
 

Wywiad z emerytowanymi nauczycielami - Zofią i Józefem Szymczyk - czytaj str. 2 - 3 

 

Listpad - Grudzień|2019/2020 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Już kilka miesięcy nauki na nami... 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Czas, który powinniśmy spędzić z 
rodziną i bliskimi. 
 Pamiętajmy, że prezenty nie są 
najważniejsze, a chwile spędzone w 
gronie bliskich.  
 Na święta Bożego Narodzenia oraz 
na nadchodzący nowy 2020 rok dużo 
radości, chwil spędzonych szczęśliwie z 
rodziną oraz pomyślności życzy redakcja 
gazetki szkolnej '' Prześwietlacz ''.  
 
 A w tym numerze, przepisy na 
rozgrzewające napoje, coś bardzo 
przydatnego o tej porze roku. Następnie 
kilka pomysłów na zabawy zimowe, 
ciekawostki o Kenii... Oraz wiele, wiele 
innych ciekawych artykułów.  
 
Zachęcam do przeczytania!  
 
 

Natalia Wójcik – redaktor naczelna 
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Wywiad z emerytowanymi nauczycielami  
- Zofią i Józefem Szymczyk  

 
 Witamy serdecznie! Daria Dutka, 
Natalia Wójcik i Kinga Zielińska, jesteśmy 
redaktorkami szkolnej gazety „Prześwietlacz” 
Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Państwem 
wywiad? 
 

Z.,J.Sz.: Oczywiście, bardzo chętnie.  
 

D.D.: Co skłoniło państwa do wyboru zawodu 
nauczyciela? 
 

Z.,J.Sz.: Od zawsze mieliśmy zamiłowanie do 
dzieci i chcieliśmy przebywać wśród nich podczas 
lekcji, wycieczek, zajęć dodatkowych lub 
przeróżnych konkursów oraz olimpiad. 
Stwierdziliśmy, że jest to ciekawa praca, dlatego 
postanowiliśmy podjąć ją bez zastanowienia się, jak 
będzie wyglądać nasza przyszłość. Chcieliśmy, aby 
dzieci pod naszymi skrzydłami i naszą opieką, 
osiągały wysokie wyniki, zarówno w dziedzinie 
sportowej, jak i naukowej. 
 

N.W.: Jak wspominają państwo lata pracy? 
 

Z.,J.Sz.: Wspominamy je bardzo dobrze. Czas, 
który spędziliśmy w szkole, był dla nas obojga 
krótkim, niezwykle miłym wspominkiem. 
Podsumowując, czterdzieści lat przeminęło z 
wiatrem. 
  

K.Z.: Czy trudno było państwu przejść na 
emeryturę? 
 

Z.,J.Sz.: Owszem, było bardzo trudno, ponieważ 
oboje lubiliśmy ten zawód. Pracowaliśmy w 
różnych placówkach, gdzie przyzwyczailiśmy się 
do pracy z dziećmi. Jednak w zagórzańskiej szkole 
spędziliśmy najwięcej czasu. 
 

D.D.: Czy mają państwo kontakt z 
współpracownikami z tamtych lat? 
 

Z.,J.Sz.: Tak, naturalnie. Spotykamy się na różnych 
spotkaniach okolicznościowych organizowanych 
w szkole w Zagórzanach. Mamy mnóstwo 
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N.W.: Czy uważają państwo, że młodzież się 
zmieniła? 

 

Z.,J.Sz.: Naszym zdaniem młodzież się zmieniła. Jest 
obecnie o wiele bardziej operatywna i uzdolniona. 
W związku z tym, że świat się rozwija, dzieci uczą się 
coraz więcej nowej technologii, co skutkuje większą 
wiedzą 
 

K.Z.: Co sądzą państwo o zagórzańskiej 
młodzieży? 
 

Z.,J.Sz.: Zagórzańska młodzież jest bardzo miła i 
kulturalna. Zawsze nas miło witają w swoim gronie, są 
życzliwi. Mają szacunek do starszych osób, co się 
bardzo chwali. 
 

