
Ważne tematy: 

 Oddajemy w ręce Czytelni-

ków pierwszy numer nowej 

gazetki szkolnej wydawa-

nej przez Samorząd 

Uczniowski. 

 Zaplanowaliśmy iż w roku 

szkolnym 2017/2018 

ukażą się 3  okoliczno-

ściowe numery  czasopi-

sma. 

 Tytuł gazetki został wyło-

niony w konkursie, jego 

autorką jest Izabela Mo-

rawska uczennica klasy 

IIIB Gimnazjum. 

 Zapraszamy do czytania 

gazetki, która będzie do-

stępna na stronie interne-

towej szkoły, postaramy 

się zamieszczać w niej 

interesujące was tematy. 
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Rok 2017/2018,  

Numer 1 

Wydarzenia 2 

Wolontariat 3 

Paka dla rodaka 4-5 

Sport 6 

Kąciki 7-8 

Nasze hobby 9 

Uśmiechnij się 10 

W tym numerze: 

Boże Narodzenie to cudowny czas. 

Wszyscy już czekają na choinki blask. 

Na jej świeży zapach i kolorów moc. 

Na pierwszą gwiazdkę i tę cudowną wigilijną noc. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

ZDROWYCH – bo to najważniejsze. 

PEŁNYCH MIŁOŚCI – bo to sens życia. 

WIARY – bo pozwala przetrwać trudne chwile. 

NADZIEI – bo wtedy niemożliwe staje się możliwe. 

WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim Czytelnikom życzy Redakcja 



1 września - obchody 78. roczni-

cy wybuchu II wojny światowej 

4 września - rozpoczęcie roku 

szkolnego 2017/2018 

21 września -  Wybory do  Zarzą-

du Samorządu Uczniowskiego 

25 września - rozstrzygnięcie 

konkursu "Przyroda - Twój Przyja-

ciel "Izabela Morawska zdobyła I 

miejsce za fotoreportaż 

"Jaszczurka w ogrodzie skalnym”  

26 września - uczniowie klas pią-

tych uczestniczyli w spotkaniu 

z leśniczym Leśnictwa Szczawin 

Kościelny, panem Norbertem Fin-

ke.  

29 września - eliminacje piłkar-

skich "6" chłopców w piłkę nożną. 

29-30 września - biwak klas siód-

mych 

1 października - Dzień Polskiej 

Harcerki, Druhny ze Szczawina 

okazały się najlepsze, jako pierw-

sze dotarły na metę gry terenowej 

zdobywając główne trofeum “Złoty 

przycisk”  

10 października - klasy III A i III B 

obejrzały w Miejskim Centrum Kul-

tury w Gostyninie spektakl 

„Pamiętnik narkomanki”  

11  października - eliminacje do 

piłkarskich "6" 

12 października - wycieczka kla-

sy IIIA do kina na film pt. "Blade 

Runner 2049" 

13 października - Dzień Nauczy-

ciela, ślubowanie pierwszoklasi-

stów 

20 października- finał elimi-

nacji do piłkarskich "6" 

21 października - Ekoludki 

odbyły wycieczkę do gospodar-

stwa ekologicznego „Ziarno” w 

Grzybowie.  

31 października - wręczenie 

nagród w VII Edycji Powiatowe-

go Konkursu Fotograficznego 

"Przyroda Gostynińska w Obiek-

tywie", Dominika Ambroziak, 

otrzymała wyróżnienie za zdję-

cie zatytułowane "W stronę 

Słońca"  

3 listopada - wycieczka do 

Oporowa uczniów klas trzecich 

10 listopada - obchody święta 

Niepodległości 

14  listopada— apel szkol-

ny ,,Motywy biblijne w kulturze 

polskiej i europejskiej".  

15 listopada - halowa piłka 

nożna chłopców z klas gimna-

zjalnych 

18 listopada - IX Gminny 

Przegląd Pieśni i Piosenki  Pa-

triotycznej ,  nagrodę główną 

zdobyła Aleksandra Brylska, obcho-

dy święta Szkoły— premiera baśni 

„Brzydkie kaczątko”. 

