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Redakcja gazetki „Skrzydlate słowa” powstała z inicjatywy uczniów 
klasy 6a, którzy przygotowali i wydali pierwszy numer miesięcznika.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów szkoły pods
spróbowali swych sił w dziennikarskim rzemiośle.

Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają w środy, od godz. 13.30 w s. 210.

Wszystkie artykuły do gazetki lub pomysły artykułów można przesyłać na adres redakcji 
lub wrzucić do redakcyjnej skrzynk
pokojem nauczycielskim). 

Skład redakcji tworzą: Dominika Błaż,  Wiktoria Małopolska, Aleksandra Wołczańska, 
Marlena Aleksander, Sebastian Litarowicz, Daria Gątek, Julia Deptuch, Jakub Gibadło, 
Fabisz, Leon Wichrowski, Kaja Kołodziejczyk, Agata Sabik, Elwira Szturc,  Wiktor Szczęsny.

Opiekun grupy redakcyjnej:

Opiekun strony internetowej: 

Adres redakcji: ZSP – Szkoła Podstawowa im
       ul. Szkolna2, 38
 

e-mail: gazetka.zsp.rym@interia.pl
www.lorymanow/gazetka 
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W gazetce będziemy zamieszczać artykuły związane z aktualnymi wydarzeniami 

rozgrywającymi się w Szkole Podstawowej  

w Rymanowie, będą nawiązywać również do ogólnopolskich rocznic  

i ciekawych zdarzeń oraz przekazywać wiedzę, ale też zapewnią zabawę i rozrywkę. 

W kolejnych numerach będą pojawiać się cykliczne rubryki: 

 Kącik młodego literata (poetycka i prozatorska twórczość uczniów) 

 Poznajmy się… (wywiady z ciekawymi ludźmi) 

 Warto zwiedzić… (fascynujące miejsca w Polsce i na świecie) 

 Kącik łasucha (pyszne przepisy) 

 Kącik pupila (wszystko o domowych zwierzętach) 

 Kącik nowości (recenzje książek, filmu, gier) 

 Zrób to sam (sposoby na samodzielne wykonanie nietuzinkowych rzeczy) 

 Kalendarium (tradycyjne i „nietradycyjne” rocznice) 

 Łamigłówki mądrej główki (krzyżówki, rebusy, zagadki) 

 Humor (dowcipy) 

 Zadania konkursowe z nagrodami 



 Ogłoszenia 

 Uczniowski Kupon Ratunkowy

I WIELE, WIELE WIĘCEJ 
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ŹRÓDŁO: Internet 

  

W nr 1.  gazetki prezentujemy wywiad z panem Arkadiuszem Habratem, 
nauczycielem muzyki w naszej szkole, kompozytorem, współtwórcą zespołu „HIT” 
 z Sanoka, ekspertem weselnym, youtuberem i 
prezenterem. 

