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NASZA SZKOŁA 

Szkoła Podstawowa im. O. Zbignie-
wa Strzałkowskiego w Zawadzie stara się 
być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy 
taką, aby uczniowie z chęcią i z uśmiechem 
na ustach przychodzili na lekcję. Podstawo-
wą zasadą organizacyjną szkoły są małe 
zespoły klasowe. Dzięki temu nauczyciele 
mogą traktować każdego z uczniów indy-
widualnie i urozmaicać lekcje stosując no-
woczesne metody nauczania. 

Uczniowie prócz uczestnictwa w za-
jęciach obowiązkowych, rozwijają swoje 
zainteresowania na zajęciach kół przedmio-
towych  i sportowych, biorą udział w licz-
nych konkursach na poziomie gminy i po-
wiatu. Wszystkie dzieci uczęszczające do 
szkoły łącznie z oddziałem przedszkolnym 
są objęte nauczaniem języka angielskiego. 
Również wszyscy chętni uczniowie po-
cząwszy od klasy I uczestniczą w zajęciach 
nauki pływania, organizowanych na krytej pływalni w Tarnowie. 

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Po-
przez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w 
dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i 
podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań. 

Wszechstronnemu rozwojowi uczniów służą: 

 sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne,  

 nowoczesna pracownia językowa, 

 nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, 

 opieka pedagoga szkolnego, 

 świetlica, biblioteka i stołówka szkolna, 

 gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, 

 nowoczesny zespół boisk, 

 szkolny klub sportowy i wyjazdy na basen, 

 różnorodne koła zainteresowań (m. in. k. j. niemieckiego, k. plastyczne, k. sportowe, k. muzyczne, k. j. polskiego, 
k. informatyczne), 

 wyjścia do kina i teatru, 

 rajdy, wycieczki, zielone szkoły. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w 8 salach, w tym jedna do dyspozycji oddziału przedszkolnego, sali gimnastycz-
nej oraz na kompleksie sportowym składający się z 2 boisk. Dzięki dyżurom nauczycieli i pracy świetlicy szkolnej za-
pewniamy uczniom opiekę od godziny 6.30 do godziny 17.00. W ramach projektu „Radosna szkoła” zorganizowano 
„Miejsce zabaw” dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. 

Zatem Szkoła Podstawowa w Zawadzie jest szkołą przyjazną każdemu dziecku, otwartą na współpracę  
ze środowiskiem, umożliwiającą ukształtowanie rzetelnych, odpowiedzialnych, pełnych zapału młodych ludzi, potra-
fiących samodzielnie zaplanować swoją przyszłość.  

Szkoła przyjazna, bezpieczna i nowoczesna 
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Wydarzenia z życia o. Zbigniewa Strzałkowskiego 

03.07.1958 - Urodzony w Tarnowie; ojciec Stanisław Strzałkowski, matka 
Franciszka Strzałkowska z domu Wójcik 

10.07.1958 - Chrzest w Katedrze w Tarnowie 

09.1965 - 06.1973 – (ma 9 od 7 do 15 lat) Szkoła Podstawowa w Zawadzie 

28.05.1967 - (ma 9 lat) I Komunia św. po I Spowiedzi św. (przygotował go 
ks. Paweł Śliwa) 

          1967 - (ma 9 lat) Ministrant 

          1971 - (ma 13 lat) Bierzmowanie 

          1972 - (ma 14 lat) Lektor 

09.1973 - 05.1978 - (ma od 15 do 20 lat) Technikum Mechaniczne w Tarno-
wie 

07.05.1978 - (ma 20 lat) Świadectwo dojrzałości 

lato 1978 - lato 1979 - (ma 20 i 21 lat) Praca zawodowa w Tarnowie i w Tar-
nowcu 

01.09.1979 - (ma 21 lat) Rozpoczęcie nowicjatu: Zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych w Smardzewicach 

09.1980 - 06.1986 - (ma od 22 do 28 lat) Studia filozoficzno – teologiczne w 
Krakowie 

08.12.1984 - (ma 26 lat) Śluby wieczyste (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości) w Krakowie 

07.06.1986 - (ma 28 lat) Święcenia kapłańskie w kościele parafialnym pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu 

16.06.1986 - (ma 28 lat) Obrona pracy magisterskiej 

22.06.1986 - (ma 28 lat) Prymicyjna Ofiara Mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Zawadzie; ks. proboszcz Antoni Mleczko 

07.07.1986 - 24.08.1988 - (ma od 28 do 30 lat) Wicerektor Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy 

01.09.1988 - (ma 30 lat) Przeniesiony do klasztoru we Wrocławiu (przygotowanie do wyjazdu na misje) 

30.11.1988 - (ma 30 lat) Wyjazd na misje do Peru (Ameryka Południowa) 

09.08.1991 - (ma 33 lata) Męczeńska śmierć w Pariacoto, diecezja Chimbote (Peru) 

05.06.1995 - Dekret „Nihil obstat” pozwalający na otwarcie procesu beatyfikacyjnego 

09.08.1996 - Rozpoczęcie procesu diecezjalnego w Pariacoto 

13.11.1996 - Zamknięcie trybunału pomocniczego w Krakowie 

24.08.2002 - Zakończenie procesu diecezjalnego w Chimbote (Peru) i przesłanie dokumentacji do Watykanu 