21 listopada - halowa piłka noż-

na chłopców 

22 listopada - debata  "Używanie 

telefonów komórkowych w szkole" 

23   listopada— wyjazd klasy IIIA 

do kina Helios w Płocku na „Listy 

do M 3” 

24 listopada— Wycieczka klasy 

IIIB do kina ,,HELIOS" w Płocku. 

Oglądanie filmu,, Najlepszy".  

28 listopada - apel klasy VB, wy-

cieczka klas IIA i  IIB  do kina 

29 listopada w ramach mazo-

wieckiej kampanii profilaktycznej 

„Jesteś widoczny jesteś bezpiecz-

ny” naszą szkołę odwiedzili funk-

cjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Gostyninie oraz strażacy i 

pracownicy WORD w Płoc-

ku.  

5 grudnia—  apel w wyko-

naniu klasy IIIA "Kultura 

śródziemnomorska źródłem 

inspiracji dla artystów".  

8 grudnia - wręczenie na-

gród w konkursie "Szopka 

Betlejemska. Dzieło sztuki z 

surowców naturalnych i 

wtórnych". Izabela Morawska zdo-

była II m-ce za swoją pracę. Było to 

malowidło na desce, przedstawia-

jące narodzenie Jezusa.  

13 grudnia  -  druga część szkol-

nej debaty. Wyjazd uczniów klas 

VIIA i VIIB do kina w Płocku 
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13 grudnia - II Międzyszkolny 

Konkurs Kolęd i Pastorałek " Hej 

kolęda, kolęda" w Trębkach. I 

miejsce w kategorii klas I-III 

zdobyła uczennica klasy IIIA - 

Patrycja Gajewska, natomiast 

Oliwia Cierpikowska i Kaja 

Strzałkowska, uczennice klasy 

VII B zajęły ex aequo III miejsce 

w kategorii klas IV-VII. W tej 

samej kategorii wyróżnienie 

otrzymała Nadia Kowalska 

uczennica klasy VI A.  

19 grudnia  - Apel szkolny kl. IIB. W 

obronie europejskiej cywilizacji: Bi-

twa pod Wiedniem i Bitwa Warszaw-

ska  

19 grudnia  -  wycieczka do kopalni 

soli w Kłodawie uczniów klas drugich.  

25. uczniów wraz z opiekunami 

uczestniczyło w jasełkach w Mocarze-

wie 

22 grudzień –  szkolne jasełka 

 

Natalia Rzeźnicka 

DOBRY DUSZEK 

WRZESIEŃ — GRUDZIEŃ 2017 

Organizujemy zbiórki nakrętek, za 

które później otrzymujemy pienią-

dze i są one przeznaczane na reha-

bilitację Pawełka Kalinowskiego, 

który cierpi na spastyczny 4-

kończynowy niedowład, opóźniony 

rozwój psychomotoryczny oraz 

objawowy Zespół Westa.  Już drugi 

raz nasza szkoła włączyła się do 

akcji "Paka Dla Rodaka". Misją akcji 

jest zebranie żywności długotermi-

nowej dla Polaków zza wschodniej 

granicy. W bieżącym roku zgroma-

dzone paczki zostały zawiezione 

przez przedstawicieli różnych szkół 

i instytucji Rodakom z Mołdawii. 

Oprócz tego co roku zgłaszamy 

sztab wolontariuszy, którzy po-

święcają swój czas, aby zebrać pie-

niądze na Wielką Orkiestrę Świą-

tecznej Pomocy. Nauczyciele 

i uczniowie naszej szkoły są zaw-

sze chętni do udziału w różnych 

tego typu akcjach oraz zachęcają 

innych do drogi w tym kierunku.  

Czasami nie zdajemy sobie spra-

wy, jak w łatwy sposób możemy 

nieść dobro innym. Po udziale w 

wielu akcjach stwierdzam, że 

uśmiech innej osoby, za okazaną 

pomoc jest czymś pięknym. 

Uczmy się pomocy i pokory, bo 

jest to bardzo ważne. Wolonta-

riusze nie pomagają dla pienię-

dzy, ale dla uśmiechu własnego 

jak i innej osoby. Serdecznie za-

chęcam wszystkich do niesienia 

pomocy. Zasada jest prosta: Da-

jąc - otrzymujemy więcej, niż sa-

mi ofiarowaliśmy. 

