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Można zjeżdżać na nich z górki.
Buty, na których nie można chodzić, ale jeździć na lodzie.
Dzień przed Bożym Narodzeniem.
Ma nos z marchewki, a guziki z kamyczków.
Leżą pod choinką.
Zakładamy go, gdy jest nam zimno w szyję.
W święta śpiewamy kolędy i …
Zimny, roztapia się na słońcu. Spada z nieba w różnych kształtach.
Zimny, ostatni miesiąc w roku.

Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody w poprzednim numerze
gazetki (hasło:ANDRZEJKI) okazali się: Jakub Rant (IVc), Julia
Tomaszewska (IIb) i Zuzanna Gorczyca (Vb). Gratulujemy!!!
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Zdrowia
Szczęścia
Miłości
Radości
Serdeczności
Szczerości
Dobroci
Spełnienia marzeń
Uśmiechu na codzień
Dużo przyjaciół i kolegów
Pomyślności w życiu rodzinnym
Sukcesów w pracy i w szkole
Słonecznych dni

Niech Cię dobry los obdarzy
wszystkim o czym
Twoje serce marzy!
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W każdej chwili,
zawsze, wszędzie,
niech Ci w życiu dobrze będzie!
Paulina Szymczyk

Aktualności z SKO
28 listopada klasa II b przedstawiła
inscenizację dla klas pierwszych
"Grosz do grosza, czyli uczymy się
oszczędzać".
Na
spotkaniu
gościliśmy
panią
Marzenę
Szymańską - przedstawiciela Banku
PKO BP S.A. Starsi uczniowie
poprzez swoje wypowiedzi, scenki
dramowe,
piosenki
przekazali
wiedzę na temat oszczędzania
pierwszakom. Otrzymali oni również
swoje pierwsze książeczki SKO.
Pani Marzena Szymańska wręczyła upominki ufundowane przez PKO BP S.A
uczniom najlepiej oszczędzającym w roku szkolnym 2011/12.
A oto oni: Klaudia Sokół, Dawid Cieślik, Dominika Tęcza, Pop Michał, Kamil
Pop, Weronika Pawłasek, Natalia Żuber, Julia Dolan, Jakub Biskup, Magda
Toporowska.
Gratulujemy! Zachęcamy do śledzenia aktualności SKO na stronie internetowej
szkoły.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
7 grudnia 2012r. w naszej szkole
obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień
Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień został
ustanowiony przez ONZ w 1992r. po to,
aby zwrócić uwagę świata na problemy
osób niepełnosprawnych oraz wskazać
potrzebę takiego przemeblowania naszego
życia, abyśmy wszyscy potrafili integrować
się z tymi osobami.
To święto na stałe zostało wpisane
w kalendarz
naszej
szkoły.
Z
tej
okazji uczniowie klasy integracyjnej IIa
przygotowali teatrzyk „Brzydkie kaczątko”.
Przedstawienie
mieli okazję
obejrzeć
uczniowie klas 0, I-III oraz klasa integracyjna
IVc, a także zaproszeni rodzice.
Organizatorzy: Dorota Michalczyk, Anna
Bielecka, Bożena Leksowska.