25.10.2003 - Uznanie procesu diecezjalnego za ważny przez Zgromadzenie Zwyczajne Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

          2011 - Ukończenie tzw. „positio”, czyli kluczowego dokumentu procesu beatyfikacyjnego 

14.11.2013 - Zgoda specjalnej komisji teologów 

03.02.2015 - Na sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pozytywne rozpatrzenie wniosku o uznanie męczeń-
stwa 

03.02.2015 - Po południu Na audiencji prywatnej udzielonej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przez Jego Świątobliwość papieża Fran-
ciszka upoważnienie tej kongregacji do ogłoszenia dekretu o męczeństwie;  papieska zgoda na beatyfikację 

Beatyfikacja długoletniego parafianina  
Zawady, ucznia Szkoły Podstawowej  

w Zawadzie, 
której Patronem jest od 14.X.1996 r. 

We wtorek 3 lutego 2015 roku na sesji zwyczajnej kardynałów i bisku-
pów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wniosek o uznanie męczeń-
stwa Sług Bożych o. Michała Tomaszka OFMConv, o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego OFMConv i ks. Alessandro Dordi kapłana donum fidei z 
diecezji Bergamo (Włochy) został rozpatrzony pozytywnie. 

Tego samego dnia po południu na audiencji prywatnej udzielonej J. 
Em. kard. Angelo Amato SDB, prefektowi Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych Jego Świątobliwość papież Franciszek upoważnił tę kongre-
gację do ogłoszenia dekretu o męczeństwie tych Sług Bożych. Oznacza 
to zgodę na ich beatyfikację.  

       Ks. Adam Wyrwa 

Patron Szkoły Podstawowej w Zawadzie 
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Wszystkiego  co  powinienem  wiedzieć  nauczyłem się w przedszkolu: 
o tym jak żyć, co robić,  

jak postępować i współpracować z innymi,  
patrzeć, odczuwać, myśleć,  

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. 

Do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podsta-
wowej im o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Za-
wadzie  uczęszczają  dzieci  4, 5 i 6 letnie w któ-
rym realizowane są  cele i zadania określone w 
podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego.  

 Koncentrujemy się na wspomaganiu  
i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie 
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościa-
mi rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem 
społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Punk-
tem wyjściowym jest aktywność dziecka – we 
wszystkich możliwych jej formach – której wła-
ściwością jest działanie zmierzające do pozna-
nia samego siebie, własnych możliwości, oto-

czenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności,  
a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Wychodząc naprzeciw   po-
trzebom  Rodziców zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w oddziale przedszkolnym rozpoczynają się już od 8.00.  
i trwają do godziny 13.10. To godziny w których prowadzone są  dla dzieci różnorodne zajęcia obowiązkowe. Zajęcia 
dodatkowe, które odbywają sie w oddziale przedszkolnym w godzinach popołudniowych to: 

 zajęcia rytmiczne na których dzieci poznają podstawowe kroki  tańców  regionalnych, śpiewają piosenki,  

 język angielski którego nauka rozpoczyna się już od grupy dzieci 4 – letnich,  

 religia, 

 zajęcia logopedyczne, które obejmują terapię indywidualną.    mgr Ewa Jachym-Kawa 

NASZA SZKOŁA 

Szkoła przyjazna uczniom 
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W naszym gimnazjum kładziemy nacisk na:  

 wysoki poziom nauczania, 

 indywidualizację procesu nauczania oraz kształtowanie postaw asertyw-
nych, tolerancji i wrażliwości.  

Wyróżnia nas wysoka integracja środowiska szkolnego (rodzice, nauczyciele, uczniowie), 
utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z młodzieżą z innych szkół. 
Tworzymy bardzo bezpieczne warunki do nauki i wychowania dla naszych uczniów.  Sta-
ramy się stale tworzyć miłą i przyjazną atmosferę. 
Dbamy o wygląd szkoły, o jej wyposażenie i dekorowanie, tak aby nasi podopieczni czuli 
się w niej dobrze.  

Organizujemy bezpłatne zajęcia pozalek-
cyjne: np. koła przedmiotowe: muzyczne, 
plastyczne, informatyczne, matematyczne, 
historyczne, koła zainteresowań: SKS. Zaję-
cia te związane są nie tylko z konkretnymi 
przedmiotami, ale także pozwalają 
uczniom rozwinąć swoje dodatkowe pasje 
i zainteresowania. Nauczyciele starają  
się stworzyć uczniom odpowiednie warun-
ki do realizacji ciekawych i przydatnych 
tematów oraz do poszerzania treści wyni-
kających z programów nauczania. Nasi 
uczniowie z chęcią uczestniczą w tych zaję-
ciach, zaś godziny spotkań staramy się do-
pasować do planu lekcji tak, aby jak naj-
więcej młodych ludzi mogło skorzystać  
z naszej dodatkowej oferty edukacyjnej. 
 

Umożliwiamy uczniom udział w różnorodnych zawodach oraz konkursach (wewnątrzszkolnych, gminnych, powiato-
wych oraz ogólnopolskich). 

Pozwalamy im na samorealizację podczas imprez pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wolontariat, występy artystyczne 
w instytucjach, dla których nasi uczniowie także niosą nieoceniona pomoc). 

Propagujemy wycieczki, zarówno te o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym. 

