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Wesołych Świąt! 

Przeczytajcie: 
-wyniki sondy świątecznej 
- o nowościach czytelniczych w naszej bibliotece 
- o szkolnych wydarzeniach  
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Wesołych świąt 
życzy 
Redakcja 
Uczniowskiego 
Piórka 
 
 
                              
                                  
 

Lucyna Krzemieniecka 

Wieczór wigilijny 

To właśnie tego wieczoru,  

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  

przy stołach są miejsca dla obcych,  
bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru  
zło ze wstydu umiera,  

widząc, jak silna i piękna  
jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 

To właśnie tego wieczoru,  
od bardzo wielu wieków,  

pod dachem tkliwej kolędy  
Bóg rodzi się w człowieku. 

  

 

 

Wszystkim Czytelnikom naszej gazetki, 
Nauczycielom, Pracownikom szkoły, 
Koleżankom i Kolegom życzymy  dużo 
serdeczności przy wigilijnym stole, miłych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz  szczęścia w nadchodzącym nowym 
roku 
 
                                     Zespół redakcyjny 



2 
 

 

                Uczciliśmy Narodowe 
               Święto Niepodległości 
 
10 listopada  w naszej szkole odbył się uroczysty apel  
z okazji Święta Niepodległości. 
 Zgromadzeni na szkolnym korytarzu najpierw 
zaśpiewaliśmy hymn Polski. Potem słuchaliśmy 
wystąpienia uczniów klasy szóstej, którzy w montażu 
słowno- muzycznym przybliżyli nam historię  Polski 
 z lat 1772-1918. 

Wszyscy uczniowie, a nawet 
przedszkolaki, z uwagą słuchali 
wierszy i pieśni patriotycznych.  
 Uczestnicząc w tej uroczystości, 
oddaliśmy hołd wszystkim Polakom, 
którzy oddali swe życie, 
aby Ojczyzna nasza była znów wolna i 
niepodległa. 
 

                                                                                          
Patrycja 
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 Zabawa 
andrzejkowa 
 
Kultywujemy tradycje ludowe i dlatego 
spotkaliśmy się  na wieczorze 
andrzejkowym. Tego wieczora można 
było sobie powróżyć u 
zaprzyjaźnionych wróżek. Potem  
tańczyliśmy i bawiliśmy się wesoło.  
Oczywiście odbyły się konkursy. Do rywalizacji stanęło wielu  z nas. 

To był miły wieczór. 
   
 
                            Julka  
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Długo 

wyczekiwany 

gość 
 

6 grudnia przybył do nas 

Mikołaj, na którego 

czekaliśmy cały rok. 

Ponieważ byliśmy grzeczni, 

obdarował nas prezentami. 

Przedszkolaki zaśpiewały dla 

niego piosenki i narysowały  

obrazki.  

Szkoda, że zobaczymy się z 

nim dopiero za rok.  

 
 NATALIA 

  



5 
 

Nasze klasowe 
wigilie 
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Sonda świąteczna 
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia przeprowadziłyśmy krótką sondę 
wśród pań nauczycielek oraz naszych koleżanek. 
 
 

1. Wymarzony prezent na  gwiazdkę? 
 

- Pani Angelina: Marzy mi się spokój, szczęście i zdrowie. 

-Pani Beata: Moim największym marzeniem jest, aby uczniowie wiedzieli, 

co to jest kultura osobista i żeby stosowali ją na co dzień. 

-Monika M.: Pod choinkę chcę dostać kuchenkę zabawkową. 

-Sandra G.: Chciałabym dostać kota. 

-Julia D.: Marzy mi się chomik. 

 
2. Kto w innych krajach przynosi prezenty pod choinkę ? 
 

-Pani Angelina: W innych krajach prezenty przynosi Mikołaj lub Gwiazdor. 