Strażnicy marzeń
Historia "Strażników marzeń" oparta została na serii powieści Williama Joyce’a,
znanego amerykańskiego autora i ilustratora książek dla dzieci. Na potrzeby
filmu, opracował on oryginalny scenariusz i przeniósł akcję o dwieście lat do
przodu w porównaniu do książeczek, czyli w nasze czasy.
Film opowiada o nieśmiertelnych strażnikach dziecięcych marzeń, którzy
wspólnie walczą ze złym Mrokiem, który chce przejąć władzę nad światem.
Święty Mikołaj, Wielkanocny Zajączek, Zębowa Wróżka i Piaskowy Dziadek dobrotliwi bohaterowie, przynoszący na co dzień prezenty, pisanki, pieniądze i
sny stają przed wyzwaniem ochrony niewinności i wyobraźni dzieci w każdym
wieku. Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, strażnicy przybywają
z najodleglejszych zakątków Bieguna Północnego, znad dachów Szanghaju,
z maleńkiego miasteczka w Nowej Anglii i podejmują walkę ze złym duchem.
Sami sobie nie poradzą, więc z pomocą przychodzi im Jack Mróz-dość
niechętny duch zimy, odmieniec, który bardziej woli zabawy na śniegu i nie
czuje potrzeby ocalenia świata. Mianowany na Strażnika ma poprowadzić
przyjaciół do walki. Co z tego wyniknie...
Czy Święty Mikołaj albo Wielkanocny Zając będą
mieli łagodne środki perswazji? Nic z tych rzeczy.
Obrońcy dzieci w walce nie znają litości.
Kopniakami, pięściami i szabelką rozprawiają się
okrutnie z przeciwnikiem. Towarzyszą temu
efektowne snopy kolorowych iskier i huk kolejnych
ciosów.Magicy z filmowego studia DreamWorks
znakomicie czują się w trzecim wymiarze
i w kreowaniu wirtualnych światów. Można nawet
zarzucić "Strażnikom..." zbytnie efekciarstwo.
Wydawać by się mogło, że widz po kwadransie
znudzi się schematycznymi scenami, dłużyznami
lub widowiskową bijatyką, ale w tym filmie nie ma
to miejsca. Obraz broni się szczerym przesłaniem
walki dobra ze złem, a bohaterom kibicujemy do
końca. Polecam.
Mateusz

Śmiechu warte
- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w
trybie oznajmiającym.
- Koń ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
- Wio!

Ludzie pierwotni gdy chcieli
rozpalić ogień musieli pocierać
krzemieniem o krzemień, a pod
spód podkładali stare gazety

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy VIa
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)





Koniec… z końcem
21 grudnia miał być koniec świata, który jednak nie nadszedł. Była to jedna
z absurdalnych teorii, że możemy przewidzieć koniec świata. Było ich setki.
Teraz inni ludzie wyznaczają kolejne terminy na koniec świata, np.: Izaak
Newton wyznaczył koniec świata na 2060r. Końce świata są popularną formą
zakończenia gier komputerowych, ale w cyberprzestrzeni zagłada nie
przychodzi z kosmosu. Koniec świata może nastąpić… natychmiast i my nie
możemy go przewidzieć.
Na 21 grudnia ludzie wymyślali różne teorie na temat tego dnia. Przedstawię
wam kilka z nich:
 Największy wulkan na świecie, który znajduje się w Parku
Yellowstone, miał wybuchnąć i wielka erupcja zniszczyłaby cały świat.
 Globalne ocieplenie, czyli topnienie lodowców – poziom wód
w morzach i oceanach miał się podnieść i stworzyć ogromną powódź.
 Apokalipsa zombie, czyli żywe trypy, które miałyby zabijać ludzi
i przemieniać je w… zombie (co ci ludzie oglądają przed snem??? –
kom. redakcji).
Ja osobiście nie wierzyłem w te opowieści. Mam nadzieję, że wy też.
Bartosz

Odwiedził nas Mikołaj
5 grudnia dzieci z klas 0-III
odwiedził Mikołaj ze swoimi
pomocnicami. Najmłodsi zerówkowicze- zaśpiewali,
a Śnieżynki
zatańczyły.
Potem
Mikołaj
rozdał
wszystkim
dzieciom
prezenty. Uczniowie z każdej
klasy zrobili sobie zdjęcie
z Mikołajem.
Następnego
dnia, 6 grudnia, klasa 6a
zrobiła
przedszkolakom
niespodziankę. Uczniowie tej
klasy przyszli do zerówki
z torbą pełną prezentów:
książeczek, gier, klocków. Dzieci bardzo się z nich ucieszyły. Potem były
wspólne pląsy, zabawy ze śpiewem i dużo śmiechu.
Ala i Inga

