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1. Czy od zawsze chciała być Pani 

nauczycielką? 

 Tak, zawsze marzyłam aby zostać 

nauczycielką, tym bardziej że urodziłam się 

14 października. 

2. Czy ktoś Panią zainspirował do wyboru 

właśnie tego zawodu? 

Nie, to była wyłącznie moja decyzja. 

 3. Jaki był najlepszy nauczyciel Pani 

dzieciństwie? Jakim był człowiekiem?   

Była to pani od przyrody w klasach IV-VI 

szkoły podstawowej.  Była cierpliwą i miłą 

kobietą.  

4. Czy ważne jest dla Pani to, czy uczniowie 

Panią lubią? 

Uczniowie nie muszą mnie lubić. Zależy mi, 

aby szanowali mnie jak każdego drugiego 

człowieka. 

5. Jaką receptę ma Pani dla swoich uczniów 

żeby lepiej się uczyli? 

Uważam, że nie każdy uczeń musi mieć ze 

wszystkich przedmiotów same piątki… Niech 

każdy  szczególnie rozwija się w tych 

dyscyplinach, które lubi. Uczeń powinien 

znaleźć swój najskuteczniejszy sposób na 

naukę, na przykład robienie notatek.  Na 

pewno należy systematycznie się uczyć i nie 

robić sobie zaległości.  

6. Jaka jest Pani recepta na tak 

fantastyczną i olśniewającą formę 

psychiczną, pomimo obcowania z młodymi 

często zbudowanymi i  niepokornymi 

uczniami?  

Należy oddzielać pracę zawodową od życia 

prywatnego.  Trzeba dbać o regularny 

odpoczynek aby móc złapać dystans do pracy, 

wtedy można mieć odpowiednią formę 

psychiczną  i być dobrym nauczycielem.  

7. Jaka najgorsza rzecz spotkała Panią 

podczas pracy? 

Niewdzięczność ze strony uczniów. 

8. Co jest dla Pani najważniejsze w pracy? 
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To, aby każdy uczeń miał świadomość, że 

może zwrócić się do mnie z każdym 

problemem. Razem zawsze znajdziemy 

rozwiązanie trudnej sytuacji, bo co dwie 

głowy to nie jedna  

9. Co Pani czuje, gdy stawia jedynki? 

Czuję smutek i jest mi zawsze bardzo przykro. 

Na szczęście można zawsze je poprawić. 

10. Co Pani czuje, gdy stawia szóstki? 

Czuję satysfakcję i radość 

11. Czy pamięta Pani jakiegoś 

najtrudniejszego ucznia?  

Żadnego z moich uczniów nie mogę nazwać 

najtrudniejszym. 

12. Czy w swojej karierze zawodowej 

bardziej zapadają Pani w pamięci zdolni i 

wybitni uczniowie, czy raczej ci niepokorni, 

z którymi było mnóstwo problemów? 

Każdy uczeń jest inny i wyjątkowy pod 

pewnym względem. Na szczęście pamiętam 

wszystkich. 

13. Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą 

sytuację w szkole? 

Wspólne śpiewanie kolęd.  Każdy śpiewał 

inny tekst 

14. Czy jest Pani zadowolona ze swoich 

osiągnięć? 

Tak, jestem zadowolona. 

15. Po wieloletniej pracy na pewno zna Pani 

wiele cennych sposobów wychowania 

uczniów. Czy mogłaby nam Pani jakieś 

zdradzić? 

Uczniom trzeba okazywać serce i każdego z 

nich  trzeba traktować indywidualnie.  

16. Czy zdaje Pani dużo prac domowych? 

Nie. 

17. Najbardziej obciachowa rzecz jaką 

Pani zrobiła w swoim życiu...? 

Nie pamiętam. 

 18. Jakie ma Pani najlepsze wspomnienia z 

dzieciństwa? 

Wakacje na wsi u babci. 

 19. Jakie cechy u ludzi Pani ceni 

najbardziej, a jakich Pani nie toleruje? 

Cenię szczerość, uczciwość i tolerancję.  Nie 

znoszę chamstwa i kłamstwa. 

20. Jaki jest Pani zdaniem najlepszy aktor i 

aktorka? 

Aktor- Anthony  Hopkins, a aktorka 

Evangeline Lilly. 

 21. Czy ma Pani ulubioną książkę? 

Uwielbiam kryminały Remigiusza Mroza  i 

Joanny Chyłki. 

22. Gdzie chciała by Pani być za 10 15 lat? 

W tym samym miejscu co jestem teraz 

23. Jaki ma Pani największy życiowy 

sukces? 

To moja rodzina oraz moja praca. 

 24. Czy ma Pani jakieś zwierzątko?  

Mam psa, który  nazywa się Koral. 

25. Jakie jest Pani ulubione danie? 

Lazania. 

26. Czy ma Pani jakieś hobby? Jeśli tak to 

jakie? 

Sport,  jazda na rolkach i łyżwach. 
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 27. Co najczęściej robi Pani w wolnym 

czasie?  

Czytam książkę, oglądam film lub uprawiam 

sport. 

28. Czy była Pani gdzieś poza granicami 

naszego kraju? 

Tak,  byłam we Włoszech Grecji i  Słowacji. 

29. Jaki kraj chciałaby Pani odwiedzić? 

Marzy mi się Dominikana. 

Dziękuję za wywiad i poświęcony czas. 

Daria Białous kl. V 

 

 

 

Trening mózgu- im częściej uczysz się, tym 

łatwiej się koncentrujesz. Mózg otrzymuje 

potrzebną dawkę treningu i za to daje ci 

umiejętność  lepszego  działania, czyli nauka 

przychodzi Ci z większą łatwością. Mózg 

potrzebuje treningu tak samo jak twoje 

mięśnie – im częściej pracuje, im bardziej 

pomagasz mu w  jego pracy, tym szybciej i 

sprawniej działa. 

2. Praca -osiągniesz cel związany z twoją 

wymarzoną pracą. 

3. Satysfakcja- jeśli przygotujesz się na 

bardzo trudny sprawdzian i dostaniesz 

szóstkę, to chyba cieszysz się i miło jest ci 

kiedy Twoi rodzice są z ciebie dumni. 