D.D.: Czy wróciliby państwo do pracy w szkole? 
 

Z.,J.Sz.: Po tylu latach przerwy nie. Jednak 20 lat 
przerwy robi dużą różnicę. Eksperymentalnie 
moglibyśmy wrócić na pół etatu, przypomnieć sobie 
wspaniałe lata pracy. 
 

N.W.: Czy mają państwo jakieś wyjątkowe 
wspomnienia? 
 

Z.,J.Sz.: Oczywiście, posiadamy same miłe i dobre 
wspomnienia. Z każdego roku pamiętamy o jakiejś 
ciekawej sytuacji. Pamiętamy o młodzieży, z którą 
praca sprawiała nam dużo radości i zabawy. 
 

K.Z.: Czy lubi pani dalej robótki ręczne? 

 

Z.,J.Sz.: Oczywiście, nadal to kocham. Wszystkie 
ozdoby, które dekorują mój dom, wykonuję 
własnoręcznie. Jest to dla mnie świetna zabawa, która 
relaksuje. Przypominają mi się wtedy lata pracy, 
spędzone w świetny sposób. 



 Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
-  o b c h o d z o n a 
c o r o c z n i e  1 
l i s t o p a d a 
uroczystość ku czci 
wszystkich zmarłych 
chrześcijan, którzy 
osiągnęli zbawienie 
i w wiecznym 

szczęściu przebywają teraz w niebie. W tym 
wyjątkowym dniu uczestniczymy w uroczystej mszy 
świętej, a następnie odwiedzamy groby naszych 
bliskich zmarłych. Już wcześniej przygotowujemy je 
do tego święta. Dokładnie czyścimy nagrobki, 
przystrajamy bieżnikami oraz chryzantemami 
symbolizującymi śmierć, ale i także wieczne 
szczęście w niebie. Zapalamy znicze. Światło, 
często rozdmuchiwane przez jesienny wiatr, 
symbolizować ma naszą wiarę w to, że po śmierci 
dołączymy do naszych bliskich, którzy uprzedzili 
nas w życiu wiecznym. W szczególności 2 listopada, 
w Dniu Zadusznym, powinniśmy pamiętać 
o duszach przebywających w czyśćcu. Odbywają 
tam karę nałożoną przez Boga, jednak marzy im się 
szczęście w niebie, ponieważ choćby minuta 
w czyśćcu jest gorsza niż największe cierpienie na 
Ziemi. Możemy im pomóc, zyskując za nie odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami, do których 
należą: nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii 
Świętej, modlitwy: ,,Ojcze Nasz", "Zdrowaś 
Maryjo" oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego, a 
także wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet 
lekkiego. Dzięki spełnieniu tych warunków, 
możemy pomóc jednej duszy osiągnąć szczęście 
wieczne. Cmentarze napawają nas wszystkich 
smutkiem i zadumą, jednak w głębi serca 
powinniśmy pamiętać, że nastąpi dzień, kiedy 
wszyscy zmarli zmartwychwstaną. 

 
Kinga Zielińska 
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D.D.: Czy zaszły jakieś wizualne zmiany 
w szkole? 
 

Z.,J.Sz.: Tak, zdecydowanie. Podczas naszych lat 
pracy w szkole moje warunki pracy były tragiczne. 
Musiałam tworzyć na stołach stolarskich. Otaczał 
mnie złom, maszyny były w bardzo złym stanie. 
Wszystko wykonywaliśmy ręcznie. Jeśli chodzi 
o miejsce do uprawiania sportu, zmieniło się 
diametralnie. Boisko szkolne, które kiedyś było 
tylko trawiaste, teraz jest także żużlowe. 
 
D.D., N.W., K.Z.: Serdecznie dziękujemy 
Państwu za przeprowadzony wywiad. 
 
Z.,J.Sz.: Również dziękujemy. 
 

