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Cześć!  

W poniedziałkowy poranek/w poniedziałkowe popołudnie witają Was reporterki radia 
Gadu – Gadu! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Na początku audycji pragniemy serdecznie pogratulować Katarzynie Żółkiewicz  

i Stanisławowi Politowiczowi, uczniom klasy 7b - za uzyskanie zaszczytnego tytułu finalisty 

Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego!!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Podsumowując wyniki  szkolnego konkursu Calligrams - I miejsce uzyskała Amelia 

Kaczmarczyk z klasy 6d, II miejsce przypadło Katarzynie Żółkiewicz z klasy 7b, natomiast 

III miejsce otrzymał Mikołaj Warias z klasy 4d. Gratulujemy!!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Pozowicach odbył się Gminny 

Konkurs Folklorystyczny  „Kolbergowskie Strofy”. Montaż słowno-muzyczny „W drodze 

na zrękowiny” wywołał zachwyt publiczności, a jury doceniło oryginalne ujęcie tematu, 

przyznając naszej szkole 2 miejsce! Gorące brawa należą się  zespołowi aktorskiemu  

z klasy 4c w składzie: Gabriela Błaszczyk, Amelia Czekaj, Emilia Piasecka, Julia Guzik, 

Radosław Łachman, Szymon Zwijacz, Szymon Gawron i Bartosz Kisielewski.  

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom, pani Karolinie Jedleckiej za 

scenariusz i reżyserię, pani Dorocie Banach za oprawę plastyczną i panu Robertowi 

Budzyniowi za piękną muzykę do przedstawienia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zachęcamy wszystkich uczniów z klas od 1 do 7 do rozwiązywania wiosennych 

zagadek. Na 2 piętrze umieszczone są zdjęcia roślin i zwierząt. W sali nr 16 dostępne są 

atlasy i przewodniki, z których można skorzystać, aby rozpoznać gatunki ze zdjęć. 

Odpowiedzi prosimy wrzucać do oznaczonego pudełka. 

Miłej zabawy!!! 

 

 

 

 

 



 

Na pewno wszyscy wiecie, że hałas jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Już  

w dziewiętnastym wieku Robert Koch, znany lekarz i bakteriolog powiedział: Nadejdzie 

dzień, gdy człowiek będzie musiał walczyć z bardzo niebezpiecznym wrogiem swego 

zdrowia – z hałasem – tak samo, jak kiedyś walczył z cholerą i dżumą. 

Poziom hałasu mierzy się w jednostce o nazwie decybel. Hałas na poziomie 

powyżej 75 decybeli powoduje nadciśnienie, zaburzenia pracy żołądka i wrzody, wzrost 

adrenaliny, przyspiesza starzenie się. Hałas powyżej 90 decybeli to osłabienie i ubytek 

słuchu, a 130 decybeli to granica bólu. A czy wiesz, jaki jest poziom hałasu na naszym 

korytarzu szkolnym …? 

Pan Robert Budzyń przeprowadził pomiar głośności i wynik jest 

zdecydowanie za wysoki. To około 80 - 85 decybeli! 

Dlatego bardzo prosimy wszystkich uczniów o zachowanie ciszy  

w czasie cichych przerw, aby nasz słuch służył nam jak najdłużej.  Ciche 

przerwy to środa po 2 i po 7 lekcji. Zapraszamy również wszystkich uczniów, którzy chcą 

spędzić przerwę w ciszy - w środę o 11:45 do strefy ciszy - sala 10.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za uwagę ………………………………………………………………. 


