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Wstępniak 

Drodzy Czytelnicy! 

       Na Wasze ręce składamy drugi numer miesięcznika „Uczniowie Kopernika”. Ciepła 

jak wiosenny promyk słońca gazetka na pewno przykuje Waszą uwagę. Proponujemy w niej 

nowe działy, ciekawe teksty  i  m n ó s t w o  POZYTYWNYCH WIADOMOŚCI.  

Informujemy, że istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail: 

uczniowiekopernika@gmail.com . Naszą gazetkę znajdziecie na korytarzach, w czytelni 

 i bibliotece oraz na szkolnej stronie internetowej. Niedługo założymy także skrzynkę 

kontaktową w bibliotece, dzięki której będziecie mogli nawiązać z nami współpracę. 

    Z bieżącego numeru gazetki dowiecie się, który przedmiot szkolny jest najbardziej lubiany 

przez uczniów. Przeczytacie o tym, w jaki sposób Zuzanna Bętkowska osiągnęła liczne 

sukcesy pływackie. Dowiecie się, który uczeń naszej szkoły otrzymał nominację do piłkarskiej 

Reprezentacji Małopolski. Poznacie króla balu. Odkryjecie utalentowaną grupę teatralną 

„Perełki”. Zdobędziecie wiedzę o najlepszych czytelnikach w szkole oraz liderach konkursu 

na Najlepszego Sportowca Szkoły. Przeczytacie list otwarty w obronie prawa dziewczynek do 

nauki w pewnej baśniowej akademii. Dostarczymy Wam też wielu ciekawostek liczbowych 

 o uczniach w naszej gminie.  

     Kolejny numer już w kwietniu. Życzymy przyjemnej lektury! 

Redakcja 

Skład redakcji: 

Aleksandra Chodacka (4a), Alicja Franczak (4a),  Milena Palka (4a), Kacper Podkopacz 

(4a), Wojciech Podkopacz (4a), Wiktoria Rolka (4a), Maja Sarzyńska (4a), Nadia Trela 

(4a), Weronika Wierzba (4a) 

opiekun gazetki: mgr Agnieszka Poniewska 

korekta: mgr Łukasz Wróblewski 
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Zdarzyło się w naszej szkole 

Wiadomości ze szkolnych murów… 
 

Król balu jest tylko jeden 
 
26 lutego w naszej szkole odbył się bal. Spragnieni rozrywki 
uczniowie tłumnie na niego przybyli. Większość uczestników ubrała 
się w oryginalne stroje (te zagwarantowały im darmowy wstęp na 
imprezę). Szczególną uwagę zgromadzonych przykuł kostium Eryka 
Piwko (kl. IV c), który przebrał się za zombie. Za swoją pomysłowość 
uczeń został nagrodzony tytułem Króla balu.  
Eryku, gratulujemy!  
 

Dla nich czytanie to pestka 
 
Karolina Nęcek (z klasy 4a), Tomasz Spólnik (z klasy 4d), 
Tymoteusz Dymanus (z klasy 5b) oraz Hanna Sajdak (z klasy 5b) dumnie reprezentowali 
naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”. 
Uczniowie ci w krótkim czasie przeczytali sześć książek, a następnie rozwiązali zadania 
związane z tymi pozycjami. Na koniec napisali test w eliminacja gminnych i jako najlepsi ze 
Skawiny udali się na etap powiatowy do Krakowa, w którym zajęli II miejsce. 
 

Najlepsi narciarze pochodzą z SP1 
 
  21 lutego na stoku w Harbutowicach zebrało się osiemdziesięciu sześciu najlepszych 
narciarzy z gminy, by walczyć o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. 
Impreza odbyła się w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci. Puchar trafił do uczniów 
reprezentujących naszą placówkę. W tym samym czasie zorganizowano również Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w Narciarstwie Alpejskim. Na podium stanęli: Oliwia Ślizowska, Martyna 
Wilk oraz Mateusz Doroz. Gratulujemy!  

