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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
  

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
 
Dnia 20 września 2012 roku odbyły 

się wybory do Rady Samorządu Szkolnego na 

rok szkolny 2012/2013. 

Oto jej skład: 

Aleksander Sikora – przewodniczący 

Katarzyna Rochowiak – zastępca przewodniczącego 

Komisja kulturalno-organizacyjna: 

Olga Kuźniak, Monika Sołtysiak, Piotr Balcerek, Daniel Włodarczak. 

 
Daniel Włodarczak 

 

 

PASOWANIE  
NA UCZNIA 

 
Dnia 27 września 2012 roku 16-tu 

nowych uczniów zostało przyjętych  

w poczet społeczności naszej szkoły. 

Uroczystość odbyła się na sali 

gimnastycznej, która wyglądała w tym 

dniu bardzo pięknie. 

Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły, następnie 

przewodniczący Samorządu Szkolnego powitał wszystkich zebranych. Na salę 

gimnastyczną wkroczył Król Maciuś I i zasiadł na specjalnym tronie. W rolę tej 

bajkowej postaci wcielił się uczeń klasy I „u” Marek Nowak. Podczas apelu nasi 

nowi koledzy dowiedzieli się o swoich prawach i obowiązkach. Następnie zostali 

zaprzysiężeni na uczniów. Pani dyrektor Magdalena Dyszkiewicz dokonała 

symbolicznego aktu pasowania piórem. Podczas uroczystości obejrzeliśmy 

również program artystyczny. Były wiersze i piosenki. Na pamiątkę tego 

wydarzenia, nowi uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. 

Na ten radosny dzień nowi uczniowie czekali kilka tygodni. Na ich 

twarzach widać było zarówno zaciekawienie, uśmiech, jak i przejęcie. 

 
Patrycja Koralewska 

Magdalena Lebiedziew 

Anna Michalewicz 

Zuzanna Nowak 
Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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BEZPIECZEŃSTWO 
NA DRODZE 

 
Dnia 24 września 2012 roku 

odwiedziła naszą szkołę Pani Policjantka, 

która przedstawiła nam zasady 

bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Spotkanie odbyło się  

w sali 209. Uczestniczyły w nim dzieci z klas szkoły podstawowej  

i gimnazjum. 

Pani Policjantka zapoznała uczniów z niebezpieczeństwami 

grożącymi im na ulicy, a także uświadamiała dzieciom, jak zachować się, 

gdy na swojej drodze spotkają obcą osobę. Dowiedzieliśmy się jak ważne 

jest zachowanie zgodne z podstawowymi zasadami ruchu drogowego 

takimi jak: 

 Poruszanie się po chodniku, a w przypadku jego braku lewą 

stroną drogi, jeśli porusza się grupa, to maszerować gęsiego. 

 Przechodzenie (nie przebieganie) przez jezdnię w wyznaczonych 

miejscach, poprzedzone sprawdzeniem czy nic nie nadjeżdża. 

 Pod żadnym pozorem nie bawić się na jezdni, ani w jej okolicach! 

 Po zmroku dziecko ubrane w stonowane kolory widoczne jest  

z odległości ok. 20 m, przy zastosowaniu elementów 

odblaskowych widać z odległości 150 m! 

 Zapinanie pasów samochodowych. Do 12 roku życia dzieci 

powinny obowiązkowo podróżować w fotelikach. 

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. 

Wykład Pani Policjantki był dla klas bardzo interesujący ze względu na 

tematykę i sposób prowadzenia prezentacji. 

 

 
Anna Michalewicz 

Zuzanna Nowak 

Piotr Szydłowski 

 

 

 

 

KONCERT ŻYCZEŃ 
 

Dnia 12 października 2012 roku w naszej 

szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W apelu wzięli udział uczniowie 

szkoły podstawowej, gimnazjum i klasy PP. Sala gimnastyczna wyglądała 

w tym dniu niezwykle. Scenografia przypominała salę lekcyjną. 

Uczniowie ubrani byli w eleganckie stroje. Uroczystość przeprowadzona 

była w formie koncertu życzeń. 

Widzowie obejrzeli kilka zabawnych scenek, które rozgrywały się 

w klasie podczas lekcji języka polskiego i matematyki. Wypowiedziom 

aktorów towarzyszył dowcip i żart. Wszyscy byli bardzo wiarygodni. 

