
 

 

Nr 5     202 1/2022 maj/ czerwiec 

DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYTRZE 

Lato do nas idzie, zatrzyma się w lesie.                                                                                   
Jagody, poziomki w dużym koszu niesie.                                                                                 
Słoneczka promienie rozrzuca dokoła.                                                                                 
Chodźcie się pobawić! Głośno do nas woła.                                                                     
Nad morze, w góry chce pojechać z nami.                                                                          
Wie, że miło spędzi czas z nami.  
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Marcinkowe Wieści 

 

 
 11.05.2022 r. odbył się Komputerowy Konkurs Ortograficzny 
w Gołkowicach. Pojechało tam 6 uczniów naszej szkoły: Wiktoria 
Rosiek 5a, Małgorzata Tomasiak 5a, Julia Rams 5a, Tomasz Uj-
wary 7a, Lena Tomasiak 7b i Mag-
dalena Tokarczyk 8a. Naszą opiekun-
ką była pani Dagmara Kulig. 
 
Gdy dotarliśmy na miejsce udaliśmy 
się prosto na główny korytarz, gdzie 
miała przemówić pani dyrektor szkoły 
w Gołkowicach. Przywitała nas ser-
decznie i powiedziała kilka sów o idei 
konkursu. Była to już jego XXX edy-
cja! Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy – starszą i młodszą.  
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Po przemówieniu zaprowa-
dzono nas do sal, w których 
miały odbyć się poszczegól-
ne etapy rozgrywek. Powia-
domiono nas, że konkurs 
składa się z dwóch części – 
pisemnej i komputerowej. 
Zaczęliśmy od tej pisemnej, 
w której skład wchodziło 
dyktando, krzyżówka z wie-
dzy ogólnej oraz tworzenie 
antonimów. Mieliśmy na to 

60 minut. Po upływie czasu dano nam chwilę przerwy przed częścią 
komputerową. Po 20 minutach zaproszono nas do sali komputerowej, 
w której mieliśmy zagrać w grę ortograficzną. Część ta była podzielo-
na na dwie tury, a gra, w którą graliśmy nazywała się „Ortotris 2” . 
Nasze zmagania trwały kolejne 60 minut. Gdy konkurs dobiegła końca 
udaliśmy się pod salę, w której ogłoszono wyniki. Nasz kolega To-
masz Ujwary z klasy 7a zdobył II miejsce w kategorii indywidualnej, a 
nasza szkoła w grupie starszej zajęła II miejsce zespołowo. Młodszym 
koleżankom zabrakło naprawdę niewiele punktów do podium. Po roz-
daniu nagród udaliśmy się na lody, by świętować sukces, a następnie 
dumni wróciliśmy do szkoły. Uważam, że uczestnictwo w tym konkur-
sie było bardzo ciekawym przeżyciem. Na początku lekko się streso-
wałam, jednak zaraz po rozpoczęciu byłam już spokojna. Na pewno 
moją uwagę zwróciła cześć komputerowa. Z niecierpliwością czekam 
na kolejny tego typu konkurs! 

Lena Tomasiak 7b 
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Sto druga rocznica urodzin św. Jana Pawła 
II została przygotowana przez siostrę Mał-
gorzatę Socha i panią Renatę Dudczak. 
Apel odbył się w dniu urodzin Papieża 18 
maja 2022 r.  
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 Klasa II b wzięła udział w zajęciach bibliotecznych pro-
wadzonych przez pana Piotra Kuliga. Uczniowie poznali okolicz-
ności powstania książki Marii Kownackiej pt. „Rogaś z Doliny 
Roztoki” oraz ciekawostki związane z Rytrem. W tym roku mija 
65 rocznica pierwszego wydania tej książki, dzięki której Rytro 
było znane w całej Polsce. Dzieci zapoznały się z działalnością 
biblioteki. Dowiedziały się z jakich słowników korzystać, gdzie 
szukać informacji na dany temat. Zajęcia pokazały, że biblioteka 
wcale nie jest mało atrakcyjnym miejscem w dzisiejszych cza-
sach, wręcz prze-
ciwnie jest podró-
żą w bajkowy, 
kolorowy świat 
książki. [MSz]  
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8 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w 
Głębokiem przeprowadzony został Międzysz-
kolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich 
„Mistrz Matematyki”.Naszą szkołę reprezen-
towała uczennica klasy IIIa Klara Mos, która 
zajęła I miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 



 

 

Str. 11 

Marcinkowe Wieści 

ZBIÓRKA NAKRĘTEK I BATERII. 
       Podsumowanie akcji. 
 
