletnią tradycją; obecnie jedna 

 z najlepszych drużyn w naszym kraju. 

Uczniowie klas IV- VIII zebrali się w tym dniu, w sali gimnastycznej z byłym uczniem naszej 

szkoły i porozmawiać o jego pasji piłkarskiej Bartek swoją karierę w Jagiellonii rozpoczął 

jako młody zawodnik Akademii Piłkarskiej. Stopniowo piął się w górę, a obecnie gra  

w zespole jako, jeszcze do niedawna,  najmłodszy piłkarz Ekstraklasy. 

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Bartek odpowiadał na pytania naszych uczniów, 

którzy byli ciekawi, jak wygląda życie sportowca oraz co należy zrobić, aby grać w takim 

klubie piłkarskim. Na zakończenie odbył się konkurs żonglowania piłką; najlepsi otrzymali 

pamiątkowe nagrody. Bartek przekazał również szkole pamiątkową koszulkę swojego 

zespołu. 
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Konkursy, konkursy… 

9 stycznia 2020r. w Zespole Szkół  w Wysokiej Głogowskiej odbyła się uroczystość  

wręczenia  nagród  zwycięzcom  konkursów,  organizowanych przez placówkę na 

przełomie listopada i grudnia:  Gminnego  i Powiatowego Konkursu Ortograficznego, 

Wojewódzkiego Konkursu „List do Świętego Mikołaja” oraz Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego pn. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa z logo SKO”.  Patronat nad 

tymi konkursami objęli: Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Głogów Małopolski, Bank PKO BP w Rzeszowie oraz  Dyrektor Zespołu Szkół  

w Wysokiej Głogowskiej. 

     Od  kilku  już lat, konkursy cieszą się zainteresowaniem. Również i w tegorocznych 

edycjach nie zabrakło chętnych do zmagań o tytuł „Omnibusa Ortografii” w gąszczu pułapek 

ortograficznych i językowych czy  zaprezentowania własnej twórczości literackiej w formie  

listu do św. Mikołaja oraz wykonania ozdoby choinkowej  z logo SKO.  Na uroczystość 

przybyli  laureaci wraz z  nauczycielami i rodzicami oraz zaproszeni goście: pan Andrzej 

Dańczyszyn, przewodniczący Jury konkursu  „List o Świętego Mikołaja” oraz pani Agnieszka 

Noga, opiekun Szkolnych Kas Oszczędności. Zebranych powitała  pani Jolanta Kwarta, 

dyrektor ZS w Wysokiej Głogowskiej,  która wręczyła również dyplomy i nagrody 

zwycięzcom. Poniżej prezentujemy nazwiska uczniów z naszej szkoły nagrodzonych  

w konkursach. 

     W Gminnym  Konkursie  Ortograficznym dla klas IV- VI nagrodzeni zostali: Natalia 

Noga z  kl. VIa - III miejsce oraz  Małgorzata Czyżewska, kl. VIb- wyróżnienie. Finalistką 

Powiatowego  Konkursu Ortograficznego dla klas VII- VIII została  Klara Neumann, która 

zajęła III miejsce.  W V Wojewódzkim Konkursie  Literackim pt. „List do Świętego 

Mikołaja” wyróżnienia zdobyły: Natalia Węglowska z kl. Va i Julia Węglowska z kl. VIa. 

 

Do Wojewódzkiego  Konkursu Plastycznego pn. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa  

z logo SKO” zostało zgłoszonych ponad 60 prac, które zostały wyeksponowane w I oddziale 

Banku PKO BP w Rzeszowie.  Wśród  nagrodzonych znalazła się Emilia Pruchnik  z klasy 

1a.   
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„Najpiękniejsze fraszki bledną 

Przed tą, która – trafia w sedno!” 

 

“Fraszką opisuję bibliotekę”to tytuł  

szkolnego konkursu przeprowadzonego w ramach Międzynarodowego 

Dnia Bibliotek.  Poniżej prezentujemy  najlepsze   prace. 

                   

Biblioteka to jest coś,   

biblioteka fajny gość. 

Zawsze wszędzie jest pod ręką.  

Z klasy, z domu czy z boiska 

biblioteka wiedzą tryska. 

                        Julia Węglowska kl.VI a  

                                                    zajęła I miejsce 😊♥ 

Biblioteka sto milionów baśni ma, 

Książki czytam na sto dwa. 

Mój humorek każdy zna, 

Bo charakter każdy ma. 

                              Zuzanna Kłonicka kl.VI b 

                      zajęła II miejsce 😉♥ 
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I kolejny przykład  twórczości literackiej naszych uczniów –  

opowiadanie : 

                                 ,,Tajemniczy dom”                                                                                                                                            

 
cZadzwonił mój telefon. Gdy skończyłam rozmawiać, dowiedziałam się, że w lesie stoi jakiś 

dziwny i stary dom. Siedziałam jak mysz pod miotłą, strasznie się bałam. 