Klaudia Nowak 

Międzynarodowy Dzień Wolon-

tariusza to święto obchodzone 

corocznie 5 grudnia. Zostało 

ustanowione przez Zgromadze-

nie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 17 grudnia 1985r. 

Ogólnym celem obchodów tego 

dnia jest podziękowanie wolon-

tariuszom za ich trud, czas 

i umiejętności na rzecz rozwoju 

społecznego i gospodarczego. 

Wolontariusze wspierają różno-

rodne akcje, niosą pomoc bied-

nym i potrzebującym.  

Dookoła nas możemy dostrzec 

wiele postaw, dzięki którym 

świat może stać się lepszym. 

W naszej szkole odbywa się każ-

dego roku wiele akcji o celach 

charytatywnych, nie zapomina-

my o osobach potrzebujących. 
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Grudzień, to miesiąc, który kojarzy 
się ze świętami Bożego Narodzenia, 
a dzieciom przede wszystkim z pre-
zentami. Lubimy otrzymywać pre-
zenty, ale również obdarowywać 
innych nimi. Z tego względu w tym 
roku rozpoczęliśmy już czwartą z 
kolei edycję akcji "Paka dla Roda-
ka". Celem akcji jest zbiórka paczek 
świątecznych dla Polaków zza 
wschodniej granicy. Odbywa się 
ona w parafiach i szkołach diecezji 
płockiej oraz Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Tego roku zebra-
ne dary w postaci paczek z żywno-
ścią długoterminową 
zostały zawiezione 
naszym rodakom do 
Mołdawii. W naszej 
szkole przedstawicie-
lami były harcerki - 
Klaudia Nowak i 
Klaudia Bielecka, 
oraz harcerz - Jakub 
Bregier.  

Wraz z wolontariu-
szami, harcerzami, 
harcerkami, oraz in-
nymi ludźmi z chęcią 
pomocy, rozpoczęliśmy zbiórkę 
żywności w wielu szkołach. Trwała 
ona do 22 listopada. Uczniowie na-
szej szkoły przynosili różnorodne 
produkty, co bardzo wszystkich cie-
szyło. 3 grudnia pojechaliśmy do 
Płocka wspólnie z Panem Dyrekto-
rem, Panią Marzenną Mroczkowską 
oraz Panem Bernardem Falkow-
skim, na tzw. "pakowanie". Musieli-
śmy posegregować wszystkie pro-
dukty, a także wszystkie dokładnie 
przeliczyć. Następnie zabraliśmy się 
za sklejanie kartonów i spakowanie 
w nie odpowiednich rzeczy. Szczel-

nie pozamykaliśmy pudełka oraz 
nakleiliśmy na nie karteczki z na-
zwą akcji i życzeniami. W tym cza-
sie połowa osób spakowała kolo-
rowe reklamówki ze słodyczami 
dla dzieci. Uporaliśmy się ze 
wszystkim około godziny 23. Byli-
śmy zadowoleni, że udało nam się 
skończyć wszystko w jeden wie-
czór.  5 grudnia zebraliśmy się w 
Płocku, przy szkole podstawowej 
nr 12 i zapakowaliśmy wszystko 
do naszego autokaru łącznie z na-
szymi bagażami. Wyruszyliśmy. Na 
drugi dzień byliśmy już w Rumunii, 

w Domu Polskim, gdzie zjedliśmy 
pyszną obiadokolację i udaliśmy 
się do pokojów, aby odpocząć. 
Nazajutrz po śniadaniu, wyjechali-
śmy do Suczawy, gdzie mieliśmy 
chwilę czasu na zwiedzanie mia-
sta, a tego samego dnia wieczo-
rem znaleźliśmy się również 
w Mołdawii, w Bielcach, gdzie roz-
dzieliliśmy się - opiekunowie spę-
dzili noc w klasztorze, w Domu 
Polskim, natomiast my trafiliśmy 
do rodzin. Spędziliśmy sympatycz-
ny wieczór, przy rozmowach z ni-