 
Daria Dutka 

Natalia Wójcik 
Kinga Zielińska 

Wszystkich Świętych 



 Wig i l i a 
to jeden z 
n a j b a r d z i e j 
wyczekiwanych 
wieczorów w 
ciągu roku. To 
właśnie wtedy, 

24 grudnia dostajemy prezenty, spędzamy czas 
z rodziną i spożywamy wigilijne potrawy. Często 
nawet nie zauważamy, że ten dzień wypełniony 
jest różnorakimi tradycjami. Przecież prawie 
każdy zostawia miejsce dla nieznanego gościa, na 
stole króluje 12 potraw, a w salonie dumnie 
prezentuje się choinka. Kto z nas nie je barszczu 
z uszkami, karpia czy pierogów z kapustą. 
Musimy pamiętać, że te tradycje to nie wszystko. 
Przecież jest to święto chrześcijańskie, więc 
koniecznie zaczynamy wieczerzę od modlitwy 
i dzielenia się opłatkiem, podczas tego 
oczywiście składamy sobie życzenia. To jednak 
nie wszystko, co czyni ten dzień takim 
wyjątkowym. Ważna jest też oprawa, ogień w 
kominku, wspólne śpiewanie kolęd czy dzieci 
skaczące z radości na samą myśl o prezentach, 
które na nich czekają. To jest właśnie duch świąt. 
Niestety nie wszędzie na świecie jest tak pięknie, 
na przykład w Wielkiej Brytanii czy Holandii w 
ten dzień chodzi się do pracy. Dla nas byłoby to 
nie do pomyślenia. Cieszmy się więc z tego, że 
żyjemy w Polsce i czerpmy garściami z tych 
świąt. Spędźmy je należycie i nie kłóćmy się, bo 
tak jak mówi przesąd, spotkają nas różne 
nieszczęścia. Wesołych Świąt! 
 

Jakub Lewiński 
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Wigilia 

Dyskoteka  

 Dnia 21 listopada, tj. czwartek, w naszej 
szkole została zorganizowana dyskoteka 
andrzejkowa. Rozpoczęła się o godzinie 16:00 i 
trwała pełne 4 godziny. Uczniowie klas VIII i VII 
zajęli się przygotowaniem piosenek na ten dzień, a 
nad całokształtem nagłośnienia czuwał ksiądz 
Wojciech Dudzik. Nasza dyskoteka obfitowała w 
przeróżne zabawy, zaczynając od klasycznego 
pociągu, przez roztańczone kaczuszki, aż do 
wyjątkowo zaciętych gorących krzeseł. Z inicjatywy 
samorządu uczniowskiego zbierane były pieniądze, 
które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 
grającego. Rada Rodziców wyraziła inicjatywę 
przygotowania zapiekanek, które sprzedawane były 
uczniom, co stało się powodem ogólnego 
entuzjazmu. Wszystkim wyśmienicie smakowały! 
O godzinie 20:00 uczniowie udali się do swoich 
domów. Zabawa ta na długo pozostanie w naszej 
pamięci i sercu! 
 

Kinga Zielińska 

Andrzejki  

 Andrzejki obchodzimy w nocy z 29 na 30 
listopada. Jest to noc, w której odprawiamy wróżby. 
Niektórymi z zabiegów magicznych są: 
- losowanie przyszłego męża lub żony - na sercu 
wypisuje się imiona męskie lub damskie i wbija 
szpilkę. Przekłute imię należało do przyszłej 
połówki 
- losowanie przedmiotów o wyjątkowym  znaczeniu 
np. różaniec - zakonnica, pieniądz - bogactwo, 
obrączka - zbliżający się ślub, listek - 
staropanieństwo 
- wlewanie wosku przez dziurkę od klucza - rysy 
przyszłego męża lub jakiś przedmiot związany 
z jego pracą, życiem 
- kolejnym ze zwyczajów było układanie butów 
kobiet w stronę drzwi. Tej, której pierwsze obuwie 
dotarło do wyjścia, ma szanse na szybki ślub 
 