Dla uczniów szczególnie zdolnych prowadzone są zajęcia indywidualne, a dla uczniów z trudnościami zajęcia wyrów-
nawcze, nauczanie indywidualne, zespoły uczniowskie. Nauczanie  w naszym gimnazjum odbywa się w małych gru-
pach dzięki czemu wzrasta efek-
tywność pracy podczas lekcji.  

Anna Ramza 

 

 

 

 

 

 

NASZA SZKOŁA 

H2S
O4  

H
3PO

4  

H2
S  



Str. 6 

Wycieczka do Muzeum Okręgowego 
 w Tarnowie – GIM kl. I – II  

Warsztaty pt.”Zmalujmy cos razem” – SP kl. 0 – I  

 

W dniu 1 października dzieci z Oddziału Przedszkolnego  
i uczniowie klasy I wraz z wychowawcami i rodzicami 
wzięli udział w warsztatach pt.”Zmalujmy cos razem”  
w Centrum Sztuki w Mościcach. Warsztaty odbywały się 
w bardzo przyjaznej atmosferze, obejmowały ćwiczenia 
artykulacyjno – dykcyjne, teatr cieni, wspólne występy, 
malowanie twarzy oraz ćwiczenia pamięciowe, rozwijające 
myślenie abstrakcyjne i kształtujące wyobraźnię. Warsztaty 
były prowadzone przez aktorów teatru Trip. 

Ilona Remian – wychowawca kl. I 

Wycieczka na dworzec PKP w Tarnowie 

kl. 0 – III  

W dniach 18 − 19 września uczniowie klas: IV, V i VI 

wyruszyli na wycieczkę do Rytra.  Zwiedziliśmy ruiny 
zamku w Rytrze oraz pieszo dotarliśmy do "Chaty górskiej 
Cyrla". Zorganizowaliśmy ognisko i zabawy integracyjne, 
m.in.: wyścigi w workach, biegi z jajkiem na łyżce. Zwycię-
żyła klasa VI, która otrzymała symboliczne nagrody. 
Uczniowie dobrze się bawili, także zdobyli wiedzę o gó-
rach, roślinności, poznali legendę związaną z zamkiem  
w Rytrze.     Marta kobylańska 

Wizyta w Teatrze kl. 0 – III 

W dniu 1 grudnia 2014 r. uczniowie klas I, II, III oraz od-

działu przedszkolnego uczestniczyli w spektaklu  
pt: „Lokomotywa II”, który odbył się w Teatrze im. L. Sol-
skiego w Tarnowie. Motywem przewodnim przedstawie-
nia była tytułowa lokomotywa, która zaprezentowała dzie-
ciom zestaw pięknych polskich wierszowanych bajek  
z morałem. Uczniowie mieli okazję spotkać się z wieloma 
postaciami ze świata bajek i wierszy Juliana Tuwima, Marii 
Konopnickiej, Jana Brzechwy i Aleksandra Fredry. Między 
innymi można było oglądnąć bohaterów takich utworów 
jak: „Na straganie”, „Słoń Trąbalski”, „Tańcowała igła  
z nitką”, „Kaczka Dziwaczka”, „Samochwała”, „Paweł  
i Gaweł”, „Sum”, „Bambo”, „Okulary”, „Żuraw i Czapla”, 
„Pchła Szachrajka”.  

Agata Ból 

ROK 3 NUMER 8 

Podróżujemy czyli wycieczki i warsztaty  

POZNAJEMY ŚWIAT 

Rajd pieszy na Cyrlę kl. IV - VI 
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Rajdy i zielone szkoły 

POZNAJEMY ŚWIAT  

Rajd  Szlakiem Walk 
 Batalionu Barbara 

Rajd Szczawnica 2014  
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Rozwijamy zainteresowania i pasje uczniów 

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA 

„Każdy człowiek ma wielkie możliwości, musi je tylko odkryć.” 

Kartezjusz  

   Raz w tygodniu prowadzę zajęcia rozwijające z języka polskiego. Sądzę, że celem nadrzędnym zajęć jest wszechstron-
ny rozwój każdego ucznia, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie 
warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środo-
wisku lokalnym. 

 Trzy uczennice z klasy VI zdobyły w grudniu III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Oskarze Kolbergu, który 
odbył się w Zbylitowskiej Górze. Kinga, Weronika i Julia bardzo sumiennie przygotowywały się do konkursu. Zdobyły 
wiedzę i nowe umiejętności. 

Opiekun Katarzyna Proszowska 

   Podstawowym założeniem kółka teatralnego jest działalność twórcza dzieci, rozwój emocjonalny, ruchowy oraz za-
spokojenie potrzeb działania, zabawy, twórczości dziecięcej, a także potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu, wię-
zi i kontaktu z rówieśnikami, oparcia u dorosłych. Wspólne tworzenie przedstawień kształci samodzielne myślenie, roz-
wija wyobraźnię i twórczą postawę. 

   W każdy wtorek uczniowie klasy IV biorą udział w kółku teatralnym. Na pierwszych zajęciach zapoznali się 

z podstawowymi zasadami dotyczącymi gry aktorskiej (dbałości o mimikę i gesty, opanowania pamięciowego tekstu), 
doboru rekwizytów, wystąpień na scenie, scenariusza. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczą w próbach.  Swoje umiejęt-
ności zaprezentują podczas dnia otwartego szkoły przedstawiając "Kopciuszka". 

