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GŁOS SAMORZĄDU 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI – JUŻ W SZKOLE  

UCZYMY SIĘ DEMOKRACJI

 

Szkoła Podstawowa w Marcyporębie 

 

        Nr 1/2013/2014

  

            

 

 

 

Do powstania tej gazety przyczynili się uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Marcyporębie a w szczególności:

 

Kl. IV: Patrycja Kowalczyk, Daniel Zając, 

Oliwia Rąpel, Aleksandra Guguła,  Aneta 

Jucha, Wiktoria Miczko, Filip Pacułt oraz 

Marcelina Ryś. 

Kl. V: Dominika Żmuda, Sylwia Mika, Gabiela 

Mika, Oliwia Bojdak, Weronika Wójcik, Alicja 

Pacułt, Marek Bryniarski, Jakub 

Korzeniowski, Emilia Skalny. 

 

 

Kl. VI: Paulina Bobula, Paulina Folga, Karina 

Żmuda, Wiktoria Faber, Jarosław Pyjos, 

Aleksandra Mularczyk, Michalina Nicieja, 

Jakub Ochman, Dawid Żmuda, Justyna 

Mrowiec, Weronika Garlej, Zuzanna Polus, 

Tomasz Wilczak. 
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W  czerwcu Samorząd 

Uczniowski wpadł na pomysł 

aby stworzyd gazetę o swojej 

działalności w roku szkolnym 

2013/2014. Wszystkie 

artykuły do gazety tworzyli 

uczniowie klas IV-VI 

naszej szkoły i opiekun 

SU. W przyszłości 

planujemy kontynuowad 

tę tradycję dlatego 

dokładamy wszelkich 

starao aby nasze 

artykuły były ciekawe i 

zachęcały do zapoznania się z 

naszymi wszystkimi 

działaniami w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekamy na Wasze opinie i 

komentarze pod adresem 

mailowym: 

su.marcyporeba@gmail.com 
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Jak to się zaczęło… 

W tym roku szkolnym uczniowie 

mogli sobie sami wybrać opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. W 

tajnym głosowaniu wybrana 

została Pani Monika Medoń ! 

Wkrótce przystąpiliśmy do 

kampanii wyborczej, której 

hasłem przewodnim było : „I Ty 

możesz zostać członkiem 

Samorządu Uczniowskiego”. 

Kandydatów nie brakowało… 

26.09.2013r w naszej szkole 

odbyły się wybory członków do 

Samorządu Uczniowskiego. 

W tym roku wzięliśmy udział w 

programie „Samorządy mają głos” 

który miał na celu uzmysłowienie 

uczniom jak ważne są 

demokratyczne wybory oraz 

rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za dobro 

wspólne. Strona internetowa 

akcji: www.wybory.ceo.org.pl. 

Emocje towarzyszyły uczniom 

od samego rana. Na każdej z 

przerw uczniowie mieli możliwość 

przystąpienia do głosowania i z 

niecierpliwością oczekiwali na 

wyniki.  

Komisja wyborcza w składzie: 

Wiktoria Faber, Weronika 

Wójcik oraz Dominika Żmuda 

czuwała nad przebiegiem 

głosowania i dopilnowała by każdy 

uczeń obecny w szkole oddał głos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie wygrała DOMINIKA 

ŻMUDA i została przewodniczącą 

naszej szkoły!!! 
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Zastępcą przewodniczącej 

została PAULINA FOLGA !!! 

 

Sekcje kulturalno-porządkową 

tworzą OLIWIA RĄPEL, 

TOMASZ WILCZAK, 

ALEKSANDRA GUGUŁA !!! 

 

Inni kandydaci :  

       Karina Żmuda, 

Jakub Ochman, 

Jakub 

Korzeniowski 

       
 

 

 

 

 

Spotkania członków Samorządu 

Uczniowskiego odbywają się w 

pierwszą środę miesiąca. Na 

bieżąco aktualizujemy gazetkę 

SU na szkolnym korytarzu oraz 

umieszczamy informacje o 

naszych działaniach na stronie 

internetowej szkoły. 
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WYWIAD Z 

PRZEWODNICZĄCĄ SZKOŁY 

Gabriela: Jak byś siebie opisała w kilku 
słowach? 

