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 Felieton 

  

 
 Przedświąteczny szał 

 
 Bieganie, szukanie, szperanie i wybieranie. Spytacie: “Co tu się dzieje?”. To przedświąteczny 
szał, bo do świąt zostało tylko kilka dni. Rodzice biegają po sklepach. Matki z listą w ręku szukają 

potrzebnych składników do zrobienia świątecznych potraw. Ojcowie, zamyśleni, główkują, co komu 
kupić pod choinkę. Prezenty to jeszcze nie koniec, teraz tatę czeka trudniejsze zadanie - czas na wy-
bór choinki i dylematy- która większa? która piękniejsza? Jak już zakupy zrobione, to gotowanie, 

choinki ubieranie, domu przyozdabianie i wierszyków wymyślanie. Uff, każdy myśli: “To już koniec 
tej bieganiny...”, a tu jeszcze karp w wannie pływa, pierogi nieposklejane, mak niezmielony. Goście 
tuż za rogiem i pierwsza gwiazdka już prawie na niebie, a my jeszcze niegotowi... Nagle dzwonek do 

drzwi dzwoni i dzieci krzyczą: “To Mikołaj!” - a tu w progu dziadek z długą brodą, radośnie 
uśmiechnięty, za nim babcia stoi. Jesteśmy wszyscy razem, to już święta! 
 

A za rok wszystko zaczyna się od nowa. 
Amelia Sokolnicka 
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 Pasje naszych uczniów 

  

 
 

  

Jazda konna 

 

 Jazda konna to bardzo ciekawy sport, jednak zarezerwowany 
raczej dla odważnych. Sama uprawiam go od 3 lat. Mam także pięć 
swoich zaprzyjaźnionych  rumaków.  

 Konie to bardzo ciekawe zwierzęta i niczym ludzie mają róż-
ne osobowości  i charaktery, dlatego przed rozpoczęciem nauki jazdy 
konnej powinno się poznać  swojego wierzchowca, bo w przeciw-
nym razie nasza lekcja może być dość nieprzyjemna. Nie możemy 
traktować tych zwierząt, jakby niczego nie rozumiały i były nam po-
trzebne jedynie do zabawiania nas. Konie to szybko wyczują i - tak 
jak wspominałam - może to być dla nas bolesne doświadczenie.  

 Jazda konna to nie tylko sport, ale także współpraca między 
dwiema żywymi istotami. Warto więc podkreślić, że jeździectwo nie 
ogranicza się tylko do czasu spędzonego w siodle. Każda dobra 
szkółka kładzie nacisk na to, aby dzieci poznały tajniki opieki nad koniem, w tym nauczyły się wy-
konywać niezbyt przyjemne czynności (czyszczenie konia i sprzętu, dbanie o porządek w boksie 
etc.). To świetna forma nauki odpowiedzialności za zwierzę, co bezpośrednio przekłada się na roz-
wój naszej wrażliwości oraz  podejścia do obowiązków szkolnych.  

 Co ciekawe, konie również wykorzystywane są do hipoterapii (jako metoda rehabilitacji osób 
dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami). Kontakt z koniem zapewnia poprawę napięcia mięśnio-
wego, korekcję wad postawy, zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach, wspo-
maga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.  

 Na bazie własnych doświadczeń zachęcam każdego do poznania tych cudownych zwierząt.       

 

                                                                                   Zuzanna Wietecka   
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 Konkursy: 

  

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu z 1. numeru gazetki szkolnej: 

 
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:  

Julia Szmyt kl. 5a, Zuzia Kanigowska kl. 4a oraz klasa 2b. 
 

Prawidłowa odpowiedź to: 

Na zdjęciu umieszczonym na okładce rozpoznaję panią Ilonę Dygus.  
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 
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 Z życia szkoły 

 Nasza społeczność szkolna  w ciągu 
tygodnia poprzedzającego  Narodowe Święto 
Niepodległości podjęła szereg działań, których 
celem było uświadomienie młodemu pokole-
niu, jak ważna jest pamięć historyczna i tożsa-
mość narodowa. 
Każda z klas miała możliwość przypomnienia 
sobie najważniejszych informacji związanych 
z tym świętem, takich jak: przyczyny upadku 
Rzeczypospolitej, nierówną walkę wielu poko-
leń Polaków z zaborcami czy okoliczności po-
wrotu naszej Ojczyzny na mapy Europy. Pod-
jęto również refleksję nad tym, w jaki sposób 
dziś przejawia się patriotyzm. 
Uczniowie rozwiązywali quizy interaktywne, 
escape roomy, zagadki, oglądali filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne, a także tworzyli 
własnoręcznie flagi i kokardy narodowe oraz dekorowali sale lekcyjne. Nie zabrakło również pa-
triotycznej muzyki i piosenek. 
Starsze klasy wzięły udział w szkolnej grze terenowej “Listy od przodków”, dzięki której ucznio-
wie mogli poczuć się bezpośrednimi uczestnikami minionych wydarzeń. 
Centralnym punktem naszego świętowania był uroczysty apel, który przygotowała pani Beata Ko-
rytkowska. Wystąpili w nim uczniowie klasy 7a, 7b oraz 8d. Całość występu została ubogacona 
pięknymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem pani Kingi 
Żabik. Oprawę tworzyła prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Annę Tomasińską 
Apel odbył się bez udziału publiczności. Dziękujemy Julii Tylińskiej, uczennicy klasy VIII b za 
pomoc w nagraniu uroczystości. 
Zapraszamy do obejrzenia trzyczęściowej relacji z podjętych działań. 