mi. Nie obyło się bez śmiechu, 
gdyż nie znaliśmy języka rosyj-
skiego, którym posługiwali się, 
natomiast daliśmy radę się do-
gadać, bo dużo osób miało ko-
rzenie polskie i umiało mówić 
w naszym języku. Następnego 
dnia o 7 rano wzięliśmy udział 
we Mszy świętej, z modlitwami 
zarówno po polsku jak i rosyj-
sku. Tuż po niej zjedliśmy śnia-
danie i w czteroosobowych 
grupach z przewodnikami i 
paczkami udaliśmy się do na-

szych rodaków. 
Nie obyło się bez 
łez, słuchając pięk-
nych historii star-
szych ludzi, widząc 
ich warunki miesz-
kaniowe. Wiele 
osób opowiedzia-
ło nam o tym, jak 
wyglądało ich ży-
cie i jaki mają 
związek z Polską. 
Po południu i 
obiedzie, poszli-
śmy do Domu Pol-
skiego, aby obej-

rzeć występy dzieci, w pięk-
nych ludowych strojach. Posłu-
chaliśmy wielu wierszyków i 
polskich piosenek, co wywołało 
u nas ogromne uśmiechy. Poja-
wił się również wśród nas św. 
Mikołaj, który rozdał dzieciom 
przygotowane przez nas paczki 
i prezenty. Radość była ogrom-
na, widząc ich uśmiechnięte 
twarze. Później udaliśmy się do 
Glodeni, gdzie również obej-
rzeliśmy występy polskich dzie-
ci.  
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Wraz z nimi zatańczyliśmy kilka 

tańców i pobawiliśmy się. Zjedli-

śmy tam również liczne przy-

smaki mołdawskie. Tego same-

go dnia wieczorem, udaliśmy się 

na noc do rodzin. Spędziliśmy 

kolejny miły wieczór w atmosfe-

rze "dwujęzczynej". Nazajutrz  

pojechaliśmy  się do Styrczy - 

wsi w Mołdawii, nazywanej 

"małą Warszawą". Tam wypa-

kowaliśmy resztę paczek i pie-

szo w dziesięcioosobowych gru-

pach poroznosiliśmy je po do-

mach wraz z świątecznymi ży-

czeniami. Ludzie bardzo cieszyli 

się widząc nas, i dziękowali nam 

za wszystko. Ten dzień tym sa-

mym kończył naszą przygodę z 

Mołdawią. Po powrocie do au-

tobusu, pojechaliśmy na obiad 

do Glodeni, i tam mieliśmy go-

dzinę dla siebie. Następnie wy-

ruszyliśmy wieczorem w drogę 

powrotną. Zmęczeni, usnęliśmy 

w autobusie. Kolejnego dnia 

znaleźliśmy się we Lwowie na 

Ukrainie, tam zjedliśmy pyszne 

kanapki, przygotowane przez 

naszych opiekunów i udaliśmy 

się, aby zwiedzić Cmentarz Łycza-

kowski. Byliśmy pod wrażeniem, 

kiedy zobaczyliśmy pomniki Orląt 

Lwowskich. Poszliśmy również do 

pomnika Marii Konopnickiej. W 

atmosferze zadu-

my udaliśmy się 

do centrum mia-

sta, gdzie mogli-

śmy przez dwie 

godziny z opieku-

nami iść np. na 

kawę, obejrzeć 

zabytki, czy kupić 

pamiątki. Na-

stępnie zjedliśmy 

obiad w pobli-

skiej restauracji i wyjechaliśmy do 

domu.. do Polski. Około godziny 

24 byliśmy już w Płocku.  

W ciągu ostatnich pięciu dni zro-

zumieliśmy co jest najważniejsze 

w życiu. Jak ważne jest docenianie 

tego, co się ma. Widząc nas, ludzie 

płakali.. Nas też nie ominęły łzy.. 

Rodacy nie przestawali dziękować 

za to, co dla nich robimy. Ten wy-

jazd nauczył nas wiele. Nauczył 

nas pokory, miłości do innego 

człowieka i prawdziwej pomocy. 