 
 
Kamil Tabor powołany na konsultacje Młodzieżowej Piłkarskiej 
Reprezentacji Małopolski  
 
Kamil z klasy 5 e na co dzień trenuje w MTS Piast Skawina. Jako 
jedyny zawodnik ze skawińskich klubów w tej grupie wiekowej 
otrzymał powołanie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Może na 

Kamil Tabor z klasy 5e 

Król balu,  

czyli Eryk Piwko z klasy 4c 
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naszych oczach rośnie kolejny Robert Lewandowski albo Krzysztof Piątek? Trzymamy kciuki 
za Kamila! 
 

„Perełki” ze statuetką 

7 marca 2019 r. w Pałacyku „Sokół” odbył się II Gminny Festiwal Form Teatralnych 
MELPOMENA organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Szkołę 
Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Radziszowie. Zaprezentowało się siedem zespołów 

teatralnych. Aktorzy z  grupy „Perełki” 
prowadzeni przez mgr Katarzynę Polus oraz 
mgr Elżbietę Panek-Kobylarczyk zdobyli 
pierwsze miejsce za spektakl „Zuzia”. Sztuka 
opowiada o fascynacji młodzieży mediami 
społecznościowymi, w tym Istagramem. 
Całość została umieszczona w bajkowym 
świecie. Główną rolę grała Natatia Styrylska. 
Pozostali to Weronika Jaworska, Wiktoria 
Lupa, Wiktoria Proficz, Roksana Lepiarz, Karol 
Hojny, Norbert Ożóg, Julka Klimek. Autorką 
scenariusza była mgr Katarzyna Polus. Stroje 

przygotowała mgr Elżbieta Panek-Kobylarczyk. 
Nasi uczniowie otrzymali nagrody indywidualne. Za rolę babci w spektaklu „Zuzia” 

nagrodzono Jakuba Wrzoszczyka. Natomiast Igor Mirewicz został doceniony za 
plastyczność ruchu scenicznego. Olbrzymie brawa dla Kuby Przybyłowicza 
odpowiedzialnego za muzykę oraz Dawida Dzięcioła, który samodzielnie wykonał całą 
scenografię. Zwycięską statuetkę możecie zobaczyć na okładce tego numeru gazetki. 
 

Szkoła od kuchni: dni otwarte dla przyszłych uczniów 
 
14 marca w naszej szkole gościliśmy 
przyszłych uczniów oraz ich rodziców. Z tej 
okazji przygotowaliśmy wiele atrakcji.   
Zwiedzanie szkoły rozpoczęło spotkanie  
z panią Dyrektor – mgr inż. Hanną Szczerbak, 
która przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną 
szkoły, a następnie zapoznała licznie 
zebranych gości z nauczycielami i innymi 
pracownikami szkoły, w tym ze strażnikiem 
szkolnym pomagającym bezpieczniej przejść 
przez ulicę. Przyszli uczniowie mieli także 

okazję zobaczyć mundurki szkolne.  
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    Tradycyjnie, na ostatnim piętrze, zorganizowano mini-zoo. Uczniowie przynieśli ze sobą 
między innymi: patyczaki, żółwie, rybki, króliki, chomiki, ptaki itp. Wiele atrakcji 
przygotowali także nauczyciele. Nauczycielka chemii – Agnieszka Porębska oraz ucząca fizyki 
- mgr Gabriela Rawska wraz ze swoimi asystentami zaprezentowały „Kuchenne rewolucje”. 
Informatycy pokazywali roboty, poloniści przygotowali prezentacje multimedialne i gry 
planszowe, matematycy zorganizowali atrakcyjne konkursy oraz zabawy interaktywne. 
Nauczyciele języków obcych prezentowali książki, 
gry i piosenki. Z kolei historycy zabrani nas w 
podróż do przeszłości, pokazując liczne eksponaty: 
miecze, zbroje, mapy, portrety i stroje regionalne. 
   

 
 
Ranking przedmiotów szkolnych 
 

Nauczyciele wychowania fizycznego powinni być dumni. Nauczany przez nich 
przedmiot cieszy się największą aprobatą wśród uczniów! Tak wynika z ankiety 
przeprowadzonej przez nasze reporterki: Milenę Palkę i Wiktorię Rolkę z klasy 
4a. Czy oznacza to, że nasza szkoła pełna jest przyszłych olimpijczyków? 
 