4. Pieniądze- gdy masz pieniądze za 

wykonywaną  pracę to kupisz sobie wszystko, 

co zechcesz. 

5. Zabawa poprzez naukę- gdy bawisz się 

klockami i masz ich 16, a musisz się z kimś 

nimi podzielić, to kto po ile dostanie? Tak 

właśnie uczy się w praktyczny sposób 

matematyki. Kiedy pani z języka polskiego 

włącza piosenkę ortograficzną i mówi, żeby z 

nią śpiewać, to wtedy szybciej zapamiętujesz, 

że „ó” nie pisze się na końcu. 

             Myślę, że choć trochę zachęciłam 

Was do tego, aby starać się dobrze uczyć. 

Grunt, to mieć motywację i wyższy cel. 

Wtedy wszystko przychodzi łatwiej i szybciej. 

 Ewa Jarmołowska kl. V  

 

Czytanie nie tylko pomaga w krytycznym 

myśleniu, ale także poprawia funkcjonowanie 

mózgu. Zastanów się, co dzieje się, gdy 

codziennie ćwiczysz mięśnie. Ten mięsień 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XIX,  

        listopad- grudzień 2022r.  

                                     

5 
 

rośnie i staje się znacznie silniejszy niż 

wcześniej. Czytanie działa tak samo dla 

twojego umysłu. Stała stymulacja mózgu 

zapewniana przez książkę jest podobna do 

ćwiczeń wymaganych do pracy nad budową 

mięśni. Wzmacnia oddzielne części mózgu, 

które kontrolują twoje myślenie                                          

i analizowanie umiejętności.  

Podczas czytania możesz natknąć się na kilka 

słów, których nie rozumiesz, a nawet nie 

rozpoznajesz. To zamieszanie może 

doprowadzić do wyszukania słowa i odkrycia 

definicji. Słowniki, zarówno w formie 

drukowanej, jak i elektronicznej, mogą być tu 

bardzo pomocne. Ponieważ nie znałeś tego 

słowa to poszukiwanie definicji pomaga 

mózgowi zachować je i zapamiętać. 

 

Gabriela Danilczuk kl. VIIIa 

 

Wieczór 

filmowy 
 

4 listopada w godzinach 19:00-

24:00 odbył się w naszej szkole 

wieczór filmowy, który 

zorganizował samorząd 

szkolny wraz z jego 

opiekunami - panią Renatą                  

i panią Asią. Oglądaliśmy 

„Coco” i „Hokus pokus”.  

Był to miły czas, spędzony                     

w gronie kolegów i koleżanek. 

Czekamy z niecierpliwością na 

kolejne spotkania w szkole pod 

osłoną nocy. 
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źródło: strona szkoły.   

  Magdalena Roszkowska, kl.VIIIb                                                                                                              

 

Święta w listopadzie 

i grudniu 

 

Dzień Świętego Huberta- 3 listopada 

Hubertus, hubertowiny – święto myśliwych, 

leśników i jeźdźców, organizowane przez 

jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez 

myśliwych na początku sezonu polowania 

jesienno-zimowego. Nazwa pochodzi od 

świętego Huberta (patrona myśliwych                        

i jeźdźców), którego wspomnienie liturgiczne 

w Kościele katolickim obchodzone jest 

właśnie 3 listopada. 

 

Międzynarodowy Dzień Studenta- 

  17 listopada 

Obchodzony 17 listopada Dzień Studenta to 

międzynarodowe święto wszystkich 

studiujących, ustanowione na pamiątkę 

tragicznych wydarzeń roku 1939, kiedy to 

demonstracja czechosłowackich studentów, 

otwarcie sprzeciwiających się agresji III 

Rzeszy Niemieckiej wyszła na ulice, aby w 

ten sposób zamanifestować swoje 

niezadowolenie. Ten wyraz obywatelskiego 

nieposłuszeństwa został krwawo stłumiony 

przez nazistów.  

Już dwa lata później w 1941 roku 

międzynarodowa społeczność akademicka 

postanowiła ustanowić święto upamiętniające 

wszystkich żaków. Jest to przede wszystkim 

podkreślenie i przypomnienie o studenckich 

prawach i ich realnym wpływie na sposób                               

i jakość kształcenia. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owiectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnictwo_(nauka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hubert_z_Li%C3%A8ge
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
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Światowy Dzień Cukrzycy-  

14 listopada 

Został ustanowiony w 1991 r. przez 

Międzynarodową Federację Diabetologiczną 

oraz Światową Organizacją Zdrowia jako 

odpowiedź na wyraz obaw związanych                           

z nasilającym się występowaniem 

przypadków cukrzycy na całym świecie. 

Od 1991 r. popularność tego dnia wzrosła                    

i obecnie jest on obchodzony przez ponad 350 

milionów ludzi z różnych regionów świata.     

W obchodach uczestniczą osoby ze środowisk 

opiniotwórczych, lekarze, dzieci, dorośli                      

i oczywiście ludzie chorzy na cukrzycę. 

Głównym celem akcji jest zwiększenie 

świadomości szerokich kręgów 

społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, 

sposobu leczenia i powikłań związanych                     

z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy 

przypomina, że liczba przypadków cukrzycy 

wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie 

zostaną podjęte natychmiastowe działania 

prewencyjne. 

 

 

 

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju 

i Rozwoju- 10 listopada 

To coroczne święto obchodzone przez 

państwa ONZ, ustanowione na Konferencji 

Generalnej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki                   

i Kultury w 2001 roku, podkreślające 

zaangażowanie UNESCO w rozwój                              

i propagowanie nauki oraz realizację 

podjętych przez nią zobowiązań na Światowej 

Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999).  

