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Rys. Emilia Myśliwiec, Va

Szkolna sonda
Poniżej zamieszczamy wyniki sondy przeprowadzonej wśród uczniów klas IV-VII, którzy udzielili
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy ubierasz w domu choinkę?
tak – 66 odpowiedzi
nie – 7 odpowiedzi
2. Czy wzięłaś/ wziąłeś udział w akcjach charytatywnych „I ty możesz
mieć czerwoną czapkę” lub „Góra Grosza”?
tak – 44 osób
nie – 29 osób
3. Czy pomagasz rodzicom przygotowywać kolację wigilijną?
tak – 54 uczniów
nie - 19 uczniów
Sondę przeprowadziły: Maja Szykuła, Weronika Wróbel, VI
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Wywiad numeru
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią Magdaleną Szostek, która od września
bieżącego roku jest pedagogiem w naszej szkole.
- Czy zawód pedagoga jest trudny?
- Zdecydowanie tak. Praca pedagoga to piękne, ale zarazem trudne zajęcie. Zmienia się
rzeczywistość, dzieci często potrzebują pomocy w nauce i w rozwiązywaniu swoich
problemów.
- Co jest ciekawego w tym zawodzie? Co sprawia Pani najwięcej satysfakcji?
- Bardzo lubię poznawać nowych ludzi, mieć kontakt z nimi, a właśnie zawód pedagoga
pozwala mi na to. Najwięcej satysfakcji mam z tego, jak patrzę na uczniów, którzy chcą
poprawić swoje zachowanie i starają się zdobywać lepsze oceny. Cieszy mnie, jak chociaż
jedna osoba na sto chce zmienić się na lepsze. Oznacza to, że moja praca ma sens. Warto się
starać nawet dla tej jednej osoby.
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
- Od zawsze marzyłam o aktorstwie. Niestety, przyznaję, zabrakło mi w tamtym czasie
odwagi. Wiadomo, żeby wybić się spośród innych, trzeba mocno walczyć. Dzisiaj więc, jako
pedagog, mogę powiedzieć innym, że warto walczyć o swoje marzenia.
- Jakie jest Pani ulubione zwierzątko? Czy ma Pani jakieś zwierzęta?
- Tak, mam psa buldoga. Przyznam, że początkowo byłam niezadowolona, bo to obowiązek i
chaos, ale szybko się przekonałam, że pies jest kolejnym członkiem rodziny.
- Czy wierzy Pani w Świętego Mikołaja?
- Oczywiście, a czy w ogóle ktoś nie wierzy? Wiara w Mikołaja jest czymś fantastycznym,
dodaje świętom uroku.
- Co chciałaby Pani dostać od Świętego Mikołaja?
- Mam nadzieję, że podczas tych świąt spełni się moje marzenie i otrzymam coś
wartościowego. Ale zostanie to moją tajemnicą, bo bardzo bym chciała, żeby Mikołaj mnie
wysłuchał i nie chcę zapeszyć.
- Jak wspomina Pani swoje święta Bożego Narodzenia z dzieciństwa?
- Najbardziej lubiłam pobyt u mojej babci. Tam czas jakby się zatrzymywał i czuć było tę
świąteczną magię. Babcia piekła pączki,
a do dwóch z nich wkładała pieniążki.
Kto wylosował podczas Wigilii pieniądz,
mógł spodziewać się bogactwa w
nadchodzącym roku. Jak dotąd, nie
udała mi się ta sztuka, ale nie tracę
nadziei. Może tym razem będę bogata?
- Dziękuję Pani za ciekawą rozmowę.
Życzę Pani spełnienia marzeń i wielu
sukcesów w pracy pedagogicznej.
Wywiad przeprowadziła Milena Legenc, Va
Rys. Ola Jakubowska, Weronika Kielar, VIII
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I ty możesz zostać poetą!
Pierwsze wiersze uczennic klasy IIa
Dla mnie słodziutki.
Lubi psocić, rozrabiać i zajadać.
Często figluje,
Ale i tak go po łebku całuję.
Ewa Dzioba

