
Byle do dzwonka 

1 
 

Byle do dzwonka… 

Nr 2/XII/2019 

 Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, 

Niech Cię Aniołek ode mnie uściśnie, 

Pod obrusem sianko położy, prezenty pod choinką ułoży 

I serdeczne życzenia ode mnie Ci złoży..                                                                                                      

Gdy nadejdą Święta                                       

niech nadzieja i radość 

zastukają do Państwa drzwi, 

a Nowy Rok przyniesie 

pomyślność, szczęście 

i piękny uśmiech każdego dnia. 

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki, 

zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 

Roku                                                                                życzy redakcja. 

 

Potrawy i Tradycje Świąteczne 

Tradycje 

Polskie zwyczaje i tradycje są z nami od wielu lat. Są one bardzo powszechne i na pewno 

każdy zna choć jedną z nich. Pierwszą jest wypatrywanie pierwszej gwiazdki, która 

towarzyszyła przy narodzinach Jezusa. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdki na niebie, aby 

móc zasiąść przy wigilijnym stole i podzielić się opłatkiem – to kolejny obyczaj. Wtedy jest 

czas na to, aby złożyć sobie życzenia. Sianko wigilijne to również bardzo znana tradycja.  

Kładziemy je pod obrusem na stole z wigilijną kolacją. Symbolizuje ono miejsce, w którym 

urodził się Jezus.  

Następną tradycją jest dostawianie na stole pustego miejsca dla wędrowca, który w 

każdej chwili może zawitać do naszego domu. W wieczór wigilijny nie może  zabraknąć  kolęd, 

śpiewamy je przy wigilijnym stole. Najstarszą kolędą jest "Zdrów bądź królu anielski",  

pochodzi ona z ok.1420r. 

Potrawy wigilijne  

Potraw wigilijnych mamy 12. Pierwszą z nich i zarazem najbardziej popularną jest barszcz 

czerwony. Nie jest on zaprawiany ani śmietaną ani mąką. Je się go z uszkami, które najczęściej 
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sa z kapustą i grzybami. Pierogi również robione są z tym farszem i też są bardzo popularną 

potrawą w Wigilię. W tym dniu obowiązuje post, a więc jedynym mięsem, jakie możemy 

spożywać są ryby: karp, ryba po grecku i śledzie. Polacy gotują też kapustę z grzybami i kutię. 

Są przyrządzane też potrawy na słodko, dominuje makowiec i pierniczki, ale może też pojawić 

się  nawet ciasto marchewkowe. 

                                                  Weronika Kowalewska, Julia Jaworska, kl. VIII 

               Konkurs na kartkę świąteczną 

 

Zdjęcie wykonał Igor Koziński, kl. VIII 

W zeszłym tygodniu w naszej szkole odbył się konkurs na najładniejszą kartkę 

świąteczną dla klas 0-3, organizowany przez Polę Koroś z Samorządu Uczniowskiego. Prace 

oceniały Pani Ewa Zakrzewska - przewodnicząca komisji oraz Pola Koroś, Julia Jaworska, 

Weronika Kowalewska i Martyna Stach – uczennice kl. VIII.  

Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, jednak tylko sześć prac znalazło się na podium, 

w tym jedno wyróżnienie.  

I miejsce - Weronika Tchórz, kl. II                                                                                                               

II miejsce - Zuzanna Nosarzewska oraz Bartek Wosiński, oddział przedszkolny                                                                                                                                                                  

III miejsce -  Julia Czajkowska, kl. I i Maja Wojcieska – kl. II                                                

Wyróżnienie  - Julia Pajdzińska, kl. I.  
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Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszystkie prace zostały zaprezentowane w szkolnej 

gazetce na dolnym korytarzu, by każdy mógł podziwiać, jak zdolni są nasi uczniowie. 

                                                                            Pola Koroś, kl. VIII 

 

Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj 

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach wzięła udział w  kampanii 

społecznej zorganizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg „Idą Święta, nie o sms-ie, lecz 

o kartce pamiętaj”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak 

ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, 

wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – 

kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.  

Przygotowania w naszej szkole trwały już od 16 listopada – w tym dniu bowiem 

pojawiła się na szkolnej stronie www informacja dotycząca kampanii oraz konkursu na 

najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową ogłoszonego przez Fundację. Do udziału w konkursie 

zaprosiliśmy nie tylko uczniów, ale także uczniów wraz z rodzicami, gdyż nadesłane prace będą 

oceniane w kategoriach „praca samodzielna” i „praca wykonana wspólnie z rodzicem”. 

Uczniowie klas I - III samodzielnie wykonali swoje prace konkursowe. Zajęcia 

techniczne były oczywiście poprzedzone rozmowami i pogadankami na temat wartości, jakie 

niesie wysyłanie sobie nawzajem kartek świątecznych oraz jak ważne jest znalezienie i 

poświęcenie czasu na ten właśnie cel – bycia razem w Święta.  

