
 

Przy wigilijnym stole 

 Przy wigilijnym stole,  
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty; 
 
Że, jako mówi wam wszystkim 
Dawne, odwieczne orędzie, 
Z pierwszą  na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiądzie. 
 
Sercem Go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota - 
Oto co czynić wam każe 
Miłość — największa cnota. 

 Jan Kasprowicz 

Redakcja szkolnej gazetki została zgło-
szona przez panią dyrektor do ogólnopolskiego 
konkursu pod hasłem „Rusz głową”. Organizato-
rem jest PZU. Celem konkursu jest zachęcenie 
uczniów wszystkich szkół do podjęcia na łamach 
gazetek szkolnych tematu aktywnego i zdro-
wego trybu życia. Do końca lutego będziemy 
wydawali dwutygodnik, którego roboczy tytuł 
brzmi „Żyjmy zdrowo!” Bliższych informacji o 
zasadach konkursu i nagrodach (a jest o co wal-
czyć!) możecie szukać na stronie internetowej 
www.aktywujcie.pl Wszystkich uczniów, którzy 
interesują się tematyką zdrowia, sportu, ekolo-
gii i chcieliby włączyć się do pracy nad tworze-
niem specjalnych numerów naszej gazetki prosi-
my o zgłoszenie się do redaktora naczelnego 
gazetki Pameli Cybulskiej.  
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13 listopada do naszej szkoły zawitał pan ra-
townik, który przypomniał nam zasady bezpieczeń-
stwa. Pan ratownik w bardzo miłej atmosferze prze-
prowadził ciekawą lekcję. Przypomniał  nam podsta-
wowe zasady bezpiecznego zachowania w różnych 
sytuacjach, m.in. w drodze do szkoły. Tłumaczył, że 
kiedy przejeżdża jakiś nieznany pojazd koło nas i 
zatrzymuje się, należy bez żadnego słowa odejść. 
Pan spytał, po czym rozpoznajemy ludzi o złych za-
miarach  w stosunku do nas. Nie udzielę odpowiedzi 
na to pytanie, bo chciałabym, żebyście się sami za-
stanowili… Ratownik był bardzo miły, ale gdy ktoś 
mu przeszkadzał, to przywoływał tę osobę do po-
rządku, zadając różne pytania. Uczniowie byli bar-
dzo aktywni i wiele wiedzieli o zasadach bezpie-
czeństwa. Młodsze klasy były bardzo podekscytowa-
ne wizytą pana ratownika, ale również uczniowie 

starszych klas byli zainteresowani tematyką spo-
tkania. Po czterdziestu pięciu minutach lekcji za-
dzwonił dzwonek. Wszyscy uczniowie pożegnali się i 
podziękowali za spotkanie panu ratownikowi. Mam 
nadzieję, że to, czego się nauczyliśmy, na zawsze 
zostanie w naszych głowach. 

Pamela Cybulska 

Nasze prawa i obowiązki  

Drodzy uczniowie! Każdy z nas ma za-
równo prawa jak i obowiązki… Lubimy pa-
miętać o swoich prawach, ale o obowiąz-
kach jakby zapominamy.  

 Naszym podstawowym obowiązkiem 
jako uczniów jest akceptowanie statutu 
szkoły i wynikających z niego regulaminów 
oraz systemu oceniania. Przy okazji Święta 
Niepodległości nasi wychowawcy przypomi-
nali nam o tym, że na uroczyste obchody 
świąt państwowych należy się odświętnie 
ubrać.  

Większość uczniów dostosowała się do 
tych zasad i w czasie szkolnej uroczystości 
wyglądali pięknie i naprawdę odświętnie. 

Pamela Cybulska, Agata Biały, Paulina Piechocka  

 

 

W niedzielę 12 listopada b.r. odbyły się 
w całej Polsce wybory samorządowe. Wasi ro-
dzice, starsze osoby- dorośli brali udział w 
tych wyborach. W naszej szkole również wy-
bieramy poprzez głosowanie Samorząd Szkolny, 
ale tutaj wszyscy obecni uczniowie bardzo 
chętnie biorą udział w głosowaniu i są zaintere-
sowani, kto będzie reprezentował ich szkołę. 
Nie rozumiem tych dorosłych, którzy nie idą na 
wybory, bo ja już się nie mogę doczekać, kiedy 
będę mogła wybrać własnego kandydata. Ci, 
którzy nie stawiają się na wybory, rezygnują z 
prawa do decydowania o własnych sprawach. 
Mówię tak, ponieważ nasłuchałam się bardzo 
wielu komentarzy na temat niskiej frekwencji 
w wyborach. Żyjemy w demokratycznym kraju, 
za który wszyscy jesteśmy współodpowiedzial-
ni. Jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy o 
prawa wyborcze kiedyś walczyli. 