Oni nie mając nic, chcieli nam dać 

wszystko. To było najpiękniejsze 

przedsięwzięcie w naszym życiu. 

Nie możemy przestać wspominać o 

osobach które poznaliśmy. Są oni 

już cząstką nas, jak również my 

cząstką ich. Tak naprawdę naszym 

największym aktualnym proble-

mem jest to, czy rodzice kupią nam 

nowego smartphona, przez co nie 

zdajemy sobie sprawy, że niektórzy 

nie mają nawet co włożyć do garn-

ka. "Niektórzy ludzie są tak biedni, 

że jedyne co mają to pieniądze". 

Naprawdę warto to wszystko prze-

żyć, jak również warto pomagać.  

Klaudia Bielecka 

SZKOLNE SKO 
modzielnie zaoszczędzone pienią-
dze. Umacnia to w nich wytrwałość 
w założonych postanowieniach. 
Ile pieniędzy jest na koncie SKO? 
Około 5 tysięcy złotych. 
Ile osób w tej chwili wpłaca na 
SKO? 
Z SKO korzysta siedem klas. 
Dzieci częściej wpłacają czy wypła-
cają pieniądze? 
W tym roku były jedynie wpłaty. 
Warto dodać, że najwięcej oszczęd-
ności mają najmniejsze dzieci. Może 
warto wziąć z nich przykład. 

Julia Bartosiewicz 

Od kilku lat w naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności. Jej opie-
kunkami były panie: Danuta Falkowska — w szkole podstawowej i 
Małgorzata Rędzikowska w gimnazjum. Obecnie funkcję tę przejęła 
pani Elżbieta Kowalska. Oto co nam powiedziała o swojej pracy:  

W jakim celu prowadzona  jest SKO? 
Celem prowadzenia SKO, czyli szkolnej kasy oszczędności jest nabycie 
przez uczniów umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi 
oraz wyrabiania nawyku oszczędzania środków finansowych. Dzięki 
temu już od najmłodszych lat dzieci uczą się przedsiębiorczości, a sa-
tysfakcją z tego jest fakt, że mogą nabyć pożądany przedmiot  za sa-
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 Przez pierwsze trzy miesiące 

nauki w tym roku szkolnym 

nasza szkoła uczestniczyła w 

różnych zawodach sportowych. 

Pierwszymi z nich były elimina-

cje do Powiatowego Finału Piłki 

Nożnej grupy „Szczawin Ko-

ścielny” rozegrane 11 paździer-

nika, których byliśmy gospoda-

rzami.  Uczestniczyły w nich 

szkoły z Pacyny, Sannik, Siera-

kówka, Białotarska oraz Szcza-

wina Kościelnego. Chłopcy w 

składzie: Filip Adamski, Kacper 

Zaborowski, Jakub Kowalski, 

Kamil Gronowski, Dominik 

Garstka, Jakub Anioł, Rafał 

Szymczak, Maciej Kowalski 

Marcin Kołodziejczyk, Filip Li-

sowski, Bartłomiej Cichosz, Ja-

kub Izydorczyk, Dawid Domżał 

oraz Miłosz Furman, wygrywając 

wszystkie mecze zajęli I miejsce 

awansując do Powiatowego Fi-

nału, który odbył się 20 paź-

dziernika w Gostyninie, gdzie w 

takim samym składzie zajęli II 

miejsce. I miejsce zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 5. Kolejnymi 

rozgrywkami chłopców z roczni-

ka 2002 – 2004 były Mistrzostwa 

Szkół Gimnazjalnych w piłce 

nożnej halowej, które odbyły się 

15 listopada w hali MOSiR w Go-

styninie. Chłopcy, w nieco zmie-

nionym składzie, bo bez kontu-

zjowanego na poprzednich za-

wodach Kamila Gronowskiego 

zajęli III miejsce. Na I miejscu uplaso-

wała się SP nr 5 w Gostyninie a na II 

SP Białotarsk. Nie można również za-

pomnieć o naszych młodszych piłka-

rzach naszej szkoły. 21 listopada od-

były się XX Mistrzostwa Powiatu w 

halowej piłce nożnej chłopców z rocz-

nika 2006 i młodszych. Nasi chłopcy 

grali w składzie: Filip Cybart, Kacper 

Żabka, Antoni Rembowski, Oliwier 

Jankowski, Piotr Bregier, Karol Wasi-

lewski, Bartłomiej Zgierski, Adam Za-

leski, Olaf Cybart, Przemysław Chodo-

rowski, Piotr Pietera, Jakub Szczepa-

niak, Bartłomiej  Jóźwiak, lecz zajęli 

miejsce 5-8 wraz z SP w Sokołowie, SP 

w Lucieniu oraz SP w Sierakówku. 