"W recyklingu jest zasada-wszystko na coś się przerabia" 
 
Cały rok szkolny 2021/2022 trwała zbiórka nakrętek z przezna-
czeniem na rehabilitację Szymonka Podgórskiego z Rytra przy 
współpracy z Gminą Rytro oraz zużytych baterii przy współpracy 
z firmą Reba, która dofinansowuje projekt SOS Wioski                
Dziecięce. 
 Najaktywniejsi uczniowie 
w zbiórce nakrętek: 
1.Dominik Padula 2a 
2.Wiktoria Tomasiak 4a 
3. Mikołaj Klóska 4a 
4.Artur Porębski 4a 
5.Weronika Śliwa 5a 
6.Julia Rams 5a 
7.Oliwia Bielak 5b 
 
 Najaktywniejsi uczniowie 
w zbiórce zużytych baterii: 
1.Julia Rams 5a 
2.Błażej Gumulak 5a 
3.Julia Tokarczyk 5a 
4.Martyna Ogórek 8b 
 
Dziękujemy!  
 
SEGREGUJESZ OD-
ZYSKUJESZ-
ZDROWIA SWEGO 
NIE MARNUJESZ.                                                   
 
Opiekun LOP. 
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 We wtorek 31 maja 2022 r. uczniowie naszej szkoły mie-
li okazję zobaczyć występ aktorów Agencji Artystycznej Pro Art 
Krak, którzy zaprezentowali spektakl pt. "Świat Naszych 
Przodków. Zwyczaje i obyczaje". To niezwykłe przedstawie-
nie stanowiło świetne uzupełnienie wiedzy uczniów z zakresu 
historii i języka polskiego. Panowie Wojciech Habela i Jacek 
Lenczar w przystępny i zabawny sposób przekazali jak kształto-
wały się na-
sze wierzenia 
od czasów 
pogańskich 
po chrześci-
janizm. 
Dzięki spek-
taklowi do-
wiedzieliśmy 
się jak Sło-
wianie pre-
zentowali się 
na tle innych 
sąsiednich 
narodów i co 
ich wyróż-
niało. Ucz-
niowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali widowisko, w 
którym można było zobaczyć jak ludzie we wczesnych wiekach 
podchodzili do takich ważnych wartości jak rodzina, patriotyzm, 
honor czy ojczyzna. Swoim występem aktorzy przybliżyli nam 
też zwyczaje związane z obchodzonymi święta i najważniejszy-
mi momentami ludzkiego życia jak: narodziny, chrzest, wycho-
wanie i śmierć. Uczniowie byli zachwyceni relacjami z minio-
nych epok i z otwartymi ustami obejrzeli spektakl, co ciekawe , 
aktorzy przez cały czas opowiadali wierszem. 
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 Dnia 11 maja 2022 roku odbyły się terenowe wiosenne 
zajęcia przyrodnicze Koła Młodego Przyrodnika na terenie Roz-
toki Wielkiej.W czasie zajęć poznawaliśmy wiosenne kwiaty, 
obserwowaliśmy w  oczkach wodnych rozwój kijanek. Udało 
nam się zaobserwować i zrobić zdjęcie motyla Rusałki żałobnik. 
Poznaliśmy formy ochrony przyrody takie jak użytek ekologicz-
ny:Stary Kamieniołom oraz stanowisko przyrody ożywionej pa-
proci Języcznika zwyczajnego. Zachwycaliśmy się śpie-
wem ptaków i wiosenną zielenią drzew. Opiekun LOP 
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1 czerwca 2022 r. z okazji Dnia Dziecka, ucznio-
wie klasy 3b byli na wycieczce na Wielkiej Roz-
toce.  
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POZNAJEMY POPRADZKI PARK 
KRAJOBRAZOWY
 
Dnia 13.06.2022 roku klasy 8a i 8b 
uczestniczyły w prelekcji na temat Po-
pradzkiego Parku Krajobrazowe-
go.Zajęcia poprowadziła Pani Iwona 
Szczygieł pracownik parku ds.edukacji. 
Podczas zajęć poznaliśmy historię par-
ku, jego geologie, walory przyrodnicze 
oraz ciekawostki dotyczące flory i fau-
ny. Dowiedzieliśmy się, że niedługo 
siedziba Popradzkiego Parku Krajobra-
zowego będzie na terenie Rytra. Obec-
nie siedziba parku
Kroguleckiej.Każdy
niec zajęć otrzymał przewodnik doty-
czący parku "Pomysł na wycieczkę" 

Klasa 1b spędziła Dzień Dziecka na Woli Kroguleckiej, na 
„ślimaku” i w Popradzkim Centrum Informacyjnym.  