Pamela Cybulska 

Lekcja z ratownikiem 
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 Wiem, że wszyscy proszą Cię 
o różne prezenty. Nie proszę Cię o 
gry a ni o zabawki, tylko żeby wszy-
scy byli grzeczni dla siebie. Przydało-
by się magiczne zaklęcie na chłopców, 
a dla pani Domańskiej kilo marchwi, 
żeby była zdrowa i młoda. A na salę 
gimnastyczną przywieź trochę sprzę-
tu, dla kondycji fizycznej i zdrowia. 

Przy okazji, czy mógłbyś sprawić, żeby klasa 
czwarta grzecznie się ustawiała przed wejściem do 
klasy? 

Karol Szablewski  

 

Drogi Mikołaju!!! 

Za kilka dni mikołajki i wiem, że masz już du-
żo rzeczy na głowie, dlatego w imieniu całej 
„czwórki” proszę Cię o kilka  rzeczy.  

Po pierwsze uczniowie proszą o dużą ilość 
śniegu, który zapewni nam świetną zabawę przez 
całą zimę. W naszej szkole jest wielu miłych nauczy-
cieli i chcielibyśmy, żeby zawsze tacy byli, więc daj 
im dużo zdrowia i siły. 

Nauczyciele chcą, żeby uczniowie nauczyli się, 
jak postępować, by nie było wypadków i nieprzyjem-
nych sytuacji. Pomóż im więc pootwierać uczniow-
skie głowy i nalać tam oleju, tak jak to robił pan 
Kleks. 

Wiemy, jaki jesteś zmęczony tym czytaniem 
listów. Gdy do nas przyjedziesz, to  w noszeniu pre-
zentów pomoże Ci nasz samorząd szkolny. 

Emanuela Latuszek kl.IV 

Czekając na świętego Mi-
kołaja… 
Szóstego grudnia są mikołajki, wie to każde 
dziecko. W naszej szkole to ważny i miły 
dzień, przynajmniej tak było do tej pory. 
Święty Mikołaj chodzi tego dnia po szkole i 
dzwoni dzwonkiem, następnie wchodzi do 
klasy, gdzie rozdaje prezenty i podobno 
bije rózgą niegrzeczne dzieci, ale ta wiado-

mość nie została potwierdzona przez żadną znana mi 
osobę. 

Nasz kumpel Święty Mikołaj przyjeżdża starym 
niebieskim gruchotem. Niestety ta wiadomość również 
nie jest pewna, bo kiedy Mikołaj wysiada z auta, to 
nikogo nie ma na dworze, dlatego że wszyscy siedzą w 
klasie. Czasami, gdy Święty Czarodziej jest bardzo 
zajęty i nie może przybyć osobiście, w jego zastęp-
stwie jakiś pan idzie do pani Mirki po przebranie 
Świętego Mikołaja i  w jego zastępstwie wyrusza na 
wyprawę po szkole. Przychodzi do dzieci, siada na 
krześle, zaprasza na krótką rozmowę i daje prezenty. 
Potem niestety odbywają się dalsze lekcje. 

Szymon Jagodziński  
 
Drogi Mikołaju, proszę Cię o to, żeby uczniowie 

lepiej się uczyli,  byli grzeczniejsi i mniej agresywni. 
Dobrze by było, aby niektórzy uczniowie z naszej kla-
sy na  korytarzach  nie popychali się i grzecznie się 
ustawiali. Tak, wiem, że to nie będzie łatwe, ale może 
Twoja nadzwyczajna moc i siła przekonywania sprawią, 
że stanie się to realne. 

Czy mógłbyś też dostarczyć do szkolnej biblio-
teki trochę nowych książek? 

Jan Dąbrowski   
Kochany Mikołaju! 

Nie wiem, czy spełnisz moją prośbę. Rozumiem, jak 
bardzo jesteś zajęty, ile dzieci na  Ciebie czeka, ale 
bardzo Cię proszę, abyś sprawił, żeby  nasza szkoła 
była szkołą bez przemocy. Byłoby cudownie, gdyby 
wszyscy byli  dla siebie mili, darzyli się dobrym sło-

wem i uśmiechem. 