Celem obchodów jest:  

 podniesienie świadomości na temat 

roli nauki w pokojowym 

społeczeństwie, 

 solidarność we wspieraniu krajowej                

i międzynarodowej nauki                                 

w  poszczególnych krajach, 

 krajowe i międzynarodowe 

zaangażowanie w przekazywaniu 

zdobytej wiedzy na rzecz 

społeczeństwa, 

 zwrócenie uwagi na wyzwania stojące 

przed nauką i zwiększenie wsparcia 

dla osiągnięć naukowych. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_(polityka)
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Dzień Służby Cywilnej- 11 listopada 

To zwyczajowe polskie święto obchodzone 

corocznie od 2000 roku w Narodowe Święto 

Niepodległości w celu podkreślenia znaczenia 

roli służby cywilnej i administracji 

państwowej Data nie jest przypadkowa:                    

11 listopada to symboliczna data odzyskania 

niepodległości w 1918 roku. Polska zaczęła 

odbudowę niepodległej struktury 

państwowości od administracji, a rozpoczęcie 

działalności przez służbę cywilną było 

pierwszym sygnałem, że "Polska to jeden 

organizm, którego sercem jest prężnie 

działająca administracja rządowa". Obchody 

Dnia organizują również dla pracowników 

cywilnych Wojewódzkie Sztaby Wojskowe                

i Policja.  

 

 

 

Dzień Kolejarza- 25 listopada 

Dzień Kolejarza lub Święto Kolejarza od 

1991 r. jest obchodzone 25 listopada, w dniu 

wspomnienia św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej, która jest m.in. patronką 

kolejarzy. Początki tradycji święta kolejarzy 

sięgają XIX w., choć nie ma jednej ustalonej 

daty, a obchody przypadają w różnych dniach 

w zależności od kraju. Dla przykładu w Polsce 

wcześniej obchodzono Dzień Kolejarza we 

wrześniu. 

 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia-  

25 listopada 

Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest na 

całym świecie. Dziś niemal każde dziecko ma 

swoją ukochaną maskotkę, ale nie zawsze tak 

było. Historia narodzin pluszowego misia ma 

120 lat i związana jest z jednym                                      

z amerykańskich prezydentów. Istnieje 

legenda, która głosi, że ten milusiński 

przyjaciel wszystkich maluchów narodził się 

120 lat temu w USA jako Teddy Bear. Swój 

wkład w powstanie pluszowego misia ma 

prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_cywilna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_pa%C5%84stwowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_pa%C5%84stwowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Sztab_Wojskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska)
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Roosevelt. W 1902 roku uczestniczył on                     

w polowaniu, podczas którego jeden z jego 

towarzyszy postrzelił małego niedźwiadka. 

Prezydent USA nie zgodził się wówczas na 

odstrzelenie rannego zwierzęcia. „The 

Washington Post” opublikował rysunek, 

który upamiętnił to wydarzenie. A wizerunek 

misia opublikowany w gazecie stał się 

inspiracją dla sklepikarza z Brooklynu, 

Morrisa Mitchona, który zaczął produkować 

podobne pluszowe misie.  

 

Andrzejki 

To wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 

na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 

patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza 

polska wzmianka literacka o nim pojawiła się 

w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień 

ten przypada na końcu lub na początku roku 

liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją 

do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw 

przed rozpoczynającym się adwentem.                     

W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień 

świętego Andrzeja jest świętem narodowym. 

Andrzejki stały się dniem, w którym 

odbywają się liczne wróżby. 

 

            

Najpopularniejsze andrzejkowe wróżby to: 

 Losowanie przedmiotów                                     

o symbolicznym znaczeniu, np. listek 

oznaczał staropanieństwo, obrączka 

lub wstążka z czepka – bliski ślub, 

różaniec – stan zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę  

(często przez ucho od klucza)                             

i wróżenie z kształtu zastygłej masy 

lub rzucanego przez nią cienia 

sylwetki przyszłego wielbiciela, 

akcesoriów związanych z jego 

zawodem itp.  

 Ustawianie od ściany do progu jeden 

za drugim butów zgromadzonych 

panien: ta, której but pierwszy dotarł 

do progu, miała jako pierwsza wyjść 

za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies, 

miała być tą, z której nadejdzie 

przyszły oblubieniec. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_liturgiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_liturgiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Losowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czepiec_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_(do_zamka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Andrzejki_po%C5%BCeraj%C4%85cy.jpg
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 Dziewczyny dawały psu pieczone 

pierożki lub kulki z ciasta oznaczające 

jedną z nich i obserwowały, którą pies 

zje jako pierwszą. 

 Panny ustawiały się w koło                                  

i wpuszczały do środka gąsiora                      

z zawiązanymi oczami; dziewczyna, 

do której gąsior najpierw podszedł 

(albo skubnął) – jako pierwsza miała 

wyjść za mąż (wróżba znana na 

Kujawach i w Małopolsce). 

 Dziewczyny kładły na ławie placki 

posmarowane tłuszczem                                      

i sprowadzały psa; ta dziewczyna, 

której placek został najpierw 

zjedzony, jako pierwsza miała wyjść 

za mąż (wróżba znana na Mazowszu). 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na 

dwóch kartkach: imiona dziewczyn na 

jednej, a chłopców na drugiej. Potem 

dziewczyna przekłuwała z czystej 

strony kartkę z imionami chłopców 

tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna 

miała potem wyjść za mąż za chłopca 

o imieniu, które przekłuła. Chłopcy 

natomiast przekłuwali kartkę z 

imionami dziewczyn (wróżba 

nowoczesna, znana w całej Polsce). 

 Wróżenie ze skórki jabłka – panna 

obiera jabłko tak, by skórka była jak 

najdłuższa; następnie rzuca ją za plecy 

przez lewe ramię. Litera, w jaką ułoży 

się skórka będzie pierwszą literą 

imienia jej narzeczonego.  

Mikołajki- 6 grudnia 

Nazwa wzięła się od święta Świętego 

Mikołaja obchodzonego 6 grudnia                             

w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci 

świętego Mikołaja, biskupa Miry. Do XIX 

wieku był to na ziemiach polskich dzień 

wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele 

katolickim zniesiono święto, jest to już tylko 

tzw. wspomnienie dowolne. Od średniowiecza 

w wigilię tego dnia święty Mikołaj                                

(a właściwie osoba przebrana za niego) 

przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie               

w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne 

upominki, małe zabawki, a przede wszystkim 

słodycze. W XIX i XX wieku obdarzający 

dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj 

został przekształcony w baśniową postać 

rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, 

wykorzystywaną w kulturze masowej.  