Scenki z życia przeplatane były koncertem życzeń dedykowanym 

nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Wystąpił również zespół 

Honey ze swoim najnowszym układem tanecznym. 

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na 

zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej 

szkoły. Tego dnia było w szkole miło i zabawnie. 

 
Patrycja Koralewska 

Magdalena Lebiedziew 

Ania Michalewicz 

Natalia Michałowska 

 

HUMOR   
Z  DZIENNICZKÓW  SZKOLNYCH 

 
Córka kłamie, że głowa ją boli, choć nią wcale nie pracuje,  

i wymusza zwolnienie jej do domu. 
 

Syn traktuje salę lekcyjną jak jadalnię. 
 

Naraża kolegów na śmierć, rzucając śmieciami po klasie. 
 
Bezczelnie twierdzi na lekcji przyrody, że jaskółki to bardzo mądre ptaki, które gdy 
tylko zaczyna się rok szkolny, natychmiast odlatują. 
 

REDAKCJA 
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CO SĄDZI O WSPÓŁPRACY Z LIBEREM? 

O MIŁOŚCI DO ŚPIEWANIA, 

MARZENIACH  

I BITWIE NA GŁOSY  
– ROZMAWIAMY Z PANIĄ  

ANNĄ SPŁAWSKĄ. 
 

Redakcja: Pani Aniu, miała Pani okazję wziąć udział w programie Bitwa na 

głosy. Jakie uczucia towarzyszyły Pani podczas castingu do programu? 

Anna Spławska: Myślę, że były to przede wszystkim nerwy, niepokój  

i zmęczenie. 

R.: Jak pogodziła Pani obowiązki zawodowe z uczestnictwem w programie 

Bitwa na głosy? 

A. S.: To była bardzo ciężka praca. Po zajęciach w naszej szkole, codziennie 

jeździłam do Obornik na próby. 

R.: Jak przebiegała współpraca z Liberem? Jakim jest człowiekiem? 

A. S.: Z Liberem pracowało mi się bardzo przyjemnie. Liber jest przystojny  

i fajny. Jest normalnym człowiekiem, takim jak my. 

R.: Czy zechciałaby Pani zdradzić naszej redakcji, jak naprawdę nazywa się 

Liber, ile ma lat i skąd pochodzi? 

A. S.: Liber to Marcin Piotrowski. Ma 31 lat. Pochodzi z Bogdanowa. 

R.: Czy pozostali uczestnicy programu rywalizowali z Panią o śpiewanie 

„solówek”? Kto o tym decydował? 

A. S.: Tak, rywalizowali. To był casting. Liber wybierał taką osobę. Była to 

zdrowa rywalizacja. Przygotowywaliśmy się do danego utworu, następnie Liber  

i chór mistrzyni wybierali najlepszych. 

R.: Czy denerwowała się Pani podczas występów w telewizji na żywo? 

A. S.: Zawsze się denerwowałam. Nerwy dodawały mi adrenaliny. Trochę 

nerwów może działać mobilizująco. Przynajmniej na mnie nerwy tak wpływają. 

R.: Z jakiego występu jest Pani najbardziej zadowolona?  
A. S.: Z piosenki Poker face. To była moja pierwsza solówka. 

R.: Czy były takie kostiumy, których by Pani nie ubrała podczas występów na 

żywo? 

A. S.: Tak, były takie kostiumy, których bym nie założyła. Denerwowały mnie 

rozłożone spódnice. Nie podobał mi się mundurek szkolny. 

R.: Słowa krytyki, którego z jurorów zapamiętała Pani najbardziej? 

A. S.: Najcenniejsze dla mnie były słowa krytyki Alicji Węgorzewskiej. 

 
 

R: Jak wygląda studio telewizyjne? Jaki jest polski show-biznes? 

A. S.: Studio telewizyjne jest ogromne. Znajduje się tam wiele pomieszczeń. 

Wrażenie robi oświetlenie, efekty specjalne i bardzo duża ilość kamer. Show-

biznes jest straszny. Trzeba mieć mocne nerwy i się nie poddawać. 