     Badania przeprowadzono w lutym i marcu na grupie 167 uczniów z klas 4-8. Odpowiedzi 
na pytanie o ulubiony przedmiot szkolny udzieliły 102 dziewczynki oraz 65 chłopców. 
Wychowanie fizyczne zdobyło łącznie 94 głosy. Przedmiot ten wskazywały przede wszystkim 
dziewczynki – spośród wybierających ten przedmiot aż 53 ankietowanych było płci żeńskiej. 
Drugie miejsce zajęła matematyka, zdobywając 19 głosów – z czego 14 należało do 
dziewczynek, a 5 do chłopców. Na podium znalazła się też informatyka, zdobywając 10 
głosów – głównie dzięki chłopcom, gdyż aż 9 z nich wskazało właśnie na ten przedmiot. Poza 
podium znalazł się język polski z wynikiem 8, plastyka i język angielski (po 6 wskazań). Co 
ciekawe, historię lubią tylko dziewczynki - żaden chłopiec nie wyraził sympatii dla tego 
przedmiotu. Tylko 2 osoby uwielbiają wychowanie do życia w rodzinie. Są też przedmioty, 
które nie zdobyły ani jednego głosu. Należą do nich: edukacja dla bezpieczeństwa 
 i geografia. 
    O komentarz w sprawie wyników naszej ankiety poprosiliśmy szkolnego psychologa – mgr 
Annę Lis: Myślę, że wf jest ulubionym przedmiotem uczniów, ponieważ ruch jest bardzo 
ważny w życiu każdego człowieka. Można powiedzieć, że ruch rozwija mózg. Dzięki temu 
możemy się uczyć i rozwijać. Warto pamiętać o tych słowach, gdy będziecie kopać lub 
odbijać piłkę podczas lekcji wychowania fizycznego. 
 

Milena Palka (kl. 4a), Wiktoria Rolka (kl. 4a) 
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Zakochani w … książkach 

Zaczytane klasy 

Czytanie nie ogranicza się tylko do rozpoznawania liter. O wiele ważniejsze 
jest to, czy potrafimy zrozumieć dany tekst. Niestety, często mamy z tym spore 
problemy. W związku z tym warto doskonalić tę umiejętność przez cały okres 
nauki w szkole, a nawet dłużej... Nasz reporter – Wojciech Podkopacz 
postanowił sprawdzić, które klasy najwięcej czytają.  

Biblioteka szkolna prowadzi statystyki czytelnitwa. Dzięki nim wiemy, które 
klasy/uczniowie wypożyczają najwięcej książek. Znamy też tych, którzy zdają się nie 
pamiętać o istnieniu miejsca, w którym lektury z niecierpliwością czekają na wypożyczenie. 

Czytelnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwszą z nich stanowią klasy 1-3. Tu 
bezkonkurencyjni są uczniowie z 3b, którzy nie tylko są najlepsi w swojej kategorii 
wiekowej, ale też w szkole. W klasach 4-6 najwięcej moli książkowych jest w klasie 4e.  
W klasyfikacji ogólnej 4e zajmuje 2. lokatę. Wśród klas 7-8 najchętniej po książki sięgają 
uczniowie klasy 7a, którzy zajmują 5. miejsce w klasyfikacji ogólnoszkolnej.  

 
Wojciech Podkopacz (kl. 4a) 

Użyte w tekście określnie mól książkowy było komplementem. Wyrażenie to ma bowiem dwa znaczenia: dosłowne i przenośne. 
W pierwszym wypadku nazywa ‘owada żerującego w starych książkach, odżywiającego się resztkami organicznymi obecnymi  
w kurzu bądź pleśniami znajdującymi się na zawilgoconym papierze’. W drugim ‘osobę, która czyta bardzo dużo książek i nie 
widzi świata pomiędzy nimi’ (po angielsku mól książkowy to bookworm, po francusku un rat de bibliothèque, a po niemiecku das 
Bücherwurm). 