Daria Dutka 



 W środę 20 listopada bieżącego roku do 
naszej szkoły przyjechała pani podróżnik, która 
należy do grupy „Trzask”. Na pierwszej lekcji 
wszyscy uczniowie zgromadzili się w sali 
gimnastycznej. Byliśmy bardzo podekscytowani i 
ze zniecierpliwieniem oczekiwaliśmy na 
rozpoczęcie prelekcji. Nareszcie pani podróżnik 
zaczyna opowiadać o Kenii, państwie położonym 
we wschodniej Afryce. Na pierwszym zdjęciu 
prezentacji widzimy Nairobi, stolicę państwa. 
Widok jest przerażający. Ilość śmieci leżących na 
ulicach jest ogromna. Spowodowane jest to 
brakiem koszy. Na szczęście prędko przenosimy 
się do Mombasy, znanej z pięknych i ciepłych plaż 
z ogromną ilością palm. Dodatkowo ta 
krystalicznie czysta i ciepła woda sprawia, że 
tysiące turystów każdego roku, przyjeżdżają tylko 
po to, by się w niej wykąpać. Kolejnym 
przystankiem naszej wirtualnej podróży są parki 
narodowe, czyli wielkie safari. W związku z tym, 
dowiadujemy się o Afrykańskiej Wielkiej Piątce, 
czyli najgroźniejszych zwierzętach żyjących na 
terenach tego wielkiego kontynentu. Często o nich 
słyszymy, jednak nie są to jedyni mieszkańcy 
terenów parku. Przecież nie możemy zapomnieć o 
żyrafach, nosorożcach czy antylopach gnu. One 
też są powodem popularności takich egzotycznych 
wycieczek. Można na nich spotkać wielkie koty 
leżące na ulicach oraz stada bawołów. Dzięki 
różnorodności zwierząt i roślin, zdjęcia zapierają 
dech w piersiach. Na terenie parków oprócz 
zwierząt żyje jeszcze coś innego: Masajowie. 
Plemię zamieszkuje te tereny od wieków. 
Poznaliśmy ich kulturę, zwyczaje oraz 
zobaczyliśmy jak wygląda ich codzienność. 
Dodatkowo można było dotknąć, a nawet 
przymierzyć ich stroje. Wywarło to na nas 
ogromne wrażenie. Jedyne co nam, uczniom 
pozostaje, to czekać na kolejne spotkanie z 
podróżnikiem. Mamy nadzieje, że nastąpi to już 
niedługo. 
 

Jakub Lewiński 
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 Sylwester - obchodzona corocznie 31 
grudnia wigilia Nowego Roku. W ten dzień ludność 
z całego świata żegna Stary Rok, przede wszystkim 
poprzez huczne zabawy i bale, wznoszenie toastów 
wraz ze szczerymi i gorącymi życzeniami oraz 
dzięki kultowym już sztucznym ogniom i petardom, 
które w magiczny sposób rozświetlają ciemne niebo 
na wiele pięknych kolorów. Samo święto narodziło 
się na przełomie XIX i XX wieku, jednak już 
w wielu krajach pojawiły się lokalne zwyczaje 
przeżywania nocy sylwestrowych. Między innymi w 
Danii zeskakuje się z krzesła o północy, co według 
przesądów ma przynieść szczęście w 
nadchodzącym roku. Za to w Hiszpanii od 1909 
roku wraz z każdym uderzeniem zegara zjada się 
jedno winogrono. Aczkolwiek można śmiało rzec, 
że w wielu państwach, tradycyjnym trunkiem jest 
wtedy szampan. 
Życzę wszystkim udanego Sylwestra i szczęśliwego 
Nowego Roku! 
 

Kinga Zielińska 

 

Sylwester  

Kenia - spotkanie z podróżnikiem 



Jak rozgrzać się w zimie? 

 Zimowe napoje smakują wyśmienicie, gdy za 
oknem ściska mróz. Pite w ciepłej atmosferze, 
najlepiej przy kominku, wprowadzają w błogi stan i 
relaksują. Spróbujcie wykonać je samodzielnie. 