Nasza klasa
Nasza klasa fajny zespół.
Gramy razem wszyscy wespół.
Wszyscy razem się wspieramy
i wzajemnie pomagamy.
Nasza Pani uczy nas,
dopinguje cały czas.
Wiktoria Chrobak

Zwierzyniec
Małpka fika,
konik bryka.
Kotek rudy
ucieka do pieska budy.
Skacze żabka i rechocze,
a kogut pieje na płocie.
Krówka pyszne mleko daje,
a dziadziuś jej sianko podaje.
Świnka chrumka w chlewiku,
a piesek myśli o patyku.
Owieczka wełnę nam daje
na ciepłe czapki i szale.
Kurka jajka znosi,
a babcia do domu je przynosi.
Króliki długie uszy mają,
jak kicają, to nimi podrzucają.
Wielki paw stroszy piórka
i straszy nimi Jurka.
Mała myszka serek wcina,
aż jej się ogon wywija.
Amelia Zagórska

Rodzina
Moja rodzina jest kochana,
i wczoraj ulepiliśmy bałwana.
Bałwanek jest wielki jak mój brat,
i mama we włosach miała kwiat.
Tata się z tego bałwana śmieje
i każdy od tego bałwanieje.
Wszyscy z tej zabawy szczęśliwi byli,
a na koniec śnieżki liczyli.
I tak to bywa w mojej rodzinie,
jak w najlepszym filmie w dobrym kinie.
Zuzanna Drachus
Mój kot
Mam kotka Kikusia,
Chociaż nie chciała go moja mamusia.
Kotek jest szary, malutki,

W zdrowym ciele zdrowy duch!


Jest podłużna i pomarańczowa. Króliczki ostrzą sobie na niej zęby. Czy wiesz co to?


Ten biały napój daje zdrowie.
Nie możesz zgadnąć? Kotek ci powie.



Jest czerwony i okrągły. Ma najwięcej witamin C, K, B, PP. Czy wiesz, co warto zjeść?




Raz ugryzę ja, raz ugryzie jeż. Radzę tobie ugryźć też.

Ma kolorowe kółeczka,
Wygląda jak sukieneczka.
Zimą, gdy będę chora,
Sok z niej siły mi doda.

Zagadki przygotowała Liwia Mazur, IIb
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Warto przeczytać!
WYPRAWA WOJENNA ALKA
(ciąg dalszy)
Aleksander po zaledwie paru tygodniach w wojsku odniósł kilka niespodziewanych
zwycięstw nad Szwedami. Wyżsi dowódcy doceniali jego talent i szybko nadawali mu nowe
odznaczenia, co złościło magnatów, którzy uważali go za prostego żołnierza bez żadnej rodowej
historii.
Alek nie przejmował się tym i wciąż marzył o najważniejszym tytule – Hetmana Wielkiego
Koronnego oraz oczywiście o spotkaniu Stefana Czarnieckiego. Może nie dogadywał się z
magnatami, ale znalazł wielu przyjaciół z uboższej szlachty, która również miała takie same
poglądy i zasady jak on.
W końcu jednak ruszył na poważniejszą wyprawę. Miał zdobyć twierdzę opanowaną przez
Szwedów gdzieś w okolicach Inflant (dzisiejsza Łotwa i Estonia). Był odpowiedzialny za działanie
armat, które ostrzeliwały zamek. Szwedzi jednak zawzięcie się bronili i nawet ostrzeliwanie nic nie
dawało. Na domiar złego była zima, więc armaty nie mogły stacjonować na lodzie, co utrudniało
całą akcję. Mimo to Aleksander chciał spróbować i wraz ze swoimi kolegami przesunęli działo
bardzo blisko lodu.
- Alek, stój, lód się załamie!!! - krzyknął jeden z oficerów.
Chłopak jednak nie słuchał i strzelał dalej. Chciał za wszelką cenę zdobyć twierdzę. Niestety, lód
zaczął pękać i armata wpadła do wody, a Alek ledwo uszedł z życiem. Szwedzi ukrywający się w
fortecy, obserwując to wydarzenie, pomyśleli, że to specjalne działanie, podstęp, który miałby
odwrócić ich uwagę. Zdawali sobie też sprawę z poniesionych strat i - nie myśląc długo - poddali
twierdzę.
A to wszystko dzięki przypadkowemu wypadkowi Alka, który stał się bohaterem dnia. Jego
pierwsza większa wyprawa zakończyła się niespodziewanie zamiast klapą - wielkim sukcesem!
Miron Mirosław, VII