R.: Czy nagra Pani płytę z Liberem? Jeśli tak to kiedy będzie dostępna  

w sprzedaży? 

A. S.: Nie wiem kiedy. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. 

R.: Czy miło jest być gwiazdą? Jak czuła się Pani na scenie? 

A. S.: Nie jestem gwiazdą. Na miano gwiazdy pracuje się wiele lat. Gwiazda to 

np.: Beata Kozidrak. Na scenie czułam się wspaniale. Scena to mój drugi dom. 

R.: Kiedy zaczęła Pani śpiewać? 

A. S.: Zaczęłam śpiewać na apelach w przedszkolu, kiedy byłam mała. Zawsze 

chciałam zostać piosenkarką. Śpiewałam wtedy do skakanki. Skakanka była 

moim mikrofonem. 

R.: Jaki jest Pani ulubiony zespół? Jaka jest ulubiona piosenka? 

A. S.: Moje ulubione zespoły to Maanam i Hey. Ulubiona piosenka Dziwny świat 

Niemena. 

R.: Czy lubi Pani uczyć dzieci i pracować w naszej szkole? 

A. S.: Kocham swój zawód. 

R.: Co jest najważniejsze w Pani życiu? Jakie są Pani marzenia? 

A. S.: W moim życiu najważniejsza jest przyjaźń, rodzina, zdrowie, praca. Moim 

marzeniem jest nagrać płytę, znaleźć wydawcę i być sławną. 

R.: Gdzie możemy usłyszeć Pani wokal na żywo? 

A. S.: Mój wokal można usłyszeć w zespole 

Mokrofon. 

R.: Dziękujemy za wywiad i jesteśmy dumni, że 

mogliśmy Panią podziwiać w telewizji. 

A. S.: Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło  

z wami rozmawiać. 
 

 

 

Wywiad przeprowadziły: 

Patrycja Koralewska 

Magda Lebiedziew 

Anna Michalewicz 

Natalia Michałowska 

Zuzanna Nowak 
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SPOTKANIE Z LIBEREM 
 

Dzień 29 października dostarczył nam ogromnych wrażeń.  

W naszej szkole pojawiła się ekipa telewizyjna, która nagrywała materiał 

o biorącej udział w Bitwie na głosy pani Annie Spławskiej i jej uczniach. 

Przyjechał też Liber, w którego drużynie pani Ania występowała. 

Gościa przywitaliśmy na sali gimnastycznej głośnymi okrzykami  

i brawami. Wspólnie zaśpiewaliśmy jego przebój napisany na  

Euro 2012 Stadion oszalał. Potem raper chętnie pozował  

z nami do zdjęć i rozdawał autografy. 

Udało nam się zdobyć specjalny 

autograf do naszej gazetki. Zobaczcie! 
 

A oto relacja fotograficzna ze spotkania: 

 

 
Roksana Adamczak 

Katarzyna Kokornaczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
11 listopada obchodzimy 

Święto Niepodległości. Upamiętnia ono 

odzyskanie przez Polskę wolności po 

123 latach niewoli. 

8 listopada 2012 roku w naszej szkole uczczono to święto, 

przypadające w tym roku w niedzielę. Tego dnia odbył się uroczysty apel, 

w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie przyszli  

w strojach galowych, co podkreśliło jeszcze bardziej podniosłą symbolikę 

tego dnia. Na początku apelu przewodniczący Samorządu Szkolnego 

przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie wprowadzono sztandar 

szkoły i odśpiewaliśmy hymn państwowy. Potem obejrzeliśmy montaż 

słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas gimnazjalnych  

i zawodowych. Szczególnie podobały się nam piękne, wzruszające 

patriotyczne pieśni, przywracające pamięć o bohaterach narodowych. Na 

końcu wszyscy zaśpiewaliśmy Rotę, po czym wyprowadzono sztandar. 

Ten dzień był dla nas wyjątkową lekcją historii wzmacniającą 

poczucie tożsamości narodowej i nauki szacunku wobec polskości. 