Dominika : Jestem wesoła, 
uśmiechnięta, lubię czytad książki, 
najbardziej lubię  czytad „Igrzyska 
śmierci’’ 

Gabriela: Jak się czujesz w roli 
przewodniczącej? 

Dominika : W roli przewodniczącej 
czuję się bardzo dobrze. 

Gabriela: Co byś chciała zrobid w 
szkole? 

Dominika : Dyskoteki, gry, zabawy, 
loterie i dni bez mundurka.  

Gabriela: Czy dobrze dogadujesz się z 
uczniami? 

Dominika : Myślę, że tak.  

Gabriela: Czy chciałabyś byd 
przewodniczącą w przyszłym roku? 

Dominika : Oczywiście dam szansę 
innym, ale gdybym wygrała kolejne 
wybory, to bym się ucieszyła. Bardzo 
chciałabym uczynid naszą szkołę 
lepszą .  

Gabriela: W jaki sposób?  

Dominika : Chciałabym realizowad 
oczekiwania uczniów dlatego 
zastosowałam wizytówki, na których 
wszyscy uczniowie mogli napisad, co 
by chcieli razem ze mną robid, między 

innymi: dni bez mundurka, dyskoteki, 
konkursy . 

Gabriela: Dziękuję bardzo za wywiad 
Dominiko i życzę powodzenia! 

Dominika : Ja również dziękuję .   

Szczęśliwy numerek 
 

Uczniowie należący do 

Samorządu Uczniowskiego 

codziennie losują „szczęśliwy 

numerek”, który zapewnia 

specjalny przywilej uczniom. 

Osoba o tym numerze w 

dzienniku w danym dniu jest 

zwolniona z odpowiedzi ustnych i 

niezapowiedzianych kartkówek. 
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ŚLUBOWANIE KLASY 1 

Ślubowanie odbyło się 

18.10.2013r. 

 

 

W tym roku również pomogliśmy w 

przyjęciu pierwszoklasistów do grona 

uczniów Szkoły Podstawowej w 

Marcyporębie. Sprawdziliśmy 

podstawowe umiejętności naszych 

maluchów np. samodzielne ubieranie 

się, pakowanie czy dmuchanie 

balonów. Wszyscy zdali nasze trudne 

testy i z uśmiechem na twarzy zostali 

przyjęci do naszej społeczności 

uczniowskiej. 

Dzień Nauczyciela 

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji 

Narodowej (Dnia Nauczyciela) 

Samorząd naszej szkoły 

przygotował kartki z 

życzeniami dla nauczycieli.  

 

Wszystkiego 

Najlepszego! 
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W listopadzie w naszej szkole odbyła 

się zabawa andrzejkowa . Na imprezie 

było dużo zabaw, oraz 

różne wróżby: 

układanie butów, 

przebijanie serca z 

imionami chłopaka lub 

dziewczyny , 

przepowiadanie za pomocą kwiatów 

lub kolorów oraz dodatkowa atrakcja - 

chłopcy podczas wróżb ściągali innym 

buty . Rodzice przygotowali nam 

pyszne kanapki i słodycze. 

Przygotowaliśmy również wiele 

ciekawych zabaw. Był taniec z 

miśkiem oraz zabawa w krzesełka.  

 

 

 

 

 

 

 

CZAS NA PODSUMOWANIE AKCJI 

“GÓRA GROSZA” 

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do 

akcji “Góra Grosza 2013”. Akcja 

przeprowadzona została w dniach 25.11 - 

06.12 i miała na celu zebranie funduszy 

między innymi na pomoc dla rodzin 

zastępczych, domów dziecka i innych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Możemy śmiało zaryzykować stwierdzenie 

że każdy uczeń dorzucił swój grosik, bowiem 

pieniążków przybywało z każdą chwilą. 

