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Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
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Na scynście, na zdrowie na tyn Nowy Rok
Coby sie Wom darzyło, mnozylo cały Bozy Rok!
Cobyście w tym roku jesce lepiej sie ucyli
To coście wykuli, to nie zabocyli.
Coby Nom w tyj skole było cicho i spokojnie
A ucniowie i naucyciele nie bywali w wojnie.
Cobyście syćka skołe pokońcyli
I jak nojwiyncyj wiedzy z niyj powynosili.
Cobyście jak poncki w maśle sie pławili
Nic sie nie martwili i scynśliwie zyli!
Scynśliwego Nowego Roku!
Martyna Losiniecka

NASZE PASJE/NA DRUGIEJ STRONIE◄◄◄
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Na scynście,
na zdrowie na tyn Nowy Rok...
ARCHIWUM RODZINNE

Bez
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An interview with
Martyna Losiniecka
Basia Koczur: Hi Martyna, how
are you?
Martyna Łosiniecka: I’m fine,
thanks. And you?
Me too, thanks for asking. Can I
ask you few questions?
Sure, go on.
So, how do you feel about winning the elections to the Youth
Municipality Council?
I feel happy but it was very stressful for me. I thought a lot about my
candidacy, whether I would handle it. Fortunately, I wasn’t alone
because Sebastian was at my side
and we participated in it together.
When are you going to have
your first meeting?
Martyna: We are going to meet on
the 22nd of January! I’m so curious how it all looks... I can’t wait!

Oh that’s this Wednesday! Have
you already made any new
friends through this achievement?
Martyna: Not yet, but I hope to
meet someone who is in a similar
situation as me.
I’m sure you will! And the last
question... How did you spend
New Year’s Eve?
I spent this year’s New Year very
well, because I was with my family. Unfortunately, I didn’t go to
the open-air party in Zakopane,
but from the window I heard how
loud it was throughout Zakopane and its surrounding villages.
Thank you for your time and
good luck on your first session!
Thanks! It will be very useful to me :)
■

Hasła należy wpisać w języku angielskim

krzyżówkę przygotowała Gabriela Truchan

K A L E N D A R I U M
08.01. Święto Szkoły w Piekielniku z udziałem reprezentacji
naszej szkoły.

22.01. Zebranie z rodzicami i Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za

I semestr, a także pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Czarny Dunajec.
25.01.-9.02. Ferie dla Województwa Małopolskiego.
24.02.Dotąd można zgłaszać swój udział w Konkursie Plastycznym
organizowanym przez naszą szkołę. Szczegóły na Facebooku SP Ciche.



Pierwsze lekcje gry na pianinie Amelia pobierała u pani Renaty Lei,
grając zaś na fortepianie zdobywa już pierwsze sukcesy. Gratulujemy!



Muzyka, która płynie z fortepianu jest uciechą
nie tylko dla mojego serca, ale również dla innych
słuchaczy.

S
S

woją przygodę muzyczną rozpoczęłam w wieku 4 lat. To
właśnie wtedy zaczęłam grać na
keyboardzie. Nie umiałam jeszcze
nut więc grałam ze słuchu piosenki, które znałam, np. „Kolorowe
kredki”, „Panie Janie” itp. Gdy
miałam 7 lat rodzice zapisali mnie
na prywatne lekcje gry na pianinie. Moja wspaniała nauczycielka
pani Renata Leja z anielską cierpliwością i z prawdziwym talentem
pedagogicznym nauczyła mnie
nut i podstaw gry na pianinie. W
międzyczasie rodzice kupili mi
pianino, tak abym mogła ćwiczyć
w domu (klawisze pianina są o
wiele twardsze niż klawisze keyboarda). Po roku nauki pani Renata
stwierdziła, że jestem gotowa by
pójść do szkoły muzycznej. Aby
się tam dostać musiałam zdać egzamin. Był to mój pierwszy w życiu egzamin więc stres był bardzo
duży. Aby zdać należało wykonać
kilka zadań, m.in. maszerować w
rytm muzyki, rozpoznawać nuty
wysokie - niskie, zaśpiewać piosenkę. Na szczęście udało się!:)
Od 2 września 2019 roku jestem
uczennicą Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.
Moje zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki od godziny 15.45



