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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, zespół redakcyjny życzy 

Wam dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha i samych radosnych dni. Życzymy, 

żeby Święta zostały spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a  Nowy Rok był 

jeszcze lepszy niż przemijający 2014. 

Zespół redakcyjny 
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BOŻE NARODZENIE 

 
Boże Narodzenie obok Wielkano-

cy jest najuroczyściej obchodzonym 
świętem. Jest to czas zadumy, refleksji 
w gronie najbliższych osób – sięga 
tradycjami dawnych dziejów. W tym 
czasie konflikty odchodzą 
w zapomnienie, a wszyscy pragną po-
magać innym. Ze Świętami Bożego 

Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich są Ja-
sełka. W naszej szkole odbyły się one 18 grudnia 2014r. W wy-
stawionym przedstawieniu historia narodzenia małego Jezuska 
przeplatała  się ze współczesnością. W rolę Matki Bożej, Józefa, 
pastuszków, królów, gwiazdek,  aniołów i zwykłych ludzi,  wcielili 
się uczniowie klasy III a i III b oraz 
członkowie  scholi. W uroczystości 
wzięli udział uczniowie całej szkoły, 
rodzice, nauczyciele, pracownicy 
szkoły  oraz zaproszeni goście. 

Jasełka wprowadziły nas w miły, świąteczny nastrój. 

Zespół redakcyjny  
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WARTO PRZECZYTAĆ                                       
LUB PODAROWAĆ JAKO PREZENT 

 
Książka pt. „Gwiazd Naszych Wina”, to 

świetna lektura dla młodzieży, jak i dorosłych. 
Opowiada o losach młodej Hazel, która niestety 
jest chora na nowotwór. Choroba jest bardzo 
zaawansowana. Hazel ma już przerzuty do płuc, 
w związku z tym, musi nosić ze sobą butlę z tle-
nem (którą ochrzciła imieniem Philip). Dziewczyna nie żyje jak normalne 
nastolatki w jej wieku. Nie chodzi do szkoły, nie ma przyjaciół. Jej matka 
myśli, że Hazel ma depresję, więc wysyła ją na spotkania  grupy wspar-
cia, gdzie poznaje charyzmatycznego Augusta i wtedy życie dziewczyny 
zmienia się diametralnie… Książka skłania do głębokiej refleksji na temat 
życia i śmierci, choroby i zdrowia, a przede wszystkim jest napisana 
z wielkim humorem, zupełnie inaczej niż książki o tej samej tematyce.  

 
Hanna Zagroba kl. VI a 

 
  

 
                 

NATALIA W KUCHNI 
 
Przepis na szyszki ryżowe, które zawsze się udają! 
 
Składniki:  
2 łyżki masła 
290 g cukierków krówek 
60 g ryżu preparowanego 
 
Sposób przygotowania: 
Na ogniu roztopić masło z cukierkami, energicznie mieszając. 
Dodać ryż i dalej mieszać. Odstawić do lekkiego wystygnię-
cia, następnie wziąć w ręce i formować owalne szyszki. 
RADA: Żeby nic się nie kleiło, należy moczyć co jakiś czas 
ręce w zimnej wodzie.  
 
Szyszki wychodzą przepyszne, idealne na świąteczny stół. Smacznego! 
  

Natalia Sokołowska kl. VI a  
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RYSOWANIE KROK PO KROKU 
Zaprzęg Świętego Mikołaja 

 
1. Szkicujemy sanie oraz zarys renifera. 

 

2. W burcie sań rysujemy półkole. Szkicu-
jemy św. Mikołaja oraz głowę i nogi reni-
fera 

 

3. Reniferowi rysujemy piękne poroże. Mi-
kołajowi dorysowujemy rękę i czapkę, 
a z tyłu na płozach sań-  worek. 

 

4. Kończymy łeb renifera  i głowę Mikołaja. 
Rysujemy lejce i związany koniec  worka. 

 

Natalia Sokołowska kl. VI a 

 
 

ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE 
 

Dnia 27. listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa zorganizowana przez samorząd uczniowski. Na zabawę, 
przybyło wielu uczniów, kilku nawet przebranych.  Samorząd z pomocą 
nauczycieli przygotował konkursy z nagrodami i wróżby. Można było 
zakupić słodkości i napoje, w większości samodzielnie zrobione przez 
uczniów.  Wszyscy świetnie się bawili. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
odbędzie się jeszcze więcej takich zabaw. 