Iza Morawska 
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Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego 
dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je 
dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś miał swoje setne urodziny. 
Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Pod-
czas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustro-
wano komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, 
który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego 
misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA. Dzień ten cie-
szy się dużą popularnością szczególnie wśród młodszych dzieci. Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciut-
kie. Pluszowe misie opanowały Przedszkole w Szczawinie. W dniu 24.11.2017 r. przedszkolaki uczestni-
czyły w obchodach  Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola 
ze swoim małym lub dużym przyjacielem - Misiem. „Przybyły” misie małe, średnie, bardzo duże, białe, brą-
zowe, zielone itd. Każdy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień rozpoczął się od układania przyniesionych 
pluszaków w  „Krainie Pluszowego Misia”. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misio-
wej krainie. Poznały historię święta, recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy wielu piosenkach. Dla 
dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, qu-
izy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, misiowe tańce, a nawet degustację miodku. Ten dzień w przedszkolu 
był pełen uśmiechu oraz wspólnej zabawy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą co roku w obchodzeniu tego 
święta, co oznacza że mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie 
przemija!  

Martyna Gęsiarz 



Nasza szkolna biblioteka 
jest miejscem niezwykle przyja-
znym dla czytelnika. Panuje tu 
miła i przyjemna atmosfera.  

W czytelni można zapo-
znać się z najnowszymi numera-
mi „Świerszczyka”, „Kumpla”, 
„Victora Juniora” lub „Victora 
Gimnazjalisty”. Korzystając z za-
sobów księgozbioru podręcznego 
sprawnie odrobimy każdą pracę 
domową.  Cisza i spokój sprzyjają 
czytaniu wypożyczonych książek. 
Przy ich wyborze zawsze może-
my liczyć na pomoc  
i poradę naszej pani bibliotekar-
ki.  Pani Ania dużo z nami rozma-

wia na temat przeczytanych hi-
storii, zachęca do dzielenia się 
wrażeniami ze swoimi rówieśni-
kami. Wielu uczniów zamieszcza 
własne refleksje na stronie inter-
netowej biblioteki, w rubryce – 
Warto przeczytać. To jeden ze 
sposobów promowania warto-
ściowych i interesujących ksią-
żek.  

Kolejnym elementem 
propagowania czytelnictwa są 
formy wizualne. I tak od począt-
ku roku szkolnego mogliśmy 
zobaczyć wiele wystaw i gaze-

tek tematycznych, m.in.: „Z po-
radnika grzybiarza”, „Rok 2017 
– rokiem generała Józefa Halle-
ra”, „W 150. rocznicę urodzin 
Marii Skłodowskiej – Curie”, 
„Marszałek Józef Piłsudski”. 
Obecnie na korytarzu,  
tuż obok biblioteki znajduje się 
ekspozycja ukazująca, jak wy-
glądał pokój małej Astrid Lind-
gren, autorki „Dzieci z Buller-
byn”, „Braci Lwie Serce” 
czy „Pippi Pończoszanki”.  Z 
wykorzystaniem scenogra-
fii stylizowanej na tę 
sprzed stu  lat są przepro-
wadzane lekcje bibliotecz-
ne dla uczniów klas młod-
szych. 

W okresie przed-
świątecznym pani Rymar-
kiewicz proponuje uczniom 

klas II – VI konkurs literacki „Mój 
list do św. Mikołaja”. W najbliż-
szych dniach trzydzieścioro pięcioro 
uczestników swoje myśli i uczucia 

przeleje na kartki papieru, a naj-
piękniejsze oraz  najbardziej wzru-
szające zostaną nagrodzone.  