   Myślę, że w trakcie zajęć rozbudzam zamiłowanie do teatru, które będzie trwało przez całe życie i wzbogaci  osobo-
wość artystyczną uczniów, bowiem kontakt ze sztuką czyni człowieka lepszym i bogatszym. 

Opiekun Katarzyna Proszowska 

Koło polonistyczne 

Koło teatralne 
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Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnic-
twa w dodatkowych zajęciach sportowych, organizowa-
nych przez Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum 
w Zawadzie. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły 
przygotowaliśmy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia 
odbywają się osobno dla każdej z klas w różne dni tygo-
dnia. Dodatkowo wszystkich chłopców, z nauczania po-
czątkowego, zapraszamy w każdą środę na zajęcia szkółki 
piłkarskiej. Uczniów klas od IV do VI zachęcamy do 
uczestnictwa w szkolnym kole sportowym (SKS) osobno 
dla chłopców i dziewcząt. Zajęcia dziewcząt odbywają się  
w poniedziałki, natomiast dla chłopców organizowane są 
w czwartki. Zajęcia SKS odbywają się również  
w Publicznym Gimnazjum i są organizowane we wtorki 
po lekcjach. Na zajęciach SKS uczniowie doskonalą swoje 
umiejętności z zakresu najbardziej popularnych zespoło-
wych gier sportowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siat-
kowej i koszykówki. Ponadto przygotowują do uczestnic-
twa w zawodach sportowych dla szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych.  
Warto również nadmienić, że uczniowie doskonalą naukę 
pływania w ramach zajęć na krytej pływali w Tarnowie. 
Zajęcia odbywają się w piątki. Uczniowie podzieleni są na 
grupy uwzględniające poziom umiejętności  
i zaawansowania. Wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie 
uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe serdecznie za-
chęcamy do podejmowania aktywności ruchowej czy to  
w szkole, czy podczas zajęć na pływalni.  
Na koniec pragnę poinformować, że uczniowie zarówno 
Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Gimnazjum  
w bieżącym roku szkolnym osiągają liczne sukcesy sporto-
we w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.  
W indywidualnych biegach przełajowych wyróżniała się 
uczennica gimnazjum Katarzyna Bednarz, która zajęła  
2 miejsce w rywalizacji gminnej oraz 4 miejsce w finale po-
wiatowym, awansując tym samym do finału wojewódzkie-
go, gdzie została sklasyfikowana w pierwszej 60 najlep-
szych zawodniczek gimnazjum. W tenisie stołowym  
na wielkie brawa zasługują siostry Weronika i Gabrysia 
Żydowskie uczennice szkoły podstawowej. Siostry repre-
zentują naszą szkołę w grze indywidualnej i drużynowej. 
W rywalizacji gminnej w grze indywidualnej pewnie zwy-
ciężyła Weronika, jej młodsza siostra Gabrysia zajęła  
3 miejsce, natomiast w tzw. deblu siostry Żydowskie oka-

zały się najlepsze. W półfinale powiatowym Weronika za-
jęła 2 miejsce, a Gabrysia 5. W grze podwójnej ponownie 
były bezkonkurencyjne powtórnie zajmując 1 miejsce.  
W kolejnym etapie rywalizacji w finale powiatowym  
w zawodach indywidualnych Weronika zajęła 2 miejsce,  
a Gabrysia sklasyfikowana została na 6 miejscu. W deblu 
Nasza szkolna drużyna uzyskała 2 rezultat.  
Z niecierpliwością czekamy na zawody na szczeblu rejono-
wym, w którym siostry mają prawo startu zarówno w grze 
indywidualnej jak i drużynowej.  
Znakomicie uczniowie Naszych szkół radzą sobie również 
w zespołowych grach sportowych. W rozegranych dotych-
czas konkurencjach sportowych w halowej piłce nożnej  
i koszykówce zdobywali miejsca na podium.  
W halowej piłce nożnej szkół podstawowych dziewcząt 
nasza drużyna zajęła 1 miejsce w rywalizacji gminnej  
i 3 w półfinale powiatowym. Chłopcy z gimnazjum zdoby-
li brązowy medal w rywalizacji gminnej.  
W koszykówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

w finałach gminnych oba nasze zespoły okazały się bez-
konkurencyjne pewnie pokonując wszystkich rywali  
i awansując do półfinałów powiatowych, które odbędą się  
w najbliższym czasie. W rywalizacji gimnazjalnej zespół 

chłopców zajął 2 miejsce nieznacznie ulegając zwycięzcą.  
Wszystkim sportowcom z Zawadzkich szkół gratulujemy 
sukcesów i z niecierpliwością czekamy na dalsze sporto-
we rywalizacje w różnych konkurencjach sportowych. 

 
Krzysztof Wawrzonek 

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA 

Sukcesy sportowe 
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Od roku szkolnego 2013/2014   mamy możliwość uczenia się języka niemieckiego. Powstało kółko, którego 
uczestnikami są uczniowie klasy trzeciej, czwartej i piątej  szkoły podstawowej. Na zajęciach uczniowie poznają nie-
mieckie słówka, uczą się wierszyków i piosenek oraz poznają kulturę 
krajów niemieckojęzycznych. Dzięki bogato wyposażonej pracowni ję-
zykowej ( tablica multimedialna, laboratorium językowe ze słuchawka-
mi) możliwe jest stosowanie najróżniejszych metod aktywizujących.  