do 18.15. Oprócz gry na pianinie
lub fortepianie mam jeszcze takie
przedmioty jak kształcenie słuchu
i rytmikę. W szkole muzycznej
również trafiłam na fantastycznych nauczycieli. Pani Ula, która
uczy mnie gry na instrumencie
to prawdziwy nauczyciel z pasją.
Mam już za sobą pierwszy konkurs - „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Trzcianie”.
Przygotowanie się do niego opatrzone było wieloma godzinami
ćwiczeń, dodatkowymi zajęciami
w szkole muzycznej (również w
soboty). Ale mój trud i poświęcenie pani Uli opłaciły się, bowiem
wywalczyłam pierwsze miejsce,
z czego jestem bardzo szczęśliwa i dumna. Ten mały sukces
motywuje mnie do dalszej pracy.
Gra na fortepianie daje mi dużo
frajdy. Wydobywając dźwięki z instrumentu uczę się wyrażać i kontrolować swoje uczucia, emocje.
Muzyka, która płynie z fortepianu
jest uciechą nie tylko dla mojego serca, ale również dla innych
słuchaczy. W całej przygodzie
muzycznej wspiera mnie moja rodzina, za co jestem im ogromnie
wdzięczna. Moim marzeniem jest
ukończyć szkołę muzyczną i grać
tak pięknie jak sławni pianiści.
Amelia Domagała
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Przed nami dwa tygodnie laby.
Co można robić w tym czasie?
Uścisnąć dłoń wielu bohaterom w Zakopanem, jeździć na
nartach i wiele, wiele innych
fajnych rzeczy.

N
N

iedawno odwiedziłem Galerię Figur Stalowych na Krupówkach w Zakopanem.
(Centrum Handlowe - Galeria - Krupówki 40).
Chciałem wam powiedzieć, że warto było tam
pójść, bo są tam rzeźby bohaterów filmów,
komiksów i bajek oraz światowe hity motoryzacji oraz motocykle w skali 1:1! Zostały
one stworzone przez artystów z całego świata.
Można śmiało dotykać tych rzeźb, wsiadać za
kierownicę samochodów i motocykli, a przy

Samochód wygląda imponująco.
Mariusz zaprasza na stok do Zębu.

tym poczuć się jak bohater. Mnie najbardziej spodobał się Iron Man, Spider Man,
Kapitan Ameryka i samochód Bugatti.
Każdy na pewno znajdzie coś co lubi i
w wolnym czasie podczas ferii odwiedzi to miejsce. Warto także skorzystać z
jazdy na nartach lub sankach na stokach
narciarskich, a ja zapraszam do Zębu!
Nie dość, że śniegu pod dostatkiem, to jeszcze piękne widoki rozpościerające się na Tatry.
Mariusz Hawryła

Jeżdżę z głową

W
Zapraszamy także do zajęć przygotowanych
przez Centrum Kultury i Promocji w
Czarnym Dunajcu. Zajęcia u nas w szkole
poprowadzi także pan Wojciech
Kosakowski. U niego wszelkie szczegóły.
Z kolei dyrektor szkoły Krzysztof Kula
wraz z ks. proboszczem Januszem Rzepą
zapraszają na Turniej Tenisa Stołowego,
który odbędzie się w SP CICHE 1
w sobotę 1 lutego od godz. 9 do 14.
● Bez tytułu nr 5/2019-2020 ●