 

Trwa walka o tytuł Sportowca Szkoły 

   Jak co roku trwa walka o tytuł Sportowca Szkoły. Za organizację konkursu odpowiadają 
nauczyciele wychowania fizycznego. Wytypowani uczniowie otrzymują punkty za udział  
w zawodach oraz wyniki w nich uzyskane. Im większa ranga zawodów i wyższe miejsce  
w klasyfikacji, tym lepsze noty otrzymuje zawodnik w rankingu szkolnym.  

Obecnie w klasyfikacji dziewcząt prowadzi Martyna Wilk z wynikiem 79 punktów. Tuż 
za nią uplasowała się Zuzanna Kutermak z rezultatem 63 punktów. 3. miejsce należy do 
Emilii Dąbrowskiej, która zdobyła 54 punkty.  

Wśród chłopców najlepszy jest Kamil Moskała z wynikiem 85 punktów. Goni go Piotr 
Trzyszczyk z 73 punktami oraz Piotr Mitka, który uzyskał 70 punktów.  

 
Kacper Podkopacz (kl. 4a) 
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Zwyczajni             Niezwyczajni 

Codziennie mijasz ich w szkole. Wciśnięci w szkolny 
mundurek, schowani za podręcznikiem. Wyglądają 
przeciętnie, a jednak… Często nawet nie wiesz, że  
w środku są kimś wyjątkowym. Mają bogate wnętrze, 
pasje, odnoszą sukcesy. W tym miejscu będziemy Wam 
prezentować właśnie takich uczniów naszej szkoły. 
Jeżeli znasz kogoś, kto jest ciekawą osobowością, ma 
nietuzinkową pasję albo po prostu jest w czymś dobry, 
skontaktuj się z nami, a my postaramy się napisać  
o nim.  
 
Nasz cykl rozpoczynamy od Zuzanny Bętkowskiej - 
świetnej pływaczki z klasy 6c. Podczas ostatnich 
zawodów w Lublinie zajęła trzy pierwsze miejsca 
i ustanowiła trzy rekordy życiowe. 
 
Aleksandra Chodacka: Jak zaczęła się twoja przygoda z 

pływaniem? 

Zuzanna Bętkowska: Moja przygoda z pływaniem zaczęła się w Przedszkolu nr 1 

w Skawinie. Po namowach rodziców i zachętach pani dyrektor przedszkola nr 1 w Skawinie, 

zapisałam się na zajęcia dodatkowe, które odbywały się popołudniami. 

Aleksandra Chodacka: Dokończ zdanie: 

Mój nawiększy sukces sportowy to… 

Zuzanna Bętkowska: Drugi wynik w Polsce 

w stylu klasycznym dziewcząt do lat 12. 

Aleksandra Chodacka: Jak często 

trenujesz? 

Zuzanna Bętkowska: Trenuję 6 razy 

w tygodniu. 

 źródło zdjęć: CKiS, http://ckis.pl/event/ogolnopolskie-zawody-plywackie-

memorial-henryka-kosakowskiego-wyniki/ [dostęp 17.03.2019] 
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Aleksandra Chodacka: Jak wygląda trening?  

Zuzanna Bętkowska: Rozpoczynam rozgrzewką na trybunach. Raz w tygodniu trening trwa 

3 godziny; z czego godzina to trening na siłowni, a 2 godziny to ćwiczenia w basenie. 

Pozostałe treningi trwają 2 godziny i 15 minut. 

Aleksandra Chodacka: Jaki jest twój ulubiony styl 

pływacki? 

Zuzanna Bętkowska: Żabka, czyli klasyczny. 

Aleksandra Chodacka: Dlaczego warto pływać? 

Zuzanna Bętkowska: To ciekawy sposób spędzania 

czasu, forma relaksu. Lubię też spotykać się z innymi 

pływakami - pływam więc również ze względu na 

relacje koleżeńskie. 

Aleksandra Chodacka: Czy przy okazji zawodów 

odwiedziłaś jakieś ciekawe lub odległe miejsca? 

Zuzanna Bętkowska: Byłam m.in. w Warszawie. Niedługo jadę do Lublina1. 

Aleksandra Chodacka: Kto jeździ z tobą na zawody? 