Z czym kojarzą się nam święta Bożego Narodzenia?
Zadałam to pytanie dwudziestu osobom. Oto ich odpowiedzi :
 z rodzinnym spotkaniem - 30 %
 z opłatkiem- 25 %
 z choinką - 20 %
 z prezentami - 15 %
 ze śniegiem - 10 %
Generalnie – kochamy święta!!!
Weronika

Akcje przedświąteczne
„Góra Grosza”
W akcji tej Samorząd Uczniowski zbiera drobne pieniądze: od 1 grosza
do 5 złotych na potrzeby Domów Dziecka. Akcję w naszej szkole prowadzimy
od 3 lat i na pewno będzie kontynuowana. W tym roku zebraliśmy 513 złotych
i 31 groszy. I pomyśleć, że było to liczone w drobniakach!
Karma dla psów
Od 6 lat zanosimy karmę, makarony i mleko do nauczycielki od historii pani
Barbary Szymańskiej. Jedzenie zawozimy do schroniska dla zwierząt
w Rachowie Starym. „Gdybyśmy nie wyrzucali zwierząt na ulicę nie
musielibyśmy tego zbierać” - powiedziała pani Basia. Smutne, ale prawdziwe.
Akcja jest prowadzona 2 razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Przez
cały rok zbieramy ok. 400kg pożywienia!



Święty Mikołaj – kto to taki?
Początkowo św. Mikołaj – ten od prezentów – przybywał z dalekich mórz
południowych i towarzyszył mu ciemnoskóry sługa! Zaczął „przybywać” ze
śnieżnej północy od 1822 r. (jest to zwyczaj miejski, niemiecki). Jego święto
odchodzi się nie tylko 6 grudnia (19 w kościele prawosławnym) – jest to Mikołaj
„zimowy”, ale również 9 maja (22 w kościele prawosławnym) - to z kolei Mikołaj
„wiosenny”. Obecny strój wymyśliła w latach 30. XX w. firma Coca-Cola.
W ciągu wieków św. Mikołaj stał się patronem wszystkich ludzi morza,
marynarzy żeglugi śródlądowej, uczonych, lombardzistów, małych chłopców,
piekarzy, złodziei, podróżnych, miast – Bari, Antwerpii, Nowego Jorku, Moskwy,
Bydgoszczy, Głogowa, także państw – Albanii, Grecji i Rosji (pierwsze miejsce
wśród świętych i imion chrzczonych). Patron pojednania Wschodu
z Zachodem. W kościele prawosławnym cieszy się szczególną estymą jako
Mikołaj Cudotwórca (wskrzesił marynarza, przywrócił życie trojgu dzieci).
W Grecji marynarze pozdrawiają się: „Niech cię chroni św. Mikołaj”. Od
średniowiecza każde portowe miasto ma kościół pod wezwaniem tego
świętego.
Święty Mikołaj, ten prawdziwy, pochodzi z Licji – historycznej krainy Azji
Mniejszej, w Turcji. Licja leży nad Morzem Śródziemnym w południowozachodnim rogu tego państwa.
W całej Polsce utarło się, że to w nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj odwiedza
najmłodszych. Mikołajkowe tradycje różnią się jednak znacznie w wielu
regionach kraju. Według ludowych tradycji św. Mikołaj jest patronem
pasterzy i bydła, które chroni przed wilkami. Dlatego właśnie 6 grudnia



pasterze składali mu specjalne ofiary w postaci wieńców z lnu i konopi, kładąc
na nich jaja kurze i gęsie. Tego dnia prowadzono też na plebanię owce
i baranki. Zwyczaj odwiedzania domów przez Mikołaja był znany w niektórych
regionach Polski już w XIX wieku. Święty odwiedzał domy razem z aniołkiem
i rogatym diabłem, przepytywał dzieci z pacierza i pytał rodziców o ich
zachowanie. Grzecznym wręczał łakocie, tym złym dawał rózgi. Obecnie coraz
bardziej popularne jest także wręczanie sobie wzajemnie prezentów w grupach
rówieśniczych m.in. w szkołach.