Język niemiecki to język naszych sąsiadów, z którymi utrzymuje-
my kontakty gospodarcze, turystyczne i towarzyskie. Wczesne rozpo-
częcie nauki języka niemieckiego, a potem pogłębianie  jego znajomości 
pozwoli uczniom w przyszłości na nawiązywanie i utrzymywanie kon-
taktów z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, nauczy tolerancji i 
pozwoli na samodzielne poznawanie tych krajów i ich kultury. 

Wyliczanki – rymowanki, czyli Abzählverse und Reime  

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli w zajęciach kółka 
biologicznego, które  w każdą środę prowadziła nauczycielka biologii, pani Anna Wojdan. W drugim półroczu zajęcia 
będą prowadzone dla uczniów klasy drugiej. 

Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy biologicznej, umożliwiającej im zrozumienie otaczającego świata, 
uwrażliwienie na jego piękno i rozbudzenie ciekawości przyrodniczej. 

Program zajęć był dostosowany do zagadnień omawianych na lekcjach biologii i obejmował: 

- wybrane czynności  życiowe roślin 

- budowę i funkcję tkanek roślinnych 

- budowę i funkcjonowanie bakterii, protistów i grzybów 

- mszaki – rośliny o cechach plechowców i organowców 

- paprotniki – pierwsze organowce 

     Podczas zajęć uczniowie wykonali kilka prostych doświadczeń, co nie tylko służyło nauce planowania i doko-
nywania obserwacji, ale przede wszystkim motywowało do aktywnego udziału w pracy grupowej. Oglądane filmy 
edukacyjne pobudzały wrażliwość uczniów na piękno przyrody i ukazywały zależność stanu środowiska od działalno-
ści człowieka. Rozwiązywanie zadań testowych miało na celu nie tylko utrwalenie  zdobytych wiadomości i umiejętno-
ści, ale przede wszystkim przygotowanie dzieci do czekającego ich egzaminu. Uczniowie mieli także możliwość podzie-
lenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, samodzielnie przygotowując prezentacje multimedialne na wybrane zagadnie-
nia. Ostatnie, zaplanowane zajęcia to wycieczka terenowa w celu rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt zamiesz-
kujących okolice szkoły. Niestety, ze względu na porę roku musimy na nie jeszcze trochę poczekać.  

A. Wojdan 

SZKOLNE KOŁO  JĘZYKA NIEMIECKIEGO „ Deutsch ist cool”  

Koło biologiczne 

Eins, zwei, drei, vier, 

hinter dem Klavier, 

sitzt eine Maus, 

und du bist raus! 

Enne, meene, miste: 

es rappelt in der Kiste. 

Enne, meene, meck: 

Und du bist weg!   A. Gądek 

Koło plastyczne i muzyczne  

Klasa III na zajęciach plastycznych rozwijała i wzbogacała swoje rysunki. Poznawała nowe techniki plastyczne oraz 
doskonaliła elementy techniczne prac plastycznych (odrysowywanie wzorów, wycinanie po śladzie). Dzieci wykonywały oko-
licznościowe kartki oraz prace przestrzenne, poznawały elementy origami. Uczniowie chętnie podejmowali nowe tematy pla-
styczne które powstawały w szybkim tempie. Wyróżniały  się  one dużą estetyką i kreatywnością. 

Podczas zajęć dzieci poznają techniki wokalne i doskonalą  grę na instrumentach szkolnych takich jak dzwonki chroma-
tyczne, flety i metalofon. Tematyka zajęć związana jest często z uroczystościami szkolnymi. W ostatnim czasie dzieci śpiewały  
kolędy i pastorałki, które prezentowały na Jasełkach, wcześniej pieśni patriotyczne, wykorzystane na  uroczystości z okazji 
Święta Niepodległości. Obecnie uczą się grać piosenkę pt. Muzykalny zastęp Jerzego Wasowskiego- twórcy niezapomnianego 
Kabaretu Starszych Panów. 

Magdalena Ziółkowska 
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Koło informatyczne 

Koło informatyczne to zajęcia, podczas których rozwijamy swoje zainteresowania związane z informatyką. Poznajemy   
zaawansowane sposoby tworzenia prezentacji multimedialnych, różnych publikacji, obsługi programu graficznego 
GIMP, podstawy języka „html”. Szczególnie interesowały nas zajęcia, na których nauczyliśmy się tworzyć strony inter-
netowe na bazie systemu zarządzania treścią Joomla. Potrafimy już zainstalować system na serwerze, dostosować go do 
własnych potrzeb, redagować artykuły i publikować grafikę. 

Nasze umiejętności wykorzystujemy dodając nowe treści na stronie internetowej www.pgzawada.pl. Pomagamy także 
przy tworzeniu nowej strony internetowej szkoły podstawowej, która niebawem zostanie oficjalnie opublikowana. 

Katarzyna Bednarz, Edyta Piotrowska 

 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania stron internetowych 

www.pgzawada.pl 

www.szpzawada.pl 



Str. 12 

Nasi wspaniali pierwszoklasiści opowiedzą o swoich 
refleksjach po pierwszym semestrze w Szkole Podstawowej.  
Moi drodzy, proszę, powiedzcie, co najbardziej podoba się 
Wam w waszej szkole. 
Xawery: Najbardziej w mojej szkole podobają mi się zajęcia 
sportowe:  szkółka piłkarska, cotygodniowe wyjazdy na 
basen. 