Czy nie proszę o zbyt wiele? 

Ania Czop  
 

Kochany Mikołaju, przynieś dla naszej pani 
worek czekolady, którą nam rozda. 
Dziewczynkom przynieś perfumy – 
damy je naszej pani. 
Chłopców obdaruj piłkami, 
może wyrosną z nich sportowcy, 
bo nie zanosi się, żeby zostali 
naukowcami. 
Przydałoby się też trochę nowego sprzętu gimnastyczne-

go. 

Martyna Słowińska 

Drogi Mikołaju! 
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Lopi 
Mój pies to ir-
landzki seter, 
Ktoś pomyśli, że 
nosi sweter, 
Chociaż nigdy się nie ubiera, 
Jest mu gorąco, bo szybko biega. 
Ciągle kradnie różne przedmioty, 
Bardzo lubi długie spacery, 
A jeszcze bardziej gonić rowery. 
Kiedy jestem osamotniona, 
Przybiega Lopi i łapę poda. 

Magda Mikołajczak 

Haker 
Mój pies Haker dobrze wiecie, 
To największy psotnik w świecie. 
Uszy ma do ziemi prawie, 

Pomagają mu w zabawie. 
Szybko biega jak rakieta, 
Widzi kota, głośno szczeka. 
Miskę swoją lekceważy, 
Talerz mój wnet zauważy. 
Kocham Hanusia ponad wszystko, 
Bo to dobre psisko. 

Karol Domaszewicz  

 

 

 

 

 

 

Luśka i Sara 
Moja kotka Luśka jest już stara, 
trochę  biała, trochę szara. 
Lubi bawić się z psem Sarą, 
mocno rudą, trochę małą. 
Sara lubi z kurczaka kości 
i nie lubi, kiedy Luśka 
u niej gości. 
Kiedy kotek pije mleko, 
wtedy chciałby, żeby pies 
był daleko. 
Obie kocham bardzo mocno, 
gdy się gryzą krzyczę ostro. 

Marika Szlachtycz  

To była ciekawa lekcja! 
W związku z lekturą 

„Akademia Pana Kleksa” w kla-
sie czwartej zaplanowana zo-
stała lekcja kleksografii. To 
chyba dlatego, żebyśmy nie 
zazdrościli uczniom Ambroże-
go Kleksa i poczuli się niezwy-
kli tak jak oni. Pani poprosiła 
dzieci, żeby przyniosły farby 
lub atrament i kartkę białego 
papieru.  Niektóre dzieci za-
pomniały, ale od czego są kole-
dzy, więc po chwili wszyscy z 
zapałem wzięli się do pracy. 
Smarowano kartki wszelkimi 
kolorami, wylewano różno-
barwne farbki na papier, roz-
mazywano i łączono kolory, by 

zadziwić siebie samego i kole-
gów. Prześcigano się w pomy-
słach!  Cała klasa śmiała się ze 
swoich kleksów. Niektórym 
wyszły motylki, jeszcze innym 
mózgi (!) lub inne dziwaczne 
stwory. Dzieci miały wymyślić 
jakieś tytuły lub wierszyki do 
swoich kleksów i to zadanie 
nie było już takie łatwe. 

Teraz wszystkie kleksy 
zdobią naszą całą klasę i przy-
pominają, jak świetnie się ba-
wiliśmy. Wszystkie dzieci 
chciałyby powtórzyć tę lekcję, 
ale coś mi się wydaje, że nasza 
pani nie szybko się na to zgo-
dzi… 

Magda Perdon  

Dzieci wiersze piszą…  
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* Kolęda 
to słowo 
w i e l o -
znaczne. 
Z jednej 
s t r o n y 
oznacza 

pieśń związaną z narodzina-
mi Jezusa, a z drugiej po 
prostu wizytę i związany z 
nią dar. 

* Ze zwyczajów, które zna-
ne są do dziś, trzeba wy-
mienić odczytywanie pogody 
na przyszły rok-12 dni mię-
dzy Bożym Narodzeniem a 
świętem Trzech Króli ma 
pokazywać aurę na kolej-

nych 12 miesięcy w roku. 

* Święto Trzech Króli naj-
bardziej kojarzy się nam ze 
święceniem kredy i pisaniem 
nią na drzwiach swojego do-
mu. Kiedyś takie znaki za-
miast na drzwiach domu ro-
biono na porożu bydła. 

