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Wesołe kolędy wiatr swawolnie niesie,  

Drzewa wesoło szumią w lesie...  

Po świecie wieść się rozchodzi:  

„Słuchajcie – Boże Narodzenie 

nadchodzi!”  

Najświętsza Panna porodziła Dziecię!  

Jak duża jest radość w sercu, sami wiecie!  

Biały śnieżek za oknem prószy,  

Mikołaj wkrótce w drogę wyruszy.  

Zielonej choinki srebrzysty blask…  

Dzwonią dzwoneczki, bo już jest czas,  

By życzyć wszystkim błogosławieństwa Bożego,   

Uśmiechu dla każdego i zdrowia pełnego.  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!  

 

 

 

 

 



 

Wydarzenia 
 
 

 

„Dzień Niepodległości” 

 
5 listopada w szkole obchodziliśmy Święto 

Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji 

przyszliśmy do szkoły ubrani na galowo.  

Na godzinie wychowawczej oglądaliśmy 

prezentację i odśpiewaliśmy hymn Polski. 

Wykonawcami programu artystycznego byli 

uczniowie klas 5 a, b i c oraz nauczyciele Pani 

Fortuna, P. Kucińska,  

P. Milanowska i P. Reszczyńska. 

 

Oliwia Zagajewska 

 

 

 

 
Dzień Życzliwości 

 
 W ostatni piątek listopada został 

zorganizowany szkolny Dzień Życzliwości. 

Organizatorzy mieli na celu przekazanie 

pozytywnej energii wszystkim w szkole. Tego 

dnia uczniowie oraz nauczyciele założyli 

ubrania w kolorze żółtym i rozmawiali na temat 

dobroci wobec innych. Można też było obejrzeć 

film nagrany przez zerówki. Całe wydarzenie 

zorganizował wolontariat szkolny 

o nazwie ,,Serce sercu” a jego hasło 

brzmiało ,,uśmiech - podaj dalej”.  

 
Redakcja 

 

 

 

 

Konkursy, konkursy, konkursy… 

 
 Tej jesieni uczniowie Szkoły Podstawowej 

mieli szansę wziąć udział w kilku konkursach 

plastycznych. 

 Odbył się konkurs plastyczno-ekologiczny 

„Moja ekorodzina” (zwycięzcy: I-Malina Rosa, 

II-Oliwia Misiak, III-Alan Wójcicki, Olivia 

Wójcicka); konkurs „Pierwsza pomoc – 

pomogę, bo mogę, bo potrafię” (zwycięzcy: I-

Lena Kosińska, II-Jakub Gmurek, III-Tobiasz 

Ciuksza). Gratulujemy wszystkim 

nagrodzonym! 

Redakcja

 

 

 

 

 

 



       

 
 

Tradycji niech stanie się zadość! 

 
Jak co roku w naszej szkole są 

organizowany konkursy świąteczne: 

  Dla klas 4-8 na kartkę 

bożonarodzeniową (w języku polskim lub 

angielskim, termin składania prac: 21 grudnia) 

Dla wszystkich uczniów na ozdobę 

świąteczną (bombkę, choinkę, stroik czy 

wieniec, termin składania prac: 19 grudnia). 

Zachęcamy do udziału! 

 

Redakcja
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Recenzja książki Brandona Mulla pt. „Baśniobór”  

 

 
 

Przedstawiam Wam recenzję książki 

Brandona Mulla pod tytułem „Baśniobór”. 

Powieść ta jest interesująca, tajemnicza 

i nadzwyczajna w całej swojej niezwykłości. Gdy 

przeczytałam ostatni tom z tej serii, byłam 

bardzo smutna z powodu zakończenia mojej 

przygody. Mojej, gdyż czytając tę opowieść, 

przenosimy się do magicznego świata razem 

z bohaterami.  

 Niezwykły świat Baśnioboru… To tam 

rozgrywa się cała historia. Wróżki, satyrowie, 

centaury, trolle i czarownice… Tyle istot się tam 

czai, że aż… Ale chwila, chwila. Jakich istot? 

