
1 
 

    Byle do dzwonka… 

Nr 2/12/2017 

 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych 

prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na 

Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija 

                                                                       życzy redakcja. 

 

Co chciałbyś/chciałabyś dostać pod choinkę? 

O prezentach marzą wszyscy. Przeprowadziliśmy sondę na temat świątecznych prezentów. Oto 

wyniki: 

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas: I, II i III od Mikołaja chcieliby 

dostać: 

Klocki, wielki ołówek, duża śmieciara, dron, wieczne pióro, kucyk Pony, 

chomik, jajko z ptakiem, hatchimals, shopkins, magnetyczna kostka, 

telefon, gra planszowa, gra playstation 4, piłka do nogi, lalka, xbox,  

monopoly FC Barcelona, konsola, elektryczna deskorolka, skymaster 

Uczniom klas: IV. V i VI marzą się: 

Xbox, piżama jednorożca, gry Minecraft, figurka, gra Milionerzy, gry planszowe, puzzle, 

królik, lutownica, rękawce bramkarza, pluszak fnaf i foxy, globus, pieniądze, gra Need for 

Speed, rower, szachy, warcaby, promarkery, słuchawki, wrotki, duży miś, łyżworolki, Iphone, 

gra komputerowa, Manga, Harry Potter i przeklęte dziecko, opaska z pomponami, simps, 

statyw do telefonu, elektryczna deskorolka, głośnik, BMX, dron 

Nasi najstarsi koledzy z klasy: VII, II gim., III gim. chcieliby w prezencie: 

Jedzenie, wrotki, samsung, pizza, gra planszowa, gra Milionerzy, etui Samsung Galaxy, Iphone, 

lodówka z jedzeniem, pies, perfumy, książka, książka Za niebieskimi drzwiami, monitor 144, 

motor, gitara klasyczna, kasa fiskalna, samochód, piłka Adidas z aplikacją pokazującą moc 

kopnięcia, Fifa 18, jeż 

Niektórzy nauczyciele też zdradzili nam, co chcieliby dostać pod choinkę: 

Pani Dyrektor – lepsze samopoczucie i życzenie, aby nadchodzący rok był lepszy 

Pani Beata Włodarczyk – wieczne pióro z atramentem 

Pani Krystyna Miedzińska – czarodzieja spełniającego marzenia  

Pani Elżbieta Rak – ebook 
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Pani Ewa Zakrzewska – kryminał Camilli Lacberg 

Pani Monika Franiewska – duży głośnik JBL 

Pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom, koleżankom i kolegom życzymy spełnienia 

marzeń. Mamy nadzieję, że wszyscy otrzymamy wymarzone prezenty, bo przecież byliśmy 

grzeczni. 

                                 Sondę przeprowadzili i opracowali: Rafał Podgajny, Wiktoria Kordek 

 

Kalendarz: październik - grudzień 2017 
 

17 października 
Dzień Europejski – każda klasa rysowała rysunek, na którym 

przedstawiała cechy charakterystyczne dla wylosowanego państwa 

europejskiego 

19 października Dzień Europejski – quiz na temat państw europejskich 

30 października Najciekawsza dynia – rozstrzygnięcie konkursu 

20 listopada Czy znam swoje prawa? – konkurs wiedzy 

27 listopada 
Skąd się bierze prąd? – wycieczka kl. IV na Uniwersytet 

Warszawski i udział w warsztatach 

05 grudnia 
Jak wypieka się chleb? Zdobienie świątecznych pierników, 

spotkanie z Mikołajem – wycieczka kl. I –III  szk. podst. do 

piekarni w Kroczewie 

07 grudnia 
Kiermasz ozdób świątecznych – uczniowie przygotowali piękne 

karty świąteczne, bombki, stroiki, bałwanki, aniołki. Ozdoby 

świąteczne były sprzedawane rodzicom przed zebraniem. 

14 grudnia 

Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne – dla uczniów klas:  

IV i V n. t. „Co mnie najbardziej złości? Jak radzić sobie z własnym 

gniewem w czasie konfliktu” 

VI i VII n. t. Komunikacja „Dobre relacje kluczem do sukcesu”, 

wyznaczanie celów, rozwiązywanie konfliktów i kształtowanie 

własnej tożsamości. 

15 grudnia 
Hangar 646, Planetarium – film „Astronauta” – wycieczka do 

Warszawy klas: VI, VII, II gimn. 

22 grudnia 
Szkolna Wigilia – jasełka w wykonaniu klasy IV, 

Kolędy w wykonaniu oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I - VI 

 
                                                                    Opracowała: Oliwia Sierotowicz  kl. V 
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PRAWA DZIECKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe prawa dziecka i człowieka

Podstawowe dwie zasady to: wolność i równość, które są 
podstawą wszystkich praw człowieka. Wolność oznacza to, że 
człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada wolną wolę, 
może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za 
nie odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie 
dojrzewania). Równość oznacza, że każde dziecko ma takie same 
prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji.

Przygotował: Jakub Tołczyk 
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BOŻE NARODZENIE, CIEKAWOSTKI, O KTÓRYCH NIE WIESZ  

 Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych przez Kościół, 

w okresie średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną w darze 

mieszkańcom zaświatów, czyli duchom. 

 Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. 

 Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry (dzisiejszej Turcji), 

który rozdał swój majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech młodych 

damach, które znalazły mężów, dzięki posagowi dostarczonemu dyskretnie przez 

Mikołaja. 

 Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. Miała ona wymiar 

czysto edukacyjny; przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego 

Narodzenia. 

 Według starej tradycji, zwierzęta przemawiają w Wigilię ludzkim głosem. To dlatego 

dzielono się opłatkiem także z nimi.. 

 Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. Dużo wcześniej, bo 

w czasach celtyckich, jemiole przypisywano magiczne właściwości: potrafiła leczyć, 

chronić, a nawet zwiększać płodność. 

 Choinka starsza niż Jezus? Tak. To ludy germańskie jako pierwsze zaczęły przystrajać 

zielone drzewka. 

      

   ŻYCIE NA SPORTOWO 

 
Ostatnimi czasy dużo działo się w sportowym życiu szkoły. 

Odbyły się zawody w piłkę koszykową dla chłopców z 

gimnazjum. Zajęliśmy wtedy II miejsce. Zawody wygrała 

szkoła z Sowiej Woli. Oprócz tego nasi młodsi koledzy ze 

szkoły podstawowej wzięli udział w zawodach piłki nożnej, 

zajmując VI miejsce, a na pierwszym miejscu usytuowała się 

szkoła z Kaliszek. Jakby tego było mało, dziewczyny z klas 

gimnazjalnych zajęły II miejsce w zawodach z piłki 

koszykowej, a wygrała je szkoła z Cząstkowa Mazowieckiego. Listopad był udanym miesiącem 

w sportowym życiu szkoły! Wszystkim sportowcom życzymy dalszych sukcesów! 

                                                    
Opracował Filip Wieczorek 

 
Redakcji numeru:  

Jakub Tołczyk, Rafał Podgajny, Wiktoria Kordek, Filip Wieczorek, Oliwia Sierotowicz 

Opiekun: Elżbieta Rak 