Zuzanna Bętkowska: Na zawodach towarzyszą mi: tata, koleżanki z klubu oraz trener. 

Aleksandra Chodacka: Kto jest największym twoim kibicem? 

Zuzanna Bętkowska: Najbardziej kibicuje mi mama. Bardzo przeżywa każde zawody  

i motywuje mnie. 

Aleksandra Chodacka: Nie jest łatwo uczyć się, kiedy trenuje się 6 razy w tygodniu. Kiedy 

znajdujesz czas na naukę?  

Zuzanna Bętkowska: Na naukę mam czas po treningu. 

 

                                                           
1
 W momencie przeprowadzenia wywiadu Zuzia oczekiwała na zawody w Lublinie. Kiedy składaliśmy ten numer, Zuzia pojechała 

na te zawody i wygrała je. Zajęła trzykrotnie pierwsze miejsce i ustanowiła trzy rekordy życiowe: 50 m klasyczny – 1 miejsce, 
czas: 36,29 , 100 m klasyczny – 1 miejsce, czas: 1:18,63, 200 m klasyczny – 1 miejsce, czas: 2:47,46. 

źródło zdjęć: CKiS, http://ckis.pl/event/ogolnopolskie-

zawody-plywackie-memorial-henryka-kosakowskiego-

wyniki/ [dostęp 17.03.2019] 
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Jeden nauczyciel na 10 uczniów 

Przytłacza cię czasami nadmiar obowiązków? Myślisz, że tylko Ty masz takie problemy? 
Nie jesteś osamotniony! W podobnej sytuacji znajduje się 3501 uczniów z 15 szkół 
podstawowych w naszej gminie, jak również koledzy z innych miast czy województw.  
 
Nasza gmina składa się z miasta Skawiny oraz 16 sołectw, czyli wsi. Liczbę uczniów szkół podstawowych  
(w tym gimnazjalistów) w gminie prezentuje poniższa tabela: 

 
 

  
Ilu jest z kolei nauczycieli w całej Polsce? Ta zróżnicowana grupa zawodowa liczy 700 000 osób. 

 Z czego 600 000 pracuje w placówkach publicznych. Tylko co 7. nauczyciel zatrudniony jest w placówce 
prywatnej. Pół miliona pracuje w szkołach, a 200 tysięcy w przedszkolach. Uczniów jest prawie sześć i pół 
miliona, w tym milion czterysta tysięcy przedszkolaków. A zatem - jak łatwo policzyć - jeden nauczyciel 
przypada na dziesięciu uczniów. 

Powyższe zestawienie nie uwględnia Katolickiej Szkoły Podstawowej mieszczącej się w Skawinie. 
Jest ona 16. placówką w gminie i 6. na terenie miasta. Warto też pamiętać, że liczba podopiecznych  
w poszczególnych szkołach ciągle się zmienia. To efekt migracji uczniów.  Ci przenoszą się do innych szkoł 
na przykład z powodu przeprowadzki. W Skawinie obecnie uczy się 360 gimnazjalistów. Łącznie w 15 
szkołach podstawowych (bez szkoły katolickiej jest 10 na terenach wiejskich i 5 w mieście) – uczy się 3501 
uczniów. 

l.p. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa nr 1  629 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 551 

3. Szkoła Postawowa w Radziszowie 344 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 307 
5. Szkoła Podstawowa nr 6 243 
6. Szkoła Podstawowa w Zelczynie 232 
7. Szkoła Podstawowa w Krzęcinie 226 
8. Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej 208 

 

9. Szkoła Postawowa w Rzozowie 157 

10. Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim 137 
 

11. Szkoła Podstawowa w Kopance 134 

12. Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach 117 

13. Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach 99 

14. Szkoła Podstawowa nr 3 94 

15. Szkoła Podstawowa w Pozowicach 23 
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Dziewczynkom mówi: NIE! 

Akademia pana Kleksa przyjmuje tylko niektórych chłopców  

W tej akademii uczy tylko jeden nauczyciel. Budynek jest kolorowy. Mieści się w pięknym 
ogrodzie, z którego łatwo możemy przenieść się do różnych bajek. Lekcje są wielką 
przygodą. Nie brakuje więc chętnych do nauki w tej szkole. Mowa oczywiście o Akademii 
pana Kleksa.  
 