Podstawowym celem naszej zbiórki było 

uświadomienie uczniom, że nawet te 

najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej 

ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki 

któremu udzielona zostanie pomoc bardzo 

wielu ich koleżankom i kolegom, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Po 

zakończeniu zbiórki komisja w skład której 

wchodzili członkowie Samorządu 

Uczniowskiego nieustannie i z zapałem 

liczyła zebrane monety. W tym roku udało 

nam się zebrać kwotę 171,74zł.  
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ŚWIĄTECZNA PACZKA 

Jak co roku przystąpiliśmy do 

przedświątecznej akcji która miała na 

celu pomoc rodzinom najbardziej 

potrzebującym, w trudnej sytuacji 

finansowej i zdrowotnej. Uczniowie 

naszej szkoły przynosili żywność oraz 

środki czystości zgodnie z listą 

potrzeb. Po zakończeniu zbiórki dary 

zostały zapakowane i przekazane do 

magazynu z którego przekazano je 

dalej rodzinom. W ten sposób 

uczniowie naszej szkoły pomogli 

dwóm rodzinom z naszej gminy. 
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Konkurs stroików 

podczas szkolnej 

Wigilii 

 

Podczas szkolnej Wigilii 

odbył się konkurs na 

najpiękniejszy Świąteczny stroik. 

Wszystkie stroiki były piękne i 

komisja miała ciężki orzech do 

zgryzienia. Po burzliwych 

dyskusjach i naradach 

zdecydowano, że najpiękniejszy 

stroik należy do klasy V. Na 

drugim miejscu znalazł się stroik 

klasy I, a na trzecim stroik 

wykonany przez sześciolatki z 

oddziału przedszkolnego. 
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 Apel - 

podsumowań 

czas…. 

Za nami I semestr a 

to znak że powoli można 

odetchnąć i pomyśleć o 

zbliżających się feriach 

zimowych. Równocześnie 

to dobra okazja by 

przyjrzeć się bliżej 

naszym najlepszym… 

Ranking klas IV-VI 

1. Wilczak Tomasz 
2. Mularczyk 

Aleksandra 
3. Nicieja Michalina 
4. Wójcik Weronika 
5. Kowalczyk Patrycja 
6. Rąpel Oliwia 
7. Bobula Paulina 

           Ochman Jakub 
8. Żmuda Dominika 

9. Jucha Aneta 
10. Ryś Marcelina 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią w 

I semestrze: 

1. Weronika Wójcik i Dominika 

Żmuda – średnia 5,64 

2. Aleksandra Mularczyk – 5,39 

3. Jakub Korzeniowski – 5,27 

 

 

 

Mali mistrzowie: 

Kl.I 

 

– mistrz czytania – Magdalena Ciernia, 

Zofia Walaszek, Weronika Orgal 

- mistrz matematyki- Magdalena 

Ciernia, Weronika Orgal 

- mistrz pisania – Zofia Walaszek 

 

Kl.II 

 

mistrz czytania –Julita Walaszek, Anita 

Morek 

- mistrz matematyki- Anita Morek, 

Patrycja Jucha 

- mistrz pisania-Anita Morek 

 

Kl.III  

 

– mistrz czytania – Mariusz Sekuła 

- mistrz matematyki – Hubert 

Mularczyk 

- mistrz ortografii – Damian Zając 

 

 

 

Gratulujemy!!! 
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Poczta 

Walentynkowa 

W dniach 17.02-20.02 miała 

miejsce w naszej szkole Poczta 

Walentynkowa. Przez 4 dni 

zbieraliśmy anonimowe kartki, listy i 

liściki do specjalnego walentynkowego 

pudełka. Pudełko szybko wypełniło się 

po brzegi a zawartośd została 

przekazana adresatom w piątek 21.02. 