Kartki świąteczne wyprodukowane przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg, które dotarły 

do nas na początku grudnia, zostały rozdane uczniom i rodzicom biorącym udział w Kiermaszu 

Bożonarodzeniowym, który został zorganizowany w naszej szkole. Kartki były rozdawane jako 

gratisy do dokonanych na kiermaszu zakupów, z których dochód został przekazany na cel 

charytatywny. Na stoisku opatrzonym plakatem Fundacji, po dokonaniu zakupów na 

kiermaszu, każdy zainteresowany otrzymywał kartkę lub dwie z informacją, jak ważne jest 

wysyłanie kartek świątecznych do bliskich i nie tylko.  

Kartki, które nie zostały rozdane podczas kiermaszu, otrzymali uczniowie klas I – III i 

oddziału przedszkolnego do zapisania i wysłania wraz z rodzicami do krewnych i znajomych. 

Do 17 grudnia uporaliśmy się z pracami konkursowymi – dokonaliśmy przeglądu, 

wydrukowaliśmy metryczki. Do kartek wykonanych przez uczniów samodzielnie doszły kartki 

wykonane w domu razem z rodzicami – niektóre to prawdziwe dzieła sztuki! Paczka z pracami 

konkursowymi została wysłana do Fundacji jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Teraz 

pozostało nam oczekiwanie na wyniki konkursu i, oczywiście, trzymanie kciuków za 

wszystkich, którzy zechcieli wziąć w nim udział! 

Udział w kampanii był możliwy dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Katarzyny Figury, 

Beaty Włodarczyk, Agnieszki Jawor i Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. 

 



Byle do dzwonka 

4 
 

 

 

                                                               

                                                          Tekst i zdjęcia: pani Patrycja Siewiera-Kozłowska 
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Kalendarz: październik - grudzień 2019 
23 X Dzień papieski 

25 X Próba ewakuacyjna w szkole 

31 X 
Wyjście pod pomnik upamiętniający mord małocicki, zapalenie zniczy                      i 

uczczenie  minutą ciszy rozstrzelanych mieszkańców okolicznych wsi                                        

podczas drugiej wojny światowej 

7 XI Seans filmowy, kl. IV i V 

8 XI Akademia z okazji Święta Niepodległości 

18 XI  Warsztaty fizyczne „Fizyka wszędzie styka” 

21 XI Warsztaty dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni 

22 XI 
Wyjazd do teatru „Inka” na spektakl interaktywny pt. „Awanturka                                                                        

z leśnego podwórka” – oddział przedszkolny 

25 XI Warsztaty „Wróżby i zwyczaje andrzejkowe” – kl. I, II, III 

25 XI Dzień pluszowego misia 

26 XI Inauguracyjne zebranie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

28 XI  Zabawa andrzejkowa  

5 XII Mikołajkowy wyjazd do kina w Pomiechówku, kl. VIII i VI 

6 XII Wyjazd do kina na film „Ratujmy florę”. Kl. IV i V 

13 XII Noc w szkole. Integracja kl. VII 

13 XII Jasełka w szkole 

16 XII Wyjazd do teatru Capitol na sztukę „Wanna Archimedesa”, kl. I, II, III 

20 XII Klasowe Wigilie 

                        Mateusz Wojcieski, Natalia Bogucka, kl. VI 

 

Lubimy pomagać  

 

 

 

W tym semestrze w naszej szkole odbyło wiele akcji charytatywnych. 

Pierwszą z nich była akcja „ZAMIAST KWIATKA”, podczas której zamiast kupować 

nauczycielom kwiaty na Dzień Nauczyciela, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy.  Uczniowie 

klasy szóstej Adam Czajkowski i Natalia Bogucka zbierali pieniądze dla Fundacji na Rzecz 

Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych. Do akcji włączyli się rodzice,  dzięki czemu udało 

się zebrać 780 zł . 
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Kolejną akcję przeprowadziły uczennice klasy siódmej: Oliwia Sierotowicz, Weronika 

Łuszczewska i Aleksandra Barzyc, które zorganizowały zbiórkę  rzeczy dla pobliskiego 

schroniska. Akcja nadal trwa, można przynosić koce, karmę, wszelkie zabawki dla zwierząt, 

itp. Wszyscy rozumieją, jak duże  potrzeby mają nasi czworonożni przyjaciele i chętnie 

przynoszą dary dla zwierząt. 