       Z początku myślałam, że to tylko żarty. Jednak okazało się, że to była  prawda. Bardzo 

się bałam, na szczęście byli ze mną znajomi. Asia, moja siostra , zbladła jak ściana na widok 

tego domu. Myślałam, że ja też padnę jak trup. 

- Lusia dasz radę- powiedziała Julka. 

- Nie, nie dam rady. Tym bardziej, że robi się ciemno – odparłam. 

- Może jutro o trzynastej- zgodziłam się. 

    Nazajutrz o trzynastej już byliśmy pod tym dziwnym domem. Zauważyłam jakąś sylwetkę 

w oknie. To nie była zwyczajna postać. Nagle Mateo zniknął. Stanęłam jak wryta. Tajemnicza 

postać z nieznanego budynku zaczęła do nas podchodzić. Miałam ochotę uciec, lecz nogi 

odmówiły mi posłuszeństwa. Postać była coraz bliżej, gdy nagle spadło z niej przebranie. 

Okazało się, że to Mateo nas nastraszył, a ten dom stał tu od wielu lat. Przyjaciele chcieli 

mnie tylko nastraszyć. 

       Gdy wróciłam do domu, nagle wszyscy krzyknęli: 

-,,Niespodzianka”. Kompletnie zapomniałam, że mam dzisiaj urodziny. 

     To był dzień pełen wrażeń. Niespodzianka i gra aktorska przyjaciół była idealna. 

Mam nadzieję, że uda  mi się im odwdzięczyć czymś znacznie lepszym…  

 

 

                                     Autor: Zuzanna Kłonicka, kl. VIb 
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Walentynki w obiektywie 
 

 

Walentynki to czas miłości, wyznań i 
zauroczeń. 

A jak nasza szkoła obchodziła walentynki? 

Ten dzień był bardzo wyjątkowy. 

Dzięki  Poczcie Walentynkowej można było 
wysłać  piękną walentynkę do przyjaciół lub 
ukochanej osoby. 

Co roku słuchamy   audycji  walentynkowej  przygotowywanej  przez uczniów naszej 
szkoły. Można było przesłać  pozdrowienia dla klas, nauczycieli  lub wybranej  i ukochanej 
osoby. 

    

                                Obchody  tego święta na stałe już 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww   wpisały się w kalendarz imprez szkolnych 

i                                                                                                        i każdego roku  nie brak chętnych do 

przesyłania                                                                                     przesyłania pozdrowień walentynkowych. 

Już na kilk dni                                                                                 Już na kilka dni przed, uczniowie  licznie 

odwiedzają szkolna bibliotekę                                                    odwiedzają szkolną bibliotekę,  by 

zostawić                                                                                  wrz  wrzucić do specjalnej  skrzynki swoje                                                                                                                                                                                                                     

pozdrowienia.                                                                                pozdrowienia. 

 

 

 

wpisały  
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Z okazji walentynek w bibliotece przeprowadzona została akcja ,,Randka  

w ciemno z książką’’. 

 Ta akcja polegała na wypożyczeniu ,,w ciemno’’ pięknie zapakowanej książki . 

 Przeczytać ją można było w zimowy, 

walentynkowy wieczór.  

Akcja cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem. W czasie jednej 

przerwy wszystkie książki zostały 

wypożyczone. 

Po przeczytaniu można było się 

podzielić wrażeniami z przyjaciółmi. 
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TRZY SŁOWA ROKU 

,,Alternatywka”, ,,jesieniara’’ ,,eluwina’’ - oto słowa godnie reprezentujące  

podium IV edycji plebiscytu  na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanego 

przez wydawnictwo PWN. 

Każdy choć raz słyszał te słowa, ale czy na pewno wszyscy znają ich znaczenie? 

Przyjrzyjmy się im dokładniej i zobaczmy kreatywność polskiej młodzieży. 

Pierwsze miejsce zajął rzeczownik ,,alternatywka”. Na stronie PWN możemy 

znaleźć taką definicję:,, alternatywka to dziewczyna o alternatywnych 

upodobaniach i zachowaniach ”, ale to zbyt mało nam mówi. Zdecydowanie 

można wyobrazić sobie, że to osoba wyróżniająca się na tle innych ubiorem , 

makijażem czy kolorem włosów. Przykładem „alternatywki’’ może być słynna, 

modowa gwiazda Billie Eilish .  

Następne słowa to „jesieniara’’. Można nazwać tak kobietę lub nawet 

mężczyznę, ponieważ to słowo nie ma przynależności do płci. ,,Jesieniara’’ ma 

bardzo obrazową definicję. To osoba, manifestująca  sympatię do jesieni. Takie 

osoby można utożsamiać z typowymi jesiennymi czynnościami np. siedzenie 

pod kocem w ciepłym swetrze pijąc gorący napój. Słowo „eluwina” 

zdecydowanie zyskało popularność dzięki youtuberowi Kacprowi Blonsky’emu. 

Stworzył piosenkę właśnie pt. „Eluwina”. Uznaje się to jako formę witania się 

wśród młodzieży.  