Niestety, nie każdy chętny może się tu kształcić. Pan Kleks nie potrafi przekonująco 
wyjaśnić, dlaczego nie przyjmuje dziewczynek ani chłopców, których imiona zaczynają się na 
inną literę niż A. Raz powołuje się na problemy z pamięcią, utrudniające mu zapamiętanie 
imion uczniów, innym razem odwołuje się do doktora Paj-Chi-Wo, który przekonywał, że 
chłopcy, noszący imiona rozpoczynają się na literę A, są pracowitym i dobrymi uczniami. 
Podopieczni naszej szkoły postanowili interweniować. W związku z tym napisali list do 
twórcy akademii z prośbą o przyjęcie ich do grona uczniów. 

 

Skawina, 21.11.2018 

Drogi Panie Kleksie! 

Piszę do Pana, ponieważ chciałbym zostać przyjęty do Pana Akademii. Owszem, 
jestem chłopcem, ale (niestety) moje imię nie zaczyna się na literą A, lecz M. 

Gdyby Pan mnie przyjął, to nie byłoby Panu trudno mnie zapamiętać, ponieważ Pański 
szpak ma na imię Mateusz. Imię to zaczyna się literą M, tak jak moje.  

Gdybym był w Pana Akademii, to chętnie bym się uczył, gdyż ma Pan świetne pomysły 
na lekcje, kuchnię, poranne wstawanie czy prysznic. Lokalizacja Pana Akademii jest 
wyjątkowa. Park wygląda świetnie. Są też furtki do różnych bajek. Podoba mi się to, że nie 
ma w tej szkole zwykłych lekcji.  

Lubię grać w piłkę oraz inne gry. Jestem miłośnikiem sportu. Mam nadzieję, że 
przyjmie mnie Pan do swojej szkoły. 

 
Z poważaniem, 

 
Michał Romek klasa 4e SP1 Skawina 
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Skawina, 21.11.2018 
 

Szanowny Panie Kleksie! 
 

Chciałbym zapisać się do Pańskiej Akademii. Wiem, że chodzą do niej tylko chłopcy, 
których imiona rozpoczynają się na literę A, a ja jestem dziewczynką i moje imię zaczyna się 
na W. Mimo to proszę, aby rozważył Pan przyjęcie mnie do swojej szkoły.  

Bardzo podoba mi się Pańska Akademia. Jest kolorowa (nie to, co inne szkoły). Jest 
 w niej wiele ciekawych lekcji, np. kleksografia, przędzenie liter, czy lekcje na świeżym 
powietrzu. W Pana szkole można rozwinąć wyobraźnię, nauczyć się kontynentów podczas 
gry w globus, zwiedzić inne kraje (dzięki wejściom do bajek), poznać ciekawych ludzi, np. 
dziewczynkę z zapałkami. Dobrze, że zamiast ocen rozdaje Pan piegi. Jestem zachwycona 
Pana tokiem rozumowania. Ma Pan dużo świetnych pomysłów na lekcje, a ja doceniam to 
w każdym nauczycielu. Choć dla niektórych jest Pan dziwakiem, to ja uważam Pana za kogoś 
wyjątkowego. 

Chciałabym także poznać szpaka Mateusza oraz uczniów tej szkoły. Uwielbiam 
nocować w nowych miejscach. Chętnie też wykąpałabym się w soku. 

Proszę więc o przyjęcie mnie do Akademii. Dziękuję za przeczytanie mojego listu. 
 

Z poważaniem, 
 

Wiktoria Załoga klasa 4e SP1 Skawina 

 

Rozwiąż zagadki. 

 

 

Początek księcia i koniec 

wstążki. Co dzień zaglądaj do 

pięknej __________ 

Kum – kum – kum – 

rech – rech – rech, 

To zapewne 

_______ śpiew. 

W górach mieszka wielki ptak, 

to naszej ojczyzny znak. 

Zobaczysz go kiedyś może, 

To jest _________ 

 