Kinga: Ja również najbardziej lubię wyjścia na basen, gdzie 
oprócz nauki pływania, mamy również czas na zabawy  
w wodzie. 

Xymena: Mnie najbardziej podobają się lekcje języka 
angielskiego, religii, zajęcia z naszą Panią, W-F i zajęcia 
komputerowe. Najciekawszymi zajęciami, moim zdaniem,  
są zajęcia komputerowe. 

Tomek: Ja w szkole najbardziej lubię W-F i zajęcia 
komputerowe. Lubię również to, że można się różnymi 
rzeczami bawić, uczestniczyć w ciekawych zajęciach 
plastycznych. Lubię bawić się maskotkami i robić samoloty  
z papieru. 

Cezary: W mojej szkole podoba mi się wszystko! 
Najważniejsze są dla mnie nasze zajęcia z panią, ponieważ 
uczymy się dużo różnych rzeczy, robimy ciekawe 
doświadczenia, eksperymenty. 

Nikola: Ja bardzo lubię jeździć na basen. 

Mateusz: W szkole najbardziej atrakcyjne dla mnie są zajęcia 
sportowe: szkółka piłkarska, gimnastyka korekcyjna, W-F  
a także zajęcia komputerowe oraz lekcje z naszą panią. 
Podczas przerw lubię bawić się na klockach. 

Adam: Ja bardzo lubię malować na religii. 

Marcin: Ja uwielbiam matematykę, nauczyłem się dodawać, 
odejmować, mierzyć. 

Madzia: W naszej szkole jest bardzo miło, a w razie trudnych 
sytuacji wiemy, ze możemy zwrócić się do nauczycieli  
o pomoc. 

Piotrek: W szkole najbardziej podobają mi się zajęciach 
szkółki piłkarskiej, lekcje na basenie, zajęcia plastyczne oraz 
W-F. 

Bartosz: Moja szkoła jest fajna. 

Wiktoria: Jest kolorowa i wesoła. 

 

 

 

 

 

 

Ilona Remian 

ROK 3 NUMER 8 

Za co lubię i kocham moją szkołę 

O SZKOLE 
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Jestem babcią dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Za-
wadzie. Sama też kiedyś byłam jej uczennicą. Dawniejsza szkoła bardzo różni się od obecnej. Smutne 
sale, ciche korytarze, uboga biblioteka zmieniły się nie do poznania. Wszędzie jest wesoło, przyjemnie, 
na korytarzach słychać gwar, który kojarzy się z zadowoleniem i szczęściem dzieci. Tak ze szczęściem 
dzieci. Dziecko szczęśliwe i zadowolone jest widoczne, wesołe a za tym idzie gwar i hałas. Dzieci nie 
maja czasu się nudzić. Klocki piankowe, tablice interaktywne, sala gimnastyczna- to wszystko jest dla 

nich i z tego korzystają. Mają bardzo dobrych, wysoce wykwalifikowanych nauczycieli, oddanych swojej profesji, ale  
i wymagających. Co to byłby za nauczyciel, który by nie wymagał, nie zwracał uwagi, nie kierował na dobrą drogę,  
a nawet i nie ganił, gdy zachodzi potrzeba.  Wiadomo, że nad wszystkim czuwa głowa szkoły-Pan Dyrektor. Dba o to, 
aby wszystko chodziło jak w przysłowiowym zegarku. Z dumą możemy patrzeć, jak nasze wnuki rosną, rozwijają  
 się i zdobywają nową wiedzę w szkole, która może poszczycić się patronem, który niebawem zostanie beatyfikowany, 
a rósł i rozwijał się wśród nas.                                    

Życzliwa. 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie do której chodzą nasze dzieci jest szkołą bezpieczną, bardzo dobrze 
wyposażoną, otwartą, przyjazną dla dzieci i rodziców, posiadającą bardzo dobrą kadrę nauczycielską. 
Atutem są nieliczne oddziały klasowe, bardzo dobre warunki do nauki i zabawy oraz świetlica, która 
jest do dyspozycji w szerokim zakresie godzin. Szkoła jak najbardziej spełnia nasze oczekiwania  
tak w zakresie edukacji jak i dobrego wychowania. 

      Joanna i Marcin Pilaszkowie 

Lubię swoją szkołę, ponieważ jest bardzo ładna, kolorowa i nowoczesna. W szkole są tablice multime-
dialne oraz pracownia językowa .Jeździmy na basen i na wycieczki. Lubię przed lekcjami bawić  
się na klockach z koleżankami. Nauczyciele, którzy mnie uczą są mili i pomagają mi w nauce. Moja 
szkoła jest najlepsza. 

 Aleksandra Srebro klasa 2 

 

W mojej szkole wszyscy są jak rodzina. Każdy jest dla siebie miły, pomagamy sobie wzajemnie 
.Ponieważ lubię grać w piłkę nożną, chodzę na szkółkę piłkarską, którą prowadzi mój ulubiony nauczy-
ciel wychowania fizycznego. Mamy doskonałą salę gimnastyczną.  Bardzo lubię tam grać. Nauczyciele 
wkładają serce w swoją pracę, dzięki czemu jesteśmy coraz mądrzejsi i bardziej samodzielni. Dzięki ta-
blicy interaktywnej w każdej klasie lekcje są jeszcze bardziej interesujące. Poznajemy świat ucząc  
się ciekawych rzeczy, doskonalimy umiejętności językowe. Razem z moja klasą i Paniami Marią i Basią 

organizujemy przedstawienia okolicznościowe w których chętnie bierzemy udział. Pan Dyrektor bardzo troszczy się  
o swoich uczniów, liczy się z ich zdaniem. Wstając rano z ochotą biegną do szkoły na spotkanie z kolegami i nauczycie-
lami. 