 
Roksana Adamczak 

Katarzyna Kokornaczyk 

 
 
 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 
 23-31 GRUDNIA 2012 – ZIMOWA 

PRZERWA ŚWIATECZNA 

 21 STYCZNIA 2013 – DZIEŃ BABCI 

 22 STYCZNIA 2013 – DZIEŃ DZIADKA 

 14-27 STYCZNIA 2013 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 28 MARCA - 2 KWIETNIA 2013 – WIOSENNA PRZERWA 
ŚWIĄTECZNA 
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NA TURYSTYCZNYM SZLAKU 
 

Dnia 8 września 2012 roku grupa 10 uczniów 

wzięła udział w XXXV Rajdzie Kolarskim im. 

Dezyderego Chłapowskiego do Turwi. 

W tym roku na trasę rajdu ruszyliśmy pieszo.  

W Głębinie Starym widzieliśmy zabytki: drewniany kościół pod 

wezwaniem Wniebowzięcia N. P. Marii z XVII w., zabytkowy park  

z platanami, kasztanowcami, wiązami, robiniami oraz figurę Jana 

Nepomucena z VIII wieku. 

Kierując się znakami szlaków turystycznych doszliśmy na metę 

rajdu przy szkole w Turwi. Zjedliśmy smaczną grochówkę i wzięliśmy 

udział w konkursach sprawnościowych. Marta Sikora zajęła II miejsce  

w konkursie krajoznawczym. 

Z rajdu wróciliśmy we wspaniałych humorach. 

Naszymi opiekunkami były panie: Maria Pluta, Agata Rybarczyk 

i Agnieszka Trąbka. 

 
Daniel Włodarczak 

 

 

JESIEŃ NAD OBRĄ 
 

Dnia 20 października 2012 roku 

uczestniczyliśmy w 47 Kościańskiej Jesieni nad Obrą. 

Z Sierpowa szliśmy żółtym szlakiem, który prowadził 

nas leśną drogą, wśród drzew ubranych w barwy jesieni. W promieniach 

słońca dotarliśmy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kasprowicza w Nietążkowie. 

Grochówka i tym razem była pyszna! 

Wzięliśmy udział w konkursach sprawnościowych. 

Na mecie rajdu wysłuchaliśmy pięknego koncertu piosenek 

turystycznych w wykonaniu uczniów szkoły. Była to okazja poznania 

piosenek śpiewanych przez turystów na szlakach i przy ogniskach. 

Na rajdzie były z nami panie: Maria Pluta, Agata Rybarczyk, 

Małgorzata Skałuba, Lidia Picz. 
 

Daniel Włodarczak 

NAUCZYCIELSKI 

MARATON CZYTANIA 

– III EDYCJA 
 

30 października br., w ramach 

programu Czytające szkoły, odbył się Nauczycielski Maraton Czytania. Obecna 

edycja, jak i poprzednie, miała dwie odsłony: dla młodszych i starszych uczniów. 

Nauczyciele strojąc się w swoje i cudze piórka zaprezentowali 

młodszym uczniom „ptasie wiersze” Juliana Tuwima. Ujawniając kunszt aktorski 

i niezwykłą kreatywność panie: Nadia Nowaczyk, Maria Pluta, Anna Mazurek, 

Agnieszka Trąbka, Magdalena Kostyk, Żaneta Szczepaniak i pan Szymon 

Skotarek przedstawili pełne humoru teksty: Ptasie radio, Ptasie plotki, Spóźniony 

słowik, O panu Tralalińskim. 

Uczniowie świetnie się bawili i głosowali tradycyjnie za pomocą 

cukierków na wybrane utwory i ich prezenterów. III edycję Nauczycielskiego 

Maratonu Czytania wygrała pani Anna Mazurek. 

Uczniom klas gimnazjalnych biografie znanych kompozytorów  

i współczesnych muzyków: Beethovena, Mozarta, Chopina, Ciechowskiego  

i Libera, z ogromnym zaangażowaniem przedstawili uczestnicy poprzedniej 

edycji Nauczycielskiego Maratonu Czytania, panie: Katarzyna Dolata, Anna 

Samol i pan Tomasz Jąder oraz debiutująca w tej roli pani Magdalena Żurczak. 

Pokazom towarzyszyła muzyka poważna i utwory współczesne, a także 

prezentacje multimedialne. Zwycięzcą okazała się pani Magdalena Żurczak 

przedstawiająca postać Libera. 