Ile lat pracuje Pan w naszej szkole? 
Pracę w tej szkole rozpocząłem w roku 2007, tak dokładnie  
1 września, a przed tym dniem były oczywiście 
konferencje, pierwsze akademie. Miałem dzięki temu 
kontakt z uczniami. Przede mną pracował tu pan Maciej 
Kandefer, który pięknie przygotował uczniów, wręcz 
byłem zaskoczony ich wysokim poziomem muzycznym. 
Dlaczego wybrał Pan akurat zawód nauczyciela? 
Mój tata był nauczycielem 40 lat i może to było właśnie 
powodem do rozpoczęcia pracy w zawodzie 
nauczycielskim. 
Czy Pana tata też uczył muzyki ? 
Nie, był on tzw. nauczycielem zawodu w szkole naftowej  
w Krośnie. 
Czy lubi Pan swoją pracę? 
Myślę, że tak, ale są również takie momenty, kiedy uczniowie są niegrzeczni i trzeba ich upominać. Są 
również i takie, na które muszę poświecić dużo czasu, np. apele oraz różne uroczystości szkolne, w 
które angażuje się dużo osób. Teraz pracujemy nad oprawą muzyczną Święta Niepodległości. Jednak 
mimo wszystko bardzo lubię moją pracę.  
Jak łączy Pan pracę w szkole i w zespole? 
W szkole uczymy się od poniedziałku do piątku, a w zespole pracuję najczęściej w weekendy. Jednak 
jak najbardziej da się to pogodzić. 
Jaki jest Pana ulubiony gatunek muzyczny? 
Kiedy się nad tym zastanawiam,  myślę, że każdy z gatunków muzycznych ma coś w sobie. To tak jak 
z samochodami  - niektórzy lubią terenowe, inni kabriolety lub limuzyny. Ja nie mam swojego 
ulubionego gatunku muzycznego,  może z każdego lubię po kilka utworów.  
Wiemy, że skomponował  Pan muzykę do hymnu szkoły. Czy było to trudne wyzwanie? 
Tak, było to trudne, ponieważ przed powstaniem muzyki powstał tekst. Dla mnie jest to trudniejsze, 
bo wolę komponować najpierw muzykę.  Cieszę się, że wspólnie z panią Urszulą Pelczar, która 
napisała słowa, udało nam się stworzyć wspaniały hymn. 
Słyszeliśmy, że otrzymał Pan kilka nagród za swoje osiągnięcia. Która z nich jest dla Pana 
najważniejsza albo najcenniejsza? 
Faktycznie tych nagród było kilka. Pierwszą swoją nagrodę otrzymałem w wieku 10 lat  
w konkursie gry na akordeonie (3 miejsce w Polsce). Rok później też zająłem 3 miejsce, a w 
następnym roku 4., ale już w konkursie międzynarodowym. Wtedy też jako nastolatek udzieliłem 
pierwszego wywiadu w gazecie, więc dla mnie było to coś niesamowitego. Kolejną nagrodę 
otrzymałem za skomponowanie utworu ,,Burza” (1 miejsce), a w 2015 roku wygrałem w duecie z 
moją koleżanką Dianą Konkurs Piosenki Francuskiej w Krakowie. Ostatnio  wydałem książkę pt. ,,Jak 
zorganizować udane wesele”,  która osiągnęła nakład 1500 egzemplarzy i przyniosła mi kolejną 
nagrodę.  Prowadzę również swój kanał na youtube. Bardzo się cieszę, że ktoś zauważył moją 
działalność i, w pewnym sensie, mój talent. 
My również cieszymy się, że uczy Pan w naszej szkole. Życzymy Panu kolejnych sukcesów 
osobistych, a także wielu sukcesów Pana uczniów. 



 Zapraszamy na zabawy 
w rymanowskim Skate Parku. Można tutaj bardzo fajnie spędzić wolny czas, pojeździć na 
rowerach czy rolkach. Pamiętajcie o przestrzeganiu regulaminu i o obowiązkowym kasku 
oraz ochraniaczach. Obok Skate Parku jest plac zabaw.
przyjaciółmi. 

Do parku wybrały się: Julka Deptuch, Marlena Aleksander, Daria Gątek

Polskie przysłowia ludowe na październik

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.

Gdy październik ze śniegiem przybieży, 

     

 

 

 

 

 

 

 

Było 1 września…  

1. 09. 1928r. oddano do użytku północne skrzydło nowego budynku Szkoły Powszechnej w Rymanowie. 
Rozpoczęły w nim naukę uczennice Szkoły Żeńskiej 
i uczniowie starszych klas Szkoły Męskiej. Nadal trwały prace wykończeniowe 
w pozostałych pomieszczeniach.  Z kolei 6. 09. 2018 obchodziliśmy 10 rocznicę oddania do użytku nowego 
budynku rymanowskiego liceum. 

KALENDARIUM 

1.10  Światowy Dzień Muzyki               
4.10  Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt
9.10 Światowy Dzień Poczty                              
14.10 Dzień Edukacji Narodowej                  
16. 10 Dzień Jana Pawła II                              
18.10 Dzień Poczty Polskiej                              
28.10 zmiana czasu letniego na zimowy 

Naszą uwagę przykuł Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy (2.10). Dużo osób załatwia swoje sprawy 
przemocą, więc ten dzień będzie dla nich idealny, aby 
zastanowili się nad swoim postępowaniem. Co możemy 
zrobić, aby w naszym środowisku czuć się bezpiecznie
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Wiktoria Małopolska oraz 

ZABAWY NIE TYLKO 
JESIENIĄ!

