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WITAJCIE! 

To już marzec! Za nami podsumowanie pierwszego semestru i długo 

wyczekiwane ferie zimowe. Z niecierpliwością wypatrujemy pierwszych oznak 

wiosny, a tymczasem zapraszamy do lektury najnowszej SYLABY. 

Zachęcamy do współpracy wszystkich uczniów! 

Redakcja 

10 stycznia  spotkanie przedszkolaków z leśnikiem,  

13 stycznia „Wigilia Karoliny” jasełka i wspólne kolędowanie w Sali Domu 

Ludowego  

17 stycznia wyjazd na lodowisko i na narty 

24 stycznia dyskoteka choinkowa w Sali Domu Ludowego w Łężanach 

31 stycznia Środowiskowy Dzień Babci i Dziadka 

5 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 7 lutego warsztaty chemiczne MINILAB dla kl. I i II oraz „Chemiczne czary”  

dla 5 i 6 latków 

 9 lutego uczniowie klasy 7 i 8 w  ZSP Nr 1 w Krośnie podczas Dnia Zawodowca 

11-24 lutego FERIE ZIMOWE 

27-28 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole 

1 marca – minuta ciszy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym 

2 marca – Dzień Kobiet w KGW w Łężanach 

 

 



Weronika i Marlena w wojewódzkim  

finale konkursu kuratoryjnego z chemii 
Znamy wyniki II 

etapu kuratoryjnego 

konkursu z chemii dla 

szkół podstawowych.  

I mamy sukces – nasze 

uczennice – Marlena 

Polak i Weronika Szelc 

z kl. VIII 

zakwalifikowały się do 

wojewódzkiego etapu. 

Ósmoklasistki są 

jedynymi uczennicami 

szkół podstawowych  

z terenu naszej gminy, 

które zmierzą się z konkursowymi pytaniami w III etapie. Dziewczyny w obydwu etapach uzyskały 

jedne z najlepszych wyników w województwie podkarpackim. Uczestników obowiązuje materiał 

zawarty w książkach przygotowujących do matury rozszerzonej z chemii. 

Tylko osoby z pasją są w stanie sprostać takim wyzwaniom. Nic nie przychodzi łatwo – 

Weronika i Marlena włożyły ogrom pracy, by teraz cieszyć się sukcesem. O najwyższe podium – 

tytuł – Laureata, będą walczyć w marcu, tym razem w Rzeszowie. Uczennice do konkursu 

przygotowuje pani Katarzyna Juszczyk.  

ROZMOWA Z ÓSMOKLASISTKAMI -  Weroniką i Marleną 

Dziewczyny gratulujemy świetnych wyników w konkursie chemicznym! Jak to się stało, że 

zainteresowałyście się akurat chemią? 

Marlena: Już w siódmej klasie spodobały nam się pierwsze lekcje chemii i biologii. Po pierwszych 

doświadczeniach byłyśmy zachwycone, a pani Kasia Juszczyk zauważyła, że dobrze nam idzie. 

Weronika: Z czasem same doszłyśmy do wniosku, że nauka chemii sprawia nam dużą przyjemność 

i przychodzi z łatwością bo nas interesuje i wciąga. 

Marlena: Wtedy p. Kasia  powiedziała nam o konkursie kuratoryjnym i podjęłyśmy wyzwanie – 

chciałyśmy spróbować w nim swoich sił. 

 



Ile godzin w tygodniu poświęcacie na naukę chemii? 

W: Teraz uczymy się godzinę lub 

dwie dziennie, kilka razy w tygodniu 

zostajemy po lekcjach i przerabiamy 

materiał z p. Juszczyk. 

M: Nawet na feriach 

przychodziłyśmy do szkoły  

i prowadziłyśmy z panią Kasią 

doświadczenia. 

W: A gdy mamy dość to robimy 

sobie dwudniowe przerwy. Pani 

Kasia staje na głowie, żeby nam 

wszystko wytłumaczyć. 

To naprawdę bardzo dużo godzin. 

Już niebawem finałowy etap konkursu. Jak myślicie, jakie macie szanse? 

W: Wydawało nam się, że już tak dużo umiemy, prawie wszystko ha, ha…Ale dopiero teraz 

materiał jest najtrudniejszy. 

M: W ciągu dwóch miesięcy przerobiłyśmy cały podręcznik do klasy ósmej, a teraz mamy materiał 

do matury, poziom rozszerzony dla 

licealistów. Jest bardzo 

skomplikowany. 