Tym razem pani Izabela Kaczmarek nie czytała, ale okrasiła Maraton 

Czytania grając na saksofonie, co było miłą i atrakcyjną niespodzianką. 

Na zakończenie spotkania wystąpiła pani Anna Spławska, jako gość 

specjalny i uczestniczka programu Bitwa na głosy, która opowiedziała uczniom  

o Liberze i kulisach telewizji. 

Spotkanie przygotowały  

i prowadziły panie Ewa Czuba  

i Jolanta Pawłowska. 

 

 
Roksana Adamczak 

Katarzyna Kokornaczyk 
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URODZINY 
KSIĄŻKOWEGO MISIA 

 
23 listopada 2012 roku w ramach programu Czytające szkoły, 

odbyły się w naszej szkole 101 Urodziny Książkowego Misia. W imprezie 

uczestniczyli uczniowie klas podstawowych „u” klasa I a „u” gimnazjum 

oraz klasy I-III. 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja pluszowych misiów 

przyniesionych przez dzieci. Następnie dzieci i misie wzięły udział  

w wesołej zabawie tanecznej Jadą, jadą misie oraz zabawie ruchowej 

Niedźwiadek. W chwilę później uczniowie poznali historię pluszowego 

misia i wysłuchali piosenki z bajki Miś Uszatek. Potem nadszedł czas na 

zabawy dydaktyczne. W pierwszej pt. Wesoły miś zadaniem każdej klasy 

było uzupełnienie sylwetki misia brakującymi elementami. Wszyscy 

wykonali je na piątkę. Wiele emocji towarzyszyło dzieciom podczas 

zabawy Wykałaczki i rękawiczki. Zawodnicy zbierali ze stołu wykałaczki 

kuchennymi rękawicami i wkładali je na talerze. Śmiechom nie było 

końca. Kolejną konkurencją było ułożenie z części ilustracji postaci 

znanych misiów – bohaterów książek. Wszystkie zespoły klasowe 

świetnie sobie poradziły! 

Na koniec imprezy każdy uczestnik poczęstował się słodkim „co 

nieco” – chlebkiem z miodem lub dżemem. Mniam, mniam… 

Misiowe urodziny przygotowały i prowadziły panie Nadia 

Nowaczyk i Żaneta Szczepaniak. 

 
klasa V-VI „u” 

Opiekun: Ż. Szczepaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIATEŁKO W TUNELU 
 

Dnia 25 października 2012 roku 

mieliśmy okazję obejrzeć spektakl  

o tematyce profilaktycznej pt. Światełko 

w tunelu. 

Przedstawienie poruszało problem przemocy i agresji wśród 

dzieci i młodzieży. W krótkich dialogach aktorzy Teatru Kurtyna  

z Krakowa opowiedzieli historię chłopca, którego matka była 

alkoholiczką. Kłopoty rodzinne spowodowały, że Krzyś stał się 

agresywny, sięgnął po papierosy i alkohol, pojawiły się u niego problemy 

z nauką. 

Na szczęście w spektaklu wszystko dobrze się skończyło. Pojawił 

się ktoś, kto podał chłopcu pomocną dłoń. Była to jego nauczycielka.  

W ten sposób młody bohater przekonał się, że w rozwiązywaniu 

problemów może liczyć na pomoc dorosłych. 

Żywe i emocjonalne reakcje widowni świadczyły o tym, że 

przedstawienie się uczniom podobało. 

Po spektaklu aktorzy rozmawiali z nami na temat przemocy, 

agresji i uzależnień. 

 
Roksana Adamczak 

Katarzyna Kokornaczyk 

 

 

GRUDNIOWE PRZYSŁOWIA LUDOWE 
 

Grudzień zimny, śniegiem przykryty,  
daje rok w zboże obfity. 

 
Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. 

 

Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze. 
 

Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 
 

Późna zima długo trzyma. 
 

REDAKCJA 
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CO WARTO OBEJRZEĆ? 
 

Recenzja filmu animowanego:  
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł 
 

Dnia 24 października dzięki Stowarzyszeniu Patrzmy 

Sercem mieliśmy okazję wyjechać do poznańskiego Kinepolis 

na film animowany pt. Dzwoneczek i sekret magicznych 

skrzydeł. Ta bajka to czwarta odsłona opowieści o maleńkich, 

przytulnych wróżkach. 