Zapraszamy na zabawy 
w rymanowskim Skate Parku. Można tutaj bardzo fajnie spędzić wolny czas, pojeździć na 

Pamiętajcie o przestrzeganiu regulaminu i o obowiązkowym kasku 
oraz ochraniaczach. Obok Skate Parku jest plac zabaw. Życzymy miłej zabawy oraz spotkań z 

parku wybrały się: Julka Deptuch, Marlena Aleksander, Daria Gątek

ludowe na październik 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży. 
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i uczniowie starszych klas Szkoły Męskiej. Nadal trwały prace wykończeniowe 
w pozostałych pomieszczeniach.  Z kolei 6. 09. 2018 obchodziliśmy 10 rocznicę oddania do użytku nowego 

             
Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt      

                      
Dzień Edukacji Narodowej                           

               
                   

 

Naszą uwagę przykuł Międzynarodowy Dzień Bez 
(2.10). Dużo osób załatwia swoje sprawy 

przemocą, więc ten dzień będzie dla nich idealny, aby 
zastanowili się nad swoim postępowaniem. Co możemy 
zrobić, aby w naszym środowisku czuć się bezpiecznie? 

POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ! 

Od 1 października rozpoczynamy 
zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt. 
Zgromadzone owoce prosimy dostarczyć 

do klasy 109 (pani Małgorzaty Miki). 
Zostaną przekazane do Nadleśnictwa  w 

Rymanowie, 
a pracownicy  ułożą je 
w leśnych paśnikach.

 

Wiktoria Małopolska oraz 
Dominika Blaż 
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(pani Małgorzaty Miki). 
Zostaną przekazane do Nadleśnictwa  w 

Rymanowie,  
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1.09. 1939r. minęła 79 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wtedy też rozpoczęła się jedna z 
najkrwawszych wojen, w historii znana jako II wojna światowa.  

1. 09. 2018 rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Potrwa do 21 czerwca 2019r. 

 

Drodzy Czytelnicy! Wielu z Was posiada talent literacki. Nie piszcie tylko  
„do szuflady”, ale podzielcie własną twórczością z innymi. Wasze utwory wydrukujemy na łamach 
szkolnej gazetki. Niech zachętą do tego będą fraszki, których autorem nie jest sławny poeta Jan 
Kochanowski, lecz koleżanki i koledzy z kl.  6a 

 

Kot i myszki          Spóźnialska                                                      
Sprytny kotek goni myszkę,   Lila ma dziś urodzinki,                                          
szybko myszkę złapał w pyszczek:  spóźnia się już pół godzinki.                             
jedną, drugą, trzecią, czwartą -   Wszyscy na nią już czekają,                                
kupić  kotka było warto!    Na zegarek wciąż zerkają.                                      
Nagle… o mój Boże! Co się stało?   Bo ona tym się wyróżnia…                                       
Czary mary! Z kotka zostało…   że wiecznie się spóźnia!                                        
cztery  łapy, no i sadło,      Aleksandra Wołczańska                  
czyli to, co myszki zjadło!          
                       Amelia Fabisz        Do leniucha                                             

O kłamcy     Leży w łóżku piąty dzień z rzędu,                            
Kłamstwo to jest taka cecha,   do   niczego nie ma pędu.                                                     
która często gubi człowieka.       Je pryncypałki, kolorowe ciasteczka                                   
Kłamać nikomu nie przystoi,    a pełna zadań jest jego teczka.                                            
bo łganie z prawdą w parze nie stoi.   Gdy się coś zmieni to będzie cud!                           
Prawda zawsze na jaw wypłynie,   Na razie wkoło wala się brud…                                        
co widać po głupiej kłamcy minie.   W życiu leniem być nie warto!                   
Posłuchaj teraz mojej przestrogi:   O tym wiedzą przyjaciele,                               
„Kłamstwo ma krótkie nogi!”    bo tylko pracą zdobędziesz wiele.    
                          Wiktor Szczęsny            Jakub Gibadło 

 

 Wolny czas            Koniec  czasu                                             
„Nie siedź na tablecie, nie graj na kompie”              Pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz, - 
mówi mama. Ale ja cały czas wątpię,               bo później czasu nie cofniesz…                 
czy rację ma, że czas swój marnuję,                                               Marlena Aleksander                                       
bo ja sport uprawiam, gdy w necie surfuję.        
                                             Sebastian Litarowicz            Zaślepiona 
                                  Wady wszystkim wytykała
    Pytanie      tylko swoich nie widziała,
     Zadam ci ważne pytanie:                    choć sama wiele ich miała.            