Jak widzicie w naszym kąci-

ku dużo się dzieje… Nie strońcie od 

książek i ich „domu”, bo  

„Biblioteka - to dobre miejsce dla 

człowieka”!       

Patrycja Marciniak 
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Grudzień w świetlicy to 
czas wyjątkowy. Od pierw-
szych dni panuje tam świątecz-
ny nastrój. Najpierw mikołajki 
a następnie ukochane przez 
wszystkich Święta Bożego Na-
rodzenia. Podczas zajęć świe-
tlicowych najmłodsze dzieci 
nie marnują czasu i starannie 
się do nich przygotowują. Roz-
mawiają o najpiękniejszych 
zwyczajach i tradycjach, czyta-
ją wiersze, opowiadania, a tak-
że oglądają filmy. Słuchują ko-
lęd i pastorałek, niektóre z 
nich próbują nawet śpiewać. 

Wykonywane są prace pla-
styczne, które tworzą świąteczną 
atmosferę i atrakcyjną dekorację 

sal świetlicowych. Najładniejsze 
prace zostaną wysłane na konkurs 
do Miejskiego Domu Kultury w 
Żychlinie. Młodsze dzieci szczegól-
nie chętnie kolorują świąteczne 

obrazki. 

Przygotowywana 
jest również insce-
nizacja bożonaro-
dzeniowa. Przed-
stawienie jest połą-
czeniem typowych 
jasełek z literaturą 
dla dzieci. W przy-
gotowania zaanga-
żowanych jest aż 

45 uczniów z las I-VI. Obecnie 
trwają intensywne próby recytacji 
i śpiewu.  Panie ze świetlicy pracu-

ją nad dekoracjami, strojami i re-
kwizytami, które są nieodłącznymi 
elementami przedstawienia.  

Przed świętami planowany 
jest wyjazd do SOSW w Mocarze-
wie na jasełka w wykonaniu dzieci 
i opiekunów z tego ośrodka. Część 
z nas pojedzie tam kolejny raz, 
wiedząc, że jest to niesamowite i 
niezapomniane przeżycie. 

W bieżącym roku zrobione 
zostaną stroiki oraz wystawa prac 
dzieci na szkolnym korytarzu. 

Patrycja Marciniak 

które z braku pieniędzy nie mogły-
by wyjść za mąż. Biskup Miry 
wrzucił im przez okno sakiewkę z 
pieniędzmi, co uchroniło je przed 
biedą. Gdy został biskupem zasły-
nął wśród wiernych jako dobro-
czyńca i gorliwy duszpasterz. Mi-
kołaj uratował przed śmiercią 
trzech drobnych złodziejaszków 
upraszając w Konstantynopolu 
cesarza Konstantyna I Wielkiego o 

Mikołaj, nazywany biskupem Mi-
ry urodził się w Patarze na terenie 
obecnej Turcji około 270 roku. Od 
najmłodszych lat biskup był bar-
dzo pobożny i chętnie pomagał 
ubogim, co było o tyle łatwiejsze, 
że jego rodzice byli bardzo za-
możnymi ludźmi. Pewnego dnia 
Mikołaj dowiedział się, że jeden z 
mieszkańców Patary popadł w 
biedę. Wychowywał on trzy córki, 

darowanie im 
życia. Te i wiele 
innych cudow-
nych historii o 
życiu biskupa 
Miry przyczyniły 
się do jego be-
atyfikacji i na zawsze rozsławiły 
imię Mikołaja jako orędownika 
biednych i potrzebujących po-
mocy.                              Red.                                       
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Hobby  (pasja, pot. konik) – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łą-

czyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym okre-

ślonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Hobby powinien mieć każdy, a dzieci – w szczególności. Praca, 

szkoła, nauka – wszystko to jest oczywiście bardzo ważne w życiu każdego człowieka, ale nawet ci najbar-

dziej zapracowani powinni znaleźć chwilkę na realizowanie własnych pasji i oderwanie się od codziennej 

rzeczywistości. Pomysłów na hobby jest zapewne tyle, ilu ludzi. W naszym dziale prezentujemy zaintereso-

wania naszych czytelników i zachęcamy pozostałych do dzielenia się Waszą pasją. 