Gdzie znajdziesz wróżki? Lub czarownice? No 

bo przecież… Nawet siedmiolatek wie – nie 

istnieją! No tak. Tak myśli przeciętny dzieciak 

z ulicy. Ta, jasne – myślicie sobie. Przecież nie 

ma żadnych dowodów na to, że w lesie czają się 

pół osły, pół ludzie. Ale właśnie o to chodzi… 

książki przenoszą nas do świata magii, gdzie to 

wszystko może się wydarzyć!   

 Wróżki. Są piękne, kapryśnie 

i zazdrosne. Mają wysoką samoocenę i latami 

przeglądają się w lustrze. Gdy się złapie jedną z 

nich i przetrzyma od zachodu do wschodu 

słońca, zamienia się w diablika, czyli paskudną, 

brzydką i upadłą wróżkę. W takiej postaci 

nienawidzi siebie tak samo, jak wróżki się 

uwielbiają.   

 Czarownica. W tej opowieści moją uwagę 

szczególnie zwróciła ta o imieniu Muriel. Miała 

swoją kukiełkę-sługę, Mendigo. Muriel była 

uwięziona za pomocą sznurka z węzłami. 

Spełniała czyjeś życzenie za każdym razem, 

kiedy ten ktoś rozwiązał jeden supeł.   

 Satyrowie. Są… Moment. Czy ja się nie 

zagalopowałam? Przecież Wy musicie sami 

przeczytać tę książkę! Jak Wam już wszystko 

powiem, to nie będzie w żaden znany nam 

sposób interesująca. No to co? Biegniecie do 

biblioteki? No ja myślę! Ale pamiętajcie: „Nikt, 

kto tu wchodzi, nie wyjdzie niezmieniony / 

nieuprawnionym wstęp wzbroniony pod karą 

obrócenia w kamień”.  

 Ja przeczytałam już całą serię 

„Baśnioboru”, gdyż tak mnie 

zauroczyła… A Wy? Która część się Wam najba

rdziej spodobała? 

Kalina Staszewska  
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Co wspólnego ma Kraków z Harrym Potterem?  

  

 

Moja pierwsza zagraniczna 

wycieczka odbyła się do Rumunii. Byłam wtedy 

w pokoju z moją koleżanką Hanią. Miała ona 

pierwszą część „Harrego Pottera”. Wtedy 

jeszcze nie wiedziałam, co to dokładnie za 

książka. Pod koniec tego wyjazdu ja skończyłam 

czytać moją książkę, którą zabrałam z domu. 

Hania zaproponowała, że na czas drogi mogę 

poczytać jej książkę. Wtedy zaczęła się moja 

przygoda z tą fascynującą lekturą. Kiedy 

dojechaliśmy na miejsce byłam już w połowie 

książki. Zaczęłam szukać w domu różnych 

części „Harrego Pottera”.  

W wieku dziewięciu lat przeczytałam 

wszystkie siedem części. Byłam przeszczęśliwa, 

gdy moja dorosła już siostra zgodziła 

się obejrzenie wraz ze mną filmy. Zaczęłam 

kupować różne gadżety i poszerzałam 

moją wiedzę na temat tej serii. Całkiem 

niedawno znalazłam kawiarnię 

o nazwie ,,Dziórawy Kocioł”. Stwierdziłam, że 

muszę ją odwiedzić. Po wielu prośbach rodzice 

w końcu się zgodzili. Wszystko było już ustalone. 

Jedziemy do Krakowa.  

W środę dziesiątego listopada późnym 

wieczorem dotarliśmy do hotelu. Nazajutrz po 

śniadaniu i krótkim zwiedzaniu udaliśmy się do 

kawiarni moich marzeń. Zaraz po wejściu 

zauważyłam zawieszone pod sufitem listy. 

