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Witajcie! 
 Za nami stary rok, kolejny się rozpoczyna, a z nim nowe 

plany i nadzieje,  także postanowienia. Czy Wy obiecaliście 

sobie coś w kwestiach szkolnych: poprawę zachowania, 

wypracowanie lepszej oceny z matematyki?  

 Tegoroczna zima sprzyja uprawianiu sportów zimowych. 

W te ferie z pewnością użyliście śniegu, jeżdżąc na sankach, 

nartach i lepiąc bałwana. Śnieg dopisał i przykrył ziemię 

grubym puchem. Wróciła zima jak dawniej!!! 

 
 

 

 Jeśli macie pomysły, propozycje, chcielibyście współpracować z 

redaktorami „Sylaby”, pisząc artykuły albo rysujc obrazki, zgłoście 

się do pani Agnieszki Bednarz. Każda para rąk do prcy się przyda!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLABA – gazetka szkolna wydawana przez uczniów Szkoły 

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

e-mail: a_bednarz640@wp.pl 

Opiekun gazetki: A. Bednarz 

Redakcja: E. Sowa, K. Gabor, L. Zanewiat, A. Kaszowska, 

W. Józefczyk, A. Mercik, A. Szajna 

A. Omachel, S. Pelczar 

mailto:a_bednarz640@wp.pl
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1.01 - Nowy Rok 

6.01 – Święto Trzech Króli, koncert kolęd i pastorałek 

zorganizowany dla społeczności łężańskiej przez uczniów 

i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łężanach 

13.01 – „Drzwi otwarte” w naszej szkole, poinformowanie 

o wynikach śródrocznych ocen z przedmiotów 

obowiązkowych i z zachowania 

16.01 – 29.01 – ferie zimowe 

4.02 – szkolne obchody urodzin Tadeusza Kościuszki 

11.02 – XII Bal Pokoleń 

14.02 – zabawa choinkowa dla klas II-III oraz dyskoteka 

choinkowa dl uczniów klas IV-VI 

14.02 – spotkanie z podróżnikiem 

15.02 – wyjazd uczniów klas  III-V na łyżwy do Sanoka 

23.02 – Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Zalesiu (II 

miejsce Kingi Wójcik (kl. II) w kategorii piosenki dziecięcej, II 

miejsce Natalii Gołdy (kl. IIIb) w kategorii piosenki bajkowej, 

wyróżnienie dla Michała Meiera (kl. IIIa) 
23.02- wizyta uczniów klas III w Gminnej Bibliotece 

Publicznej, odwiedziny Urzędu Gminy 
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WYRÓŻNIENIA ZA NAUKĘ, ZACHOWANIE I 

WZOROWĄ FREKWENCJĘ W I SEMESTRZE 
 
KLASA II 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

K. Jakiel, A. Lorenc, K. Wójcik, A. Zając, E. Zygmunt 

 100% obecność w szkole: J. Kufel, M. Siemiński 

  

KLASA III a 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

M. Dylewska, K. Lenart, M. Meier 

 100% obecność w szkole: W. Luśtak, J. Kubal, Z. Obłój 

  

KLASA II b 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

W. Gibała, N. Gołda, F. Sieniawska 

 100% obecność w szkole: N. Gołda, M. Kufel 

  

KLASA IV 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

E. Gibała - średnia ocen: 4,82; zachowanie: wzorowe 

D. Obel - średnia ocen: 5,00; zachowanie: wzorowe 

K. Piękoś - średnia ocen: 4,91; zachowanie: wzorowe 

A. Polak - średnia ocen: 5,00; zachowanie: bardzo bobre 

K. Rygiel - średnia ocen: 5,00; zachowanie: wzorowe 

A. Szajna - średnia ocen: 5,00; zachowanie: wzorowe 

 100% obecność w szkole: A. Mercik, D. Urban, B. Ziemba 

  

KLASA V 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

D. Bielas - średnia ocen: 4,91; zachowanie: wzorowe 

M. Guzara - średnia ocen: 4,82; zachowanie: wzorowe 

J. Lorenc - średnia ocen: 4,82; zachowanie: wzorowe 

 100% obecność w szkole: D. Bielas, G. Radzińska 

  

KLASA VI 

Wyróżnienia za naukę i zachowanie: 

W. Szelc - średnia ocen: 5,18; zachowanie: wzorowe 

M. Płonka - średnia ocen: 4,91; zachowanie: bardzo dobre 

M. Polak- średnia ocen: 5,09; zachowanie: wzorowe 

B. Świątek - średnia ocen: 4,82; zachowanie: wzorowe 

 100% obecność w szkole: E. Sowa 
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SUKCES KLASY IIIA 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

31 stycznia 2017 roku rozstrzygnięto jesienny etap 

Ogólnopolskiego Konkursu "Zdrowo jem, więcej wiem" 

zorganizowanego przez Fundację BOŚ pod honorowym patronatem 

Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy. I mamy z 

czego się cieszyć! Nasz klasowy zespół TRUSKOLANDIA zajął III 

miejsce. To nasz wielki sukces, bo pokonaliśmy ponad 900 szkół. 

