
 

Na wakacje—książka 

Pamiętajmy, ze książka może być 

świetnym sposobem na nudę! 

Zaglądajmy  do Biblioteki Publicznej 

w Kalwarii  czy do filii w Przytkowi-

cach czynnej w czwartki o0 8.00 do 

16.00 

Szukajmy informacji na stronie inter-

netowej Biblioteki: 

www.biblioteka.kalwaria.pl 
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 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZS NR 3  W PRZYTKOWICACH 

Obiektywnie patrząc… daliśmy 
radę! 

W tym numerze: 

 Rok ważnych rocznic w 
naszej okolicy 

 Jak  dobrze  zaplanować 
czas? - cz.2 

 Wyniki zmagań konkurso-
wych 

  Każdy czegoś się nauczył... 

 Książka czy film? 

  Już niedługo WAKACJE! 

Moi Drodzy, 

koniec roku  na wyciągnięcie ręki, więc chciałabym podzielić 
się z Wami swoimi przemyśleniami. 

To był trudny rok. Nikt z nas nie przypuszczał, że ponad trzy 
miesiące spędzimy w domach. Niektórzy początkowo nawet 
się ucieszyli, że nie trzeba będzie chodzić do szkoły, ale ten 
„przymusowy areszt” wszystkim się szybko znudził. 

Kończymy zdalne nauczanie – wiem, że było ciężko – dużo 
zadań, problemy z połączeniem, słaby Internet. Nie było 
przy Was nauczyciela, który mógłby od razu wszystko wyja-
śnić i pomóc rozwiązać  problem. Myślę, że większość z Was 
świetnie sobie poradziła. Znalazło to odzwierciedlenie w 
ocenach – są one zdecydowanie lepsze,  a tym samym wię-
cej będzie w tym roku nagród książkowych za bardzo dobre 
wyniki w nauce. 

Wakacje za pasem, więc chciałabym Wam życzyć, aby były 
cudowne – radosne i beztroskie. Żebyście wypoczęli i nabra-
li sił. Mam nadzieję, że spotkamy się w realu 1 września.  

Do zobaczenia. 

       Urszula Wilczyńska   -  Dyrektor  ZS nr3 w Przytkowicach  



Trzy  miesiące spędzone w domu łatwe nie były. Ale oprócz wielu obo-

wiązków  mieliśmy też okazję  rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

Taniec, rysunek i fotografia... 

W okresie dwóch ostatnich miesięcy nauczyłam się wielu rzeczy ,a 

przede wszystkim tego, jak bardzo trzeba doceniać lekarzy oraz pie-

lęgniarki, którzy bardzo często oddają za nas życie.  

W wolnym czasie często próbuję nowych rzeczy, na które wcześniej 

nie miałam czasu ,np. rysuję, robię zdjęcia czy tańczę.  

                                                                                  Julka Lelek 

 
 

Czytam mangi... 
Tworzenie mangi może wydawać się proste na pierwszy rzut oka. By rozpocząć jej tworzenie  na 
początku trzeba ustalić zarys fabuły. Redaktor razem z mangaką zaczynają wymyślać historie serii 
od początku do końca. (Artysta pracujący nad mangami to „mangaka”.) Sam twórca zaczyna wte-

dy tworzyć scenariusz, ale na razie są to tylko pojedyncze szkice rysun-
ków oraz dialogów bohaterów. Twórca musi przedstawić wyzwanie - 
konflikt Podczas tworzenia mangi trzeba zrozumieć przebieg historii. 
Autor musi także zrozumieć, co sprawia, że czytelnicy łączą się z po-
stacią i chcą podążać za nią w jej podróży. Pamiętajmy też o tym, że 
cała manga jest zazwyczaj rysowania ręcznie, a mangaka w większości 
przypadków nie pracuje sam. Przy jego pracy często są osoby, które 
rysują tło i pomagają przy detalach. Po japońsku manga oznacza 
„kapryśne obrazy”. 
                                                Sandra Wróblewska             
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Nie  nudziliśmy się w domu.. .  

  Zaplanuj dzień już poprzedniego wieczoru – nastaw budzik na odpowiednią godzinę (nie klikaj w drzem-

kę, bo to rozleniwia organizm) Zacznij dzień od krótkiej gimnastyki i śniadania (w zdrowym ciele zdrowy 

duch) Rozrysuj swój plan tygodnia; 

Narysuj 7 prostokątów (Ja rysuję 5 dużych od pn – pt i 2 małe na weekend). 

Powpisuj dni tygodnia do prostokątów. Teraz każdego dnia możesz zapisywać w podpunktach co masz do 

zrobienia. 

Możesz jeszcze dorysować kółeczko/kwadracik (puste w środku!) aby  zamalowywać to, co zostało już 

zrobione.  

Dopisuj obok zadań też koniec terminów wykonania (tzw. Deadline) 

Pamiętaj, aby uzupełniać swój plan na bieżąco 

Dzięki plannerowi nie zapomnisz o swoich obowiązkach   

                                                                                Magdalena Typrowicz 

Dobra rada zawsze się przyda —  ZAPLANUJ SWÓJ 

DZIEŃ OD NOWA! 



 

18 maja obchodziliśmy 

100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II 
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 Rok wielkich rocznic w naszej 
okolicy 

17 czerwca minęło 400 lat od śmierci 
Mikołaja Zebrzydowskiego 

 

 

 

 Prezentację o św. Janie Pawle II  przygotowaną przez 

p. I. Kondelę  można obejrzeć na stronie  parafii Przytko-

wice na facebooku. 

                                                      Przygotował:  Maciej Odrobina   



Książka czy film? 