Oprócz listów były też książki owinięte 

światełkami. Był tam sklepik z różnymi 

rzeczami, które nawiązywały 

do Harrego Pottera. Można było zakupić 

również eliksiry, które po wstrząśnięciu mieniły 

się brokatem. Najbardziej popularny napój, 

czyli piwo kremowe, można było wypić na 

miejscu na ciepło bądź zimno, albo zabrać do 

domu w eleganckiej półlitrowej butelce. 

Wszystkie napoje były bezalkoholowe.  

 

Wystrój magiczny. Myślę, że jest 

to miejsce, do którego z chęcią pojechałby każdy 

fan komórki pod schodami.  

Antosia 
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Recenzja filmu ,,Grinch’’ 

 

 

Film animowany ,,Grinch’’ został 

wyreżyserowanymprzez Yarrowa Cheneya oraz  

Scott’a Mosiera,  powstał w 2018r. i był 

emitowany w kinach, obecnie jest dostępny 

na wszelakich stronach internetowych.   

Ogólne wrażenie z filmu jest bardzo 

dobre. Moją uwagę przyciągnęła między 

innymi naprawdę dobra jakość animacji, 

zarówno wszelakie detale oraz szczegóły,  jak 

i znana wielu osobom historia Grincha, która 

została lekko odświeżona na potrzebę 

filmu. W animacji można było usłyszeć 

wiele dobrych utworów muzycznych i piosenek. 

Moim zdaniem reżyserzy zrobili kawał dobrej 

pracy, co prawda schemat jest powielony, lecz 

nadal ciekawy, świetne pomysły na pokazanie 

miasteczka Ktosiów i domu Grincha sprawiały 

wrażenie, jakby to była zupełnie inna historia. 

Występuje kilku bohaterów, których można 

pokochać od pierwszego spojrzenia, np. piesek 

Max czy renifer. W animacji nie było zbędnej 

agresji i obraźliwych dialogów jak 

w filmie Ron’a Howard’a.  

 

Zgadzam się z ocenami krytyków. 

Co prawda animacja jest ciekawa, 

ale temat Grincha jest trochę oklepany i wielu 

osobom już znany.  

Film animowany ,,Grinch’’ bardzo mi się 

podobał. Świetna i bardzo dopracowana 

animacja oraz dobra, lecz trochę oklepana, 

historia. Myślę, choć dobrze się spisali, według 

mnie dało się to zrobić lepiej. Bardzo polecam 

obejrzeć tę animację.  

Kuba Jaroszkiewicz 

 

 



8 
 

 

7 ciekawostek świątecznych o których mogłeś nie wiedzieć  

1. Najbardziej popularną kolędą jest „Cicha 

noc”, która została przetłumaczona na ponad 

300 języków.  

2. W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty 

Mikołaj, ale również Aniołek, Gwiazdor 

czy Gwiazdka.  

3. Według statystyk 1 na 3 mężczyzn czeka 

z zakupami pod choinkę aż do Wigilii.  

4. Niektóre ogrody zoologiczne zbierają choinki 

i używają ich jako pożywienia dla zwierząt.  

5. Pierwsze sztuczne drzewka świąteczne 

powstały w Niemczech.  

6.W 2016 roku na przedmieściach stolicy Sri 

Lanki stanęła 73 metrowa choinka z prawie 

600 tysiącami światełek LED.  

7. W średniowieczu choinki były przystrajane 

jabłkami. 

  

Sebastian

  

 

Kącik kulinarny 

 

Przepis na pierniczki świąteczne 

 

 

Przygotuj:  

- 200 g mąki pszennej,  

- 200 g mąki żytniej (najlepiej pełnoziarnistej),  

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,  

- 2-3 jajka,  

- szklankę cukru pudru,  

- pół kostki masła, roztopionego lekko 

przestudzonego,  

- 4 łyżki płynnego miodu z dobrej pasieki,  

- 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika.  
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Zagnieć wszystkie składniki, z powstałego ciasta 

wykrawaj pierniczki dowolnych kształtów. 