To niesamowite, ze obie dostałyście 

się do finału. Czy we dwie jest lepiej, 

czy może jest między wami 

rywalizacja? 

M:  We parze jest raźniej i łatwiej. 

W: Motywujemy się wzajemnie do 

nauki, tłumaczymy jedna drugiej to 

czego nie rozumiemy i wspieramy się. 

Pani Kasia nas zaczarowała i bardzo jej 

za to dziękujemy. 

Czy macie jakieś plany na przyszłość związane z waszą pasją do pierwiastków? 

M: Myślimy o liceum o kierunku pro medycznym. 

W: Biologia i chemia to przedmioty, które w tym momencie interesują nas najbardziej. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w konkursie! 

Redakcja 



Kolejny sukces KINGI!!! 

Nowy - 2019 rok - zaowocował kolejnym 

sukcesem Kingi Wójcik - zajęciem I miejsca 

Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 

„Poliglota” w Rymanowie. Dodatkowo 

nasza czwartoklasistka otrzymała nagrodę 

publiczności, ujmując wszystkich swoją 

charyzmą, ruchami scenicznymi oraz 

szczerym uśmiechem. Kinga zajęła także II 

miejsce Międzynarodowym Konkursie 

Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej. 

ROZMOWA Z KINGĄ 

Od jak dawna śpiewasz? 

Kinga: Lubiłam śpiewać od kiedy pamiętam. 

Mama zawsze uczyła mnie różnych piosenek. 

Czy ktoś pomógł ci odkryć swój talent? 

Kinga: Mama zauważyła, że świetnie mi wychodzi śpiewanie. Potem pani Renata Strączek też 

zwróciła uwagę, ze mam ładny głos i dawała mi dużo piosenek do śpiewania na przedstawianiach  

i akademiach. Mogłam się zaprezentować. Teraz pan Wojtek ze mną ćwiczy i podpowiada mi 

repertuar na konkursy, w których mogłabym wziąć udział. 

Doskonalisz swoje umiejętności? Jeśli tak to gdzie? 

Kinga: Od  kilku miesięcy chodzę za zajęcia do „Zajdel Studio” i tam jestem pod opieką pani  

A. Telesz. Ćwiczę tam śpiewanie przeponowe, dykcję zwłaszcza w piosenkach śpiewanych w języku 

angielskim. 

Ile czasu w tygodniu poświęcasz na ćwiczenia?  

Kinga: Cały czas śpiewani i podśpiewuje, na przerwach, w drodze do domu itp., a na lekcje w studio 

przynajmniej godzinę w tygodniu. 

W ostatnich miesiącach zdobyłaś wiele nagród i wyróżnień w konkursach wokalnych. Czytelnicy 

SYLABY są bardzo ciekawi jakie można w takich konkursach otrzymać nagrody. Opowiedz nam  

o nich. 

Kinga: Zazwyczaj dostaję dyplomy, statuetki i drobne upominki. Wśród wygranych gadżetów mam 

słuchawki, pendrive, smycze, kubki, książki o tematyce muzycznej i słodycze. Ale najważniejsza jest 

przyjemność z wygranej i śpiewanie. 

Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za rozmowę! 

Redakcja 

 

 

 



ZIMOWE 

SZALEŃSTWA 

Styczeń i luty to czas 

sportów zimowych. 

Amatorzy nart i łyżew 

mieli okazje doskonalić 

swoje umiejętności na 

wyjazdach 

organizowanych w styczniu przez p. D. Adamczyka. Narciarze szusowali na stoku w Puławach,  

łyżwiarze szaleli na sanockim lodowisku. Wyjazdy były doskonałą okazją do doskonalenia 

umiejętności, promowania aktywności fizycznej i integrowania uczniów. 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 
W czwartek 24 stycznia uczniowie klas IV-VIII hucznie zakończyli I semestr, wybierając się na 

dyskotekę choinkową do sali domu Ludowego w Łężanach. Atrakcją imprezy było 

prowadzenie jej przez profesjonalnego DJ-a. uczniowie pobili 20-minutowy rekord 

tańczenia Belgijki, a tańcom i zabawom nie było końca, wszystko w oprawie kolorowych 

świateł i laserów. Dziękujemy Radzie Rodziców, która zorganizowała zabawę oraz 

poczęstunek. 