Karol   Wojtanowski klasa 2 

Szkoła jest moim drugim domem, czuję się w niej bardzo dobrze i bezpiecznie. Mam ładną, kolorową 
klasę, dobrze wyposażoną. Moje koleżanki i koledzy są dla mnie mili i uczynni. Lubię z nimi przeby-
wać. Również moja Pani i inni nauczyciele są mili, uśmiechnięci. Zawsze mi pomogą  gdy tego potrze-
buję. Są też wymagający, dobrze tłumaczą, dzięki temu dobrze sobie radzę. Uczą też dobrego zachowa-
nia. Moja szkoła jest bezpieczna, nieduża, są w niej bardzo dobre warunki do nauki i zabawy. Za to wła-
śnie lubię moją szkołę i moich nauczycieli.  

Milena Pilaszek klasa 2 

 

Jestem uczennica klasy 2. Lubię swoja szkołę, ponieważ jest przyjazna dzieciom. Mam w niej dużo kole-
żanek i kolegów. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i zabawny. Nie nudzę się. Najbardziej lubię 
lekcje wychowania fizycznego, bo wtedy wszyscy się śmieją i jest bardzo wesoło. Dużym plusem naszej 
szkoły jest jej wyposażenie, które bardzo pomaga nam w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.  

Wiktoria Lis klasa2 

 

Lubię moją szkołę, ponieważ jest ładna i nowoczesna. Lubię do niej chodzić, bo zdobywam nową wie-
dzę i dowiaduję się ciekawych rzeczy. Ale to nie wszystko. W szkole mogę spotkać się z przyjaciółmi  
i robić wiele ciekawych rzeczy. Podobają mi się zajęcia prowadzone przez moich nauczycieli gdyż są 
ciekawe. Najbardziej lubię j. angielski bo jest ciekawy i mnie fascynuje. Moja szkoła będzie zawsze prze-
ze mnie dobrze wspominana. Kocham ją! 

Wiktoria Stec kl. 2 

 

O SZKOLE 
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Klasa III jest grupą bardzo żywą i wesołą, która lubi uczęszczać nie tylko na obowiązkowe 
zajęcia, ale także na różne dodatkowe zajęcia w szkole. Poniżej zamieszczamy wypowiedzi 
uczniów klasy III na temat ich ulubionych zajęć w szkole oraz na jakie dodatkowe zajęcia 
uczęszczają i dlaczego: 

 

Najbardziej w szkole lubię zajęcia komputerowe, matematykę a także język angielski, bo lubię 
uczyć się słówek. Dlatego chodzę także na kółko j. niemieckiego. Moja klasa chodzi na kółko 
plastyczne, na które wszyscy z chęcią uczęszczamy, ponieważ uwielbiamy malować, rysować, 
robić ciekawe prace plastyczne. 

Weronika Góral  

Najbardziej w szkole lubię zajęcia przyrodnicze z naszą Panią, bo robimy wtedy wiele ciekawych doświadczeń. Do moich 
ulubionych zajęć mogę zaliczyć także lekcje komputerowe, ponieważ mamy w szkole fajnie wyposażoną salę komputerową, przez co 
zajęcia są super! Chciałabym, aby zajęcia komputerowe były codziennie.  

Weronika Mytnik 

Moimi ulubionymi zajęciami w szkole są lekcje wychowania fizycznego, bo bardzo lubię 
koszykówkę i piłkę nożną. Lubię w – f, ponieważ mogę się tam porozciągać, wyszaleć się. Z tego 
względu uczestniczę w szkółce piłkarskiej, która odbywa się w szkole raz w tygodniu. Lubię 
także matematykę, bo bardzo lubię różne działania i zadanie tekstowe. 

Jakub Armatys 

Ze wszystkich zajęć w szkole lubię uczyć się matematyki z naszą Panią wychowawczynią,  
a także zajęcia komputerowe, bo lekcja z komputerem jest bardzo ciekawa i przyjemna dla mnie, 
a także dla moich koleżanek i kolegów. Szkoda, że zajęcia komputerowe są tylko raz w tygodniu.  

Weronika Stec 

Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest plastyka, ponieważ na tej lekcji nigdy się nie nudzę, zawsze robimy coś ciekawego. 
Uwielbiam rysować, malować kredkami, farbami, lepić coś z czegoś. Dlatego z chęcią chodzę także na kółko plastyczne, które mamy 
raz w tygodniu. Malowaniem zajmuję się nie tylko w szkole, lubię czasem usiąść w domu i sobie porysować. 

Magdalena Chmura  

Bardzo lubię zajęcia z naszą Panią, a szczególnie lekcje z języka polskiego i plastyki. Lubię także technikę, bo wtedy robimy  wiele 
ciekawych rzeczy, przy których się nigdy nie nudzę i się odprężam. Do moich ulubionych zajęć należy też wychowanie fizyczne, bo 
uwielbiam biegać, grać w piłkę nożną i koszykówkę. Nigdy się nudzę na tych zajęciach. Chodzę także na szkółkę piłkarską.   