                                                                                                       Hess Katarzyna 

                                                                                 Wiktoria Krzywonos kl. VIII 

 

 
W 2018 roku zwycięzcą plebiscytu na najpopularniejsze słowo był dzban. Rok 

wcześniej XD, a w 2016 roku sztos. 

 A jakie słowa znajdą się na liście najpopularniejszych  w 2020? 

 

Jak jest u nas? Postanowiliśmy   przeprowadzić ranking  najmodniejszych 

słów.  Czekamy na wasze pomysły! 

 
Redakcja 
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Książki na zimowe wieczory  

 
,,Spirit Animals” 

 

 Przeczytaliście ostatnio jakąś książkę i nie macie dość ? 

Jeżeli szukacie książki, która może was rozbawić czy 

zainteresować, to z całego serca polecam Wam serię 

książek ,,Spirit Animals ''. Szczerze, na początku gdy 

zobaczyłam okładkę pierwszego tomu, nie miałam 

zbytniej chęci do czytania. 

Do czasu , aż skończyłam 

czytać ,,Wojowników”. Nie 

mając nic do czytania , 

wzięłam ,,Zwierzoduchy'' i 

już  po chwili znalazłam  

się w tym świecie pełnym 

zwierząt. Moja  przygoda z 

Connorem, Abelze ,Meilin, 

Ronalem i ich 

zwierzoduchami była coraz 

bardziej niezwykła! 

Czasem sama mam  

wrażenie, że podczas czytania książki na Wattpodzie,  

biegam  z wielkim  białym wilkiem u boku. Mam 

nadzieję , że ta recenzja zachęci Was do przeczytania tej 

pięknej książki!                                    

 
                                                                    Agata Miernik 
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W tym numerze prezentujemy 

sylwetkę przewodniczącego 

Samorządu Szkolnego. Filip 

Kościelny jest uczniem klasy 5a.  

Jego zainteresowaniami są: piłka 

nożna, speedball, taniec, 

koszykówka, tenis  stołowy, 

siatkówka, hokej. Speedball 

polega na odbijaniu gumowej  

piłki zawieszonej na żyłce, odbija 

się ją pół kilogramową  rakietką. 

Przeciwnik ma na odbicie piłeczki 

dwa okrążenia jak nie odbije 

dostaje się punkt. Jego 

osiągnięcia to:  IV miejsce w 

M I S T R Z OS T W A C H  

P OL S K I  W  SP E E D -

B A L L  2 0 1 9  

 

Jego pomysłami na ten rok szkolny są między innymi: muzyka na 

przerwach, więcej lekcji na świeżym powietrzu,  konkursy z różnych 

okazji. Z niecierpliwością czekamy na realizację kolejnych pomysłów.  
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CIEKAWOSTKI  ZE  ŚWIATA 

 

Najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła położona w górach, w 

Makarcie w Gruzji. Uczy się tam tylko i wyłącznie jeden 9 letni 

chłopiec. Lekcje z gruzińskiego, matematyki i angielskiego prowadzą 

na zmianę dwie nauczycielki. 

 

Czy wiesz, że w Finlandii zawód nauczyciela uważany jest za jeden z 

najbardziej prestiżowych zawodów, zaraz po zawodzie lekarza? 

 

W Australii dzieci noszą identyczne mundurki. Dzięki temu wszystkie 

dzieci są równe i nie rywalizują ze sobą w żaden sposób. 

 
Obowiązek szkolny w Polsce został oficjalnie uznany w XIX wieku 

jeszcze  podczas zaborów. 

 
Szkoła w Szwecji: 

 

City Montessori School to największa na świecie szkoła, do której 

uczęszcza nawet 32 tysiące dzieci  szkoła jest rzadkością ze względu 

na traktowanie uczniów na zasadzie równości płci. Głównym celem 

jest przezwyciężenie stereotypów i wychowywanie dzieci bez 

tworzenia sztucznych różnic, a stawiając na indywidualne zdolności, 

predyspozycje i upodobania. 
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Co nieCo rozrywki… 

 

                                                                        REBUS 

 

     nokle        +            rz                         leśniki                            
 

 

 

         g            +        aba             +             wi 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autorzy: 

Amelia Rogala, Natalia Podgórska 

 Hasło:_________________________ 
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HUMOR ze szkolnych zeszytów…. 
 

 Lis by chytry, a pod spodem biały. 

 Gerwazy rozciął niedźwiedziowi tylną część ciała i wyjął kulę z 

mózgu. 

 Bohater był przystojny i miał włosy w średnim wieku. 

 Krasicki w swoich utworach opowiadał bajki. 

 Powodem smutku w wierszu był smutek poety. 

 Przyrostek i przedrostek to takie wyrostki doklejane do wyrazów, 

czasem wycinane. 

 Przymiotnik odmienia się przez osoby: ja zielona, ty zielona, ona 

zielona… 

 Do martwej natury ożywionej należy ptak, do martwej natury 

martwej – owoce i talerz. 