8 
 

„Po co ci to głupie oszukiwanie?”                                    Agata Sabik 
   Damian Olszyński 
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MINIONYCH  WAKACJI  CZAR 

Wszyscy  uwielbiamy wakacje. Wtedy wyruszamy na wędrówki bliższe 
lub dalsze. Z podróży przywozimy różne pamiątki, ale przede wszystkim 

Kaja Kołodziejczyk 
 

Jesienią 
Idzie piękną leśną drogą ,  
zmienia świat tupnięciem nogą. 
Włosy złote jej falują,  
usta zaś piosenki snują.  
Na swej twarzy ma rumieńce,  
a na głowie z liści wieńce.  
Jest to jesień nasza nowa –  
pani leśna i królowa! 
  
 

Dla mężczyzn 
Mężczyzna, mężczyzna niby taki duży. 
Po jego kroku świat się nie burzy!  
Sami zobaczcie, to się zdziwicie, nie uwierzycie.  
Mężczyzna to chłopczyk, po łóżku skacze,  
nawet czasem się zdarza, że płacze.  
Ma swojego misia, bawi się klockami,  
a czasem podśpiewuje sobie rankami.  
I oto jest prawda cała,  
która z mężczyzny ust wyjść nie chciała! 
 
Z okazji Dnia Chłopaka wszystkim Panom 
nauczycielom oraz naszym sympatycznym 
Kolegom życzymy  spełnienia marzeń, uśmiechu 
i wielu radosnych chwil - 

Ładniejsza połowa szkolnej społeczności 
 



10 
 

wspomnienia. Nimi podzielą z Wami redakcyjni podróżnicy. Oto miejsca, 
które ich zdaniem warto zobaczyć. 

 

Pewnie jesteście zainteresowani, gdzie można byłoby spędzić wolny czas -  
na przykład podczas przerwy świątecznej. Moim zdaniem warto wtedy byłoby wybrać się do 
Szwajcarii, ponieważ są tam piękne góry Alpy  

i porządne wyciągi narciarskie. Polecałbym także 
odwiedzenie szwajcarskich jezior. Największe  
z nich - Jezioro Genewskie ma objętość  89 km3,  
a jego powierzchnia to 580 km2. Do Szwajcarii 
można się dostać drogą powietrzną lub lądową - 
Szwajcaria nie ma dostępu do morza! Ten górski 
kraj graniczy z pięcioma państwami: 
Liechtensteinem, Niemcami, Austrią, Włochami i 
Francją. Jest to piękny kraj, znany z rolnictwa na 
wysokim poziomie, banków, produkcji zegarków, 
pysznej czekolady  

i demokracji  bezpośredniej.           

Leon Wichrowski 

 

W czasie tegorocznych wakacji postanowiliśmy rodzinnie zwiedzić Włochy, pojechać do 
Toskanii, a tam zobaczyć Florencję  
i Pizę. Florencja to artystyczna stolica Europy, bogata w obrazy, zabytki  
i rzeźby renesansu, dzieła słynnych mistrzów, takich jak Michał Anioł, Botticelli, Leonardo da Vinci, 

Rafael, czy Caravaggio. Niepowtarzalna architektura, wspaniałe pałace, 
przepiękna katedra  
z najwyższą kopułą świata i wspaniałym widokiem na całe miasto. 
Przepiękny park. Na zapoznanie się w tym miastem trzeba by było dużo, 
dużo czasu. Florencja to niezwykłe miasto, które koniecznie trzeba 
zwiedzić i poczuć jego wyjątkową atmosferę. 

Piza to stare miasto, nie tylko z Krzywą Wieżą (piękną  
i znaną na całym świecie), ale też z innymi ciekawymi zabytkami, 
zlokalizowanymi wokół Pola Cudów. Bardzo ciekawa architektura 
nawiązująca do czasów islamskich - marmurowe fasady budynków 
pokryte są pięknymi arabeskami. W porównaniu z przebogatą Florencją, 
Pizę zwiedza się spokojnie, ale nie mniej zachwyca. 

Agata Sabik 
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czyli o czym „mówią” w Internecie… 
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Przestaw litery w rozsypane tak, aby powstały nowe wyrazy, wpisz je do kratek. Odetnij kupon z rozwiązaniem 

i oddaj do skrzynki redakcji (s. 210). Wśród wszystkich poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca, który 

otrzyma nagrodę – zakup wybranego towaru w cenie 5zł w sklepiku szkolnym. NIE ZAPOMNIJ PODPISAĆ KUPONU! 