         Kolejną akcją była „PACZKA DLA BOHATERA”, czyli zbiórka żywności i rzeczy dla 

kombatantów, udało się zebrać nie tylko produkty żywnościowe, ale także wiele potrzebnych 

przedmiotów. Tu także nie zawiedli ani rodzice, ani dzieci. Na pochwałę zasługują przede 

wszystkim nasi najmłodsi, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do zbiórki. 

        Czwartą akcją w tym roku był kiermasz świąteczny, który odbył się 12 grudnia. Rodzice 

mogli tam zakupić na nim ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów z klas I-IV z inicjatywy, 

pod czujnym okiem i dużym wsparciem pani  Katarzyny Figury. Tegoroczne ozdoby były 

bardzo ciekawe i oryginalne, dlatego też rodzice chętnie je kupowali.  

Na kiermaszu można też było nabyć obrazy wykonane przez uczennicę klasy VIII Polę 

Koroś. Sprzedażą zajmowali się uczniowie klasy VIII: Jakub Trzpioła, Martyna Stach, Julia 

Górecka, Pola Koroś i Marcin Nosarzewski. Łącznie udało się zebrać 1460 zł, które zostały 

przekazane na dom dziecka im. Piusa IX w Chotomowie. 

       Ostatnią już, nadal trwającą akcją jest „GÓRA GROSZA”. Zebrane do wielkiego słoja 

pieniądze zostaną przekazane dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się 

we własnych rodzinach. Do słoja, który stoi na dolnym korytarzu, cały czas można jeszcze 

wrzucać pieniądze – akcja trwa do 2 stycznia. 

Nauczycielom, rodzicom, uczniom                                                                                                                                                                          

za zaangażowanie, za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za 

bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość 

DZIĘKUJEMY! 

                                                                       Jakub Trzpioła, Martyna Stach klasa VIII 

 

  Szkolny Klub Wolontariatu 

 Pierwsze zebranie Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyło się 26 listopada. Prowadziła 

je pani Katarzyna Kozińska, która przedstawiła główne zadania Klubu, a także kryteria, jakie 

trzeba spełnić, aby zostać wolontariuszem. Zachęciła obecnych na zebraniu uczniów klas VI -

VIII, aby włączyli się w działania Klubu. Zgłosiło się wielu uczniów z najstarszych klas. 

Uczennice klasy VII zrobiły dwie gazetki. Możemy je podziwiać na górnym korytarzu. Jedna 

jest zatytułowana „5 grudnia – dzień wolontariusza”, druga „3 grudnia – dzień 

niepełnosprawnych”. Możemy uzyskać wiele informacji o przedstawionych tematach. Na 

jednej z nich znajduje się informacja o zbiórce dla schroniska w Nowym Dworze Maz.. 

Serdecznie zapraszamy do grona wolontariuszy! 

                                                        Oliwia Sierotowicz, Weronika Łuszczewska kl. VII  
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Wolontariat  

W piątek, 13 grudnia, wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu , uczennice klasy 

szóstej Ola Bąk i Natalia Bogucka poprowadziły warsztaty kulinarne dla koleżanek i kolegów 

z pierwszej i trzeciej klasy. 

 Chętni uczniowie zostali po lekcjach, aby wypróbować przepis na świąteczne 

pierniczki. Trzeba było przygotować ciasto, rozwałkować je, wykroić pierniczki i cierpliwie 

poczekać, aż się upieką. Warto było, bo wypieki udały się wyśmienicie. Niestety, niewiele z 

nich zagości na świątecznych stołach, bo większość pierniczków została od razu zjedzona. 

                                Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu pani Katarzyna Kozińska 

Opowiadania uczniów:                                                                                               

Magiczna szkoła 

Cześć!  Nazywam się Paula, niedawno przeniosłam się do nowej szkoły. Moi znajomi 

Marek i Darek są bliźniakami. Jest też moja koleżanka Moli. Opowiem o moim pierwszym dniu 

szkoły. Jak tylko wstałam, moja kotka Lilka wyskoczyła z legowiska i domagała się, żebym 

dała jej karmę i to zrobiłam. Lilka uznała, że pójdzie i pobawi się pluszową myszką, a ja 

poszłam się przygotować na pierwszy dzień szkoły. Kiedy już byłam już w szkole, przywitałam 

się z Moli.   

W naszej klasie było 10 osób. Może opowiem, wam jak poznałam Moli. Jeszcze rok 

temu  mieszkała w Kraszowie- tak nazywało się miasto, w którym mieszkałyśmy, ona 

wyprowadziła się rok wcześniej. Teraz bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem.  

