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WITAJCIE PO PRZERWIE! 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019! Wszyscy uczniowie powrócili 

do swoich przyjaciół i kolegów, do wychowawców i nauczycieli. Czas zacząć 

naukę! 

Gazetka „Sylaba” również wznawia swoją działalność. Po niedługiej 

przerwie wracamy do wydawania dwumiesięcznika! Wspólne redagowanie 

gazetki to nie tylko tradycja szkolna, ale również  nauka i zabawa. Tu znajdziecie 

wszystko co wydarzyło się ostatnio w naszej szkole, ale będzie to także miejsce 

na tematy, które was interesują i ciekawią. 

Zachęcamy wszystkich  chętnych do współpracy! Wasze pomysły i rysunki,  

możecie wysyłać na adres mailowy paulakisilewicz@o2.pl lub dostarczać 

bezpośrednio do uczniów redagujących gazetkę. 
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03.09 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 – akademię 

przygotowana prze kl. VI pod opieką p. Beaty Ziemby  

14.09 – uczniowie kl. VIII na wystawie w Muzeum Podkarpackim w Krośnie na 

wystawie „Powrót Niepodległej” i w kinie na filmie „Dywizjon 303” 

17.09 – teatrzyk „Komisarz Bryś” dla kl. I i II 

18.09 – pasowanie na czytelnika uczniów kl.I 

18.09 – wybory do Samorządu Uczniowskiego 

20.09 – spotkanie kl. I i II z policjantem 

23.09 – udział harcerzy w Harcerskim Pikniku Historycznym 

28.09 – udział w  X Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK – 

zdobycie II miejsca 

2.10 – spotkanie klas starszych z policjantem, temat – cyberprzemoc i 

bezpieczeństwo w sieci 

3.10 – dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka organizowane przez SU 

4.10 - Grupa "Zaelektryzowani" i eksperymenty fizyczno-chemiczne 

5.10 – występ w RCKP - inscenizacja "Pisk orła białego" w formie teatru cienia 

przygotowana przez A. Bednarz wraz z  druhnami i druhami 18 Drużyny 

Harcerskiej im. S. Czarnieckiego - jednocześnie uczniami naszej szkoły 

15.10 - uroczystość - Pasowania na ucznia kl. I przygotowana przez p. A. 

Paczosę 

16.10  - bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-

oddechowej 

22.10 - wyjazd kl. VII i VIII do RCKP na inscenizację "Dziadów" Cz. II Adama 

Mickiewicza w wykonaniu teatru Artenes z Wrocławia 

24.10 - gminny etap XII Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej 

24.10 – wyjazd klas I i II do RCKP na spektakl teatralny „Afryka Kazika” w 

wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego z Krakowa 

26.10 – wyjazd kl. V i VI  do RCKP na  adaptację teatralną powieści Andrzeja 

Maleszki "Czerwone krzesło" 

 

 

 



Samorząd Uczniowski 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego już za nami. Po tygodniowej 

kampanii wyborczej, w której brało udział siedmiu kandydatów, odbyło się 

głosowanie. 18 września, uczniowie z klas IV-VIII wybierało swojego kandydata 

na Przewodniczącego SU. Po zliczeniu głosów, ogłoszono wyniki. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Milena Czekańska (kl. VI) 

Zastępca przewodniczącego: Donata Bielas (kl. VII) 

Skarbnik: Lena Zanewiat 

Członkowie: Faustyna Sieniawska, Wiktoria Czekańska, Alicja Mercik 

 Opiekunowie: mgr Kamila Janik i mgr Dariusz Adamczyk 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy! 

Sukces w gminnym etapie 

XII Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej 
24 października  odbył się gminny etap XII Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. 

Naszą szkołę reprezentowały Kinga Wójcik (kl. IV), Alicja Mercik i Aleksandra 

Szajna (kl. VI) oraz 

Klaudia Gabor (kl. 

VIII). 

W kategorii szkół 

podstawowych Kinga 

wywalczyła II miejsce, 

natomiast Klaudia 

Gabor zdobyła III 

miejsce w swojej 

kategorii. Dziewczęta 

będą reprezentowały 

naszą szkołę w etapie powiatowym konkursu. 

Gratulujemy dziewczynkom i trzymamy kciuki w kolejnym etapie! 