FOT. PANI JANINA HAWRYŁA-NAGLAK

►►►PROPOZYCJE

Gminie Czarny Dunajec rusza kolejna
edycja projektu pt. „Jeżdżę z głową”,
współfinansowanego w ramach środków Województwa Małopolskiego. Podczas zaplanowanych 9 wyjazdów m.in. na stok Długa
Polana w Nowym Targu dzieci będą uczyć
się podstaw bezpiecznego poruszania się na
stokach narciarskich oraz spróbują opanować
zasady zjazdu i slalomu. W ramach projektu
dzieci mają zagwarantowany transport wraz z
opieką na stok narciarski, wejście na stok, profesjonalny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki,
kask) oraz usługę wykwalifikowanego instruktora narciarskiego. Projekt będzie realizowany
od 17 stycznia 2020 roku do 29 marca 2020
roku. Z naszej szkoły pod opieką pani Anity
Belickiej w projekcie weźmie udział 12 dzieci.
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Tytuły warte uwagi

Kopciuszek gubi nie bucik tylko
całą stopę, jest bowiem cyborgiem. Roszponka zaś mieszka nie
w wieży, ale samotnie okrąża Ziemie w sztucznym satelicie.

D

rodzy Czytelnicy, ostatnio informowaliśmy was, że zamówione są książki za
okrągły 1000 zł. Książki są już w bibliotece
i serdecznie Was zapraszam do wypożyczenia ich, bo są to wszystko tytuły warte uwagi.
Mamy coś z każdego działu literatury
pięknej, no może oprócz poezji. Pierwsza
rzecz, jaką chcę zaproponować to cykl
powieści fantastycznych „Saga księżycowa”. Akcja dzieje się w przyszłości,
kiedy ludzie skolonizowali księżyc. Z
powodu odmiennych warunków życia
mieszkańcy srebrnego globu – Lunianie
zyskali szczególne zdolności, niebezpieczne
dla rodowitych Ziemian. Szykuje się wojna,
ale oczywiście kilkoro śmiałków chce uratować świat. Powieści oparte są na motywach
baśni, a ja zdradzę tylko, że Kopciuszek gubi nie bucik tylko całą stopę,
jest bowiem cyborgiem. Roszponka
zaś mieszka nie w wieży, ale samotnie
okrąża Ziemie w sztucznym satelicie.
Z powieści obyczajowych mamy dwie
nowości. „Wróć do mnie” to historia z
wątkiem sensacyjnym i rodzinną tajemnicą do odkrycia. Druga oferta to trylogia „Do
wszystkich chłopaków, których kochałam”. Tytuł sugeruje romans i tak właśnie jest, co sprawi, że jest to książka bardziej dla dziewcząt.
Dla miłośników historii mamy trzy
powieści historyczne: „Moja Lady Jane”
o młodziutkiej królowej Anglii, która
rządziła zaledwie kilka miesięcy i zapłaciła za ambicje swoich krewnych
najwyższą cenę. „Ja, królowa” to historia pięknej, przedsiębiorczej i ambitnej
królowej Bony, żony króla Polski Zygmunta Starego. Trzecia powieść nosi
tytuł „Brzydka królowa” i opisuje historię życia
Elżbiety Rakuszanki, księżniczki austriackiej
i królowej Polski. Kiedy młodziutka Elżbieta
przybywa na Wawel, aby poślubić króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka, oboje przeżywają szok. Księżniczka jest mała, niepozorna
i lekko kuleje, zaś król wysoki, przystojny i…
rozczarowany. Ale nie ma zmiłuj, królewskie
małżeństwo zostało już umówione i musi być
zawarte. Jednak zdolna, energiczna i bardzo
dobrze wychowana dziewczyna szybko uczy
się języka polskiego, polskich obyczajów, dla
każdego jest uprzejma i współczująca, i szybko zyskuje miłość poddanych, a w końcu króla. Mieli 13 dzieci, a ich potomkowie zasiadają
podobno na wszystkich istniejących jeszcze
tronach Europy. Jeśli ktoś lubi serial „Korona królów”, ta książka na pewno przypadnie
mu do gustu. Tak więc życzę wam udanych
ferii, dobrego wypoczynku i miłej lektury.
Pani Maria Tylka
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Świąteczny czas

Najpierw piękne jasełka, potem kolędowanie, a na
końcu klasowe wigilie.