Pierwszą lekcją była technika. Mieliśmy zrobić miniprojekt plaży w parach. Moli 

zaproponowała, żebyśmy razem go zrobiły. Pani Gosia powiedziała, że możemy szukać 

potrzebnych materiałów po całej szkole. Moli wie więcej o tej szkole niż ja (przynajmniej tak 

myślałam). Koleżanka odpowiedziała, że w piwnicy szkolnej jest dużo rzeczy, które mogą się 

przydać. Zapytałam ją, gdzie jest piwnica, a Moli wskazała schody, które rzeczywiście 

prowadziły do piwnicy. Więc poszłyśmy. Moli zauważyła, że w pudle coś się świeci i zawołała 

mnie. Otworzyłyśmy pudło, Kiedy zobaczyłyśmy stertę starych zdjęć, musiałyśmy je zobaczyć. 

Była to nasza szkoła 10 lat temu! Zauważyłam mały szczegół, na wielkim plakacie napisane 

było: „Wielkie otwarcie Szkoły Magii’’. Nie wiedziałyśmy, co zrobić. Pokazać nauczycielce? 

Może lepiej nie… A pani dyrektor?.....Lepiej powiedzmy, powiedziałam do Moli, ale ona 

krzyknęła nerwowo; N I E ! NIGDY NIKOMU NIE MOŻEMY POWIEDZIEĆ! Dlaczego? - 

zapytałam. To może być wielkie odkrycie…  

Nastała cisza. Przerwała ją pani Gosia. Powiedziała: Dziewczynki brawo ! Wiedziałam 

że w końcu ktoś rozwiąże tą zagadkę. -Jaką?- zapytałyśmy. Pani wręczyła nam kartkę o treści: 

„Tam gdzie piłka, jest zagadka, gdyby chodzić tam na rękach. nic nie było by dziwnego”. 

Hm…, zastanawiałyśmy się długo i powtarzałyśmy : Tam gdzie piłka…. Tam gdzie piłka….. 

Może chodzi o boisko? Tak, to może być boisko! I pobiegłyśmy na boisko szkolne i czytałyśmy 

dalej „Gdyby chodzić  tam na rękach, nie było by dziwnego”. Pewnie chodzi o dach! - krzyknęła 

Moli . Ale po dachu na rękach chodzić i nic dziwnego? No w sumie… ale ……. SUFIT? Tak! 

Ale… Znowu jakieś ale!? NO BO JAK MY TAM WEJDZIEMY!? Ups…, to może weźmiemy 
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drabinę ? Dobry pomysł! Kiedy weszłam po drabinie na górę, widziałam wiele piłek, które tam 

utknęły. Nagle zauważyłam kartkę wzięłam ją i ostrożnie zeszłam na dół.  Na kartce było 

napisane: „Teraz idź do starej biblioteki i weź książkę : „MAGICZNA SZKOŁA”. 

  

I tak też zrobiliśmy. Wtedy też przyszła pani Gosia i pogratulowała nam. Od tej pory 

zamiast przeróżnych lekcji uczyliśmy się w magicznej szkole.    

                                                                                  Maja Czajkowska, kl. IV 

KOLOROWE LIŚCIE 

Pewnego słonecznego dnia z drzewa zaczęły spadać kolorowe liście. Drzewo,  

z którego spadały,  było wysokie jak żyrafa. Oczywiście, była już późna jesień, a spadające 

liście miały różne barwy: czerwony, żółty, pomarańczowy i brązowy. Jak leciały w dół, spadły 

na małego jeżyka, który szedł poprzez kolorowy o tej porze las.  

Nagle zawiał silny wiatr, który strącił listki z jeżyka, a na niego spadło piękne, czerwone 

jabłuszko. We wnętrzu jabłuszka siedział zielony, mały robaczek. Jeżyk jednak nie zauważył 

małego robaczka i poszedł z jabłuszkiem na grzbiecie dalej. Pewnie szukał ciepłego miejsca 

pełnego kolorowych liści, aby się w nich zagrzebać i przespać nadchodzącą zimę.  

Listki zaś leciały dalej i wirowały, aż w końcu wpadły do dziupli małej, rudej wiewiórki, 

która szykowała swoją dziuplę na przyjście zimy i robiła zapasy. Wiewiórka ucieszyła się, że 

listki przyfrunęły do dziupli, bo miała gotowe łóżeczko do spania. 

                                         Autorką opowiadania jest uczennica klasy 3 Julia Babraj 

 

                  ŻYCIE NA SPORTOWO                                                                                                                            

W I semestrze odbyły się zawody: 

25.11 – piłka nożna kl. VII – VIII; zawody odbyły się w Kazuniu 

Polskim. Nasza szkoła zajęła siódme miejsce 

9.12 – piłka nożna kl. IV – VI; zawody odbyły się w naszej szkole i może dlatego poszło nam 

zdecydowanie lepiej, bo zajęliśmy trzecie miejsce. 

 Życzymy sukcesów w kolejnych zmaganiach sportowych! 

                                                                                       Adam Czajkowski, kl. VI 
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