 
Kompot z jabłek 

Składniki: 
 1 kg jabłek 
 8 szklanek wody 
 kawałek kory cynamon 
 imbir w kawałku 
 6 goździków 
 5 łyżek miodu 
 pół szklanki rodzynek 
Jabłka obieramy, kroimy w kawałki, usuwając gniazda 
nasienne. Gotujemy w wodzie z rodzynkami i 
przyprawami przez ok. 40 minut.  Kiedy kompot 
trochę ostygnie, dodajemy miód i dokładnie 
mieszamy. Gdy już to zrobimy, zostaje nam tylko go 
wypić. 

 
Czekolada z chilli 

Składniki: 
 100g czekolady mlecznej  
 50g czekolady gorzkiej 
 1/2 szklanki mleka 
 1/4 szklanki śmietanki 
 papryka chilli 
 cynamon 
Nic nas tak mocno nie rozgrzeje jak gorąca czekolada 
z odrobiną papryczki chili. Aromatyczna, gęsta 
czekolada ze szczyptą pikantnej przyprawy jest 
idealnym napojem na mroźne zimowe wieczory. 
 

Mikołaj Pyrcioch 
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Przysłowia o zimie 

1. Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. 
2. Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak 
cztery tygodnie. 
3. Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny. 
4. Na Nowy Rok pogoda - będzie w polu uroda. 
5. Na Nowy Rok dzień dłuższy o kurzy krok. 
6. Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę 
pości. 
7. Późna zima długo trzyma. 
8. Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi. 
9. Bój się w styczniu wiosny, bo marzec 
zazdrosny. 
10. Na Świętego Pawła połowa zimy przepadła.  

Miłosz Grabowski 



 W batalii konkurują ze sobą 4 nie samowite 
gry są to: Fortnite, Minecraft, Apex Legends, 
CS:GO gry te konkurują o najlepszą grę, jednak 
najciekawszą bitwę prowadzą: Minecraft i Fortnite. 

 Możemy zauważyć na wykresie, że Fortnite 
na samym początku osiągał bardzo małe przyrosty 
graczy. Jednak Minecraft rozpoczął swoją karierę  
znakomicie, gdyż sama gra jest już jedną z 
najbardziej rozpoznawalnych gier na świecie. 
 Natomiast na drugim planie walczą Apex 
Legends i CS:GO Obie te gry starają się wykluczyć 
nawzajem , jednak na razie się im to nie udaje. 

 Chociaż czasami można zobaczyć, że więcej 
graczy gra w CS:GO niż Apex’a, to i tak gra cieszy 
się mniejszą sławą. 
 Moim zdaniem uważam, że te wszystkie gry   
powinny zostać docenione przez graczy, gdyż są 
bardzo interesujące . 
 

Miłosz Pruchnicki 

 Rok 2017 przyniósł na rynek komputerowy 
nową grę jaką jest Fortnite. 
 Gra jest przeznaczona dla uczestników 
powyżej 12 roku życia, co miesiąc Fortnite 
pozyskuje ponad 40 milinów nowych graczy. 
 Grę wyprodukowała amerykańska firma 
Epic Games, Fortnite jest już tak 
rozpowszechnianą grą, że Epic Games 
zapowiedziała zorganizowanie mistrzostw świata 
w Fortnite z pulą 3 milionów dolarów. 
 Do gry zostaną dodane nowe potki, które 
pozwalałyby na zabicie innego gracza, dałyby one 
to, że po wypiciu 2 małych potek, gdy przeciwnik 
nas zabije, wybuchniemy i zadamy przeciwnikowi 
50 hp. Już za niedługo w Fortnite zostanie dodane 
głosowanie na tryb. Będzie można wybrać sobie 
tryb, który chcemy, codziennie miałyby być inne 
tryby. Fortnite chce również dodać ładowane 
automaty, które po ich użyciu miałyby się ładować 
od nowa a nie niszczyć. W plikach gry można było 
znaleźć plik z dwunastoma nowymi miejscówkami, 
które prawdopodobnie mają powrócić do Fortnite. 
Kolejnym eventem jest tym razem rakieta 
przybysza, która jest już zbudowana na Stęchłym 
Składzie i czeka na odpalenie. Ma ona przebić się 
przez szczelinę i ją zniszczyć. Fortnite po raz 
kolejny przedłużyło nowy sezon o 1 tydzień, ma to 
nam dać więcej czasu na zrobienie wyzwań 
dogrywki, te wyzwania najprawdopodobniej mają 
wejść do gry 8 października. W tych wyzwaniach 
będzie można odblokować edycję stylów do: 
Mistrzyni Disco, Wiecznego Voyagera, J4K-MU-
T4M. 
 