Blachę wyłóż papierem do pieczenia, pierniczki 

wstaw do nagrzanego piekarnika ok. 

180°C, piecz przez ok. 10-15 minut, aż się 

pięknie zarumienią. Pierniczki po wystudzeniu 

możesz dekorować według własnego 

upodobania, np. lukrem.  

Kalina

 

 

 

PRZEKĄSKA SYLWESTROWA 

Tortilla zwijana z szynką i serem  

 

Składniki:  

• tortilla  

• szynka  

• ser żółty w plasterkach  

• serek twarogowy  

• trzy łyżki oliwek   

• szczypta oregano i pieprzu  

• Wykałaczki  

 

Wykonanie:  

Na każdej tortilli 

rozsmarowujemy puszysty serek twarogowy. 

Równomiernie nakładamy szynkę, plasterki 

żółtego sera (po 2 sztuki na tortillę) oraz oliwki 

zielone (1 łyżka posiekanych oliwek 

na tortillę).   

Ponownie lekko smarujemy serkiem 

twarogowym.  

Posypujemy lekko szczyptą oregano i świeżo 

zmielonym pieprzem.  

Każdą tortillę zwijamy, a następnie owijamy 

w folię spożywczą.   

Wkładamy do lodówki na minimum godzinę.  

Gdy wyjmiemy tortille z lodówki, kroimy je 

w cienkie plasterki i nabijamy w wykałaczki.  

Magda  
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Suchar świąteczny 

 
Co robi matematyk w święta? 

Zadania z gwiazdką. 

 

 

Są święta Bożego Narodzenia. 

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 

-Mamo, choinka się pali. 

-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". 

Po chwili Jasiu znów przychodzi: 

-Mamo, a teraz firanka się świeci 

 

 

 
Nauczyciel wyjaśnia uczniom: 

- Ciepło powoduje powiększanie się 

przedmiotów, natomiast zimno powoduje  ich 

kurczenie. Ktoś da mi jakiś przykład? 

Jasio: 

- Latem wakacje trwają 2 miesiące, a zimą 2 

tygodnie. 

 
 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. 

Mikołaja: 

"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę 

i kolejkę elektryczna." 

Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem, gdyż Jasio nie napisał adresu do 

Mikołaja. 

Postanawiają przeczytać list. 

Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego życzenia. 

Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło tylko na piłkę 

i klocki. 

Wysyłają prezenty do Jasia. 

Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają: 

"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę kolejkę to pewnie te Panie z poczty 

ukradły". 

 

Ogłoszenia 

Świąteczna przerwa: od 23.12.2019 do 2.01.2020 😊 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,co-robi-matematyk-w-swieta
https://kawaly.tja.pl/dowcip,co-robi-matematyk-w-swieta
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib_uqbgrvmAhVL8aYKHV4_DSAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwitek.pl%2Fozdoby-swiateczne%2Fozdoba-swiateczna-sniezynka-srebrna.html&psig=AOvVaw2YbJ57KS8DDB67Coz_T4rk&ust=1576614834605424
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib_uqbgrvmAhVL8aYKHV4_DSAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwitek.pl%2Fozdoby-swiateczne%2Fozdoba-swiateczna-sniezynka-srebrna.html&psig=AOvVaw2YbJ57KS8DDB67Coz_T4rk&ust=1576614834605424
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjnrekhLvmAhUKyaYKHbGRACMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fregata.pl%2Fpoznaj-sw-mikolaja-3-dniowa-wycieczka-rodzinna-do-laponii-juz-od-750e%2F&psig=AOvVaw0mbhJ3KJZexkCQvOYHM5S8&ust=1576615302283702
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjnrekhLvmAhUKyaYKHbGRACMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fregata.pl%2Fpoznaj-sw-mikolaja-3-dniowa-wycieczka-rodzinna-do-laponii-juz-od-750e%2F&psig=AOvVaw0mbhJ3KJZexkCQvOYHM5S8&ust=1576615302283702
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