Rumieocom i uśmiechom nie było 

kooca… 

   

Uczennica Wiktoria Faber 

powiedziała:  

„Walentynki były bardzo fascynujące.  

Ja sama dostałam 5 walentynek.  Jarek 

Pyjos dostał 3 walentynki”.    

 

 

Tak właśnie wyglądała poczta 

Walentynkowa: 
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W tym roku 21 marca powitał nas  

wspaniałym słońcem, radosnym śpiewem 

ptaków i zapachem pierwszych 

wiosennych kwiatów. 

W naszej szkole już od rana było 

gwarno, wesoło i bardzo kolorowo. 

Wszystkim udzielił się wiosenny nastrój, 

który rozweselał serca i rozjaśniał 

uśmiechem wszystkie buzie. 

 

Uczniowie naszej szkoły postanowili powitad 

wiosnę na kolorowo. Każdy uczeo tego dnia 

miał na sobie coś kolorowego, wiele 

dziewczynek prezentowało kwieciste stroje i 

nie tylko... Kreacje wiosenne okazały się tak 

piękne że zasłużyły na nagrodę. Wyróżniono 

kilka najpiękniejszych wiosennych kreacji. 

Wśród nich znalazły się między innymi  

Zuzanna Guguła z oddziału 5-latków, Zofia 

Walaszek z kl. I, oraz Dąbrówka Stuglik z kl.III.  
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ZWARIOWANY „PCHLI TARG” - 

DZIEŃ DZIECKA 

 

2.06 z okazji Dnia Dziecka 

Samorząd Uczniowski zorganizował 

Loterię Fantową. W trakcie semestru 

organizowaliśmy Pchli Targ - 

uczniowie przynosili przedmioty które 

nie były im już potrzebne. Wielu 

uczniów przynosiło także nowe 

przedmioty zakupione przez rodziców 

specjalnie na loterię. Udało nam się 

zgromadzić ponad 320 przedmiotów i 

każdy uczeń naszej szkoły miał szansę 

na wylosowanie przynajmniej jednego 

z nich. W przeciągu 2 godzin 

wszystkie losy zostały wyprzedane. 

Z całym przekonaniem można 

powiedzieć że loteria cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Z loterii 

udało nam się zebrać 282,50zł które 

zostaną przekazane po części 

zwycięzcy konkursu na "Najmilszego 

Ucznia" naszej szkoły (w kwocie 

100zł), a także dofinansujemy teatrzyk 

dla uczniów naszej szkoły i zakupimy 

maskotki na pożegnanie klasy VI. 
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DYSKOTEKA 

 

 

 
9 maja zorganizowaliśmy dyskotekę z 

okazji zbliżającego się kooca roku 

szkolnego. 

Na dyskotece odbył się konkurs ‘’Mam 

Talent ‘’Uczestnicy zaprezentowali 

swoje talenty. 

Kuba Korzeniowski prezentował nam 

żonglowanie piłeczkami, 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Kowalczyk prezentowała nam 

piosenkę Red Lips. 

 

 

 

 

 

 

Aneta Jucha zaśpiewała piosenkę 

Sylwii Grzeszczak „Księżniczka”. 
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Wiktoria Faber zaśpiewała piosenkę  

„Karuzela” Sylwii Grzeszczak 

 

 

 

 

Mieliśmy również zespół składający 

się z 3 chłopców – Filip Pacułt, Kacper 

Słania oraz Krystian Ochman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury zdecydowało jednogłośnie – 

wszystkim przyznano I miejsce. 

Wszyscy którzy startowali w konkursie 

dostali ciastko i lizaka . 

 

 

Wsparcie dla grupy z 

Brzeźnicy 

Pod koniec maja cała szkoła 

wspierała grupę taneczną 

BUTTERFLY z gimnazjum w 

Brzeźnicy . Na szkolnych 

gazetkach wisiały ogłoszenia z 

adresem strony na której 

mogliśmy głosować na naszych 

kolegów i koleżanki z gimnazjum. 
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NASZ NAJMILSZY UCZEŃ  

Już poraz drugi organizujemy konkurs 

„Najmilszy uczen”. W drugim tygodniu 

czerwca odbyło się głosowanie. 