Kinga Kozioł 

Do moich ulubionych zajęć można zaliczyć lekcje z matematyki z naszą Panią, ponieważ 
uważam, że liczenie idzie mi dosyć dobrze. Lubię także wychowanie fizyczne, bo lubię grać  
w koszykówkę i można wtedy pobiegać i się wyszaleć, odpocząć od pisania i czytania. Bardzo 
chciałbym chodzić na SKS. 

Mateusz Pancerz  

Uczniowie klasy III mają także wyobrażenia, dotyczące swoich przyszłych wykonywanych 
zawodów. Zapytani o to, kim chcieliby zostać w przyszłości i dlaczego, odpowiedzieli 
następująco: Bardzo chciałabym zostać lekarzem. Wiem, że to trudna praca, która wymaga wiele 
trudu i wysiłku, ale i tak się nie zniechęcam. Ta praca bardzo mi się podoba, ponieważ chcę 

kiedyś pomagać ludziom.  

Weronika Góral 

Bardzo lubię sport, dlatego w przyszłości bardzo chciałbym zostać koszykarzem. Uważam, że być sportowcem to fajna sprawa, 
bo w tym zawodzie dużo się zarabia a przy okazji można w pracy robić to, co się lubi najbardziej.   

Jakub Armatys 

W przyszłości bardzo chciałabym służyć w wojsku, ponieważ uważam, że jest tam wiele ciekawych, fajnych rzeczy, a przede 
wszystkich dużo fajnych przygód. Jest to moje marzenie od dzieciństwa. 

Madzia Chmura  

Bardzo chciałabym zostać fryzjerką. Bardzo podoba mi się ten zawód, bo uwielbiam czesać i układać fryzury. Kiedy to robię, fajnie 
się przy tym bawię. Chciałabym kiedyś otworzyć własny salon fryzjerski. Myślę, że to bardzo fajny zawód.  

Kinga Kozioł 

W przyszłości bardzo chciałbym zostać koszykarzem, bo uważam, że jest to najlepszy zawód na świecie. Lubię kozłować piłkę  
i wrzucać ją do kosza. Taki zawód to fajny styl życia. Moim marzeniem jest grać kiedyś w lidze NBA w Chicago Bulls.  

Mateusz Pancerz  

W przyszłości chciałabym zostać nauczycielkom klas I –III tak jak nasza Pani. Podoba mi się ten zawód, ponieważ uważam, że jestem 
cierpliwa i ta cecha bardzo jest przydatna w tym zawodzie. Podoba mi się także wpisywanie ocen do dziennika.  

Weronika Mytnik  

ROK 3 NUMER 8 
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Uczniowie naszej szkoły z radością przychodzą co-
dziennie na zajęcia, nie tylko dlatego, że są tu ich 

koledzy i koleżanki. Najzwyczajniej w świecie 
panuje tu przyjazna atmosfera stworzona 

przez wszystkich nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. Sekretem sukcesu szkoły są 

również znakomicie wyposażone sale 
lekcyjne w najnowocześniejszy sprzęt 
multimedialny, dzięki któremu 
dzieci szybciej uczą się już w szkole 
na lekcjach. Oznacza to, że mniej 
czasu muszą spędzać na nauce w 
domu. Zajęcia przygotowywane 
przez świetnie wykwalifikowaną 
kadrę nauczycieli są dopracowane 
pod każdym względem. Ucznio-
wie angażują się i są aktywni dlate-

go, że lekcje są przedstawianie  
w ciekawy sposób. Przecież zdoby-

wanie wiedzy nie musi być nudne!!! 
Na ten temat najchętniej wypowiadają 

się uczniowie: 

 

Bardzo lubię moją szkolę bo jako uczennica klasy IV 
otrzymałam tablet, którego mogę wykorzystywać  

w szkole do nauki jak również mogę zabrać go do domu!  

Ania Budzik kl. IV 

 

W mojej szkole podobają mi się lekcje prowadzone z pomocą tablic interaktywnych. Ale najbardziej podoba mi się to,  
że mamy za szkołą duży plac zabaw a na przerwach możemy bawić się w ogromnych, miękkich klockach na korytarzu.  

Julia Barnaś kl. IV 

Moja szkoła jest bardzo kolorowa i wesoła. Mamy super salę językową, w której jest nowoczesny system odtwarzania 
dźwięku za pomocą specjalnych słucha-
wek.  

Lubię chodzić do szkoły bo jest tu wielka 
sala gimnastyczna na której chętnie gram 
w „kosza”. Bardzo lubię pana z W—F  
i chodzę do klasy z moim super kolegą. 

 Jakub Więckowski kl. IV 

 

Wszyscy się tu znamy! Jest miła atmosfe-
ra. Są też zajęcia na basenie. Jest bardzo 
dużo konkursów przedmiotowych i za-
baw tanecznych.  

Julia Wilk kl. IV 

Na przyrodzie robimy fajne doświadcze-
nia, a wiosną, jak jest ładna pogoda wy-
chodzimy na pole.  

Piotr Bałut  

 

O SZKOLE 

Za co lubię i kocham moją szkołę 
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