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STRONA INTERNETOWA SZKOŁY:  www.sp.lezany.pl 

   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach 

W NUMERZE:   - Tydzień dla Niepodległej 

 - Wieczornica 

 - SUKCESY W KONKURSACH   - Kącik DIY 

 - wyjazd na łyżwy    - Warsztaty bombkowe 

- Wywiad z p. Agnieszką Bradlińską-Stefanik!!!! 

http://www.sp.lezany.pl/


WITAJCIE! 

Jeszcze tylko kilka dni i będą święta, a zaraz po nich koniec pierwszego 

semestru! Czas płynie nieubłaganie, a o tym co przez ostatnie dwa miesiące 

działo się w naszej szkole przeczytacie w najnowszym numerze SYLABY. 

Zapraszamy do lektury, bo listopad i grudzień obfitowały w wiele 

ciekawych wydarzeń!!! 

Jak zawsze zachęcamy wszystkich  uczniów do współpracy! Wasze pomysły 

i rysunki,  możecie wysyłać na adres mailowy paulakisilewicz@o2.pl lub 

dostarczać bezpośrednio do uczniów redagujących gazetkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLABA – gazetka szkolna wydawana przez uczniów  Szkoły Podstawowej  

                   im. T. Kościuszki w Łężanach, ul. T. Kościuszki 2. 

e-mail:paulakisilewicz@o2.pl         Opiekun gazetki: P. Kisilewicz 

Redakcja: M. Dylewska, A. Szewczyk, E. Zygmunt, A. Kaczmarczyk, M. 

Winiarska, A. Mercik, O. Hejnar 

 

Rys. Karolina Kucharska 



5-9 listopada – akcja „Tydzień dla Niepodległej” 

7 listopada - Reprezentacja 6- latków gościnnie w Szkole Podstawowej w 

Rogach, na spotkaniu integracyjnym "Mali Patrioci - Wiwat 

Niepodległa " 

9 listopada – uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

bicie rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu narodowego o 

godz. 11:11. 

10 listopada – udział harcerzy w Biegu Niepodległości w Widaczu 

11 listopada – uroczysta Wieczornica z okazji 100. Rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 

13 listopada - „Lekcja o Funduszach Europejskich V” w kl. VIII  

14 listopada – żywa lekcja historii 

23 listopada - XI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej – występ Kingi 

Wójcik z kl. IV 

27 listopada – dyskoteka andrzejkowa 

30 listopada - Grupa Ratowniczo - Poszukiwawcza Legion Gerarda na 

spotkaniu z dziećmi klasy pierwszej i drugiej 

4-6 grudnia – Wizyta Św. Mikołaja w oddziałach przedszkolnych i kl. I-III; 

Śnieżynki z klasy Vb na spotkaniu ze Św. Mikołajem w Domu 

Ludowym w Łężanach 

6 grudnia – spotkanie z podróżnikiem z grupy TRZASK 

11 grudnia – spotkanie pięciolatków z p. Tomaszem Winiarskim – 

górnikiem-naftowcem 

7, 12, 14 grudnia – Warsztaty Zdobienia Bombek dla klas IV i V 

20 grudnia – Jasełka w naszej szkole 

21 grudnia  - Wigilie klasowe 

22 grudnia 2018 – 2 stycznia 2019 – przerwa świąteczna 

 



Wygrana i wyróżnienie w konkursie plastycznym 

Dnia 09.11.2018r.  Ania Szewczyk i Marianna Dylewska wzięły udział w 

rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pt. „Niepodległa w polskie serca 

wpisana”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 koncertem pieśni 

patriotycznych w wykonaniu 

chóru „Echo”. Następnie 

wręczono nagrody. Jak 

relacjonuje Ania: „Marysia 

otrzymała wyróżnienie, dostała 

książkę i dyplom. Ja wygrałam 

konkurs i zdobyłam pierwsze 

miejsce w kategorii do kl. VI. 

Oprócz książki i dyplomu 

dostałam piękną latarnię. Bardzo 

nam się podobało i uważamy, że 

warto brać udział w konkursach.” 

Gratulujemy wygranej!!! 

Anna Szewczyk 

 

 

 

 

 

 

 



Obchody 100-lecia Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości 

W uroczystościach 

związanych z obchodami 

100. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

brała udział cała nasza 

szkoła. 

Obchody rozpoczął 

„Biało-czerwony tydzień”. W 

pierwszy dzień wszyscy 

uczniowie pojawili się w 

szkole ubrani na biało-

czerwono i wykonywali kotyliony. Kolejnego dnia tj. we wtorek każda klasa 

tworzyła plakaty związane z obchodzonym świętem, które można był podziwiać  

na korytarzach szkolnych 

przez cały tydzień. W środę 

cała szkoła tańczyła na sali 

gimnastycznej poloneza,  

a przewodzili im uczniowie 

klasy VIII.  



W czwartek szkoła rozbrzmiewała dźwiękami pieśni patriotycznych, bo  

w czasie przerw zorganizowano „patriotyczne karaoke”. W piątek odbyła się  

uroczysta akademia, na której uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze  

 i tańczyli.. Harcerze naszej szkoły brali udział  w organizowaniu Biegu 

Niepodległości na 

Widaczu oraz stali 

na warcie przy 

pomniku Insurekcji 

Kościuszkowskiej i 

żołnierzy AK z Łężan. 