 
Zespół redakcyjny 
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KOLORY MAJĄ WPŁYW NA SAMOPOCZUCIE 

 Kolory potrafią odgrywać ważną rolę w życiu człowieka. Wpływają one na 

nasze samopoczucie. Mogą one działać na nas pozytywnie, jak również i ne-

gatywnie. Warto znać znaczenie poszczególnych kolorów. 

 

Czerwony – kolor,  który wywołuje agresję, ale jednocześnie zwiększa pewność siebie. 

Żółty – sprzyja pracy umysłowej i pobudza naszą pamięć. 

Zielony – zwalcza stres i działa relaksująco.  

Niebieski - sprzyja w podejmowaniu trudnych decyzji i korzystnie wpływa na układ nerwowy. 

Fioletowy - wskazany dla pragnących zgody i miłości, ciszy i spokoju.                

Martyna Maliba kl. VI a 

 

 

ORIGAMI 
Święty Mikołaj 

 
Sprawdź, czy potrafisz!                                                                                                

Zespół redakcyjny 
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KRZYŻÓWKA 

 

1. Przyprawa, która kojarzy się z Bożym Narodze-
niem to… 

2. Merry… 
3. Co wieszamy na choince?  
4. Kto zakłada czerwone ubranie? 
5. Ciągną sanie Mikołaja. 
6. Przez co do domu wchodzi mikołaj?  
7. Co dostajemy pod choinkę? 
 

 

 

Martyna Maliba kl.  VI a 

 

 

GÓRA GROSZA 2014 
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie.” 

 
W dniach 24.11.2014r. – 05.12.2014r. jak co roku przyłączyliśmy się do ak-

cji charytatywnej GÓRA GROSZA. To już XV edycja. Akcję  w naszej szkole pro-
wadził Samorząd Uczniowski. Celem akcji 
było zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną, w 
tym na tworzenie i dofinansowanie domów 
dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, po-

gotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów 
dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
Głównym organizatorem akcji było towarzystwo „ Nasz Dom”. Po 
raz piętnasty akcji patronował Minister Edukacji Narodowej. Na-
sza szkoła zebrała 1675,37zł. 

 
Dziękujemy!!! 

Zespół redakcyjny 
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WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

  W dniach 5 - 19 listopada 2014r. w naszej szkole odbyły się szkolne etapy Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego, Matematyki, Historii, Przyrody i Języka Angielskiego. 
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby: 
 
Język polski 
Kornelia Janczewska 
Rafał Kaczyński 
Tadeusz Kaczyński 
Lidia Kaliszczyk 
Katarzyna Krajewska  
Luiza Maria Lubowicka 
Klaudia Oleksik 
Natalia Sokołowska 
Jakub Mikołaj Śliwonik 
Aleksandra Zawistowska 
Marta Żurawska 
 

 

Matematyka 
Hubert Drewnowski  
Rafał Kaczyński 
 

Przyroda 
Tomasz Jabłoński  
Martyna Maliba 
Klaudia Oleksik 
 

Historia 
Tomasz Jabłoński 
Klaudia Oleksik 
Emilia Stypułkowska 
Dominika Wojciechowska  

Język angielski 
Krzysztof Lutostański 
Piotr Markowski 
Jan Andrzej Milewski  
Zuzanna Wiczołek 
 

 
Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach!!! 
 

Zespół redakcyjny 
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