Żegnaj, koraliku!
(Opowiadanie na podstawie książki Marii Kruger pt. „Karolcia”)
Moją ulubioną przygodą Karolci i Piotra było rozstanie dzieci z koralikiem.
Karolcia miała wypowiedzieć ostatnie życzenie. Przyszła do Piotra i chciała z nim
porozmawiać na ten temat. Piotr zaproponował, żeby znalazła się jego szczotka do czyszczenia
butów, a Karolcia marzyła o nowej lalce. Kolega doradził, że lepiej będzie spełnić życzenia
wszystkich mieszkańców na osiedlu, niż spełnić jedno marzenie. Karolci spodobał się pomysł
Piotra. Zapytała go, czy ma jakieś marzenie, ale chłopiec chciał tylko zobaczyć radość
mieszkańców. Karolcia wypowiedziała życzenie i wszystkim mieszkańcom osiedla spełniły się ich
marzenia.
Bardzo mi się podobała ta przygoda, ponieważ jest pouczająca i ma wesołe zakończenie.
Warto pomagać innym, niż myśleć tylko o sobie. Zachowanie Karolci i Piotra jest godne podziwu.
Małgorzata Miąsik, IIIa
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Kącik religijny
Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok kościelny. "Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła" - to
temat programu duszpasterskiego na najbliższe lata. Chcemy pochylić się ku zagadnieniom przeżywania
Mszy Świętej oraz świadomego i pobożnego w niej uczestniczenia. Dziękujmy codziennie Panu Jezusowi za
Chleb Eucharystyczny, który jest naszym pokarmem w drodze do nieba i nie zapominajmy jak najczęściej
Go przyjmować.

Boże Narodzenie tuż tuż. Jesteś gotowy na spotkanie z Dzieciątkiem, Jego Matką i Opiekunem?
Teraz mały quiz.

Stwórca

Stróż, nasz niewidzialny opiekun

Adwentowa świeca Maryjna

Wydarzenie z Betlejem, Boże …

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim radosnego i pełnego głębokich
przeżyć spotkania z Dzieciątkiem w skromnej i ubogiej stajence.
Anna Borowik, katechetka
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Is it a GOOD IDEA to watch YouTube very often?
Yes, it is very GOOD IDEA! Arichtecture is a GOOD IDEA!
Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o kanale YouTube „Arichtecture is a GOOD IDEA”, który
pokazał mi mój tato. Kanał ten prowadzony jest przez Radosława Gajdę oraz Natalię Szcześniak. To duet
warszawskich architektów i wykładowców, którzy w bardzo przystępny i przyjazny sposób opowiadają
czym jest architektura i otaczający nas świat.
Jeżeli chciałbyś poznać ciekawe zabytki, dowiedzieć się czegoś o stylach architektonicznych albo z
czego i po co buduje się wysokie drapacze chmur, to ten kanał jest zdecydowanie dla Ciebie. Na kanale tym
możesz także poznać wiele ciekawostek z dziedziny sztuki.
Ja sam, oglądając ten kanał, dowiedziałem się między innymi, jak zabezpieczono elektrownię atomową w
Czarnobylu, gdzie podziała się Bursztynowa Komnata, co dalej po pożarze Katedry Notre Dame w Paryżu,
jak zbudowano Wenecję albo czym się różni Partenon od Panteonu.
Bardzo lubię GOOD IDEA, oglądnąłem wiele odcinków, a największe wrażenie zrobił na mnie ten o
Muzeum Katyńskim w Warszawie. To niewielki zespół budynków należący do Muzeum Wojska Polskiego,
który dzięki wielu przemyślanym zabiegom projektantów robi na zwiedzających ogromne wrażenie.
Budynek ten dostał nagrodę East Centric Architecture Triennale Award, tzn. został uznany za najlepszy
publiczny budynek w Europie. Bardzo chciałbym w przyszłości odwiedzić to miejsce.
Jeżeli choć trochę interesujesz się otaczającym Cię światem, historią, sztuką i architekturą, bardzo
polecam Ci ten kanał. Do usłyszenia!
Adam Miąsik, IV