Uczniowie klas IV- VI wytypowali ucznia, 

który na koniec roku otrzyma nagrodę 

pieniężną o wysokości 100 złotych i 

otrzyma tytuł ,,Najmilszego”. Nasz 

,,Najmilszy” jest koleżeński i pomocny, 

świeci przykładem dla innych uczniów, 

pamięta o zwrotach grzecznościowych, 

jest prawdomówny, miły i serdeczny. 

Nasz zwycięzca musiał się dużo 

natrudzić, żeby wygrać. A naszym 

zwycięzcą jest ponownie Dominika 

Żmuda. 

 

 

Bezpieczeostwo 

przede wszystkim 

Jak co roku 

zorganizowaliśmy akcję 

„Bezpieczne wakacje”. Polegała 

ona na tym, że pokazywaliśmy 

młodszym klasom jak  

zachowywad się bezpiecznie 

podczas wakacji i jak zapobiegad 

wypadkom. Pokazywaliśmy też 

jak zapobiegad kradzieżom. 

Mówiliśmy o bezpieczeostwie 

podczas podróży pociągiem, 

autobusem czy samolotem. 

Zobaczyliśmy jak zachowywad się 

nad wodą, w lesie i w 

gospodarstwie rolnym a także 

nauczyliśmy się postępowad w 

razie ugryzienia przez psa lub 

dzikie zwierzę. Przypomnieliśmy 

jak bezpiecznie się bawid i co 

zrobid w sytuacji zagrożenia.   
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Kiermasz 

podręczników!!! 

 

Dnia 25.06 na pierwszej 

godzinie lekcyjnej w naszej 

szkole odbył się kiermasz 

podręczników. Każdy uczeń  

naszej szkoły mógł sprzedać 

lub kupić używany podręcznik 

w okazyjnej cenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żegnamy Was!!! 

 

Dnia 27.06.2014.r. odbyło się 

zakończenie roku szkolnego i 

pożegnanie uczniów klasy VI. 

Klasa V wręczyła 

szóstoklasistom pożegnalne 

maskotki.  

Wszystkim było przykro że, 

musimy się rozstać ale 

wkrótce się spotkamy – w 

gimnazjum. 
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Uśmiechnij się 

   Dyrektor szkoły przechodzi 

korytarzem obok klasy, z której słychad 

straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw 

najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na 

korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy 

wychodzi kolejnych trzech młodzianów, 

którzy pytają: 

- Czy możemy już iśd do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od 

matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie 

będzie, prawda ? 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu 

języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi 

nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w 

szkole. 

- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś 

dziesięd jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało? 

Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na 

śliwkach. 

 

 

 

 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyd 

wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 

ciągnie... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, 

mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają 

je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejśd..... 

Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. 

Odczekała i znowu szarpie się z butami... 

Zeszły! 

Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama 

kazała mi je nosid. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, 

odczekała, aż przestaną jej się trząśd, i 

znowu pomaga dziecku wciągnąd buty. 

Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykooczona pani - a 

gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze 

szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupowad książek na przyszły 

rok - zostaję w tej samej klasie. 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 

też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 

też nikt go do tej pory nie znalazł... 

http://napisy-na-zderzakach.humoris.pl/
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Zdjęcie grupowe uczniów Szkoły Podstawowej w 

Marcyporębie ze strażakami. 
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Samorząd Uczniowski w składzie: Tomasz Wilczak, 

Paulina Folga, Oliwia Rąpel, Aleksandra Guguła, 

Dominika Żmuda. To właśnie dzięki ich ciężkiej pracy 

mogliśmy prężnie działać i świetnie się bawić przez cały 

rok szkolny.  