D
D

PODSUMOWANIE PÓŁROCZA

Tropy i ślady tatrzańskich zwierząt
W przeszklonych gablotach znajdowały się
zwierzęta, które pracownicy TPN znaleźli
martwe w lesie.

D
D

nia 13 stycznia 2020 roku
wraz z moją klasą wybraliśmy się do Tatrzańskiego Parku
Narodowego na zajęcia pt. „Tropy i ślady”. Gdy dojechaliśmy na
miejsce, powitała nas pani Alina,
przewodnik. Na początku poszliśmy do muzeum. Jedna z wystaw,
które tam były przedstawiała Przysłop Miętusi. W przeszklonych
gablotach znajdowały się zwierzęta, które pracownicy TPN znaleźli martwe w lesie, zabrali je ze
sobą, wypchali i pozostawili na
wystawie, by cieszyły swym widokiem zwiedzających. Kolejnym
punktem naszej wycieczki była
piękna, sztuczna jaskinia. Następ-

nie udaliśmy się na salę, w której
otrzymaliśmy zeszyty, ołówki oraz
pudełka ze zrobionymi z gliny nogami różnych zwierząt, np. lisa,
jelenia, wilka. Dostaliśmy też kulki gliny i talerzyki papierowe. Naszym zadaniem było odbicie śladu
wybranego przez nas zwierzęcia.
Po wykonaniu i obejrzeniu śladów
zwierząt udaliśmy się do sali odkryć, na której mogliśmy zagrać w
wiele ciekawych gier. Najbardziej
podobała nam się gra w „świstaki”.
W dalszej części wycieczki musieliśmy szukać ukrytych skarbów
oraz śladów zwierząt. Uważam,
że wycieczka była bardzo udana.
Amelia Domagała

ZDJĘCIE ARCHIWUM KLASOWE

ŚREDNIE KLAS. KL. 4 - 3,98, KL. 5a - 4,18, KL. 5b - 3,98, KL. 6 - 3,83,
KL. 7 - 3,91, KL. 8 - 3,44. NAJWYŻSZE ŚREDNIE W KLASACH.
Klasa 4 - Mariusz Hawryła - 4,73, Rafał Styrczula - 4,64, Amelia
Bzdyk - 4,55. Klasa 5a - Weronika Knapczyk - 5,08, Aleksandra Topór
- 4,92, Julia Topór - 4,92, Agata Skubisz - 4,58, Tymoteusz Leja - 4,50.
Klasa 5b - Patrycja Ciężczak - 5,00, Wiktoria Bobak - 4,67, Szymon
Miętus - 4,50, Anita Stefaniak - 4,50. Klasa 6 - Krystian Tyrała - 5,08,
Filip Swatkowski - 4,83, Paweł Ratułowski - 4,83, Antoni Kwiatkowski
- 4,58. Klasa 7 - Julia Wesołowska - 5,21, Zuzanna Haberna - 4,96,
Amelia Liszka - 4,89, Anna Leja - 4,82, Martyna Łosiniecka - 4,68.
Klasa 8 - Amelia Kwiatkowska - 5,29, Martyna Miętus - 4,54.
■

Mali aktorzy zasłużyli na duże brawa. Z jasełkami uczniowie z klasy 2
i 3 pojechali na Gminny Przegląd Jasełkowy w Czarnym Dunajcu. Jakie
miejsce tam zdobyli, poinformujemy w numerze lutowym.