Anna Tomasińska
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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 Z życia szkoły 

 Koniec listopada i początek grudnia to czas, aby przenieść się w zaczarowany świat magii 
i wróżb. Te magiczne dni były okazją do radosnych zabaw i wróżb, w czasie których dzieci mo-
gły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość (oczywiście z  dużym  przymrużeniem oka). Do za-
bawy włączyły się klasy: 4a, 4b, 4c i 7b. 
 Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia z kub-
ków i wielu innych przepowiedni z wróżbą na przyszłość.  Uczniowie wzięli udział również w 
wielu atrakcyjnych zabawach integracyjnych, które odbyły się przy ich ulubionej muzyce.  

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE 
 
 Wolontariusze działający w Szkolnym 
Kole Wolontariatu postanowili dzisiaj wyrę-
czyć Świętego Mikołaja, obdarowując wszyst-
kich uczniów, nauczycieli i innych pracowni-
ków szkoły słodkimi pierniczkami. Przygoto-
wania do tego dnia trwały już od piątku, kiedy 
to pięknie pachnące ciastka zostały polukro-
wane, ozdobione i zapakowane przez wolon-
tariuszy i opiekunów Koła. 
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przy-
łączyli się dziś do wspólnego świętowania, 
ubierając się na czerwono lub zakładając 
świąteczne czapki. 

Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary 
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Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Trzeba go nosić, gdy zapadnie zmrok. 
2. Przecięcie się w jednym poziomie dróg. 
3. Np. zakazu, nakazu. 
4. Ten pan dba o bezpieczeństwo innych. 
5. Przyjeżdża do rannej osoby. 
6. Idąc poboczem lub jezdnią, pieszy jest zobowiązany iść… stroną drogi. 
7. Tym zatrzymujemy rower. 
8. Znajdują się w niej rzeczy, dzięki którym możemy udzielić pierwszej pomocy. 
9. Zawsze należy mieć przynajmniej jeden … hamulec. 
10. Uczestnik ruchu, który porusza się chodnikiem. 
11. To światło mówi: „Możesz przejść na drugą stronę ulicy”. 
12. Dla pieszych inaczej zebra. 
13. Sygnał ostrzegawczy zamontowany na kierownicy roweru. 
14. Pierwsze prawo jazdy to karta … 
15. Są dwa w rowerze, a cztery w samochodzie. 
16. Może być asfaltowa lub brukowa. 
17. Może być niebezpieczny, np. w prawo. 
18. Jeżdżą po niej samochody. 

Julia Polańska  
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Kącik sportowy 

 

 
  

ZŁOTA PIŁKA 2021 
  

  
 Złota Piłka zawsze 
emocjonuje każdego kibi-
ca piłki nożnej. Po rocznej 
przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa 
plebiscyt "France Foot-
ball" powrócił. O to tro-
feum walczyli przede 
wszystkim  Robert 
Lewandowski i Ar-
gentyńczyk Lionel Messi. 
 Robert Lewan-
dowski zajął drugie 
miejsce i został najwyżej 
sklasyfikowanym Pola- 
kiem w historii tego 
plebiscytu. 
Wiele argumentów za 

zdobyciem Złotej Piłki w 

2021 roku przemawiało za 

Lewandowskim. W 2020 

roku napastnik Bayernu 

razem z Bawarczykami wygrał wszystko, co było do wygrania w piłce klubowej, zostając najlepszym 

strzelcem Bundesligi, Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec. Z kolei w 2021 roku „Lewy” pobił legendar-

ny rekord Gerda Muellera, strzelając 41 goli w jednym sezonie ligowym. Oprócz tego śrubuje rekord 

w liczbie strzelonych bramek w jednym roku kalendarzowym i jest na czele klasyfikacji strzelców 

Bundesligi i Ligi Mistrzów. Niestety, to nie wystarczyło, a Złota Piłka, która jest przyznawana od 

1956 roku, powędrowała ostatecznie do  Lionela Messiego, rekordzisty w tym plebiscycie( z siedmio-

ma takimi nagrodami na koncie).  