  

 

Sylwester 

To wigilia Nowego Roku, dzień 

poprzedzający Nowy Rok – 31 grudnia 

(imieniny Sylwestra; w Kościele katolickim, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99si
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_(kultura_masowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imieniny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XIX,  

        listopad- grudzień 2022r.  

                                     

11 
 

jako wspomnienie liturgiczne papieża 

Sylwestra I), kiedy to świętuje się koniec 

starego roku i początek nowego, stanowiąca 

czas hucznych zabaw i balów, toastów, 

sztucznych ogni, petard lub pokazów 

laserowych.  

Samo święto pożegnania starego i powitania 

nowego roku narodziło się dopiero na 

przełomie XIX i XX wieku. Początkowo 

obchodzono je tylko w bogatszych warstwach 

społeczeństwa, stopniowo zwyczaj 

przedostawał się do życia uboższych ludzi.           

Na początku XX wieku pojawiły się lokalne 

zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. 

Na przykład w Danii zeskakiwano z krzesła                 

o północy, a w Hiszpanii od 1909 wraz                         

z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno 

winogrono. W wielu państwach (w tym                         

w Polsce) tradycyjnym trunkiem jest wtedy 

szampan.  

 

Barbórka- 4 grudnia 

To Dzień Górnika– tradycyjne święto 

górnicze, obchodzone w dniu św. Barbary                   

z Nikomedii , patronki dobrej śmierci i trudnej 

pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą 

także geolodzy i inne osoby wykonujące 

zawody związane z poszukiwaniem paliw 

kopalnych.  

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się 

poranną uroczystą mszą w kościele lub                

w cechowni, przy figurze św. Barbary. 

Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając 

m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych 

przez górników i ich rodziny oraz pod 

domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste 

akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia 

organizowane są również: koncerty, występy 

artystyczne, zabawy oraz bale, w których 

uczestniczą całe rodziny górnicze.  

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza- 5 grudnia 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

również Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza Wspierającego Rozwój 

Gospodarczy i Społeczny –  to święto 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 

rezolucją  z 17 grudnia 1985 roku. Obchody 

koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ.  

Celem obchodów jest uznanie pracy 

wolontariuszy na całym świecie za ich trud, 

czas i umiejętności na rzecz rozwoju 

gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie 

Milenijnych Celów Rozwoju.  

Działalność wolontariuszy obejmuje 

wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie 

pomocy humanitarnej i medycznej, 

monitorowanie przestrzegania praw 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_(zabawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toast
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczne_ognie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Petarda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winogrono
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szampan
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwa_kopalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwa_kopalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cechownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolontariusze_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/wolontariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milenijne_Cele_Rozwoju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_(polityka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc_humanitarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka


                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XIX,  

        listopad- grudzień 2022r.  

                                     

12 
 

człowieka oraz wspieranie organizacji 

pożytku publicznego. Rok 2001 został 

ogłoszony Międzynarodowym Rokiem 

Wolontariatu, co przyczyniło się                                  

do aktywizacji działań w tej dziedzinie.  

 

od redakcji 

 

Apel z okazji 

Narodowego 

Święta 

Niepodległości 

 
            Ojczyzna to wielkie słowo, pisało                      

o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. 

Każdy  z nich innymi słowami opisywał 

dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno 

jej krajobrazów, inni zachwycali 

się   bohaterstwem ludu czy wreszcie 

niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale 

wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby 

Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. 

My  także jako społeczność szkolna też o niej 

pragniemy mówić  oraz pamiętać o ważnych 

wydarzeniach  takich jak 

Dzień  Niepodległości 

            Narodowe Święto Niepodległości to 

święto, które corocznie obchodzimy                 

11 listopada dla upamiętnienia odzyskania 

niepodległości przez Polskę.                                           

W przeddzień  tego święta   słowem,  muzyką 

przypomnieliśmy w  naszej  szkole 

najważniejsze wydarzenia z naszej historii,                     

a to za sprawą  uczniów, 

którzy  w  krótkiej  inscenizacji  pt. 

„Lekcja  historii”  musieli  przygotować  się 

do sprawdzianu  z tego okresu. 

Dowiedzieliśmy się z piosenki  śpiewanej 

przez klasę III , kto to jest młody Patriota? 

Wybrzmiały również słowa „Roty” 

oraz  „Piechoty”. Dopełnieniem  były wiersze 

patriotyczne  w wykonaniu zwycięzców 

szkolnego konkursu recytatorskiego „Gdy 

mówię Polska…”. 

 Niech nam żyje Niepodległa! 

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
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Lirycznie… 
„Śpieszmy się kochać 

ludzi” 

 Jan Twardowski 

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon 

głuchy 

tylko to co nieważne jak krowa się 

wlecze 

najważniejsze tak prędkie że nagle 

się staje 

potem cisza normalna więc 

całkiem nieznośna 

jak czystość urodzona najprościej z 

rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez 

niego. 

 

Nie bądź pewny że czas masz bo 

pewność niepewna 

zabiera nam wrażliwość tak jak 

każde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak patos i 

humor 

jak dwie namiętności wciąż słabsze 

od jednej 

tak szybko stąd odchodzą jak 

drozd milkną w lipcu 

jak dźwięk trochę niezgrabny lub 

jak suchy ukłon 

żeby widzieć naprawdę zamykają 

oczy 

chociaż większym ryzykiem rodzić 

się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale za 

późno 

 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz 

raz na zawsze 
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a będziesz tak jak delfin łagodny i 

mocny 

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze 

powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o 

miłości 

czy pierwsza jest ostatnia czy 

ostatnia pierwsza.                                                                 

 

”Zaduszki” 

Władysław Broniewski 

W dniu Zaduszek, 

W czas jesieni, 

Odwiedzamy bliskich groby, 

Zapalamy zasmuceni 

Małe lampki – znak żałoby. 

Światła cmentarz rozjaśniły, 

Że aż łuna bije w dali, 

Lecz i takie są mogiły, 

Gdzie nikt lampki nie zapali. 

Amelia Zaczeniuk kl. V 

 

Konkurs recytatorski 

poezji patriotycznej pt. 