-Pani Beata: W krajach anglosaskich (np. Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone) prezenty pod choinkę przynosi Mikołaj-Santa Claus. Nasi 

wschodni sąsiedzi-Rosjanie otrzymują świąteczne prezenty od Dziadka 

Mroza. W Hiszpanii dzieciom świąteczne upominki przynoszą Trzej 

Królowie. A w mojej rodzinie prezenty przynosi Dzieciątko.  

-Monika M.: Prezenty przynosi Mikołaj. 

-Sandra G.: Dzieciątko. 

-Julia D.: Nie wiem. 

 
3. Ulubiona potrawa  na wieczerzy wigilijnej 
 

-Pani  Angelina: Moją ulubioną potrawą jest kutia, łosoś. 

-Pani  Beata: W wigilijny wieczór najbardziej czekam na barszcz czerwony 

z grzankami z bułki z makiem. 

-Monika M.: Najbardziej lubię makiełki. 

-Sandra G.:  Chętnie zjem zupę grzybową. 
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-Julia D.:  Lubię barszcz. 

 
4. Którego dnia obchodzimy  Boże Narodzenie? 
 

-P. Angelina: Boże Narodzenie wypada 25 grudnia. 

-P. Beata: Boże Narodzenie oczywiście obchodzimy 25 grudnia. 

-Monika M.:24 grudnia. 

-Sandra G.: 23 grudnia. 

- Julia D.: 24 grudnia. 

 

5. Czy na Boże Narodzenie będzie padał śnieg ? 
 

-P. Angelina: Raczej tak. 

-P. Beata: Hmmm, nie wiem. Ale kiedy jest, święta stają się jak 

zaczarowane. 

-Monika M.: Tak. 

-Sandra G.: Nie. 

-Julia D.: Tak . 

 

Dziękujemy naszym 
rozmówcom. Wszystkim 
Czytelnikom natomiast 
przypominamy, że święta 
Bożego Narodzenia 
 obchodzimy co roku 
 25 grudnia.  
Natomiast 24 grudnia 
siadamy do wigilijnej 
wieczerzy. 
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Konkursy szkolne 

 
W grudniu zostały rozstrzygnięte konkursy 

szkolne. 

 

 

Laureatką bibliotecznego konkursu 

fotograficznego „ Książka w moim domu” 

została Daria Brylak z klasy  V. 

 

 

 

 

Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs 

plastyczny pt. „ Chrzest Polski w moich 

oczach” zorganizowany przez nauczycielkę 

historii – p. Angelinę Brodę. 

Oto finaliści tego konkursu: 

- w grupie młodszej wszystkie miejsca zdobyli 

uczniowie klasy III:  

 I miejsce otrzymała Julia Adamska , II miejsce 

przypadło Szymonowi Pachołkowi , a III  zajął 

Bartek Błaszczyk ; 

 - w grupie starszej I miejsce 

otrzymała Kinga Fidelak, 

II   zdobył Miłosz Wiejalis, 

III - Tobiasz Wiejalis. 

Wszyscy są uczniami klasy V. 
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Co słychać w 

bibliotece ? 
Nowości czytelnicze już w naszej 

bibliotece 
 

 W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka realizuje "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3”, który dotyczy wspierania w latach 2016-

2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 

rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

   Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł na zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki szkolnej ( 80 % tej kwoty otrzymaliśmy z budżetu 

państwa, 20 % dofinansował organ prowadzący naszą szkołę- Gmina 

Wieruszów). 

  Dziękujemy, że po raz drugi mogliśmy wzbogacić księgozbiór biblioteki 

szkolnej i tym samym bardziej zachęcić czytelników do czytania. 

 Wybór książek do biblioteki nie był przypadkowy. Został on dokonany 

 po uzyskaniu opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. O pomoc w doborze 

książek poprosiliśmy też panią  Anetę Możdżanowską– dyrektora  Biblioteki 

Miejsko- Gminnej w Wieruszowie. 