Miłosz Pruchnicki 

Sekretne zmiany na mapie 
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Batalia o grę numer 1 



Humor  

***** 
Przychodzi kolega do kolegi i pyta: 
- Gdzie masz parasol? 
- Zaniosłem do naprawy. 
- Ale dlaczego? 
- Bo mówiłeś, że się rozpada. 

***** 
- Mamy twego syna... 
- To straszne! Czego chcecie? 
- Niech pan przyjdzie i go odbierze, zaraz 
zamykamy przedszkole. 

***** 
Nauczyciel pyta się Jasia:  
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

***** 
Czemu Napoleon jedzie windą w dół? 
BO NA PARTER 

***** 
Jak się nazywa schorowany Witold? 
ChoroWITEK 

***** 
Jak się nazywa ser Weroniki? 
SerWer 

***** 
Co robi żartowniś przy studni? 
Nabiera wodę. 

***** 
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 
strażaków, policjantów, itp. 
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym 
Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 
nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

***** 
-Jak nazywa się żona św. Mikołaja? 
- Merry Christmas. 
 

Oliwia Kamińska 

 Panda mała, panda ruda, panda czerwona, 
panda mniejsza, a naukowa nazwa brzmi Ailurus 
flugenes to wszystkie nazwy tego ssaka. Panda 
mniejsza prowadzi nocny tryb życia. Jest to 
zwierzę wszystkożerne, lecz w większości je 
rośliny. Jej długość wynosi od 51-63 centymetrów, 
a ogon sięga od 30-60 centymetrów. Waga pandy 
rudej waha się między 3-6 kilogramów. Panda 
czerwona ma rdzawe lub rdzawobrązowe 
ubarwienie. Pyszczek, policzki i końce uszu są 
białe. Ogon jej ma ciemniejsze pierścienie, a jego 
końcówka jest ciemna i puszysta. Ciemniejsze od 
reszty ciała są łapki i brzuch. Panda mała mieszka 
w lesie na obszarze górzystym. Sami zobaczcie, 
jakie to zwierzątko jest ładne. 
 

Wiktoria Kuk  
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Puchata kulka 
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 Jedną z rzeczy, którą lubią robić ludzie jest 
słuchanie muzyki. Piosenki towarzyszą nam też na 
różnych imprezach. Każdy lubi posłuchać swojego 
ulubionego utworu. 
 

Przeboje tego roku 
 Piosenkami tego roku są między innymi : 
- Everything and wanted  -  Billie Eilish 
- Dom – Cleo 
- Can Caluma -  Daddy Yankee'a and Snow'a 
- I don't care – Ed Sheeran'a and Justin'a Bieber'a 
- Toukasse - Shanguy 
- Never Really Over – Katy Perry 
- Potrafisz -  Roksany Węgiel 
- Trofea – Dawida  Podsiadły 
 

Najnowsze utwory 
 Jednym z nowszych utworów jest np. 
piosenka Cleo – Dom. Innymi takim przebojami są: 
Potrafisz – Roksany Węgiel, czy Never Really Over – 
Katy Perry. Jeszcze innym takim utworem, 
ostatnio często słuchanym, Dance Monkey – Tanesy 
And. 
 