W naszej kategorii wiekowej startowało bowiem 927 szkół. 

BRAWO III A! 

 
A jak wyglądała nasza droga do sukcesu? 

Od września 2016 roku do grudnia 2016 roku klasa III 

a  uczestniczyła w wieloetapowych działaniach informujących o roli 

owoców i warzyw w diecie. Były to zajęcia o zdrowym żywieniu 

z udziałem pani dyrektor Teresy Zamorskiej, pani dentystki, pani 

pielęgniarki Wioletty Urban. Uczniowie podczas zajęć przygotowali 

także propozycje gier i zabaw na świeżym powietrzu organizując 

wystawę plakatów na dolnym korytarzu oraz zapraszając klasę III b 

i grupę maluchów do wspólnych zabaw. 

W ramach zajęć dzieci poprowadziły dwa zajęcia otwarte o 

zdrowym stylu życia dla klasy II i grupy pięciolatków Klasa III 

a była  pomysłodawcą i pomocnikiem w akcji ”ŚNIADANIA 
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Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”. Uczniowie na tę akcję 

wykonali  na zajęciach wspólnie dekorację.  

W ramach działań promujących zdrowy styl życia uczniowie 

wykonali także najciekawsze pisemko klasowe zachęcające do 

zrezygnowania ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw oraz 

najlepszy zestaw na drugie śniadanie oraz wzięli udział w akcji 

”Śniadanie Daje Moc” Ponadto klasa III a przygotowała inscenizację 

pt. ”Na straganie”. Każde z dzieci otrzymało rolę i własnoręcznie 

wykonało strój na występ. Mali artyści odwiedzili z przedstawieniem 

przedszkolaki: grupę maluszków i  pięciolatków oraz wystąpili 

z okazji Dnia Nauczyciela. Trzeciaki wykonały też owocowe 

lapbooki, gazetkę, piramidy zdrowia. Zorganizowano też 

kilkumiesięczną wystawę „Zdrowo jem, więcej wiem” na górnym 

korytarzu, gdzie umieszczano na bieżąco informację na temat zasad 

zdrowego stylu życia. Znalazło się tu miejsce na owocowe lapbooki, 

gazetkę, czasopisma o zdrowym odżywianiu, piramidę zdrowia, 

propozycje zdrowego jadłospisu, pamiętnik „Obietnice truskawkowe”, 

klasowe pisemka o zdrowiu. W ramach konkursu odwiedziliśmy 

EKO-PIEKARNIĘ państwa Kiełtyków w Łężanach. 

Relację z zajęć można było obejrzeć na bieżąco na klasowym blogu 

„KARUZELOWO”. http://karuzelowo.blogspot.com/   Agata Paczosa 

………………………………………………………………… 

Konkurs na najładniejszą  
klasę rozstrzygnięty 
  W piątek 3 lutego zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu na 

najładniejszą klasę organizowane przez Samorząd Uczniowski i panią 

Kamilę Janik.   

Trwał on od początku października do końca stycznia. W  tym czasie 

uczniowie należący do samorządu pod opieka pani Kamili sprawdzali 

wygląd klas i oceniali: gazetki ścienne, czystość na ławkach i podłodze, 

dbałość o tablicę i kwiatki na oknach. Czwarta klasa najlepiej sprostała 

tym niełatwym staraniom i dzięki temu wygrała. W nagrodę otrzymali 

drobne upominki oraz słodycze. 

                                                                Autorka: Marlena Polak 

http://karuzelowo.blogspot.com/
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SZKOLNE OBCHODY URODZIN 

 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

 
4 lutego minęła kolejna rocznica urodzin Patrona 

naszej szkoły Tadeusza Kościuszki.  

Z tej okazji w dniu 7 lutego br. uczniowie naszej szkoły 

przypomnieli sobie życiorys Patrona w prezentacji 

multimedialnej "W skarbcu historii" zaprezentowanej przez 

panią Annę Perhon.  

Następnie klasy II-VI i grupy przedszkolne wraz 

z wychowawcami na czele z panią dyrektor Teresą Zamorską 

zebrali się na dolnym korytarzu by celebrować to święto. 

Uczniowie pod kierunkiem pani Kariny Świątek przygotowali 

tort z muffinek. Bartosz Światek, który zagrał dla nas rolę 

Kościuszki przygotował na ten dzień odświętną przemowę, 

a Aleksandra Babczyńska złożyła Tadeuszowi Kościuszce 

życzenia. Uroczystość, jak na urodziny przystało, zakończyło 

wspólne smakowanie tortu.  

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się 

w przygotowanie tej ważnej dla nas uroczystości. 

                                                                Anna Perhon 
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XII BAL POKOLEŃ 

11 lutego już po raz 12 odbył się Bal Pokoleń – uroczystość 

przygotowana przez przedszkolaki oraz uczniów klas II i III dla 

swoich dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

 
Impreza rozpoczęła się pięknymi występami przedszkolaków 

i uczniów klas 2-3 pod okiem swoich wychowawczyń. Oprócz 

wierszy i piosenek poświęconych babciom i dziadkom pojawiły 

się też tańce:  

- hiszpański w wykonaniu grupy 3-4 latków 

- walc serduszkowy zatańczony przez 5 i 6-latków. 