Tytułowa bohaterka – Dzwoneczek to wróżka ciekawa 

świata. Postanowiła odkryć tajemnicę Zimowego Lasu,  

w którym przebywały zwierzęta w czasie zimy. Do tego świata wróżki nie miały wstępu. 

Jednak nasza przyjaciółka złamała zakaz i wybrała się w podróż pełną tajemnic i nowych 

przyjaciół. Odkryła sekret magicznych skrzydeł. Poznała i pokochała swoją siostrę. 

Oglądając ten film animowany, czuliśmy się jak w bajce. Magiczne wróżki 

dostarczyły nam wiele pozytywnej energii. Jeśli macie okazję wybierzcie się do kina na tę 

piękną bajkę. Gorąco polecamy! 

 

Uczniowie klasy IV 

 

 
CO WARTO PRZECZYTAĆ? 

 

McDusia, Małgorzata Musierowicz 
 

Długo oczekiwany dziewiętnasty tom uwielbianej 

przez kolejne pokolenia Jeżycjady! Dzięki McDusi znów 

zaglądamy do przytulnego, pełnego książek domu Borejków,  

w którym każdy gość może się ogrzać w serdecznej, rodzinnej 

atmosferze. W okresie świąt Bożego Narodzenia na Roosevelta 

5 pojawia się tytułowa Magdusia, córka Kreski i Maćka 

Ogorzałków. Jej przybycie powoduje piorunujące zmiany  

w spokojnym życiu rodziny. Tymczasem zbliża się ważna 

ceremonia. Laura Pyziak i Adam Fidelis mają wypowiedzieć 

sakramentalne „tak”. Właśnie trwają gorączkowe 

przygotowania. 

Czy osławione Fatum – ciążące nad ślubami kobiet z klanu Borejków – zadziała 

także tym razem? Dowcipna, miła, ale i refleksyjna powieść Małgorzaty Musierowicz jak 

zwykle podnosi na duchu i krzepi, bawi do łez i uczy. Skłania też do zastanowienia się nad 

sprawami wielkiej wagi oraz zadumy nad przemijaniem. 

 

Wyszperane z Internetu 

 

CO WARTO OBEJRZEĆ? 
 

Recenzja filmu: Na tropie Marsupilami 
 

24 października 2012 roku miałam okazję obejrzeć 

film pt. Na tropach Marsupilami. 

Głównym bohaterem jest Dan Geraldo, który ma 

przeprowadzić wywiad z wodzem dzikiego plemienia Payów. 

Wcześniej dziennikarz oszukiwał widzów i kręcił swoje 

przygody w udającym dżunglę przydomowym ogrodzie. Teraz 

musi przetrwać w prawdziwej dżungli. Jego przewodnikiem 

zostaje Pablito, który ma zaprowadzić Dana do wodza. 

Problemy pojawiają się, gdy niespodziewanie odkrywają 

mityczne stworzenie –Marsupilami. 

Na tropie Marsupilami to doskonała komedia dla całej rodziny. Marsupilami 

okazuje się bardzo sympatycznym zwierzęciem, którego trudno nie polubić. Uwagę widza 

przyciąga też bardzo dobry polski dubbing. Głosu postaciom użyczyli m. in. Cezary 

Pazura, Radosław Pazura, Pascal Brodnicki i Katarzyna Zielińska. 

Gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. 

 

Katarzyna Kokornaczyk 

 
 
 

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, 
przesłać życzenia się godzi. 

Przyjmijcie zatem z rąk naszych 
garść życzeń najlepszych 

zdrowia, spokoju, radości, 

a w Nowym Roku – olbrzymiego 

 Rogu Obfitości. 
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NASZE GRZECZNE 

SŁÓWKA 
 

Coraz częściej na korytarzach podczas przerw słychać 

jak uczniowie brzydko mówią. Przeklinają, obrzucają się wyzwiskami.  

Na pewno chcielibyście, aby uważano Was za miłych i grzecznych. Nie 

zapominajcie więc o bardzo ważnej zasadzie – to jak mówicie świadczy o Was! 