Najczęściej słuchane piosenki: 
Lil Nas X - Old Town Road, 
Post Malone - Sunflower, 
Adriana Grande - 7 Rings, 
Trawis Scott - Sicko Made, 
Halsey - Without Me, 
J. Cole - Middle Child, 
 Post Malone -  Wow, 
 Blueface – Thotiana, 
Marshmello and Bastille – Happier, 
YNW Melly – Munder On My Mind. 
 

Julia Środulska 

 Dnia 11listopada 2019r. w Szkole 
Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej 
obchodzono Święto Niepodległości.  
 Obchody te upamiętniały dzień 11listopada 
1918 roku, w którym Polska po 123 latach 
odzyskała niepodległość. Dawno temu 3 państwa: 
Rosja, Austria i Prusy, podzieliły nasz kraj. 
Spowodowało to zniknięcie Polski z mapy Europy. 
Jednak po latach długich walk, żołnierzom udało 
się wygrać.  
W naszej szkole, aby upamiętnić ten dzień, każda 
klasa zaprezentowała wybraną piosenkę 
patriotyczną.  
Klasa I wykonała pieśń wojskową „Rozkwitały 
pąki białych róż”. Następna klasa zaprezentowała 
utwór „Biały orzeł w koronie”. Uczniowie kolejnej 
klasy zaśpiewali pieśń wojskową „Marsz Pierwszej 
Kadrowej”. Klasa IV zaprezentowała pieśń 
„Przybyli ułani pod okienko”. Uczniowie kolejnej 
klasy utwór „Warczą karabiny”. Klasa VI wykonała 
piosenkę „Szara Piechota”. Następna klasa, VII 
wykonała pieśń „Wojenko, wojenko”. VIII klasa 
zaprezentowała pieśń „My Pierwsza Brygada”. Na 
koniec nauczyciele wystąpili z pieśnią pod tytułem 
„Rota”.  
 Każda pieśń była pięknie wykonana. 
Wszystkie utwory opisywał trud wojny. Piosenki 
były również symbolicznie zobrazowane.  
 

Natalia Wójcik 
 

Co jest grane w świecie muzyki? 

Święto Niepodległości 



 Mikołajki - jest to święto obchodzone 6 
grudnia. Obchodzimy je na cześć świętego Mikołaja, 
biskupa Miry. Powstanie tego święta pochodzi od 
pewnej historii. Mikołaj zanim wybrał seminarium, 
żył w sąsiedztwie z bardzo chciwym sąsiadem. Ten 
człowiek naśmiewał się z biednych i nigdy nie chciał 
się dzielić z potrzebującym. Niestety zrządzeniem 
losu stracił swój majątek. W wyniku czego nie miał 
za co żyć. Wtedy postanowił wydać za mąż swoje 
trzy córki. Mikołaj zaczął współczuć temu 
człowiekowi i jego córkom. Podczas trzech nocy, 
przez okno sąsiada wrzucał do domu worek 
z pieniędzmi. Chciwego sąsiada bardzo zdziwiły 
otrzymane pieniądze. Pewnej nocy postanowił 
odgadnąć, kto jest jego wybawicielem. W nocy ukrył 
się i przyłapał Mikołaja na wrzucanie pieniędzy do 
domu. Mężczyzna był mu bardzo wdzięczny. Postać 
Mikołaja zazwyczaj kojarzy nam się ze starszym 
mężczyzną, z długą brodą w czerwonym ubraniu.  
 Do nas również przybył święty Mikołaj. 
W piątek 6 grudnia na drugiej lekcji zostaliśmy 
zwołani do sali gimnastycznej. Po chwili Mikołaj 
w zaskakujący dla nas sposób wjechał w progi naszej 
szkoły - mercedesem. Zwyczaj nakazuje przybycie 
Mikołaja w saniach, ciągnących przez renifery, 
jednak z powodu braku śniegu Mikołaj musiał sobie 
poradzić inaczej. Gość przybył w zabawkowym, 
różowym samochodziku. Po chwili rozpoczęło się 
przedstawienie wykonywane przez klasy I-III. Sztuka 
opowiadała o kradzieży worka z prezentami. Na 
szczęście z pomocą kilku osób upominki udało się 
odzyskać. Następnie przyszedł czas na wręczenie 
prezentów uczniom. Mikołaj z małą pomocą 
starszych uczniów rozdał każdej klasie ciężki 
i zapakowany po brzegi worek z prezentami. 
Pani dyrektor w imieniu uczniów podziękowała 
gościowi za przybycie. Gdyby nie on, nie mielibyśmy 
tak cudownych prezentów. Na zakończenie 
i pożegnanie naszego gościa wspólnie zaśpiewaliśmy 
piosenkę '' Święta to czas niespodzianek ''. Następnie 
udaliśmy się do klas, aby rozpakować upominki. 
Każdy uczeń był zadowolony i szczęśliwy.  