W niedzielę 11 listopada 

w Domu Ludowym w Łężanach 

odbyła się  Wieczornica 

przygotowana przez uczniów  

i nauczycieli naszej szkoły. 

Rozpoczął ją hymn i polonez w 

wykonaniu kl. VIII, następnie 



wystąpiły „Krakowiaczki” z kl. „0”, a po nich dziewczynki z kl. IV zatańczyły 

„Taniec Flagi”. Podniosły nastrój dopełniły pieśni patriotyczne śpiewane przez 

nasze solistki. Po pieśniach obejrzano główna atrakcję wieczoru – teatr cieni ze 

spektaklem pt. „Pisk orła białego”. 

Na zakończenie obchodów nasza szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcyjna 

z lekcją historii  

„Ku Niepodległej”. 

Zaprezentowano 

pokaz broni 

używanej przez 

powstańców oraz 

lekcję opatrunku.  

Uroczystości 

były bardzo udane  

i na długo zostaną  

w  naszej pamięci. 

Weronika Obrzut, Marianna Dylewska 

 

Kolejny sukces wokalny 

Kingi Wójcik 

23 listopada w dukielskim Ośrodku 

Kultury odbył się XI Powiatowy Przegląd 

Piosenki Obcojęzycznej. Naszą szkołę 

reprezentowała Kinga Wójcik (kl. IV) oraz Alicja 

Mercik (kl. VI). Mimo ogromnej konkurencji 

Kindze udało się zająć II miejsce.  

Gratulujemy! 

 

 



Wyjazd na lodowisko 

Dnia 14.11.2018r. uczniowie z klas 

VII, VI i Vb wyjechali pod opieką  

p. Agnieszki Zawojskiej-Sokołowkiej  

i p. Dariusza Adamczyka do Sanoka na 

lodowisko. 

Spóźniony autobus przyjechał pod 

szkołę o godz. 9.15 i wyruszyliśmy  

w podróż. Na miejsce dotarliśmy po ok. 

40 minutach i szybko przebraliśmy buty 

na łyżwy, a następnie weszliśmy na 

lodowisko. Jeździliśmy ponad 2 godziny. Było dużo śmiechu i zabawy. 

Po tym czasie wszyscy byli bardzo zmęczeni, więc przebraliśmy się i poszliśmy coś 

zjeść i napić się czegoś ciepłego. Do szkoły wróciliśmy ok. godziny 14.00.  

Bardzo lubimy takie wyjazdy. 

A. Mercik, O. Hejnar. 

BOMB(K)OWA ZABAWA!!! 
W ostatnich tygodniach grudnia 

uczniowie klasy IV i klas Va i Vb wzięli udział w 

WARSZTATACH ZDOBIENIA BOMBEK przygotowanych i 

prowadzonych przez p. Paulinę Kisilewicz, która 

na co dzień  uczy w naszej szkole języka polskiego. 

Uczniowie mieli okazję nauczyć się 

techniki dekorowania bombki za pomocą kleju i 

brokatu. Jest to technika szybka i efektowna, 

jednak nie tak łatwa jak się uczniom na początku 

wydawało. Trzymanie i manewrowanie 

prawdziwą, delikatną, szklaną bombką okazało się 

trudną czynnością. Mimo tego uczestnicy 

warsztatów świetnie sobie poradzili  i  przy 

niewielkiej pomocy prowadzącej  stworzyli 

naprawdę małe cudeńka!  

Warsztaty były okazją do rozmów o produkcji bombek, uczniowie byli bardzo ciekawi gdzie je produkują, w 

jaki sposób są barwione i jakie są inne sposoby dekorowania. Były również sprawdzianem ich cierpliwości i 

kreatywności, ale przede wszystkim świetną zabawą!!!  

P. Kisilewicz 

Rys. Izabela Bednarz 



WYWIAD Z PANIĄ  

AGNIESZKĄ BRADLIŃSKĄ-STEFANIK 

 

 - Od jak dawna uczy Pani języka angielskiego? 

p. Agnieszka:  - Języka angielskiego uczę od kilku lat, 

zaczęłam pracować jeszcze podczas studiów, uczyłam w 

różnych typach szkół, począwszy od gimnazjum, szkoły 

podstawowej a także przedszkola. 

 - Czy nie chciała Pani uczyć się innych języków? 

p. Agnieszka:  - Język angielski zafascynował mnie już od 

pierwszej lekcji angielskiego w szkole podstawowej, od tej 

pory wiedziałam, co chcę robić w życiu. Uczyłam się też 

języka niemieckiego i znam go troszkę, ale to już nie był 

mój ulubiony przedmiot. Bardzo podobają mi się różne 

języki obce, np. hiszpański i chciałabym się go nauczyć, ale 

niestety ciągle brak czasu. 