„Gdy mówię, Polska…” 

W dniu 08.11.2022r. odbył się szkolny 

konkurs recytatorski poezji patriotycznej pt. 

„Gdy mówię, Polska…” Celem konkursu było 

popularyzowanie poezji o tematyce 

patriotycznej, utrwalenie poczucia dumy 

narodowej, a także zachęcenie do 

kształtowania poczucia silnej więzi 

emocjonalnej, społecznej i kulturowej                          

z własnym narodem, jego historią, tradycją                   

i wartościami. W konkursie wzięło udział                   

14 uczniów. W składzie komisji zasiedli: Pani 

wicedyrektor Beata Szymoniuk, Pani Grażyna 

Dryl, Pan Tomasz Śliwowski i Pani Katarzyna 

Purta. Przyznano:  

I miejsce- Maria Borowska kl. IV 

II miejsce- Alicja Kalinowska kl. IV 

                   Filip Czaczkowski kl. IV 

III miejsce- Martyna Szewczuk kl. IV 

Wyróżnienia- Aleksandra Danilczuk kl. IV 

                        Ewa Jarmołowska kl. V 

Nagrodzeni uczniowie swoje utwory 

zaprezentowali ponownie podczas 

uroczystego apelu z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości przed całą 

społecznością szkolną. Wtedy również 

odebrali dyplomy i nagrody z rąk Pani 

Dyrektor. 
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od redakcji 

 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 

plastycznego na plakat promujący 

czytelnictwo 

„Dlaczego warto czytać?” 

Celem konkursu było rozbudzanie                                    

i kształtowanie wyobraźni uczniów, promocja 

czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej                                         

i wrażliwości młodzieży, rozwijanie 

zainteresowań, umiejętności plastycznych                       

i kreatywności. 

Do konkursu zgłoszono 66 prac uczniów. 

Komisja przyznała w kategorii klas I-III                         

3 miejsca i 1 wyróżnienie oraz w kategorii 

klas IV-VIII 3 miejsca i 2wyróżnienia: 

W kategorii klas I- III: 

I miejsce- Antoni Patryk Popławski kl. Ib 

II miejsce- Jakub Szekalski kl. II 

III miejsce- Oliwia Hermanowska kl. IIIa  

Wyróżnienie- Kaja Parzych kl. IIIb 

 

W kategorii klas IV- VIII: 

I miejsce- Daria Białous kl. VI 

II miejsce- Jakub Bibułowicz kl. VI 

III miejsce- Natalia Kalinowska kl. VI 

Wyróżnienia- Karolina Dryl kl. VI 

                       Alicja Kalinowska kl. IV 

 

Antoni Patryk Popławski kl. Ib 

 

Jakub Szekalski kl. II 
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Oliwia Hermanowska kl. IIIa 

 

Kaja Parzych kl. IIIa 

      

Daria Białous kl. VI 

 

Jakub Bibułowicz kl. VI 

 

Natalia Kalinowska kl. VI   

 

Alicja Kalinowska kl. IV 
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Karolina Dryl kl. VI 

 

 
Historia andrzejek 

Andrzejki w Europie zaczęły istnieć od XII 

wieku, w Polsce natomiast od XVI wieku. Jest 

to wieczór z 29 na 30 listopada, w którym 

organizuje się wróżby. Kiedyś andrzejki były 

przeznaczone tylko dla panien. Chłopcy 

obchodzili katarzynki. Początkowo wróżono 

tylko w samotności i traktowano tę czynność 

bardzo poważnie. Jednak z czasem zaczęto 

organizować wspólne wieczory wróżb, ciągle 

jednak tylko dla panien na wydaniu.                                  

W dzisiejszych czasach jest to wspólna 

zabawa dla chłopców i dziewcząt w każdym 

wieku. 

Wróżby andrzejkowe 

Kiedyś było dużo różnych wróżb, które dzieliły 

się na indywidualne i zbiorowe. Do dziś 

zachowały się tylko niektóre. Najbardziej 

znane wróżby to: lanie wosku przez dziurkę 

od klucza do zimnej wody, ustawianie butów 

jeden za drugim od ściany do ściany, czy 

przekłuwanie igłą kartki z napisami imion 

chłopców lub dziewcząt. Mniej znanymi 

wróżbami choć ciągle znanymi są: wróżenie                      

z obranej skórki od jabłka, losowanie 

przedmiotów takich jak listek, obrączka czy 

różaniec. 

 Andrzejki to czas zabawy, który w kościele 

katolickim zamyka rok liturgiczny                                           

i rozpoczyna adwent. 

Emil Łapiński kl. VI 

 

Symbole i zwyczaje 

bożonarodzeniowe 

 

Sianko pod obrusem – ten zwyczaj 

wywodzi się jeszcze z czasów 

pogańskich i ma związek z dawnym 

świętem agrarnym. Jak nakazuje 

tradycja, siano należy położyć pod 

obrusem. Symbolizuje to narodzenie 

Jezusa w ubóstwie. 

 

Kolację wigilijną rozpoczyna 

modlitwa i czytanie fragmentu 

ewangelii. 
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Dodatkowe nakrycie – na stole 

gospodyni ustawia dodatkowe 

nakrycie, jedno więcej niż jest 

uczestników wieczerzy. Jest ono 

symbolicznie przeznaczone dla 

niezapowiedzianego gościa. To także 

wyraz pamięci o naszych bliskich, 

którzy są nieobecni, którzy nie mogli 

dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. 

Puste nakrycie wyraża także pamięć o 

członku rodziny, który zmarł. 

 

Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek 

sceny Bożego Narodzenia zwanej 

„szopką”, lub chociaż samego żłobka 

z sianem i leżącą w nim figurką 

Dzieciątka, sięga XIII wieku. Pozwala 

wyobrazić sobie miejsce narodzenia 

Jezusa. 

 

 

Opłatek – przełamanie opłatka ze 

wszystkimi uczestnikami wieczerzy 

wigilijnej jest jej centralnym punktem. 

Gest ten symbolizuje wzajemne 

poświecenie się jednych dla drugich                        

i chęć dzielenia się z bliskimi owocami 

swojej codziennej pracy. Dzielenie się 

opłatkiem ma w zamyśle zbliżać                         

i łączyć ludzi. 