Marcinkowe Wieści 
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Dzień 3 czerwca 2022 r. to 
klasowa wyprawa do Krako-
wa. Podekscytowani wyru-
szyliśmy w podróż. W Krako-
wie odwiedziliśmy Ogród 
Zoologiczny w Lesie Wol-
skim. Najciekawszą przygodą 
było spotkanie z pawiem, któ-
ry z pięknie rozłożonym ogo-
nem dumnie przechadzał się 
po alejkach. Najbardziej za-
zdrościliśmy pingwinom, któ-
re pławiły się w szklanym 
basenie, a my mogliśmy się 
im tylko przyglądać, marząc 
o wspólnej kąpieli i ochło-
dzie. Kolejnym punktem na-
szej wycieczki był Rynek 
Krakowski. Tutaj wysłuchali-

śmy hejnału, zobaczyliśmy oł-
tarz Wita Stwosza, odwiedzili-
śmy Sukiennice i podziwiali-
śmy Bramę Floriańską. Oczy-
wiści wydaliśmy mnóstwo pie-
niędzy na pamiątki. Odwiedzili-
śmy muzeum w Pałacu Krzysz-
tofory. Tutaj mieliśmy zajęcia, 
na których poznaliśmy krakow-
skie legendy. Za pomocą przy-
gotowanych strojów wcielali-
śmy się w postacie z poznawa-
nych legend. W drodze powrot-
nej do Rytra odwiedziliśmy 
oczywiście Mac Donalda. 
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 7 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Szkoły. W tym dniu społeczność szkolna zgromadziła się w hali 
sportowej aby obejrzeć program artystyczny przygotowany przez 
uczniów klas IV-VII. Uczniowie recytowali  wiersze i śpiewa-
li  piosenki patriotyczne, które upamiętniły poległych w czasie 
II wojny światowej. Uroczystość uświetnił również występ szkol-
nego zespołu regionalnego 
„Rytrzoki”. .     

Przygotowanie uroczystości: mgr 
Iwona Bodziony, mgr Iwona 
Wojtarowicz-Citak, mgr Joanna 
Pałka, mgr Maria Citak, 
mgr Renata Dudczak, mgr Cze-
sława Ryżak, mgr Piotr Kulig. 

Marcinkowe Wieści 
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 Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy 
i nagrody za konkursy przedmiotowe „Kangur” i  „Szkolny kon-
kurs języka angielskiego”. Z okazji Święta Szkoły Radny Powia-
tu Nowosądeckiego pan Marian Dobosz ufundował nagrody dla 
dwóch najlepszych absolwentów sportowców.     
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13 czerwca zaprosiliśmy do 
klasy naszych najbliższych. To 
dla nich przygotowaliśmy 
przedstawienie pt. 
,,Calineczka”. Przy realizacji 
przedstawienia bawiliśmy się 
świetnie. Okazało się, że wśród 
nas mamy wspaniałych akto-
rów. Wszystkim gościom ser-
decznie dziękujemy za przyby-
cie, a naszym mamusiom za 
przygotowanie poczęstunku dla 
wszystkich.  

Marcinkowe Wieści 
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10 maja 2022 r. odbyła się wycieczka klasy 1b i 2b do zamku 
Stara Baśń w Grybowie. Uczniowie mogli przenieść się do cza-
sów naszych średniowiecznych przodków. Pobyt w zamku obfi-
tował w wiele atrakcji. Dziewczynki mogły przymierzyć stroje 
średniowiecznych księżniczek, a chłopcy rycerzy. Wiele emocji i 
nowych doświadczeń dostarczyły zawody – walka na kopie. Wy-
rabianie i pieczenie podpłomyków było ucztą dla podniebienia i 
na zawsze pozostanie w pamięci. [MSz]  
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 17 i 18 maja klasa 7b odwiedziła Wrocław. Zobaczyliśmy 
Stare Miasto – Rynek, Ratusz, Plac Solny, Jatki, Ostrów Tumski: 
Katedrę i pomnik św. Jana Nepomucena. Zwiedziliśmy Zamek 
Książ, palmiarnię, ZOO oraz Afrykarium a także Centrum Eduka-
cji Ekologicznej Hydropolis.  

Marcinkowe Wieści 
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 W dniu 16.05.2022 r. klasa VI udała się na wycieczkę 
klasową „Podkarpackim szlakiem”. Uczniowie mieli okazję zo-
baczyć Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – jeden 
z najcenniejszych drewnianych późnogotyckich kościołów w Pol-
sce i Europie. Największą atrakcją było zwiedzanie Huty szkła w 
Krośnie oraz udział w warsztatach malowania na szkle. 