 - Czy lubi Pani swój zawód? 

p. Agnieszka:  - Bardzo, od dzieciństwa to było moje 

marzenie aby być nauczycielką, zawsze konsekwentnie 

dążyłam do tego aby nią zostać i się udało. Uwielbiam 

pracować z dziećmi i młodzieżą, przekazywać im wiedzę, 

widzieć jak się rozwijają, osiągają sukcesy, pomagać im i 

motywować. Mimo, że jest to praca niełatwa, wymagająca 

cierpliwości i wytrwałości to nie zamieniłabym jaj na żadną 

inną. 

 - Jakie są Pani pierwsze wrażenia po kliku tygodniach w naszej szkole? 

p. Agnieszka:  - W szkole w Łężanach bardzo mi się podoba, zostałam bardzo miło przyjęta zarówno przez Dyrekcję, 

nauczycieli i uczniów, zawsze mogę liczyć na ich pomoc. Bardzo przyjemnie pracuje mi się w Waszej szkole i dlatego 

do pracy jeżdżę z przyjemnością. 

 - Czego moglibyśmy życzyć Pani z okazji Świąt Bożego Narodzenia? 

p. Agnieszka:  - Myślę, że zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jeżeli mnie i moim bliskim będzie dopisywać, to z całą 

pewnością wszystko będzie się świetnie układać. A poza tym pewnie spełnienia marzeń, oby choć część z nich udało 

się zrealizować. 

 - Zdradzi nam Pani jakie prezenty pojawią się w liście do Świętego Mikołaja? 

p. Agnieszka:  - Z reguły proszę Mikołaja o jakieś drobiazgi, kosmetyki lub słodycze. U nas w domu od dwóch lat cała 

uwaga Świętego Mikołaja skupia się na naszym synku, który zdecydowanie dostaje najwięcej prezentów. 

 - Dziękuję za wywiad.  

Rys. Aleksandra Omachel 



*KĄCIK DIY *KĄCIK DIY* KĄCIK DIY *KĄCIK DIY* KĄCIK DIY* 

Świąteczny lampion 
Potrzebne materiały 

 Mały lub duży słoik 

 Kartka z bloku 

 Nożyczki 

 Światełka LED na baterie 

 Ołówek, klej, brokat 

 

Sposób wykonania 

1. Na kartce narysuj wybrany wzór, może to być las, choinka, Mikołaj z 

prezentami itp.  

2. Następnie wytnij swój wzór.  

3. Gotowy wzór przyklej za pomocą kleju do słoika.  

4. Można dodatkowo słoik ze wzorem przyozdobić brokatem na kleju lub 

gotowymi naklejkami. 

Zapalony lampion pięknie prezentuje się wieczorem na stole. Może być nie tylko 

piękną dekoracją, ale nadaje się również na prezent dla bliskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenzja gry Forza Horizon 4 

Gra FORZA HORIZON 4  testowana na XBOX ONE S 

FORZA HORIZON 4 jest kolejną grą z serii wyścigów wydawana przez firmę Microsoft. 

Fabuła polega na tym, że wcielamy się w początkującego kierowcę festiwalu „Holizon”. 

Nasza postać ma do wyboru jeden z trzech samochodów. Tym wybranym autem  

uczestniczy w wyścigach, za które dostaje pieniądze. Może kupować za nie kolejne lepsze 

samochody i je ulepszać. Mapa gry to Wielka Brytania, umożliwia to jazdę ulicami np. 

Londynu. Świat gry posiada funkcję wyboru pory roku, tuning osiągów, tuning wizualny, 

ulepszenia drzewka talentów czy „Forzathon”. 

Gra ma dobrze skonstruowany Multiplayer. Samochody nie przeskakują z miejsca na 

miejsce, jak to było w „Need for Speed World” z 2010r.  

Produkt jest bezpieczny dla najmłodszych graczy, nie zawiera złych scen ani 

przekleństw. Polecam jako prezent gwiazdkowy! 

Michał Meyer 

 

 



 ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA  
Wpisz do krzyżówki słowa związane ze świętami i Wigilią, a następnie odczytaj hasło.  

Wypełnij kupon i wygraj ozdobę na choinkę!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Świąteczne przysmaki: orzechy, rodzynki, 

daktyle… 

2. Łamiesz się nim z bliskimi przed Wigilią. 

3. W stajence leżał w nim Jezus. 

4. Składasz je bliskim z okazji świąt. 

5. Znajdziesz je pod choinką. 

6. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 

7. Wigilijna ryba. 

8. Mają farsz z kapusty i grzybów. 

9. Pieśni bożonarodzeniowe. 

10. Czerwony z uszkami. 

11. Ciasto z makiem. 

12. Pod świątecznym obrusem. 

13. Ozdobiona bombkami i światełkami. 

14. O północy w kościele. 

 

      1        

      2        

      3        

  4            

 5             

6              

    7          

  8            

  9            

  10            

11              

   12           

   13           
  14            

„Sylaba” KUPON nr 1 (IX-X 2018) 

IMIĘ I NAZWISKO………………………… 

……………………………………………………. 

KLASA………………………………………….. 

ROZWIĄZANIE  KRZYŻÓWKI: 

……………………………………………………… 

Rys. Malwinka Stojak 