Macie jakieś pasje?  

Rok 2017/2018, Numer 1 Str. 9 

Swoją pasją, którą jest rysowanie dzielą się z Czytel-

nikami: Zuzanna Garstka uczennica klasy III B gimna-

zjum   (prace w ołówku) oraz Zuzanna Żakieta uczen-

nica klasy VI A (rysunek z lewej).  Obydwie dziewczy-

ny uważają, że rysowanie to świetna pasja, ale także 

kreatywne zajęcie. Nieprawdą jest, że do rysowania 

trzeba mieć talent. Owszem, nie zaszkodzi, to cenny 

dar, ale bardziej liczy się chęć i wytrwałość. Rysowa-

nia można się nauczyć: kupować książki o rysowaniu, 

oglądać tutoriale, czytać porady a przede wszystkim 

we właściwy sposób korzystać z lekcji plastyki, pro-

wadzonych przez panią Urszulę Pietruszewską.  

Nadia Kowalska 



 

Góralu, czy to prawda, że zjazd z 
tej góry jest niebezpieczny? 
Ee tam. Wszyscy rozbijają się do-
piero na samym dole. 

 
Byłaś w Londynie. Podobno kur-
sują tam piętrowe autobusy? 
Kursują. Jechałam takim. 
Na piętrze? 
Nie! To niebezpieczne. Na piętrze 
nie ma kierowcy. 

Chłopiec zatrzymuje auto. 
Nie podrzuciłby mnie pan do 
szkoły? 
Jadę w przeciwnym kierunku. 
To jeszcze lepiej. 

Chłopak do dziewczyny: wiesz 
masz piękne zęby. 

- Po co ci pies, Jowita? 
-  Żebym nie bała się nocą po parku 
spacerować. 
- Musisz po nocach po parku spacero-
wać?! 
- A kto wyjdzie z psem?! 

 

Blondynka zamawia telefonicznie bilet 
lotniczy: 
- Czy leci Pani sama? 
- A skąd mam wiedzieć? To wasz sa-
molot! 
 

Blondynka chce zerwać ze swoim 
chłopakiem więc mówi do niego: 
- Waldemar. Musimy poważnie poroz-
mawiać. 
- Zenon. Mam na imię Zenon. 
- Widzisz? Nie pasujemy do siebie. Co 
nie powiem, to ci nie pasuje! 

To po mamusi. 
Pasowały? 

 
Nowak kupił żonie futro, o które 
go długo prosiła. Szczęśliwa żona 
rzuca mu się na szyję, wołając:  
ubóstwiam cię! 
Mówi się „zubożam” - mruczy 
mąż pod nosem. 
 
  
Dziewczyna do ukochanego: mi-
siaczku, myślisz, że mam  wady? 
Masę…. 
Co takiego? Jakie dokładnie? 
Przecież powiedziałem: masę. 

 
Przychodzi baba do lekarza ze 
skarpetką na głowie. 
Co pani dolega? - pyta się doktor. 
Głupku! To napad! 

Nie ma to, jak dobry dowcip! 

Jak się nazywają dwa takie same drzewa?   
Klony. 

Jak się nazywa kot który leci? Kotlecik 

Po czym poznać, że pracownik pracował? 

Na koniec dnia ma nadal 90% naładowa-
nia baterii w swoim smartfonie. 

Skoro w nocy, nie powinno się jeść, to po 
co w lodówce jest światło? 

Jaki kolor jest najbardziej wystrzałowy?   
Granat. 

Gdzie są rzeki bez wody?   Na mapie. 

Dlaczego bocian stoi na jednej nodze? 

Bo jak podniesie drugą to upadnie. 

Jak nazywa się potomek krowy? 

Pokrowiec. 

Jaka jest różnica między dwulatkiem, a 
dorosłym facetem? 

Dwulatka można samego zostawić z nia-
nią.                                  Wiktoria Żabka 

 Nagrodę otrzyma pierwszy Czy-

telnik, który poprawnie rozwiąże 

krzyżówkę i rozwiązanie  pokaże 

p. M. Rędzikowskiej 