Robert Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku podczas poniedziałko-

wej gali magazynu "France Football". 

W tym roku kalendarzowym, licząc wszystkie rozgrywki, Lewandowski zdobył już 64 bramki. 

Natomiast w okresie, który brano pod uwagę ( od 1 stycznia do 24 

października), zapisał na swoim koncie 54 gole. 

 

 - Jestem bardzo dumny, będąc tutaj. Prawie dwa lata 

po trudnym czasie, okresie pandemii. Bardzo cieszę się, że tu-

taj wróciłem. Zawsze w polu karnym jestem gotów strzelić go-

la. Dziękuję też moim trenerom i kolegom, bez nich to nie było-

by możliwe - przyznał Lewandowski, który podziękował rów-

nież swoim bliskim za wsparcie. 

  
Informacje wyszukała i przygotowała: 

Wanessa Bogusz  
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Warto Przeczytać 

 
 

 
 

 

 
Poleca: Luiza Rosłońska  

 

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata” 

         Mario Vargas Llosa 

Serdecznie zachęcamy do lektury. 

 Tytuł: Psiego najlepszego, czyli był sobie 
pies na święta. 

Autor:  W.Bruce Cameron 

Opis:  Josh Michaels bardzo się zdenerwo-
wał, kiedy zorientował się, że sąsiad 
zostawił mu pod drzwiami ciężarną 
suczkę Lucy. Jednak nie jest w stanie 
oprzeć się urokowi jej prześlicznych 
oczek i postanawia przygarnąć zwie-
rzaka. Kiedy na świat przychodzą 
niesforne szczeniaczki, Josh postana-
wia zgłosić się po pomoc do schroni-
ska. Tam poznaje niejaką Kerri. Nie-
bawem między bohaterami rodzi się 
głębsze uczucie, a co do szczeniacz-
ków … , to przeczytajcie sami. 
  
  
  

 Tytuł: Opowieść wigilijna 

Autor: Charles Dickens 

Opis:  Opowiadanie Charlesa Dickensa od 
lat cieszy się niesłabnącym powodze-
niem, zwłaszcza w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia. Warto wiedzieć, że 
oryginalny tytuł brzmi: Kolęda prozą. 
Opowiadanie jest przekładane na 
wiele języków, wystawiane w tea-
trach oraz pokazywane na dużym 
ekranie. Tę książkę powinien znać 
każdy. Bohaterem opowieści jest 
Ebenezer Scrooge, niezwykle skąpy 
człowiek, który nie uznaje świąt Bo-
żego Narodzenia. Co takiego się sta-
nie, że zmieni zdanie? Przeczytajcie 
sami.   
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Warto obejrzeć 

 
 

 

 
 

Poleca: Martyna Jasińska  

 

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów, 

 a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?" 

           Stephanie Mayer 

 Tytuł: Kronika Świąteczna 

Gatunek: familijny/komedia/przygodowy 

Produkcja: USA 

Reżyseria: Clay Kaytis 

Obsada: Kurt Russell, Judah Lewis, Darby 
Clamb, Goldie Hawn, Judah Lewi i in. 

Opis: Film opowiada o perypetiach rodzeń-
stwa: Kate i Teddy’ego, które chce ko-
niecznie „przyłapać” św. Mikołaja. Kie-
dy się im to udaje, rozbijają przypadko-
wo sanie i święta Bożego Narodzenia 
stoją od znakiem zapytania. Czy uda im 
się naprawić swój błąd? Czy święta się 
odbędą i czy będą tak samo magiczne 
jak wszystkie inne? Przekonajcie się sa-
mi, oglądając film wspólnie ze swoją 
rodziną. 

 
 
 

Tytuł: Ekspres Polarny 

Gatunek: familijny/animacja/fantasy 

Produkcja: USA 

Reżyseria: Robert Zemeckis 

Obsada: Tom Hanks, Daryl Sabara, Nona Gaye, 
Eddie Deezen, Peter Scolari i in. 

Opis: Film przedstawia historię 8-letniego 
chłopca, który powątpiewa w istnienie 
Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego 
Narodzenia  konduktor zabiera go w 
podróż na Biegun Północny do siedziby 
św. Mikołaja. Podczas jazdy chłopiec 
zaprzyjaźnia się z trójką dzieci, przeży-
wa z nimi różne przygody i, co najważ-
niejsze, odzyskuje wiarę w magię świąt 
i Mikołaja.  Ciekawostką jest, że 
"Ekspres Polarny" jest obecnie jednym 
z najdroższych filmów animowanych, 
jakie kiedykolwiek powstały. 
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Palce lizać 

 

 
  

Dziś proponujemy babeczki, które swoim wyglądem powodują,  
że mamy ochotę przenieść się  do czarodziejskiej „Krainy lodu”.  