ZDJĘCIE PANI AGNIESZKA BASIŃSKA

W grudniu przeczytaliście 225 książek, a tym samym pobiliście rekord z
września, BRAWO!!! Najlepsi czytelnicy to: Kuba Styrczula z zerówki - 4
książki, z klasy 1 Gabrysia Graca - 6 książek oraz Marcelinka Leja i Julia
Obyrtacz po 5 książek, z klasy 2 Amelka Domagała - 5 książek, z klasy 8 Ela Leja - 3 gruuube książki. Gratulujemy i zapraszamy do biblioteki po
upominki, a pozostałych uczniów do stawania w czytelnicze szranki.

uczniowie z samorządu szkolnego
podarowali nauczycielom drobne
upominki. Po akademii uczniowie
udali się do swych klas, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i skosztować pyszności na świątecznym
stole. Po barszczu i krokiecie, uściskach i życzeniach rozeszliśmy się
wszyscy do swych domów, aby dokładnie przygotować się do Świąt
Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2020 roku. No i cieszyliśmy
się długą przerwą świąteczną.
Martyna Łosiniecka

ZDJĘCIE PAN JAN GŁĄBIŃSKI

n. 20 grudnia zeszłego
roku w każdej z klas odbyła się wigilia. Uczniowie przygotowali nakrycia stołu,
a następnie udali się na program
artystyczny z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, gdzie 2 i 3 klasa zaprezentowały przepiękne jasełka.
Odbył się również śpiew kolęd w
wykonaniu kilku klas, a następnie cała szkoła zaśpiewała razem
„Dzisiaj w Betlejem”. Pan dyrektor złożył wszystkim zebranym
serdeczne życzenia świąteczne, a

Lawinowe ABC - to tytuł zajęć z TPN dla klasy 7, które odbyły się 21.01.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchają opowieści m.in. o świstakach.
● Bez tytułu nr 5/2019-2020 ●
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Z sauny do telewizji
Była to dla mnie świetna zabawa,
ale i nauka, która jak się okazuje
przydała mi się w stu procentach.

M
M

oja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Gdy
podczas pierwszych zajęć z języka
polskiego nasz nauczyciel pan Jan Głąbiński
wybierał chętne osoby do kółka dziennikarskiego, którego głównym celem było pisanie
reportaży i redagowanie miesięcznika „Bez tytułu”. Podczas pracy w redakcji szkolnej gazetki nasz nauczyciel często organizował dla nas
bardzo ciekawe fakultatywne wyjazdy, miedzy
innymi odwiedziliśmy plan serialu „Plebania”
w Warszawie, czy studio radiowe RMF FM.
Spotykałem wiele ważnych oraz ciekawych
osób i przeprowadzałem z nimi wywiady (sam
często zastanawiałem się i marzyłem jak to jest
być osobą po drugiej stronie i udzielać wywiadu). Była to dla mnie świetna zabawa, ale
i nauka, która jak się okazuje przydała mi się
w stu procentach. Myślałem, że wraz z końcem
szkoły podstawowej skończy się moja przygoda
z telewizją i mediami w ogóle. Tak też było...
do pewnego czasu. Po skończonych studiach
zacząłem pracę w Chochołowskich Termach,
na początku jako ratownik. Jednak już miesiąc
później zostałem saunamistrzem. Na pewno nie
wiele osób słyszało o takim rodzaju pracy, ze
mną było tak samo. W skrócie to nic innego
jak idealne połączenie teatru, muzyki, zapachów oraz światła.... a wszystko dopieszczone
wysoką temperaturą i ręcznikiem, który saunamistrz wprawia w ruch tak, aby rozprowadzić
gorące powietrze w saunie i jednocześnie, aby
każdy z gości poczuł porcję solidnego ciepła.
W 2018 roku zdobyłem tytuł podwójnego mistrza świata AUFGUSS WM (jako pierwszy w
historii). Od tamtego czasu wiele razy udzielałem wywiadów, a nawet miałem okazję być w
programie telewizyjnym Pytanie na śniadanie w
TVP. Jestem pewien, ze dzięki zajęciom dziennikarskim, teatralnym oraz tanecznym udało
mi się spełnić marzenie i zdobyć mistrzostwo.
Maciej Piczura

W studiu Faktów TVN i TVN24 w Warszawie
Maćka i koleżanki oprowadzał dziennikarz
Bogdan Rymanowski.
● Bez tytułu nr 5/2019-2020 ●

Maciej Piczura z koleżankami w okresie szkoły
podstawowej gościł m.in. na planie serialu
"Plebania"produkowanego przez TVP.