„Wszystkie kolory świata”
W naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013
realizowany jest projekt „Wszystkie kolory
świata”. Jest to projekt edukacyjny opracowany
i przygotowany przez Polski Komitet Narodowy
UNICEF.
Celem
UNICEF
jest
objęcie
programem
szczepień
wszystkich
dzieci
w Czadzie, tak by zredukować wskaźnik
śmiertelności dzieci spowodowany chorobami tj.
gruźlica, odra, tężec, polio. Projekt „Wszystkie
kolory świata” jest odpowiedzią na niezwykle
poważny problem braku dostępu do szczepień.
Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF
Majka Jeżowska.
W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną charytatywną
laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą
szmacianą lalką – będzie symbolem pomocy, jakiej
dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych
krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj,
z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy
zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując
do
pracy
same
zdecydują
jakiego
kraju
reprezentantem ma być ich laleczka, jaki mieć kolor
skóry, jak być ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi
informacjami dzieci uzupełniają „akt urodzenia”
laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów,
a także osób im pomagających. W akcję mogą
zaangażować się rodzice, dziadkowie i opiekunowie
dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe
szmaciane dzieła sztuki, które następnie zostaną zlicytowane. Po zakończonej
akcji w szkole i zlicytowaniu laleczek szkoła wpłaci zebrane pieniądze na konto
UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Czadzie.
szkolny koordynator: Iwona Tomala



Nowy Rok
Ze względu na różnice czasowe Nowy Rok witany jest na świecie o różnej
porze. Najwcześniej „przychodzi” do mieszkańców wysp Karoliny i Kiribati 11:00 (przed południem czasu polskiego). Najpóźniej Nowy Rok witają na
wyspach Baker i Howland - 13:00 polskiego czasu.
Nowy Rok różne kraje świętują odmiennie.
W
Polsce,
jako
kraju
chrześcijańskim(stosującym
kalendarz
gregoriański),przypada on w nocy z 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na 1
stycznia każdego roku. Obchodzi się go hucznie – zabawy, toasty, sztuczne
ognie, petardy, bale. Do Polski tradycja świętowania nocy sylwestrowej trafiła
w XlX w. i przyjęła się początkowo w miastach, wśród najzamożniejszych osób.
Ciekawostka: W krajach chrześcijańskich Nowy Rok obchodzony jest
1 stycznia, ponieważ jest to dzień nadania imienia Jezusowi. Początkowo
świętowany był on 6 stycznia, a więc w Święto Trzech Króli, później natomiast
25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie.
W Chinach Nowy Rok(Święto Wiosny)jest najważniejszym świętem w chińskim
tradycyjnym kalendarzu. Przypada między końcem stycznia, a końcem lutego.
Przygotowania do tego święta rozpoczynają się na początku ostatniego
miesiąca starego roku, a w ósmy dzień tego miesiąca cała rodzina przystępuje
do sprzątania, którego celem jest wygnanie złych duchów (tego dnia spożywa
się tradycyjnie słodką zupę ryżową zwaną laba).Dwudziestego trzeciego dnia
(ostatniego miesiąca starego roku) uroczyście żegna się domowego boga
kuchni (ów bóg odchodzi zdać coroczny raport przed Nefrytowym Cesarzem).
Najważniejszym dniem jest wigilia Nowego Roku. W tym dniu Chińczycy
wręczają sobie prezenty ( owoce, owoce w cukrze, ciastka, cukierki, koperty
z pieniędzmi).Nowy Rok w Chinach świętuje się na ulicach w towarzystwie
muzyki, eksplozji, petard, fajerwerków. Odbywają się wtedy tradycyjne tańce
lwów.
Kulminacyjnym
elementem
świętowania
jest
korowód
kilkudziesięciu osób niosących
wyobrażenie smoka. Zabawy uliczne
trwają do późnych godzin nocnych.
Bez względu na wyznanie i sposób
świętowania, nadejście Nowego Roku
kojarzy nam się z nowymi nadziejami i
postanowieniami.
Weronika W.

- Kto panował w starożytnym Egipcie?
Twarz Jasia rozpromienia uśmiech:
- Mumie, proszę pani.