* Hucznie dzisiaj obchodzo-
ny sylwester i Nowy Rok w 
tradycji ludowej nie miały 
dużego znaczenia obrzędo-
wego. Wiązano je zazwy-
czaj bardzo ściśle z symbo-
liką świąt Bożego Narodze-
nia i  na ogół  powtarzano te 
same zwyczaje, zakazy i na-

kazy. 

* Sąsiedzkie wizyty w cza-
sie świąt Bożego Narodze-
nia i składanie sobie życzeń 
zwano kolędowaniem. Naj-
więcej uciechy sprawiały 
zawsze obchody kolędników, 
czyli chłopców obnoszących 
po wsi gwiazdę, szopkę czy 
maszkary. 

Ola Wachowska kl. V 

AndrzejkiAndrzejkiAndrzejkiAndrzejki  

Co roku u nas w szkole są ob-
chodzone 30 listopada andrzejki. To 
wesołe i przyjemne święto. Andrzejki 
to przede wszystkim dyskoteka, na 
której wszyscy tańczymy, są wróżby 
i muzyka. Niestety niektórzy chłopcy 
nie lubią tańczyć, a inni się wstydzą, 
ale są wśród nich także prawdziwi 
królowie parkietu – świetni tancerze! 
Wiem coś o tym, bo sam się wstydzi-
łem, ale w tym roku na zabawie an-
drzejkowej postanowiłem tańczyć z 
dziewczynami.  

Wróżby andrzejkowe  
Lanie wosku 
Jednym z najpopularniejszych 

zwyczajów -  nieustannie kojarzącym 
się z wieczorem andrzejkowym - jest 
lanie wosku. 

Roztop wosk w małym naczyniu 
i lej na wodę przez ucho od klucza. 
Według dawnych wierzeń klucz uła-

twia bowiem nawiązywanie kontaktu z 
zaświatami, a tylko dobre duchy 
przodków mogą odsłonić przyszłość. 
Kształt woskowej figurki może wyda-
wać się nieczytelny, ale gdy obej-
rzysz jego cień na ścianie, łatwiej 
dopatrzysz się zarysu. Gdy puścisz 
wodze fantazji, dowiesz się, co czeka 
Cię w nadchodzącym roku. 

Buty 
Aby dowiedzieć się, która z 

panien wyjdzie pierwsza za mąż, 
można posłużyć się butami. Ustawia-
my buty z lewej nogi rzędem w kącie 
pokoju. Ostatni w kolejce przesta-
wiamy na początek. Właścicielka bu-
ta, który pierwszy dotknie czubkiem 
progu, może liczyć na błyskawiczną 
zmianę stanu cywilnego.  

Czego życzy wszystkim kole-
żankom 

Karol Szablewski 

Dnia 29.11.2006 r. odbędzie 
się zabawa andrzejkowa. Jak zawsze 
będą wróżby andrzejkowe. Rok temu 
we wróżbie z butami wygrałam ja i 
Karol Szablewski. Nigdy nie zapomnę 
tej chwili, gdy zauważyłam, że mój 
but stoi już na progu. Potem były 
wróżby z wosku. Jedna z nauczycie-
lek pomagała w odczytywaniu znacze-
nia tych przeróżnych woskowych dzi-
wolągów i potworów. Na zabawie nie 
mogło zabraknąć tańców, konkursów i 
pysznego ciasta upieczonego przez 
życzliwe mamy. Wszyscy tamtego 
roku bawili się wspaniale!  

Ciekawe jak będzie tego ro-
ku??? 

Emanuela Latuszek kl.4  

To warto wiedzieć 
Czy wiesz, że… 
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Z pamiętnika kaskadera 
 06.11.2006r. 