………………………………………………………………………………………………… 

dwaśiotcwe  

roykzrta 

lpceak 

 

IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNIKA: ………………………………………………… kl. ……………… 

__________________________________________________________________________________ 

 

- Michasiu, kiedy ostatni raz czytałeś jakąś książkę? 
- Nie wiem… Pani wie, że z historii nie jestem dobry.    

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:   
- Jasiu, co to jest kąt?? 

c

c

c
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Chłopiec na to: 
- Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju  
 
 

Na lekcji  języka polskiego nauczyciel każę odmienić czasownik „iść”. 
- Ja… idę… ty… idziesz – duka Staś – on… 
- No szybciej, szybciej … - ponagla polonista. 
- Ja biegnę, ty  biegniesz, on biegnie… 
 
 
   Kasia wraca zadowolona do domu. 
   - No jak tam dzisiaj było w szkole? – pyta mama. 
   - Bardzo dobrze – odpowiada dziewczynka. -  Dostałam 6. 
   - To świetnie! A z czego? 
   -  3 z historii, 2 z matematyki i 1 z przyrody. 
 

Żarty szkolne zebrali: Jakub Gibadło i Sebastian Litarowicz 

Uwaga! Ważne!!! 
iewasz chwile słabości, kiedy dopadnie Cię błogie lenistwo i nie przygotujesz się do zajęć? Na wyrzuty 
sumienia jest za późno, gdy nie sprzyja Ci fart, zimny pot oblewa czoło, a w głowie masz pustkę, na 

dodatek zawiódł Twój urok osobisty, a  nauczyciel wywołał Cię bezlitośnie do odpowiedzi. Mamy dla Ciebie 
OSTATNIĄ DESKĘ RATUNKU, jaką może być znajdujący się poniżej kupon. Upoważnia on do jednorazowego 
zwolnienia z odpowiedzi ustnej na wybranej lekcji. Wytnij go z gazetki i daj nauczycielowi na lekcji, ale 
PAMIĘTAJ MOŻESZ KUPONU UŻYĆ TYLKO RAZ!  

 

___________________________________________________________________________________________ 

  

M 

 

 



 

ZOSTA

      

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprasza na zajęcia 
atrybutem tancerek jest pałeczka, przez profesjonalistów nazywana batonem. Grupa mażoretek 
obecnie składa się z 19 dziewcząt: grupa Mini (2
zapraszamy na zajęcia! Bliższe inf
_________________________________________________________________

HALLOWEN
- BAW SIĘ WESOŁO!
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ZOSTAŃ MAŻORETKĄ! 

  

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprasza na zajęcia grup mażoretek. Najważniejszym 
atrybutem tancerek jest pałeczka, przez profesjonalistów nazywana batonem. Grupa mażoretek 
obecnie składa się z 19 dziewcząt: grupa Mini (2-4 kl.), grupa Junior (5 kl. i starsze). Serdecznie 
zapraszamy na zajęcia! Bliższe informacje u dziewczyn z kl. 6a, 6b.
_________________________________________________________________

HALLOWEN    
WESOŁO! 

W skład grupy, która występowała 
na III Ogólnopolskim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Mażoretek „Majorki” 
w Krośnie wchodzą uczennice naszej szkoły: 
Julia Deptuch, Marlena Aleksander, Daria 
Gątek, Julia Skiba, Nikola Pelczar, Julia 
Maślana, Ewelina Skubel, Anna Śmietana, 
Jennifer Caputo, Martyna Bolanowska, Laura 
Urbanik, Nikola Przybylska, Natalia 
Aleksander. 

 
grup mażoretek. Najważniejszym 

atrybutem tancerek jest pałeczka, przez profesjonalistów nazywana batonem. Grupa mażoretek 
4 kl.), grupa Junior (5 kl. i starsze). Serdecznie 

ormacje u dziewczyn z kl. 6a, 6b. 
_________________________________________________________________ 

W skład grupy, która występowała 
na III Ogólnopolskim Przeglądzie 

h Zespołów Mażoretek „Majorki” 
w Krośnie wchodzą uczennice naszej szkoły: 

Aleksander, Daria 
Gątek, Julia Skiba, Nikola Pelczar, Julia 
Maślana, Ewelina Skubel, Anna Śmietana, 
Jennifer Caputo, Martyna Bolanowska, Laura 
Urbanik, Nikola Przybylska, Natalia 