Matematyczne łamanie głowy

P
Przygotował Radosław Bereś, kl. VII
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To i owo ze świetlicy
Obchody Niepodległości
Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obejrzeliśmy program
artystyczny specjalnie przygotowany na ten dzień. Mogliśmy zapoznać się ze znaczeniem i
historią tego święta. W trakcie pogadanki dowiedzieliśmy się, czym jest Ojczyzna,
przypomnieliśmy sobie znaczenie naszych symboli narodowych. Wykonaliśmy prace
plastyczne związane z tym świętem. Oczywiście nie mogło zabraknąć kotylionów, które
zawisły na naszych piersiach.

Śladami polskich legend
Jak powstała Warszawa? Komu i jak udało się wygrać z Bazyliszkiem? Kto pokonał Smoka
Wawelskiego? Czego zażądała Złota Kaczka w zamian za bogactwo? Co stało się z Popielem i jego żoną?
Gdzie jechali Lech, Czech i Rus? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w polskich podaniach i
legendach. W każdy czwartek Pani Elżbieta Szara - opiekun biblioteki szkolnej - zaprasza nas do siebie, by
poczytać nam wybrane legendy z różnych regionów naszego kraju. Omawiając treść utworów, poszerzamy
wiadomości na temat ich bohaterów i historii Polski, dzielimy się naszymi odczuciami. Poznaliśmy już
historię o Smoku Wawelskim, legendę o Lechu, Czechu i Rusie, ale także o poznańskich koziołkach z
wieży ratuszowej. Nasze zajęcia mają charakter czytelniczo – plastyczny, więc nie mogło
zabraknąć prac plastycznych. Przy dźwiękach muzyki spod naszych rąk powstały orły
białe – symbol naszej Ojczyzny, wykonaliśmy koziołki z rolek po papierze toaletowym.
Na zajęciach poznaliśmy także mniej znaną, ale jakże ciekawą legendę o gdańskich
lwach. Oczywiście podsumowaniem zajęć była praca plastyczna przedstawiająca właśnie
lwy. Pracowało nam się wyśmienicie! Grudzień to czas kojarzący się przede wszystkim ze świętami.
Dlatego też pierwsze grudniowe zajęcia z cyklu „Śladami polskich legend” rozpoczęła legenda „O
toruńskich piernikach”. Po jej wysłuchaniu ochoczo zabraliśmy się do wykonania pracy plastycznej. Tym
razem malowaliśmy pierniki, ale nie farbami, tylko przyprawami. Na naszych pracach zagościł cynamon,
imbir, kurkuma, pieprz czarny i kolorowy, ziele angielskie, goździki, anyż no i przede wszystkim przyprawa
piernikowa. Zabawa była znakomita!

Zajęcia kulinarne
W świetlicy, podobnie jak w ubiegłym roku, są organizowane zajęcia kulinarne, w których bardzo
chętnie uczestniczymy. Dowiadujemy się, jak wykonać dobre, pożywne i przede wszystkim zdrowe
jedzenie. Na przełomie listopada i grudnia piekliśmy przeróżne ciastka. Kruche ciasteczka to pyszności,
które można zrobić w każdej chwili, niezależnie od pory roku. Te wspaniałe przysmaki rewelacyjnie
smakują z aromatyczną herbatą albo mlecznym koktajlem. Kruche ciasteczka mogą robić wszyscy: i starsi,
i młodsi. Przed świętami Bożego Narodzenia na zajęciach kulinarnych wyczarowywaliśmy pierniki. Wyszły
przepiękne. Przy ich dekorowaniu bawiliśmy się wyśmienicie. Pierniki na pewno będą cieszyć się
ogromnym zainteresowaniem na Kiermaszu Świątecznym.