 

Marcinkowe Wieści 
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Uczniowie z  3a  i b byli na wycieczce w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Wadowicach oraz w Inwałdzie. 

Marcinkowe Wieści 
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 Dnia 13.06.2022 roku klasy 8a i 8b uczestniczyły w pre-
lekcji na temat Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia po-
prowadziła Pani Iwona Szczygieł pracownik parku ds. edukacji. 
Podczas zajęć poznaliśmy historię parku, jego geologie, walory 
przyrodnicze oraz ciekawostki dotyczące flory i fauny. Dowie-
dzieliśmy się, że niedługo siedziba Popradzkiego Parku Krajobra-
zowego będzie na terenie Rytra. Obecnie siedziba parku  mieści 
się na Woli Kroguleckiej. Każdy uczestnik  na koniec zajęć 
otrzymał przewodnik dotyczący parku „Pomysł na wycieczkę” -
TOP10. Zbliżają się wakacje, więc będzie czas, aby poznać 10 
najciekawszych miejsc znajdujących się na terenie parku. Opie-
kun LOP.  

Marcinkowe Wieści 
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 13 maja 2022r na orliku w Brzeznej  rozegrane zostały Mi-
strzostwa Powiatu Nowosądeckiego w piłce nożnej chłopców 
szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży. Naszą szkołę repre-
zentowali chłopcy z rocznika 2007 i 2008. Drużyna wystąpiła w 
składzie: Adam Buczek, Kamil Sotomski, Mateusz Wójtowicz, 
Nikodem Pawlik, Piotr Ogorzały, Michał Gruszczyński, Matteo 
Bartolomeo, Kacper Wielowski. Chłopcy rozegrali dobre mecze, 
jednak nie udało się awansować do dalszych rozgrywek. Gratulu-
jemy postawy i udziału w turnieju. 
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 15.06.2022 r uczniowie naszej szkoły brali udział  w Po-
wiatowych  Igrzyskach Młodzieży w LA, które odbyły się w Na-
wojowej zdobywając tam wiele czołowych miejsc.                                                           
1 miejsce Kamil Sotomski – skok w dal                                                                                                                   
1 miejsce Kamil Sotomski – skok wzwyż                                                                                                             
1 miejsce Helena Pielak – skok wzwyż                                                                                                                   
2 miejsce Mateusz Wójtowicz – bieg 100m,                                                                                                             
2 miejsce Mateusz Wójtowicz – skok wzwyż                                                                                                       
3 miejsce Natalia Żywczak – skok wzwyż                                                                                                          
3 miejsce Seweryn Tomasiak – pchnięcie kulą                                                                                                               
3 miejsce sztafeta chłopców 4x100m/ Kamil So-
tomski, Nikodem Pawlik, Matteo Bartolomeo, 
Mateusz Wójtowicz/                                                                                                           
4 miejsce Gabriela Izworska – pchnięcie kulą                                                                                                         
4 miejsce Natalia Żywczak – bieg 100m                                                                                                              
4 miejsce Piotr Ogorzały – pchnięcie kulą                                                                                                          
4 miejsce sztafeta dziewcząt 4x100m /Natalia Żywczak, Angelika 
Dulak, Emilia Ryżak, Wiktoria Źrołka/ 
GRATULUJEMY!!! 
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24 czerwca- to właśnie dziś roz-

poczynają się upragnione i dłu-

go wyczekiwane wakacje. W 

naszej 

szkole 

odbyły się 

dwie aka-

demie na 

zakończenie roku. Najpierw klasy młod-

sze pożegnały się ze swoimi wychowaw-

cami. Później starsi uczniowie otrzymali 

świadectwa.  
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Było wiele podziękowań, wyróżnień i miłych słów. Gratulujemy 

wszystkim wyników w nauce. Ósmoklasistom życzymy rozwinię-

cia skrzydeł w nowych 

szkołach. Udanego, ale 

przede wszystkim - bez-

piecznego wypoczynku. 
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Zespół redakcyjny: opiekunowie: mgr D.Łękawska, mgr M. 

Fołta, mgr B. Tokarczyk, mgr E. Komar, mgr D.Kulig, mgr J. 
Konstanty 

 
W tym numerze min.:  
                                                                                                                                                                                  

 Konkurs ortograficzny 

 Apel o Papieżu 

 Egzamin Ósmoklasisty 

 Wieści z biblioteki 

 I Komunia Św. 

 Konkurs matematyczny 

 Zbiórka nakrętek 

 Zwyczaje i obyczaje 

 Klub młodego Przyrodnika 

 Dzień Dziecka 

 Wycieczki 

 Wiadomości sportowe 

 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

 