  Pod koniec listopada 

otrzymaliśmy zakupione przez nas 

nowości czytelnicze 

 (378 pozycji), wśród których 

znalazły się baśnie, legendy, 

komiksy, opowiadania dla różnych 

grup wiekowych oraz nowe 

pozycje lekturowe (m.in. „ 

Mikołajek”, „ Oskar i Pani Róża”, 

„Dynastia Miziołków”, „Bracia 

Lwie Serce”, „ Charlie i fabryka 

czekolady”).   

Ponadto biblioteka szkolna 

wzbogaciła się o książki 

 dla dzieci z problemami logopedycznymi . 
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  W czasie realizacji projektów 

edukacyjno-czytelniczych uczniowie 

wykonywali prace plastyczne związane z 

treścią omawianych książek.  

        

 

 
                                                                                              

Książeczki wykonane przez uczniów z 
klasy 1 i 2 

Lapbooki  czytelników z klasy 3 
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  Chlopaki z pasją 
                                                                                                      

                                                                            

Pokochali piłkę nożną 
 
Oliwier i Oskar pokochali piłkę 
nożną. Ich piłkarska pasja to obecnie 
najbardziej popularna dyscyplina 
sportu w Polsce. Pragną dorównać 
najlepszemu polskiemu zawodnikowi 
Robertowi Lewandowskiemu. 
 

Oliwier Bieda i Oskar Pawelczyk- 
uczniowie klasy III naszej szkoły każdą 
wolną chwilę spędzają na 
boisku,  postawili na piłkę nożną. To 
ona daje im wiele radości, jest 

sposobem na spędzanie wolnego czasu. Chłopcy lubią tę dyscyplinę sportu, bo – jak 
mówią - na boisku zawsze coś się dzieje, ta gra jest szybka, nieprzewidywalna, nie 
ma w pełni powtarzalnych akcji, a zawodnicy cały czas są w ruchu. Na razie 
próbują swoich sił w zajęciach AP w Wieruszowie,  podczas których w sprawdzony i 
bezpieczny sposób zyskują dodatkowe umiejętności. Ponadto aktywnie spędzają 
czas i dobrze się bawią na swoich przydomowych boiskach. Kolekcjonują także 
różne gadżety zw. z piłką nożną. Oliwier zebrał pokaźne kolekcje Piłkarskich Kart 
Kolekcjonerskich. Kibicują zawodnikom nie tylko przed telewizorem. Ubrani w 

stroje biało-czerwone stroje kibica 
wyjeżdżają z rodzicami na mecze 
reprezentacji narodowej. Często 
kibicują na stadionach na meczach 
ligowych. Chłopcy z teklinowskiej 
szkoły na razie nie zastanawiają się 
nad korzyściami, jakie płyną z 
„biegania za piłką po boisku”. 
Chociaż  jest to dla nich  przede 
wszystkim pasja, to nie ukrywają, 
że  chcą pójść w ślady znanych 
piłkarzy.  Marzeniem Oliwiera i 
Oskara jest zagranie w przyszłości 
w reprezentacji Polski. Trzymamy 
kciuki! Przy takiej postawie i pasji 

może kiedyś o nich usłyszymy! 
 
 
Tekst: wych. klasy III- Jolanta Morta                                                     
Zdjęcia: z prywatnego archiwum oraz J.Morta 

 



12 
 

 

Kącik humoru    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Humory wyszukała i komiksowo opracowała Natalia 
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Zespół redakcyjny 

szkolnej gazetki 

tworzą uczniowie      

klasy V i VI: 

 
Patrycja Błaszczyk 

Julka Makieła 

Kinga Kacyna 

Natalka Stempin 

 
 

Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka 

 
 
 
 
 
 

Nasz adres: 

uczniowskimpiorkiem@wp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W publikacji wykorzystano zdjęcia wykonane przez  M. J. Mortę, R. Nawrocką i  Kingę Kacynę 
 oraz cliparty z programu Word Microsoft 
 