Kiedy macie do wyboru słówko ładniejsze, wybierzcie je, zwłaszcza gdy 

znajdujecie się w takich miejscach, jak: szkoła, autobus, sklep, kino lub gdy 

rozmawiacie z kimś dorosłym. Nigdy nie zapominajcie o słowach; proszę, 

dziękuję, przepraszam. Mówcie zatem: 

Tak   zamiast  No 

Zdenerwowałem się zamiast  Wkurzyłem się 

Ale się przewrócił zamiast  Ale się wywalił 

Odejdź ode mnie zamiast  Spadaj 

Drodzy uczniowie przypominamy Wam również czym jest prośba  

i podziękowanie, gdyż tych słów rzadko używacie. 

Prośba – to zwrócenie się w grzecznej formie do kogoś, aby coś uzyskać, np.: 

Bardzo Cię proszę, pożycz mi zeszyt. 

Podziękowanie – to wyrażenie komuś wdzięczności, najczęściej za pomocą 

słowa dziękuję np.: Z całego serca dziękuję Wam za pomoc. 

Kolejną bardzo ważną sprawą jest mówienie Dzień dobry, zwłaszcza 

kiedy przechodzi obok Was nauczyciel lub inny pracownik szkoły. 

Kochani zacznijcie zmieniać swoje nawyki, mówcie grzecznie! Może 

dlatego, żeby żyło nam się lepiej. 

 

 
Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

Natalia Michałowska 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kącik kulinarny 
Oto kilka przepisów na tradycyjne 

potrawy wigilijne 
 

WIGILIJNE USZKA Z GRZYBAMI DO BARSZCZU 

Składniki (proporcje na 117 sztuk): 
Składniki na ciasto: 

 2 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżka stopionego masła 

 1 żółtko 

 2/3 szklanki gorącej wody prosto z czajnika 

(ilość w zależności ile zabierze ciasto) 

 szczypta soli 

Składniki na farsz: 

 290 g ugotowanych grzybów suszonych  

 1 średnia cebula 

 sól 

 pieprz 

 1-2 łyżki bułki tartej 

Przygotowanie: 
Ciasto: Mąkę z solą przesiać do miski, dodać do tego roztopione masło, żółtko  

i dokładnie wymieszać. Na koniec stopniowo wlewać gorącą wodę. Ciasto 

wyrabiać – ma być miękkie i mieć konsystencję podobną jak na pierogi. Kulkę 

ciasta owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki na ok. 30 minut. 

Farsz: Ugotowane suszone grzyby (np. wyjęte z zupy) pokroić na mniejsze 

kawałki. Cebulę obrać, drobno pokroić i podsmażyć na rozgrzanej oliwie na 

patelni. Dodać do cebuli pokrojone grzyby i chwilę smażyć całość. Doprawić 

farsz do smaku solą, pieprzem, dodać bułkę tartą, aby wchłonęła nadmiar wilgoci  

z grzybów. Farsz powinien być raczej suchy. Odstawić do ostudzenia. 

Schłodzone ciasto podzielić na części, kolejno każdą część rozwałkować na dość 

cienki placek na delikatnie podsypanej mąką stolnicy. 

Placek pokroić na kwadraty o wymiarach 4 cm na 4 cm. Na każdy kwadracik 

nałożyć małą ilość farszu. Brać każdy kwadrat z nadzieniem i składać po 

przekątnej na pół w trójkącik, skleić dokładnie palcami brzegi i połączyć dwa 

przeciwległe rożki ciasta. Uszka układać na desce. Wkładać uszka partiami na 

wrzącą, osoloną wodę i gotować, aż do wypłynięcia. Od tego momentu gotować 

je jeszcze 2 minuty, po czym wyjąć uszka łyżką cedzakową i podawać  

z czerwonym barszczem. 

 
 

Rys. Krystian Chmieliński 
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Rys. Krystian Chmieliński 
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PIERNIK KRÓLEWSKI 

Składniki: 

 6 jaj 

 2 szkl. cukru kryształu 

 1 szkl. miodu 

 1 szkl. oleju 

 1 szkl. wody 

 4 szkl. mąki pszennej 

 2 łyżeczki sody 

 2 łyżki kakao 

 1 opakowanie przyprawy do piernika 

Przygotowanie: 

Białka ubić, następnie dodać cukier, żółtka. Ciągle miksując dodać stopniowo 

olej, wodę, miód. Kolejno dodać kakao, mąkę oraz sodę. Po połączeniu 

składników ciasto wylać do formy i piec około 1h. Po upieczeniu przełożyć 

dowolną masą lub marmoladą. 