Andrzejki
W piątek 29 listopada nasza świetlica zamieniła się w salon wróżb i czarów. Od dawien dawna dni
od świętej Katarzyny do świętego Andrzeja to czas poznawania przyszłości. Dla wielu to czas
bardzo ważnych wyborów, a dla nas to pretekst do dobrej zabawy! Tak więc odbywały się
wróżby, losowania, lanie woskiem i andrzejkowe tańce. Jedni dowiadywali się, że w przyszłości
będą strażakiem, inni zaś, że w najbliższych dniach czeka ich niespodzianka. Były czarownice,
wróżki, czarodzieje, koty.
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Konkursy
W naszej świetlicy organizowane są przeróżne konkursy. W listopadzie uczestniczyliśmy w
konkursie fotograficznym pt. „Jesień w obiektywie”. Napłynęło bardzo dużo prac, wszystkie
były piękne i pełne pomysłów. Ukazywały, jak nasza przyroda zmienia się w ciągu tej pory
roku. Jury długo dyskutowało nad przyznaniem nagród. W końcu został ogłoszony werdykt.
Zwycięzcami konkursu zostali: Zofia Kajzar, Zuzanna Drachus, Aleksandra Płonka, Patrycja
Zagórska, Daria Konefał. Zostały przyznane także wyróżnienia. Otrzymali je: Alan Bauman,
Julia Redzimska, Aleksander Miąsik, Hubert Jagustyn, Milena Legenc. Miło nam
poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs sportowo – plastyczny pod hasłem „ULUBIONA
DYSCYPLINA SPORTU”. Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac o tematyce sportowej. Jednym z
kryteriów konkursu było to, że praca miała mieć formę przestrzenną, dlatego większość została wykonana z
plasteliny. Były piękne i pomysłowe, więc jury miało duży kłopot z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie
zostały przyznane cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: Kacper Bawelski, Zuzanna Drachus,
Karol Warzocha i Amelia Zagórska. Pozostali uczestnicy konkursu dostali drobne upominki.

W świątecznym klimacie
6 grudnia naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość - ŚWIĘTY MIKOŁAJ!
Wszyscy Go kochamy i czekamy na Niego z ogromną niecierpliwością. Wcześniej
napisaliśmy do Niego listy z pozdrowieniami i oczywiście z prośbą o wymarzone
prezenty. W końcu dotarł do nas. Przyjęliśmy Go z wielką radością. Rozdał nam
prezenty, porozmawiał z nami, a następnie poszedł w świat z aniołami. Przed nim
jeszcze sporo pracy…
9 grudnia w naszej szkole, podobnie jak w latach ubiegłych, został zorganizowany
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przygotowała go nasza świetlica. Można na nim nie tylko oglądać i
podziwiać rękodzieło wykonane przez nas, naszych Rodziców i Grono Nauczycielskie, ale także zrobić
małe przedświąteczne zakupy. Z dumą prezentowaliśmy nasze prace. Jak zwykle ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się pierniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ część z nich zrobiliśmy na zajęciach
kulinarnych. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych zostanie przeznaczony na zakup materiałów
plastycznych, a także na nowe gry i zabawki, które powiększą naszą świetlicową kolekcję. Wszystkim,
którzy nam pomogli w zorganizowaniu kiermaszu, z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biały puch
Torba Św. Mikołaja
Zwierzę Św. Mikołaja
Jaki jest Mikołaj?
Msza w noc wigilijną
Potrawa wigilijna
Krzyżówkę przygotowała Lenka Sierżęga, Ia
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Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT!
Dzięki poniższemu testowi możesz sprawdzić, czy na pewno umiesz mówić
poprawnie po polsku. Przed Tobą znajduje się kilkanaście zadań. Musisz wybrać poprawną
odpowiedź spośród dwóch możliwości: a) lub b). POWODZENIA!
Poprawne odpowiedzi znajdziesz na ostatniej stronie gazetki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