- taniec zimy, który zaprezentowały uczennice klas 3. 

Nie zabrakło także scenek teatralnych o seniorach 

przygotowanych przez klasę 2 oraz 3a.  

Po występach dziadkowie tańczyli razem ze swoimi 

wnukami na balu. Dzieci świetnie bawiły się także w zabawach 

przygotowanych przez DJ-a. 

Po opuszczeniu Sali przez najmłodszych dziadkowie bawili 

się podczas biesiady piosenką i tańcem do późnego wieczora. To 

kolejny niezapomniany Bal Pokoleń. 
Bartosz Świątek  
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SPOTKANIE Z 

PODRÓŻNIKIEM 

14 lutego do naszej szkoły zawitał podróżnik z grupy TRZASK. 
Tematem przewodnim spotkania była Amazonia. Podróżnik 
opowiadał o swoich przygodach w dorzeczu tej wielkiej rzeki. 
Pokazywał ciekawe zdjęcia z całej wyprawy.. Opowiadał także 
o pobycie w wiosce indiańskiej. Przyniósł ze sobą 
niecodzienny rekwizyt – ostrą jak brzytwa maczetę. To była 
niesamowita lekcja przyrody. 

Autor: Aleksandra Szajna 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

15.02.2017r. uczniowie  klas  III-V  razem  z  panem  

Dariuszem Adamczykiem  i  panią  wicedyrektor  Agnieszką  

Zawojską-Sokołowską  wyruszyli  na  wycieczkę  do  Sanoka.   

Najpierw  zwiedzili  Muzeum  Historyczne, zobaczyli  tam: 

zbroję dawnego  rycerza, obrazy  Zdzisława Beksińskiego  -

Ikony  Świętych. Następnym  krokiem  naszej  wycieczki  

było  lodowisko  w  Sanoku. Tam miło spędziliśmy czas, 

szlifując jazdę na łyżwach. 

Autor: Aleksandra Kaszowska 
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ZABAWA KARNAWAŁOWA 

  Karnawał to czas hucznych zabaw, tańców i rozrywki. Dziś, 14 II 2017 

roku, w naszej szkole bawili się uczniowie klas II-III, podczas zabawy 

karnawałowej. Na pięknie udekorowanym górnym korytarzu pojawiło się 

mnóstwo małych przebierańców. Nie zabrakło wśród nich księżniczek, 

wróżek i czarodziejów. Pojawili się także sportowcy, średniowieczny 

rycerz, a nawet dzielny strażak. Wszystkie dzieci wesoło bawiły się przy 

muzyce oraz brały udział w organizowanych konkursach. W trakcie 

zabawy dzieci skorzystały z pysznego poczęstunku, przygotowanego przez 

ich rodziców, za co bardzo dziękujemy !!!                   p. R. Strączek 

Rys. Kamil Świątek 

 

14 lutego odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa 

dla klas 4-6. Motywem przewodnim były walentynki. 

Na początku uczniowie nie mogli się rozkręcić i tańczyć 

na parkiecie. Rozbawiły ich dopiero konkurencie 

przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Miłym 

zaskoczeniem było wypuszczenie z klasy balonów w kształcie 

serduszek. Uczniowie w trakcie gry terenowej poświęconej 

Harremu Potterowi szukali przedmiotów. Odbył się także 

konkurs - taniec w parach z balonami. Rodzice przygotowali 

dla uczniów poczęstunek w formie ciastek i pizzy. Pod koniec 

dyskoteki bawiliśmy się w krzesełka. Tę dyskotekę uważamy 

za udaną.          Autor: Weronika Józefczyk  
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HUMOR  

Rys. Klaudia Gabor 
 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie 

mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni… 

 

- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie 

śniegu? 

- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano, śpiesząc się do pracy 

samochód odśnieżam 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 

 - Gdzie lecisz?  

- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 

 - A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej 

niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 

 

- Kto to jest prawdziwy narciarz?  

- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej 

miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu. 

                             Opracowała: Weronika Szelc 
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Ostatnią krzyżówkę prawidłowo rozwiązał Damian Kiełtyka  

z kl. III b . Gratulujemy!!! 
 

             

      
1           

 

    
2             

  

      
3       

   

     
4           

  

      
5         

  

  
6           

     

      
7         

  
8                 

    

      
9       

   

              

1. Słodycz na patyku. 

2. Mała odrobinka wody. 

3. Unosi się z komina 

4. Np. Bałtyckie albo Śródziemnomorskie. 

5. Przezroczysty napój do  picia. 

6. Na nich zjeżdżasz zimą z górki. 

7. Nocny ptak. 

8. W niej mieszka ślimak. 

9. Owad z żądłem. 

 

„Sylaba” KUPON – 01-02.2017 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………… 

…………………………………………………… 

KLASA: …………… 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 

…………………………………………………… 