 

KARP WIGILIJNY 

Składniki: 

 1 karp 

 sok z cytryny 

 sól 

 pieprz 

 mąka pszenna 

 2 jajka 

 bułka tarta 

 olej do smażenia 

Przygotowanie: 

Karpia oskrobać z łusek, wypatroszyć, opłukać i osuszyć. Odciąć głowę, 

płetwy i ogon. Następnie pokroić w dzwonka i skropić obficie sokiem z cytryny. 

Posypać z każdej strony solą i pieprzem. Włożyć do lodówki na około  

24 godziny. 

Następnie kawałki karpia obtoczyć w mące pszennej, w rozmąconym jajku  

i w bułce tartej. Smażyć z dwóch stron na rozgrzanym oleju, na złoty kolor. 

Usmażonego karpia wyłożyć na ręcznik papierowy, następnie ułożyć na 

półmisku, udekorować zieleniną i plasterkami cytryny. Półmisek z karpiem 

podać na wigilijny stół. 

 

Smacznego! 

REDAKCJA 

JAK NAPISAĆ LIST 
DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA? 

 
Święta to dla Mikołaja bardzo 

pracowity okres. Musi przygotować sanie, 

sprawdzić dokładnie listę prezentów. W całym 

tym zamieszaniu, Mikołaj zawsze znajdzie czas 

by przeczytać listy od dzieci.  

Tylko jak napisać taki list? 

 

Oto kilka wskazówek, które na pewno ułatwią 

Ci napisanie listu do Mikołaja. 

 

1. Uszykuj kartkę i długopis. 

2. Zacznij list od powitania: Drogi Mikołaju lub Kochany Mikołaju. 

3. Zapytaj Mikołaja jak się czuje, jak minął rok jemu i reniferom. 

4. Pochwal się Mikołajowi, że w tym roku byłeś grzeczny. Zanim zaczniesz 

prosić o zabawki przypomnij Mikołajowi wszystkie swoje dobre uczynki. 

Czy byłeś grzeczny dla rodzeństwa? Czy słuchałeś rodziców? Zastanów się, 

czy naprawdę zasługujesz na prezent. 

5. Grzecznie poinformuj Mikołaja, co chcesz dostać w tym roku. Postaraj się 

skupić na dwóch rzeczach, których pragniesz najbardziej. Dzięki temu 

Mikołaj będzie wiedział jakie prezenty ma przynieść. 

6. Podziękuj Mikołajowi i zakończ list własnoręcznym podpisem. Możesz 

napisać np.: Kochany Mikołaju, dziękuję, że co roku przynosisz mi zabawki. 

Zakończ list słowami Pozdrawiam. Podpisz się. 

7. Pamiętaj, aby prawidłowo zaadresować kopertę. Oto adres Świętego 

Mikołaja. 

 

SANTA CLAUS Post Office 

96930 Arctic Circle 

Finland 

 

Pamiętaj! 

W liście zwroty takie jak: Ciebie, Tobie, Cię, Twój, zapisujemy wielką literą 

jako wyraz szacunku dla adresata. 
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Rys. Adrian Kunc 

Rys. Dawid Kaczmarek 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

        1.         

        2.          

    3.             

      4.            

     5.             

        6.          

              

   7.              

       8.          

     9.           

 

1. Drzewo iglaste występujące w Polsce. 

2. Rozdaje prezenty w Wigilię Bożego Narodzenia. 

3. Jeden z darów Trzech Króli. 

4. Śpiewane w czasie świąt. 

5. Dzielimy się nim przed wieczerzą wigilijną. 

6. Pierwsi przywitali małego Jezusa. 

7. Znajdujemy je pod choinką. 

8. Kolorowe ozdoby choinkowe. 

9. „Gdy ............. Panna Syna kołysała” – uzupełnij słowa kolędy. 

 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

ZNAJDŹ TAKIE SAME ŚNIEŻYNKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 2(17)/2012) otrzymuje Natalia Zapłata z klasy IIIb pp. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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