 

Potrawy – w zależności od regionu                       

i tradycji rodzinnych, zestaw 

wigilijnych potraw jest różny, ale 

zwyczajowo na stole powinny znaleźć 

się wszystkie płody ziemi, a potraw 

powinno być dwanaście. 

Spróbowanie każdej ma zapewnić 

szczęście przez cały rok. 

 

Choinka – jako „drzewo życia” jest 

symbolem chrześcijańskim – ubiera się 

ją w dniu, w którym wspominamy 

naszych pierwszych rodziców: Adama 

i Ewę. Natomiast składanie prezentów 

(darów) pod choinką, jest 

naśladowaniem dobroci. 
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Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie 

wieczerza wigilijna rozpoczyna się 

wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. 

Jest to symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej 

narodziny Jezusa, którą według Biblii 

na wschodniej stronie nieba ujrzeli 

Trzej Królowie. 

Antonina Trocka kl.VI 

 

O tradycji 

śpiewania kolęd 

 
Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta…  

Polska kultura jest bogata w obyczaje 

związane z obchodzeniem świąt Bożego 

Narodzenia. Mamy swoje tradycyjne 

potrawy, opłatek, dekoracje, jasełka                         

i oczywiście śpiewanie kolęd. 

     Każdy z nas praktycznie potrafi 

zanucić jakąś kolędę. Wspólne śpiewanie, 

rozpoczęte po wigilijnej wieczerzy, to 

jedna z najpiękniejszych polskich 

tradycji. To właśnie ten moment jest dla 

większości z nas bardzo wyjątkowy. 

Nastroju nadają kolędy, śpiewane przy 

pięknie przyozdobionej choince. Melodie 

te są niezmienne od lat i dobrze je znamy 

od  dzieciństwa. Przywołują one miłe 

wspomnienia. Ja też mam takie 

wspomnienie z dzieciństwa i dlatego też 

moją ulubioną kolędą jest „Lulajlże 

Jezuniu”. Odkąd pamiętam moja mama 

słuchała ją w wykonaniu polskiej 

piosenkarki Natalii Kukulskiej. Co roku 

słuchamy tej melodii i nigdy nam się nie 

nudzi…Teraz już nawet nie wyobrażam 

sobie, żeby było inaczej i choć wielu 

artystów śpiewa tę kolędę, to dla mnie                   

i moich bliskich wykonanie Natalii jest 

najpiękniejsze. Polecam posłuchajcie   

A teraz kilka słów o mojej ulubionej 

kolędzie. Prawdopodobnie powstała ona w 

drugiej połowie XVII wieku.  
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Nie wiadomo kto jest autorem jej słów. 

Kolęda wywodzi się z tradycji ludowej,                  

a jej autorzy – podobnie jak w przypadku 

większości polskich kolęd – pozostają 

anonimowi.  

To jedna z najbardziej znanych polskich 

kolęd. Wypełnia domy łagodnością                            

i spokojem. Okazuje się, że „Lulajże 

Jezuniu”, bo o niej chcę napisać, 

zachwyciła wielu znakomitych artystów. 

Sam Fryderyk Chopin wykorzystał ją we 

fragmencie swojego utworu. Nawiasem 

mówiąc,  ta kolęda jest też ulubioną w 

naszym domu, a w szczególności przez 

mojego dziadka, który zna wszystkie 

zwrotki i śpiewa ją  najgłośniej ze 

wszystkich domowników. Wspólne 

śpiewanie– to piękna  tradycja 

świąteczna, którą sami budujemy przez 

lata. 

 

Skąd jednak wziął się zwyczaj 

kolędowania?      Słowo kolęda pochodzi 

prawdopodobnie od 

łacińskiego calendae oznaczające 

„pierwszy dzień miesiąca”, który                           

w starożytnym Rzymie wiązał się z 

zabawą, hucznym świętowaniem, 

śpiewaniem pieśni i składaniem sobie 

życzeń. Z biegiem czasu, mniej więcej od 

XV w., to słowo utożsamiano coraz 

mocniej z obrzędami chrześcijańskimi. 

Początkowo kolędy były tylko w języku 

łacińskim, ale z czasem zaczęto 

tłumaczyć je na polski, a później też 

tworzyć własne teksty.        

Kolędy często nazywane są wymiennie 

pastorałkami, jednak te terminy nie są ze 

sobą równoznaczne. Pastorałka to 

odmiana kolędy, która ma zazwyczaj 

bardziej swobodny charakter, jest 

weselsza, żywsza i często występuje                   

w nich gwara ludowa. Jednym                                    

z przykładów może być znana dobrze 

pastorałka pt. „Oj maluśki, maluśki”.  

Wesołych świąt! 

Julia Bukłaho kl. V 
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PIŁKA 

RĘCZNA 
 Jeśli chcemy dowiedzieć się o korzeniach 

piłki ręcznej, należałoby skierować 

poszukiwania w stronę starożytnej Grecji.                

To jednak zamierzchłe czasy, a dzisiejszy 

handball, choć podobny, znacząco różni się od 

swoich starożytnych początków.  

Nowożytna historia piłki ręcznej sięga końca 

XIX wieku. To właśnie wtedy, Holger 

Nielsen, duński “ojciec” dyscypliny spisał 

zasady, a następnie – w 1906 roku – 

opublikował je tworząc początki dzisiejszego 

handballu. Dyscyplina zyskiwała na 

popularności przede wszystkim w Danii, 

Niemczech, Szwecji i Norwegii. To od dwóch 

pierwszych państw wzięły się też odmiany 

piłki ręcznej. Wersja duńska przewidywała 

zespoły złożone z 7 osób, natomiast 

niemiecka z 11. Z biegiem lat pierwsza z nich 

wyparła drugą, i dziś to  właśnie 7-osobowe 

zespoły walczą o zwycięstwa na boiskach 

całego świata.  

Aktualnym mistrzem świata w piłce 

ręcznej mężczyzn jest Dania zaś w piłce 

ręcznej kobiet jest Norwegia.  

Piłka ręczna jest sportem kontaktowym.                     

W piłce ręcznej występuje siedem pozycji: 

bramka, dwa skrzydła, dwa rozegrania, koło 

oraz środek, który rozgrywa piłkę.  