 

Natalia Wójcik  
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Mikołajki 

Sporty zimowe 

 Jest wiele zabaw zimowych, od lepienia 
bałwana do bitw na śnieżki. Oprócz zabaw,  
w zimie uprawiamy także sporty, np. narciarstwo, 
snowboard, łyżwiarstwo, czy saneczkarstwo. 
 

Sporty 
 Jazdy na nartach lub na snowboardzie 
trzeba się nauczyć. Gdy już się nauczymy jeździć, 
najlepiej pojechać na stok i zjeżdżać wzdłuż trasy, 
lecz górka koło domu też nie zawiedzie. 
 

 Saneczkarstwo polega na jak najszybszym 
przejechaniu trasy w kształcie półkola. Średnia 
prędkość uzyskiwana na saneczkarstwie to ok. 132 
km pojedynczo, a w parze to ok. 127 km. 
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Zabawy 

Lepienie bałwana polega na ulepieniu trzech kul 
ze śniegu , połączeniu ich oraz dodaniu 
patyczków przypominających ręce. Za twarz i 
kubraczek będą odpowiedzialne małe węgielki. 
Pozostaje tylko zrobienie nosa z marchewki, 
założeniu kapelusza i szalika. 
 
 

Lepienie IGLOO polega na zrobieniu domku 
z lodu w kształcie półkuli. 

 

Bitwa na śnieżki polega na podzieleniu się na co 
najmniej dwie drużyny i rzucania w przeciwną 
drużynę śnieżkami. Najlepiej jeszcze zbudować 
mury ochronne i zrobić zapas śnieżek. 

Bartosz Woźniak 

Rozwiąż krzyżówkę 

Zabawy zimowe 



 

REDAKTOR NACZELNA: Natalia Wójcik 

SEKCJA DZIENNIKARSKA: Mikołaj Burkot, Patryk Ćwikowski, Daria Dutka, Miłosz Grabowski, 

Gabriela Hebrajska, Oliwia Kamińska, Wiktoria Kuk, Jakub Lewiński, Martyna Machowska, Mikołaj 

Pyrcioch, Julia Środulska, Bartosz Woźniak, Kinga Zielińska. 

Opieka nad gazetką: mgr K. Holik, mgr M. Augustyn - Nowak 

Krzyżówka świąteczna 

1. Stworzyciel świata. 
2. Wieszane na choince. 
3. Składane przy wigilijnym stole. 
4. Zwierzę, które ciągnie sanie Mikołaja. 
5. Świąteczne drzewko. 
6. Łamany przy wigilijnym stole. 
7. Miesiąc, w którym występują mikołajki. 
8. Pieśni wigilijne. 
9. Dar inaczej. 
10. Znajdowane pod choinką. 

11. Pasie owce na łące. 
12. Spędzamy z nią wigilię. 
13. Pora roku w którym występuje wigilia. 
14. Święty. Mikołaj nosi go na plecach. 
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Gabriela Hebrajska 