Zalecamy również zaśpiewać piosenkę „Mam tę moc”  
z tego cudownego i jakże chętnie oglądanego filmu.  

 

 
Magiczne babeczki z „Krainy lodu” 
 
250g mąki 
1 szkl. cukru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

kilka kropli aromatu waniliowego 
2 jajka 
pół szkl. oleju 
1 szkl. mleka 

 
Wymieszać suche składniki, oddzielnie wymieszać 
mokre i ze sobą połączyć. Przekładać do foremek 

wyłożonych papilotkami i piec 20 minut  
w temp. 200°C. 

 

Krem: 
500 ml śmietany kremówki 

2 łyżki cukru pudru 
kilka kropli niebieskiego barwnika spożywczego 

posypka 

 
Śmietanę ubić z cukrem, wymieszać z barwnikiem. 

Po wystudzeniu babeczek udekorować  

bitą śmietaną i posypać posypką. 

 

 
   Pomysł, wykonanie i zdjęcia: Lena Daniszewska  
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Boże Narodzenie 

 

 
  Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku . W tradycji chrześcijańskiej jest 

to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa i stała uroczystość liturgiczna przypadająca 

na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie 
czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.  
 Istnieje wiele tradycji świątecznych i przedświątecznych przygotowań, np.: ozdabianie oraz 

lukrowanie pierników, generalne sprzątanie, dekorowanie domu wewnątrz i na zewnątrz kolorowymi 
lampkami, bombkami, gałązkami. Co roku na stół wigilijny wystawiamy 12 potraw nawiązujących 
do 12 apostołów . Należą do nich m. in.  

 karp 
 kapusta z grochem i grzybami 
 makowiec 

 barszcz z uszkami 
 pierogi z grzybami 
 piernik 

 kutia 
 kompot z suszu 
 moczka 
 kompot z suszonych owoców 

(śliwki, jabłka, gruszki) 
 makiełki 
 ryba po grecku (ryba pokryta gotowaną, 

potartą marchewką) 
 Według  tradycji zasiadamy do kola-
cji, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiaz-

da . Na początku należy podzielić się opłat-
kiem i złożyć sobie życzenia .Po kolacji do 
dzieci przychodzi Święty Mikołaj i zostawia 

prezenty. Święta jednak nie polegają tylko na 
prezentach, ale przede wszystkim jest to ma-
giczny i wspaniały czas spędzony z rodziną.    

Oliwia Jastrzębska  

 

ROZWIĄŻ REBUSY  
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Kalendarz nietypowych świąt: 

 styczeń 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p w ś c p s n 

31. 
Dzień  

Iluzjonistów 

    1.  
Nowy 

Rok 

2. 
Dzień  
Ptysia 

3. 
Dzień   

Słomki  
do Picia 

4. 
Światowy 

Dzień  
Braille’a 

5. 
Światowy 

Dzień  
Hipnoty-

zmu 

6. 
Dzień   

Filatelisty 

7. 
Dzień  

Dziwaka 

8. 
Dzień  

Rotacji  
Ziemi 

9. 
Dzień   

Ligi  
Ochrony 

Przyrody 

10. 
Dzień  

Sprzątania 
Biurka 

11. 
Dzień  

Wegetarian 

12. 
Dzień  

Całowania 
Złotowło-

sych 

13. 
Dzień  

Wzajemnej 
Adoracji 

14. 
Dzień  
Osób  

Nieśmiałych 

15. 
Dzień  

Wikipedii 

16. 
Dzień  

Pikantnych 
Potraw 

17. 
Dzień  

Wszystkich 
Fajnych 

18. 
Dzień  

Kubusia  
Puchatka 

19. 
Dzień  

Popcornu 

20. 
Dzień  

Miłośników 
Sera 

21. 
Dzień  

Przytulania 

22. 
Dzień 

Ostrego 
Sosu 

23. 
Dzień  
Pisma  

Ręcznego 

24. 
Międzynaro-
dowy Dzień 

Edukacji 

25. 
Dzień  

Kryptologii 

26. 
Dzień 

Transplan-
tacji 

27. 
Dzień Pa-

mięci o Ofia-
rach Holo-

kaustu 

28. 
Dzień  
Lego 

29. 
Dzień  

Składanki 
i Łami-
główki 

30. 
Dzień  

Rogalika 
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