a) Wielu turystów spędza urlop w Zakopanym.
b) Wielu turystów spędza urlop w Zakopanem.
a) Rozmawiałem z przyjacielami o moich wakacyjnych planach.
b) Rozmawiałem z przyjaciółmi o moich wakacyjnych planach.
a) Dziś w autobusie była kontrol biletów.
b) Dziś w autobusie była kontrola biletów.
a) Będę uczniem liceum imienia Marii Konopnickiej.
b) Będę uczniem liceum imieniem Marii Konopnickiej.
a) Alicja obrała dojrzałą pomarańczę.
b) Alicja obrała dojrzałego pomarańcza.
a) Proszę panią, która godzina?
b) Proszę pani, która godzina?
a) Czytam książkę Marii Rodziewiczównej.
b) Czytam książkę Marii Rodziewiczówny.
a) Po lekcjach poszedłem prosto do domu.
b) Po lekcjach poszłem prosto do domu.
a) Lubię pić mleko z kakaem.
b) Lubię pić mleko z kakao.
a) Czytałem interesujący artykuł o Indianach.
b) Czytałem interesujący artykuł o Indianinach.
a) Każdy kierowca musi przestrzegać przepisy drogowe.
b) Każdy kierowca musi przestrzegać przepisów drogowych.
a) Nie wszyscy rozumieją zasady ortograficzne.
b) Nie wszyscy rozumią zasady ortograficzne.
a) Do ciasta należy dodać półtorej szklanki mąki.
b) Do ciasta należy dodać półtora szklanki mąki.
a) Czy mogę wziąść książkę z czytelni do domu?
b) Czy mogę wziąć książkę z czytelni do domu?
a) Kierowca wlał benzynę do karnistra.
b) Kierowca wlał benzynę do kanistra.
a) Nie lubię kisielu!
b) Nie lubię kiślu!
a) Po wycieczce wróciliśmy do szkoły.
b) Po wycieczce wróciliśmy z powrotem do szkoły.
a) Mnie się to nie podoba!
b) Mi się to nie podoba!
a) Napisz ten cytat w cudzysłowiu.
b) Napisz ten cytat w cudzysłowie.
a) W tłumie było ciasno, wiec cofnąłem się do tyłu.
b) W tłumie było ciasno, więc cofnąłem się.
a) Dobrze mi szło, więc kontynuowałem rozpoczętą myśl.
b) Dobrze mi szło, więc kontynuowałem dalej rozpoczętą myśl.
Przygotowała: p. Elżbieta Szara
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Test „Z polszczyzną za pan brat” - poprawne odpowiedzi: 1-b, 2-b, 3-b, 4-a, 5-a, 6-b, 7-b, 8-a, 9-b, 10-a, 11b, 12-a, 13-a, 14-b, 15-b, 16-a, 17-a, 18-a, 19-b, 20-b, 21-a

Wstrząs mózgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ryba spożywana podczas wigilii
Pomocnik Mikołaja
Ozdobione drzewko iglaste
Domek z lodu
Ciepłe okrycie zimowe
W tym mieście urodził się Jezus
Ludowa pieśń o Bożym Narodzeniu
Michalina Sakra, IIIb

1. Polskie góry
2. Ciągną sanie Świętego Mikołaja
3. Prowadziła pasterzy
4. Miejscowość, w której urodził się Jezus
5. Jest nim Jezus
6. Jeden z darów trzech króli
7. Wigilijna ryba
8. W nim Maryja położyła małego Jezusa
9. Zamarznięta woda
10. Przynosi prezenty
11. Uroczysta kolacja
12. Dom z lodu
13. Pasterze pasą je na hali
Mikołaj Leśko, IIIb
1. Zakładasz je na ręce, gdy
jest zimno
2. Mieszka w igloo
3. Pada w zimie
4. Leżał na nim Jezus w
żłóbku
5. Zimowe wakacje
6. Opiekun Jezusa
7. Pierwsi powitali małego
Jezusa
Amelia Czarnik, IIIb
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