Agnieszka Bednarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

31 stycznia 2019r. Dom Ludowy w Łężanach wypełniły pełne miłości i szczerych uczyć 

serduszka najmłodszych dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Łężanach. Wzruszeni 

dziadkowie, z bijącymi sercami oglądali występy sceniczne swych wnucząt. Piosenek, 

wierszyków i  życzeń nie było końca, a gromkie brawa nagrodziły pracę zarówno dzieci jak  

i nauczycieli. Dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. To były 

wyjątkowe chwile, pełne uśmiechu, radości i dumy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Wiktoria Luśtak kl. Va 



ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM 

21 lutego przypadał Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie w tym czasie 

odpoczywali na feriach zimowych, ale gdy tylko powrócili do szkoły czekały na nich 

językowe atrakcje. 

W poniedziałek klasa 

czwarta zmierzyła się z 

„Biegającym dyktandem”. 

Jak się okazało bieganie i 

pisanie z pamięci stało się 

niemałym wyzwaniem. 

W środę i czwartek 

uczniowie wzięli udział w 

konkursie o tytuł „Mistrza 

łamańców językowych”. Musieli się nieźle nagimnastykować by bezbłędnie odczytać 

przygotowane łamańce. Najbardziej wygimnastykowani językowo okazali się Bartosz Obel  

z kl. II, Kornelia Szmyd z kl. I i Aleksandra Kaszowska z kl. VII. Język polski nie musi być nudny 

– można się nim świetnie bawić! 

P. Kisilewicz 

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym!!! 

Minutą ciszy uczniowie kl. VIII i VII rozpoczęli dzisiejszy dzień w szkole. W ten sposób oddali 

hołd Żołnierzom Wyklętym. Następnie w wielkim skupieniu wysłuchali historycznych 

opowieści, obejrzeli prezentację o Żołnierzach Niezłomnych oraz fragmenty dwóch 

wzruszających filmów : „Pseudonim Anoda” i „Inka”. Nie mogło również zabraknąć 

patriotycznych pieśni, związanych  

z obchodzonym Świętem. Dla 

młodzieży- to historyczne 

spotkanie- przygotowane przez 

nauczycielki - p. Agnieszkę Bednarz  

i p. Lucynę Kandefer, było swoistą 

lekcją zadumy, refleksją nad 

dramatycznymi dziejami Polski 

 

 



 

Kwiatek dla Ewy 
 Kolejny - tradycyjnie już - występ 

szkolnego kółka teatralnego podczas 

obchodów Dnia Kobiet organizowanego 

przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Łężanach. "Kwiatek dla Ewy" - 

inscenizacja, która pokazywała, że 

mężczyźni od Adama czcili kobiety i ich 

święto, Na końcu znalazła się scenka, 

która miała być przestrzega dla 

współczesnego Janusza, który odważyłby 

się zapomnieć o Dniu Grażyny 😉, czyli  

o Dniu Kobiet na wesoło! 

 

 

 

8 Marca Dzień Kobiet 

Najlepsze życzenia 

Z okazji Dnia Kobiet,  

Dużo zdrowia, radości 

i uśmiechu na twarzy,  

Wszystkim kobietom 

I dziewczynkom 

składa Redakcja SYLABY 

 



Baw się z nami 

 

 



HUMOR Z ZESZYTÓW 

 Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o krzemień, 

a pod spód podkładali stare gazety. 

 Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem” chociaż ani razu jej nie widział  

w telewizji. 

 Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór. 

 Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi. 

 Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 

 Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów  

i nauczycieli. 

 Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 

 Tatuś kupił stary samochód do spółki ze stryjem, którym dojeżdża do pracy. 

 Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też. 

 Mickiewicz napisał „Stepy Afrykańskie”. 

 Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-cio letnia córka przychodzi 

ze szkoły i mówi do mamy: 

-Mamo! Umiem liczyć do 

dziesięciu! 

-No to policz. 

-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

-A jedynka? 

-W dzienniczku. 

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... 

 

Nauczycielka pyta Kazia: 

- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej 

klejnotów został aresztowany”? 

- W więzieniu, proszę pani. 

 



KRZYŻÓWKA 
      1         

     2          

        3       

  4             

     5          

       6        

       7        

        8       

   9            

10               

 

1. Wiosenny miesiąc 

2. Dobry sprzęt na wycieczki w 

cieplejsze dni 

3. Doba to inaczej jeden….. 

4. Topiona 21 marca 

5. Po wiośnie następuje….. 

6. Jeden z  pierwszych wiosennych 

kwiatów  

7. Zwierzęcy zwiastun wiosny 

8. Żółty wiosenny kwiatek 

9. Grzeje z każdym dniem mocniej 

10.  Wiosenne święto 

 

 

 

 