 

CIEKAWOSTKI O HANDBALLU  

-Gracze mogą trzymać piłkę przez 

maksymalnie trzy sekundy bez odbicia                          

i zrobić z nią nie więcej niż 3 kroki.  

- Albania 1 : 81 Wyspy Owcze, jest to 

najwyższy wynik w historii piłki ręcznej, 

ustanowiony przez szczypiornistki.                          

Co ciekawe Albanki znalazły się na boisku 

przez przypadek.  

- Piłka ręczna potocznie nazywana jest 

„szczypiorniakiem”, od nazwy miasta                    

w którym rozegrano pierwszy mecz w Polsce 

w 1917 roku.  

- Pierwszy międzynarodowy mecz rozegrany 

został 13 września 1925 roku. Niemcy 

pokonały Austrię 6:3.  

- Piłka ręczna jest drugą (za hokejem) 

najszybszą zespołową grą na świecie. 

 

Weronika Dunaj kl. V 
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1. Kołczan to: 

a) rewolwer bębenkowy 

b) futerał na strzały łucznicze 

c) roślina o drobnych kwiatach 

2. Mereżka to: 

a) naszyta na coś ozdoba 

b) skupienie gazu i pyłu 

c) haft ażurowy 

        3. Odnóżka to: 

a) część pędu,  liścia lub korzenia 

b) odpływ głównej rzeki 

c)rodzaj owada afrykańskiego 

4. Pielesze to: 

a) odpadki pozostałe po wymłóceniu i 

oczyszczeniu dojrzałych roślin 

b) własny dom, mieszkanie 

c) gromadzenie się płynu obrzękowego w 

jamach ciała będące objawem choroby 

5. Regiel to: 

a) stroma zalesiona partia gór 

b) ubytek jakiegoś surowca 

c) mała rzeczka, potok, strumień 

6. Szewiot to: 

a) osoba mająca udział w spółce, 

właściciel udziału 

b) część mechanizmu zegarowego 

c) rasa owiec o długiej, gęstej, lśniącej 

sierści 

7. Kosynier to: 

a) skorupiak morski 

b) żołnierz uzbrojony w kosę 

c) roślina o długim bulwiastym kłączu 

8. Kombinatoryka to: 

a) dział fizyki 

b) dział chemii 

c) dział matematyki 

9. Falset to: 

a) nienaturalnie wysoki głos męski 

b) sfałszowany, podrobiony przedmiot 

c)okrągły instrument muzyczny 

10. Bryg to: 

a) rodzaj ruchomego pługu 

b) rodzaj zupy włoskiej 

c) statek żaglowy 

11. Bulla to: 

a) okrągłe okienko w kajucie statku 

b) uroczyste pismo papieskie 

c) niewielkie naczynie w kształcie 

miseczki 

12. Alstrometria to: 

a) roślina ozdobna 

b) dziedzina wiedzy z zakresu astrofizyki 
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c) postawa życiowa, sposób 

postępowania 

13. Ferment to: 

a) niesamowity widok stworzony dzięki 

nagromadzeniu wielu świateł, 

dźwięków i barw 

b) wzburzenie, niepokój 

c) broń ręczna 

14. Kurzawka to: 

a) szmatka do wycierania kurzu 

b) rodzaj ptaka 

c) miałki piasek pędzony przez wiatr 

15. Gniewosz to: 

a) niejadowity wąż 

b) gniewny koń 

c) różnobarwna osadowa skała 

16. Fokstrot to: 

a)substancja chemiczna 

b) rodzaj tańca 

c) klub sportowy z dziedziny ragby 

17. Krupczatka to: 

a) włóczka z pajęczyn pająka 

b) rodzaj mąki pszennej 

c) nazwa polskiej miejscowości 

18. Rewolta to: 

a) wyspa u wybrzeży Francji 

b) nazwa firmy rzeczy budowlanych 

c) zbrojny spisek 

19. Patefon to: 

a) rodzaj gramofonu 

b) odmiana ziemniaka 

c) nazwa greckiego miasta 

20. Rozłóg to: 

a) rozległy obszar 

b) nazwa zwierzęcia drapieżnego 

c) potoczne określenie dużej korony 

drzewa 

 

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 

10c, 11b, 12a, 13b, 14c,15a, 16b, 17b, 18c, 

19a, 20 

Arkadiusz Purta kl. V 

 

 

 

Prezentujemy twórczość naszych 

uczniów, którzy wykonali prace 

plastyczne  do konkursu „Barwy 

wyobraźni- ilustracje do utworów 

Marii Konopnickiej” organizowanego 

przez Centrum Edukacji Nauczycieli                                

w Białymstoku. Wyróżnienia zdobyły 3 

uczennice: Rozalia Adamska kl. IIIa, 

Dorota Urwanowicz kl. II i Zofia 

Bibułowicz kl. IIIb. Gratulujemy 

dziewczęta 
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Martyna Szewczuk kl. IV „Pan 

Zielonka” 

 

Oliwia Średzińska kl. II „Tęcza” 

 

Alicja Kalinowska kl. IV „Muchy 

samochwały” 

 

Lena Borowska kl. V „Muchy 

samochwały” 

 

Michalina Kulikowska kl. II „Zima zła” 

 

Michalina Skalimowska kl. II „Stefek 

Burczymucha” 
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Apolonia Bagińska kl. II „Muchy 

samochwały” 

 

Amelia Zaczeniuk kl. V „Pranie” 

 

Zofia Bibułowicz kl. IIIb „Szkolne 

przygody Pimpusia Sadełko”- 

Wyróżnienie 

 

Wiktoria Królicka kl.IIIb „Zima zła” 

 

Rozalia Adamska kl. IIIa „Podróż na 

bocianie”- Wyróżnienie 
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Rozmawia dwóch jasnowidzów: 

- Tego roku będzie strasznie 

ciężka zima. 

- No, to mi przypomina zimę 2043 

roku. 

~~ 

W wiadomościach powiedzieli                     

że spodziewane są obfite opady 

śniegu. Więc Ci którzy wybierają 

się w drogę powinni mieć ze sobą: 

łańcuchy, łopatę, koc, grzejnik, 

hol, latarkę i koło zapasowe. Dziś 

w autobusie wyglądałam jak 

totalna idiotka! 