Dostałem rolę kaskadera. Ponieważ na co dzień skaczę z drugiego piętra, oceniłem, że ta rola jest dla mnie bardzo łatwa. W jednej z głównych scen miałem po prostu uciekać i skoczyć ze schodów na wy-trzymałą deskę. To była dla mnie bardzo ważna rola. Dostałem obietnicę, że na następny dzień dostanę zaliczkę, jakieś 5 godzin przed rozpoczęciem filmu. Miałem zagrać dublera samego Bruce’a Lee, a gonić mnie miał Edi Murphy. 
07.11.2006r. 
O godzinie 7:30 dostałem tę zaliczkę, w postaci 2,20zł, na powrót do domu prywatnym autobusem. Około godzinny 7:50 dotarłem na miejsce kręcenia filmu. O godzinie 11:45 zaczęliśmy filmować moją scenę i na znak reżysera zacząłem uciekać z gmachu szkoły. Byłem już u progu schodów, wyskoczyłem…, ale gdy byłem na deskach (a raczej na próchnie), zacząłem spadać, bo deski się złamały. Uderzyłem klat-ką piersiową o beton. Nie mogłem wyjść z tej dziury, ale dzięki pomocy sanitarnej wyczołgałem się. Ten wypadek zachęcił mnie do przemyśleń - spowodował, że skończyłem z aktorstwem. PS Pocieszeniem w tej niezręcznej sytuacji było dla mnie zwolnienie z dwóch kolejnych lekcji w-f. Kaskader z Międzyrzecza 

Filip Dziedzic 

we i konkurs o nietoperzach, który wygrał Jarek Kosicki, 
drugie miejsce zajęła– Pamela Cybulska, a trzecie – 
Krzysztof Cyranik. 

• Szkolna drużyna wyłoniona w konkursie o bezpieczeń-
stwie pod hasłem „W Europie jeździmy bezpiecznie” re-
prezentowała naszą szkołę z zawodach drugiego stopnia. 
Ania Czop, Łukasz Leja i Dominik Szadkowski wykazali 
się zarówno dużą wiedzą o zasadach ruchu drogowego jak 
i umiejętnością jazdy na rowerze i zajęli trzecie miejsce 
w konkursie (na 15 drużyn). Będą tym samym uczestnikami  
wojewódzkiego etapu tego konkursu. Gratulujemy zespoło-
wi oraz pani Magdalenie Dudzie, która uczniów przygoto-
wywała do konkursu. Dla wszystkich uczniów mamy jeszcze 
jedną dobrą wiadomość. Otóż ta drużyna wygrała dla 
szkoły nowy piękny rower! 

• W dniach 23-24 listopada odbyły się szkolne konkur-
sy: humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy. 
Wzięło w nich udział ogółem 24 uczniów. Aby dostać się do 
etapu rejonowego, należało zdobyć ponad 80% punktów, 
więc nie było to łatwe zadanie. Tylko Jarosław Kosicki z 
klasy szóstej pokonał ten próg i będzie reprezentował 
szkołę w kolejnym etapie konkursu humanistycznego. Jar-
kowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
• W środę 29 listopada Samorząd Szkolny zorganizował 
dyskotekę andrzejkową. Uczniowie z radością i ochotą 
przybyli na zabawę, by spędzić miło czas i skorzystać z 
porady wróżki. Również wielu rodziców zaszczyciło nas 
swoją obecnością. Wspaniale razem się bawiliśmy!  

• Pierwszy dzień listopada to Święto Zmarłych. Od-
wiedzaliśmy groby, zapalając znicze i wspominając tych, 
którzy odeszli. 

• W poniedziałek 6 listopada odbyły się zgodnie z pla-
nem konsultacje dla rodziców, którzy mogli się spotkać z 
wszystkimi nauczycielami i omówić nasze postępy w nauce. 
Następne konsultacje dopiero w marcu, ale wcześniej, w 
styczniu wychowawcy spotkają się z rodzicami na zebra-
niach podsumowujących pierwszy semestr. Uwaga! Gru-
dzień to miesiąc, kiedy nauczyciele informują rodziców i 
uczniów o propozycjach ocen semestralnych i na piśmie 
dostarczają informacje o zagrożeniu oceną niedosta-
teczną. 

• 11 listopada - rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Z tej okazji uczniowie klasy szóstej przygoto-
wali program, który przedstawili młodszym kolegom. Uro-
czystość była niezwykle podniosła i poważna, jak przystało 
na tak doniosły dzień. 

• 13 listopada gościliśmy w szkole pana ratownika, któ-
ry na pogadankach klasowych mówił o zasadach bezpie-
czeństwa w różnych sytuacjach. 

• Zakończona została akcja „Góra Grosza” na pomoc 
dla potrzebujących dzieci zebraliśmy i przeznaczyliśmy 
67,67 zł. 

• Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Bezdroża” 
pod przewodnictwem pani Małgorzaty Dziedzic zorganizo-
wało rajd pieszy do Nietoperka. Po trudach wędrowania 
odpoczywaliśmy przy ognisku. Później były zabawy rucho-
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