 

 



Pasowanie na ucznia 

15 października  2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość - Pasowania na 

ucznia. Podczas występu pierwszoklasiści odpowiadali na szereg pytań, zdając tym samym 

pierwszy w swoim życiu egzamin. Inscenizowane wiersze okolicznościowe przeplatali 

wesołymi piosenkami, świetnie radząc sobie z mikrofonami.  

Przewodnicząca 

SU -Milena Czekańska 

prowadząca całą 

uroczystość  czuwała 

nad tym, aby 

pierwszaki pokazały 

się  jak z najlepszej 

strony. Mimo tremy 

związanej z publicznym 

występem uczniowie 

klasy I z lekkością  

i swobodą poruszali się 

po scenie tańcząc 

Tuptaczka dla 

nauczycieli. Widownia nagrodziła małych artystów gromkimi brawami.  

Po występie artystycznym nastąpiła część oficjalna. Jej punktem kulminacyjnym było 

ślubowanie na sztandar szkoły, które odbyło się w niezwykle podniosłej atmosferze. 

Uczniowie w strojach galowych,  

z biretami na głowach, wspaniale 

prezentowali się na tle dekoracji. 

Po odczytaniu tekstu ślubowania i 

złożeniu przyrzeczenia, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Łężanach - 

pani Teresa Zamorska dokonała 

uroczystego pasowania. 

Potwierdzeniem przyjęcia 

do społeczności szkolnej stały się 

legitymacje szkolne wręczone 

pierwszoklasistom,  wraz z drobnymi upominkami, przez wychowawczynię klasy I panią 

Agatę Paczosę.  

A.Paczosa 



 

Pierwsze kroki na deskach RCKP 

5 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyło się uroczyste 

podsumowanie projektu Hufca ZHP Krosno "Droga do Niepodległej" w ramach stulecia 

harcerstwa oraz stulecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

Uwieńczeniem wieczoru była 

inscenizacja "Pisk orła białego" w formie 

teatru cienia przygotowana przez A. 

Bednarz wraz z  druhnami i druhami  

18 Drużyny Harcerskiej  

im. S. Czarnieckiego - jednocześnie 

uczniami naszej szkoły. Występ na 

deskach profesjonalnej sceny był dla 

młodych aktorów dużym wyzwaniem i 

dostarczył niezapomnianych emocji.  

Agnieszka Bednarz 

 

Kulisy występu…. 

Przygotowania do występu trwały 

od początku września. Deski tak dużej 

sceny wywoływały niemałe emocje 

zarówno wśród uczniów jak i reżysera 

spektaklu – pani Agnieszki Bednarz.  

Z wiarygodnych źródeł wiemy, że bardzo 

się stresowała, zwłaszcza sprawami 

technicznymi. Na szczęście strach ma 

wielkie oczy – wszystko się udało  

i wypadli bardzo dobrze. 

Dziękujemy p. Agnieszce Bednarz  

i harcerzom za włożoną pracę i 

promowanie szkoły poza jej murami. 

Redakcja 

 



Dyskoteka 

Pierwsza dyskoteka już za nami.  

3 X uczniowie mieli okazji bawić się na dyskotece zorganizowanej przez 

Samorząd Uczniowski przy okazji Dnia Chłopaka. Uczniowie klas IV-VIII 

bawili się przy ulubionych utworach oraz brali udział w różnych konkurencjach. 

W tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował Top Model. Uczniowie 

zaprezentowali się ze swojej najlepszej strony, a następnie komisja wydała 

werdykt. Top 

Model zostali: 

Maja Bajger kl. V 

oraz ex aequo 

Wiktor Zanewiat 

kl. VII oraz 

Kacper Kuźnar 

kl. VIII. Wszyscy 

bawili się 

znakomicie. 

K. Janik 

Zaelektryzowani 

W październiku odwiedziła nas grupa 

„Zaelektryzowani”, która przeprowadziła 

na oczach naszych uczniów kilka 

ciekawych eksperymentów fizyczno-

chemicznych. Głośne wybuchy, płonąca 

ręka naszej koleżanki, dym, a także 

wdychanie helu i śmieszne głosiki 

wybranych uczniów to tylko kilka z 

przygotowanych atrakcji. Było ciekawie, 

zabawnie i pouczająco – tak jak lubimy! 