Maciej Piczura gościł niedawno w programie
telewizyjnym w TVP "Pytanie na śniadanie".

Obrazki, wywiady,
zmiany...

Zapytałam uczniów i nauczycieli naszej szkoły o to czy gazetka
w obecnej postaci im się podoba
oraz co chcieliby w niej zmienić,
a co pozostawiliby bez zmian.

Nasz absolwent powrócił do TVP jako gość
jednego z programów.

Maciek jest saunamistrzem. Prowadził
nawet szkolenie na wyspie Bali w Indonezji.

A

oto odpowiedzi jakie otrzymałam: Kinga
Knapczyk: „Bardzo lubię ciekawe teksty i nic nie chcę zmieniać, bo taka gazetka
jest najlepsza”. Ewa Kois powiedziała, że
wprowadziłaby tylko jedną zmianę, mianowicie to, żeby kartki w gazetce były zszyte.
Poza tym bardzo lubi to, że jest w niej dużo
zdjęć. Gabi Hosaniak nie lubi natomiast tego,
że pojawiają się w gazetce zdjęcia z życia
prywatnego. Poza nimi niczego w niej by
nie zmieniała. Nauczycielom, podobnie jak
uczniom, gazetka się podoba. Pani Joanna
Gościej powiedziała: „Lubię szkolną gazetkę
i myślę, że jest zrobiona profesjonalnie. Ciężko mi zasugerować jakieś zmiany”. Natomiast
pani Zofia Leja powiedziała, że gazetka w
obecnej formie bardzo jej się podoba, a najbardziej lubi wywiady z ciekawymi ludźmi.
Mnie również nasza gazetka się podoba i nie
zmieniałabym w niej niczego. Pytania zadała,
odpowiedzi wysłuchała i dla Was je zapisała:
Weronika Knapczyk
W tym roku nasza gazetka świętuje 25 lat
ukazywania się. Stąd do końca roku szkolnego 2019/2020 będą pojawiać się różne materiały związane z tymże wydarzeniem.
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W wigilię uczniowie naszej szkoły zanieśli
radość do pewnej Rodziny, przekazując dary
składane w szkole. - Wszystkim Rodzinom, które
włączyły się do tej zbiórki - Serdeczne Bóg zapłać. Bóg jest Wielki, a ludzie są dobrzy - mówi
ks. Michał Leśniak, nasz katecheta, który zainicjował całą akcję. Zapraszamy też na spotkania
grupy wolontariatu działającej przy naszej
szkole.

Nasza absolwentka Karolina Kula sylwestra
postanowiła spędzić na pokładzie samolotu PLL
LOT. Narodowy przewoźnik zorganizował nietypowy przelot. Numer rejsu LO2020 rozpoczął
się po godz. 23, a trasa wiodła nad Podhalem
i Zakopanem, po czym samolot zawrócił do
Krakowa i wylądował w Balicach już w Nowym
Roku. Przed odlotem była uroczysta kolacja w
ramach biletu, a na pokładzie toast noworoczny.

5 stycznia w kościele w Miętustwie zespół
„Mali Miętusianie” (z pomocą dużych przyjaciół)
zaprosił wszystkich do przeżywania Tajemnicy
Narodzenia Pana Jezusa poprzez jasełka.

6 stycznia podczas Orszaku Trzech Króli nasz
reporter wypatrzył osoby z Cichego.
Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęła o
północy z 24 na 25 grudnia uroczysta Pasterka w
kościele NMP Królowej Polski w Miętustwie.