~~ 

Idzie sobie Kowalski zimą po 

lodzie i widzi wędkarza łowiącego 

w przeręblu. Ale coś mu policzek 

spuchł. Więc pyta się wędkarza: 

- Ząb spuchł? 

Wędkarz kręci przecząco głową                 

i odpowiada: 

- Lobaki mi zamalzły! 

~~ 

Grudzień. Zawieje, zamiecie, 

marznący deszcz ze śniegiem, 

wiatr duje, jakby się kto powiesił. 

Znajdujemy się, drodzy 

czytelnicy, w domku na 

przedmieściach. Nagle - pukanie 

do drzwi. Właściciel otwiera, 

patrzy, a tam teściowa stoi: 

- Mamusiu, co też mamusia w taką 

pogodę na ulicy robi? Niech 

mamusia natychmiast wraca do 

domu! 

~~ 

Wysoko w powietrzu spotykają 

się dwa płatki śniegu. Pierwszy 

pyta: 

- Gdzie lecisz? 

- Lecę w Tatry, na skocznię 

narciarską. 

- A ja na autostradę, zrobię jakiś 

karambol samochodowy! 

~~ 

Zima. Legowisko niedźwiedzi. 

Mały niedźwiadek budzi starego 

siwego misia: 

- Dziadku! Dziadku, opowiedz mi 

bajkę! 
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- Śpij ... - mruczy dziadek - nie 

czas na bajki ... 

- Ale dziadku! No to pokaż 

teatrzyk! Ja chcę teatrzyk! - 

krzyczy mały. 

- No dobrze ... - sapie dziadek 

gramoląc się pod łóżko i wyjmując 

stamtąd dwie ludzkie czaszki. 

Wkłada w nie łapy i wyciągając je 

przed siebie mówi: 

- Docencie Nowak, co tak 

hałasuje w zaroślach? 

- To na pewno świstaki, panie 

profesorze. 

 

Policjant zatrzymuje samochód i 

mówi do kierowcy: 

- Siódmy raz pana zatrzymuję i 

siódmy raz gubi pan ładunek! 

- A ja siódmy raz panu 

powtarzam, że jest zima, a ten 

samochód to piaskarka. 

~~ 

Jasio poszedł do lasu, ale ani 

borowików, ani podgrzybków, ani 

nawet opieniek nie było. 

- Pewnie nie sezon - pomyślał 

Jasio, siadając w zaspie. 

~~ 

Moskwa. Sroga zima. Spotyka się 

dwóch znajomych na ulicy. Jeden 

z wielkim dobermanem na 

smyczy. 

- Cześć Wasia. 

- Siema Jura. 

- Zimno, co? 

- No, zimno! 

- Chcesz się rozgrzać? 

- A masz coś? 

- Mam! 

- To dawaj! 

- Borys, bierz go! 

~~ 

Zima, las, pada śnieg. Po lesie łazi 

niedźwiedź. To złamie choinkę, to 

kopnie w drzewo, to pogoni wilka 

- ogólnie jest wściekły! Chodzi i 

narzeka: 

- Po co ja piłem tę kawę we 

wrześniu. 
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~~ 

Zima. Pod drzewem stoi chłopiec, 

otworzył usta i łapie śnieg na 

język. Nad nim, na drzewie 

siedzą wróble i rozmawiają: 

- Czy myślisz o tym samym co ja? 

 

Martyna Szewczuk kl. IV 

 

ZIMNE 

WIECZORY 
JAK WIEMY, W JESIENNYM OKRESIE 

PANUJĄ ZIMNE I CZĘSTO NUDNE 

WIECZORY… WARTO WIĘC 

PRZYGOTOWAĆ  CIEPŁĄ HERBATKĘ 

ORAZ COŚ DO CZYTANIA.      

   

OTO PRZPISY NA PYSZNE HERBATKI 

ROZGRZEWAJĄCE: 

 

1. HERBATA ZIELONA Z CYTRUSAMI 

I IMBIREM: 

łyżeczka zielonej herbaty 

skórka z cytryny (lub limonki), skórka z 

pomarańczy 

korzeń imbiru - niewielki plasterek/ 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki umieścić w 

zaparzaczu/kubku. Zalać lekko 

przestudzoną wodą zaparzać (pod 

przykryciem) ok 4-5 minut ☕ 

2. HERBATA CZARNA Z JABŁKIEM I 

CYNAMONEM: 

łyżeczka czarnej herbaty 

łyżeczka suszonego jabłka 

szczypta cynamonu 

2 goździki 

Przygotowanie: 

Składniki umieścić w zaparzaczu/kubku . 

Zalać wrzątkiem. Zaparzać pod 

przykryciem 4-5 minut ☕  

GOTOWE !! Teraz jesteś gotowy na zimne 

wieczory razem z pyszną herbatką.     

 

          Gabriela Danilczuk kl. VIIIa 



                                          Gazetka Szkolna „Szkoła nad zalewem”  

                                                             Wydanie XIX,  

        listopad- grudzień 2022r.  

                                     

29 
 

   zAGADKI 

 

Ten śniegowy panicz, 

garnek ma na głowie.                                                                     

W miejscu nosa marchew, 

ulepił go człowiek!  

*** 

 

Dobre ma zwyczaje, 

ludziom mleko daje.  

*** 

Za ladą sklepową, 

sprzeda to i owo.  

*** 

 

Jaką porę roku mamy, 

gdy za morzem są bociany? 

*** 

 

Kot ogromny, pręgowany. 

Bywa w cyrku - tresowany.  

*** 

 

Nieraz w bajkach widziałem 

i zwiedzałem go w snach 

ale prawdę Ci powiem: 

częściej widzę go w drzwiach.  

*** 

 

Lubię ciepło, lubię słońce, 

gdy w doniczce siedzę. 

I mam bardzo ostre kolce, 

choć nie jestem jeżem.  

*** 

 

Gdy ją obieramy, 

łezki ocieramy.  

*** 

 

O szyby dzwoni, 

gdy chmura łzy roni.  

                       Gabriela Danilczuk kl. VIIIa
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