Redakcja 

 



KĄCIK DIY 
Slime to masa plastyczna domowej roboty o zróżnicowanych kolorach, 

fakturze i strukturze, potocznie zwana glutkiem.  
 
Moda na niezwykłą 

masę zaczęła się w 2016 
roku, ale do Polski przyszła 
stosunkowo niedawno. Na 
korytarzach naszej szkoły, 
zwłaszcza wśród młodszych 
klas można było już od 
pierwszych przerw 
zobaczyć bawiących się 
„glutami” uczniów.  

 
Slime’a można 

wykonać samodzielnie 
w domu, ale potrzebne są 
do tego specjalne 
materiały. Można je zrobić 
zarówno z dwóch, jak i kilku 
składników tworząc różne 
rodzaje slime’a. Jak by tego 
było mało, do wyboru 
mamy: fluffy, crunchy, 
butter, jiggly, glossy.  

 
Tylko  najbardziej wtajemniczeni uczniowie umieją  wskazać różnicę 

między nimi. 
 

 
 
Poniżej prezentujemy przepis na fluffy slime’a opracowany przez uczennicę Julię 
Kielar z kl. Va. 

 

 



Przepis na FLUFFY SLIME 
Składniki: 

 1 klej biurowy w płynie PVA 

(ok. 1zł w sklepie obok szkoły) 

 2 łyżki  pianki lub żelu do 

golenia 

 1 łyżeczka płynu do prania 

Perwoll lub Persil  

 Kolorowy barwnik, np. farbka 

plakatowa, brokat itp. 

 

Wykonanie: 

1. Klej wylewamy do miski i 

dodajemy do niego pianki do 

golenia. Pianki trzeba dodać trochę mniej iż kleju, ok. 2/3 objętości kleju. 

2. Dodajemy barwnik i inne ozdoby. Mieszamy wszystko dokładnie.  

W tym momencie slime bardzo się klei. 

3. Powoli dolewamy małe ilości płynu do prania i cały czas mieszamy do 

momentu, aż masa przestanie się kleić do naczynia i rąk. 

4. Slime jest gotowy. 

Pamiętajcie, żeby gotowego glutka przechowywać w zamkniętym pudełeczku, 

żeby nie wysychał. 

Pod żadnym pozorem nie można go jeść!!! 

Znawczynie tematu podpowiadają, że w kwestii slime internet jest 

prawdziwą kopalnia pomysłów, więcej filmów instruktażowych znajdziecie np. w 

serwisie youtube.com. Gotowe zestawy do wyrobu slimów można znaleźć w 

sklepach dla dzieci. 

Red. 

 



 

 Zdj. z serwisu www.gry-online.pl 

Top 10 
najpopularniejszych gier na smartfona 

Postanowiliśmy zbadać w jakie gry 

najczęściej gracie na długiej przerwie. W tym 

celu nasze dziennikarki śledcze 

przeprowadziły ankiety wśród uczniów klas 

IV-VII. Oto wyniki ich „śledztwa”: 

1. Fortnite 

2. The Sims mobile 

3. Plac vs. Zombie 

 Happy glass 

 Helix jump 

Minecraft 

League of legends 

Pocemon 

 

5.Roblox, Tenkyn, Snake, Dremutnia, Sliterio, Bt21, Paperio 

A. Mercik, O. Hejnar 

Dzień EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Drodzy Nauczyciele! 

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa 

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 



Krzyżówka 

 
1. Dzięki nim chodzimy. 
2. Jest niezbędna do szycia. 
3. Leczy ludzi. 
4. Chłopiec z drewna. 
5. Wyścigowy lub do biegania. 
6. Mieszkasz w nim. 
7. Zbiór liter. 
8. Śniegowy potwór. 
9. Miejsce wspinaczki. 
10. W parze z gumką do mazania. 
11. Druga połowa męża. 
12. Być wolnym jak……? 
13. Nocny motyl. 

 
Krzyżówkę opracowała: A. Kaczmarczyk z kl. IV 
Kupony z rozwiązaniem krzyżówki należy składać w sklepiku 
 do 30 listopada. 
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„Sylaba” KUPON nr 1 (IX-X 2018) 

IMIĘ I NAZWISKO………………………… 

……………………………………………………. 

KLASA………………………………………….. 

ROZWIĄZANIE  KRZYŻÓWKI: 

……………………………………………………… 



 