Pani Agnieszka i Pani Maria z wielką ilością
różnych rekwizytów potrzebnych do jasełek,
które odgrywali uczniowie z klasy 2 i 3.

Naszemu katechecie ks. Krzysztofowi przekazujemy serdeczne gratulacje z okazji zdania egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Szkoły
Podstawowej nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego
w Gdańsku.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Dziewczyny dobrze gospodarują wolnym czasem i kibicują na Lodowisku w Czarnym Dunajcu na meczu charytatywnym dla Stasia Bzdyka,
który odbył się 28 grudnia.

Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin
Ratułowski zapoznaje się z numerem
świątecznym „Bez tytułu” z grudnia 2019 r.

Ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i
młodzieży z gminy Czarny Dunajec realizowany
w ramach projektu pn. „AZBEST-STOP! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec”
został rozstrzygnięty. 23 grudnia laureatom gratulował wójt Marcin Ratułowski, dyrektor GZO
Iwona Wontorczyk oraz sekretarz gminy Michał
Jarończyk. Dominika Szwajnos z naszej szkoły
zajęła w kategorii wiekowej 10-12 lat I miejsce!

Zbiórka na Dzieci z Amazonii w ramach Dnia
Misyjnego przyniosła dobre rezultaty. Dziękujemy ks. Michałowi za podjętą inicjatywę oraz
grupie wolontariatu w naszej szkole.

Dominika Szwajnos w kl. V-VIII otrzymała
wyróżnienie w kat. malarstwo na szkle w VI
Transgranicznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, który zorganizowała Szkoła
Podstawowa w Chochołowie. Zaś w tym samym
konkursie Magda Mulica zajęła III miejsce.
Gratulujemy dziewczynom!
● Bez tytułu nr 5/2019-2020 ●
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Okres świąteczno-noworoczny to zawsze czas
na wizytę kolędową w naszych domach.

22 grudnia zakończył się jarmark świąteczny
na czarnodunajeckim Rynku. Do wspólnego
kolędowania zaprosił m.in. zespół „Mali Miętusianie”.

Nasi uczniowie udzielają się poza szkołą. Są wśród liturgicznej służby ołtarza w parafii
w Miętustwie. 19 stycznia w niedzielę „zasilili” grono ministrantów. Gratulujemy!

Klasa piąta a i b na zajęciach z panią Naglak
robiła pyszności.

Samorząd szkolny zorganizował 17 stycznia
kiermasz ciast z bardzo dobrym skutkiem nie
tylko dla podniebienia. Do budżetu samorządu
trafiło ponad 250 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Także mamom, babciom i emerytowanym nauczycielom za upieczenie ciast.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Przed feriami zawitał do nas pan policjant z
Komisariatu w Czarnym Dunajcu, który przeprowadził pogadankę o bezpiecznych feriach.

„Mali Miętusianie” uświetnili spotkanie
opłatkowe OSP Ciche Dolne.
● Bez tytułu nr 5/2019-2020 ●

Zerówka poznawała ubiory i wyposażenie
zawodników z różnych dyscyplin sportowych,
głównie zimowych.
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NA ZAKOŃCZENIE - DZIEŃ BABCI I DZIADKA. CICHE, 21.01.2020 R.◄◄◄

Co byśmy
bez nich zrobili?
Babcia i dziadek dziś są w cenie.
Zapracowani rodzice mogą
liczyć na ich pomoc.

Z

okazji Dnia Babci i Dziadka redakcja „Bez tytułu” składa
wszystkim nestorom serdeczne życzenia.
Z życzeniami dla dziadków pośpieszyli też uczniowie SP
Ciche 1. Były jasełka, piosenki i
oczywiście laurki. Potem przyszedł
czas na słodki poczętunek. Dziadkowie licznie przyszli oglądać swoje pociechy. Miało to miejsce 21 stycznia.
jg
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