Jest dużo przykładów filmów nakręconych na podstawie książek, ale żaden z nich nie odzwierciedlił jej w stu pro-
centach. Mówi się, że film jest ucztą dla wzroku, a książka ucztą dla wyobraźni, jednak jakie są między nimi różni-
ce? 
 
Film często nie ukazuje wszystkiego co zawiera książka, gdyż nie starczyłoby na to ani czasu (film trwa od 1 godzi-
ny do maksymalnie 3 godzin), ani środków finansowych (określony budżet jaki ma ekipa filmowa na nakręcenie 
filmu). 
 
Książka jest o wiele bardziej szczegółowa i obszerniejsza od filmu. W zależności od rodzaju książki zawiera prze-
piękne opisy przyrody, których jedna czy dwie klatki filmowe nie są w stanie oddać (np. opis mateczników w „Panu 
Tadeuszu” A. Mickiewicza czy sienkiewiczowskie opisy afrykańskiej fauny i flory zawarte w książce „W pustyni i w 
puszczy”) albo szczegółowy opis cech charakteru danego bohatera, czy też uczuć ,jakie nim targają (np. Ania Shir-
ley). 
 
W przypadku książki nie ogranicza nas czas, który poświęcamy na jej przeczytanie. Książka nie ma ograniczenia 
co do ilości stron, w których autor musi zmieścić się z fabułą. Czytanie daje możliwość rozbudzenia naszej wyob-
raźni. 
 
Nie ujmując niczego książce, filmy potrafią pokazać nam świat sprzed np. 400 lat z przepiękną scenografią i kostiu-
mami lub czas, który dopiero nastąpi z niesamowitą technologią czy też życiem na nowej planecie. 
 
 
Mimo, że bardzo lubię czytać książki , filmy są dla mnie również fajną rozrywką, tak więc czytelniku—wybór należy 
do Ciebie. 
                                                                                                                                                              Julia Kania                                     
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CZYTAM, BO LUBIĘ 

N U M E R  1 2  

 
 
 

W kwietniowym numerze naszej kroniki  pisałem o konkursie „Wielka Liga Czytelni-
ków” .Chciałem Was powiadomić ,że jesteśmy już po pierwszym etapie .28 maja odbę-
dzie się etap powiatowy V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelni-
ków” .Trzeba przeczytać i opracować książkę Antoniny Kasprzak  „Wiłka – smocza 
dziewczynka” Naszą szkołę w kategorii wiekowej od V -VIII będą reprezentować na-
stępujące osoby: Amelia Gonciarczyk , Jakub Warmuz i Oskar Tupta .Tym razem je-
steśmy w komplecie. Trzymajcie za nas kciuki .                                                                               
 
Oskar Tupta 

 

 
 
 

A jednak się odbędą.. 

Powyż sży tekst był pisany w połowie maja. Miło nam poinformować , ż e 
nasi ućżniowie odnies li sukćes w Wielkiej Lidze Czytelniczej:  

Jakub Warmuż i Oskar Tupta żostali  Mistrzami Powiatu, a Amelka Gon-
ćiarćżyk żdobyła tytuł Pierwszego Wicemistrza Powiatu! 



 Największe brawa w tym roku należą się: Patrycji Grzywie z klasy 8a—podwójnej finalistki w  

konkursach : Języka Polskiego i Biblijnym (  jej średnia ocen to 5,7)  oraz Oskarowi Tupcie  z 

klasy 5b za najwyższą średnią w szkole: 5,92 ! 

 

Mimo pandemii były i konkursy... 

 

Prace  plastyczne   wyróżnione w konkursie  organizowanym przez Parafialny Klub Sportowy „ Święty Józef ”                  

w Kalwarii  Zebrzydowskiej z okazji Dni Papieskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Amelki Gonciarczyk  z kl. 5b                                       Praca Oskara Tupty z kl. 5b 
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Postaraliśmy się! 
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Wiersz nagrodzony I miejscem w konkursie 
papieskim w kategorii klas  4—6 SP 

Amelia Gonciarczyk 

 
Nie ustawajcie w modlitwie! 
Gdy słyszę te słowa, ciągle mi się zdaje, 
że nasz Święty Papież wskazówki nam daje. 

Jak ważna jest modlitwa, doskonale wiem, 
bo Jan Paweł II głosił noc i dzień. 

On wierny w modlitwie nigdy nie ustawał, 
wiarą i pobożnością wszystkim przykład dawał. 

Chociaż umarł zanim ja się urodziłam, 
jego słynne słowa także przyswoiłam. 

Słowa bardzo proste, lecz są pełne treści, 

bo w tych jego słowach całą miłość zmieścisz. 

    Konkurs plastyczny 
‘’Laurka dla Jana Pawła II’’. 
Na 100- lecie urodzin Karola 
Wojtyły 

Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej włączając się w ogólnopol-
skie obchody urodzin naszego wiel-
kiego rodaka, zorganizowała kon-
kurs plastyczny dla dzieci na naj-
piękniejszą Laurkę adresowaną do 

Świętego Jana Pawła II. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Wpłynęło 26 pięk-
nych prac,  z terenu całej Polski, wy-
konanych różnorodnymi technikami 
plastycznymi. 
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KRONIKA SZKOLNIKA 

 

GAZETKA SZKOLNO-BIBLIOTECZNA 

Ze  względu  na zawieszenie zajęć szkol-

nych gazeta dostępna tylko w wersji 

elektronicznej  

DRUK GAZETKI finansowany ze środków 

Spółdzielni Uczniowskiej RADOŚĆ 

To był pracowity i  trudny rok szkolny, ale…                        

na horyzoncie już widać wakacje !!! 

Radości, zdrowia , wielu ciekawych przygód i 

spokojnego wypoczynku  
życzy Redakcja „Kroniki Szkolnika,  

która z tej okazji postanowiła się ujawnić (choć niecała i nie do końca)  

 


