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Zapraszamy do współpracy. 
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
  
 
 



Słowo WIGILIA pochodzi z języka łacińskiego i oznacza 

nocne czuwanie przed dniem świątecznym. 

 

Obyczaje i przesądy wigilijne 

 

OBYCZAJE 

 Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba 

w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę. 

 Liczba potraw powinna być nieparzysta. 

 Każdą potrawę należy spróbować, aby jej nie 

zabrakło na stole w przyszłym roku. 

 W tym dniu obowiązuje zasada:  

„JAK W WIGILIĘ, TAK I PRZEZ CAŁY ROK”. 

 

PRZESĄDY 

 W tym dniu nie należy się kłócić ani płakać, bo 

niezgoda i smutek będą częste w domu. 

 Jeżeli w Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje 

mężczyzna, to szczęście dla tego domu. 

 

 

 
     Przygotował Iwo Adamowicz VIc 

 

 

Nastrojowych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz samych szczęśliwych zdarzeń  

w nadchodzącym Nowym Roku  

      życzy Redakcja 

 



Propozycje spędzania Sylwestra:  

 

w domu 

w kinie ze znajomymi 

w górach 

nad morzem 

w lesie

w ciepłych krajach

na imprezie klasowej 

z chłopakiem/dziewczyną 

 

 
 

        Redakcja  
 

 

 

 

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

 

- nie będę dokuczała młodszej siostrze  

- będę się dobrze uczyła  

- będę się zdrowo odżywiała 

- będę grzeczna 
    

Weronika 

 
 

- postaram się mieć lepszą średnią   

- będę brała udział we wszystkich konkursach plastycznych 

                                                            
                                                               Kasia 
 
- nie będę kłóciła się z rodzeństwem  

- postaram się o stypendium naukowe 

- nie będę bałaganiła w swoim pokoju 

 

                   Klara 
 

 



- poprawię swoje zachowanie  

- będę się lepiej uczyła  

 

        Ola 
 

 

- zmienię swoje zachowanie  

 

        Iwo 
 

 

- nie będę kłamał 

- będę się dobrze uczył  

- będę miły dla wszystkich 

 

   Mateusz 
 

 

- będę sprzątała swój pokój  

- będę wzorową uczennicą  

- będę jadła mniej słodyczy 

 

   Julia 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

 

 

 

AGNIESZKA MRÓZ 
 NAUCZYCIEL INFORMATYKI 

 
 
 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Od 12 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Lubię. 
 
- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, to co chciałaby Pani robić? 
- Chciałbym pracować w biurze. 
 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
- Wybrałam ten zawód, ponieważ bardzo lubię pracować z dziećmi 
i młodzieżą. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 
- Chamstwa i złego zachowania. 
 
 



 

 

 

- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- Tak. W szkole podstawowej zawsze miałam na świadectwie 
czerwony pasek, w liceum też dobrze się uczyłam, ale paska nie 
miałam. 
 
- Gdzie chciałaby Pani spędzić ferie zimowe? 
- Chciałabym wybrać się do Chin. 
 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska VIc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Klasa VI a i VI c na spotkaniu z autorką  

powieści GALOP44 

 

 

W listopadzie uczniowie z klasy VIa i VIc wraz z wychowawczyniami 

wzięli udział w spotkaniu z panią Moniką Kowaleczko - Szumowską, 

autorką powieści Galop44. 

Pisarka zachęcała do poznania historii Powstania Warszawskiego 

poprzez lekturę swojej książki. Opowiadała o pracy nad powieścią. 

Mówiła, że opisanych wydarzeń nie wymyśliła sama. Większość 

historii odnalazła w Archiwum Historii Mówionej, prowadzonym 

przez Muzeum Powstania Warszawskiego, zaś część usłyszała 

bezpośrednio od powstańców. 

W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość wysłuchania 

fragmentów książki oraz zadawania pytań dotyczących powstawania 

powieści.  

 

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że była to niezwykle ciekawa 

lekcja historii. 
         

 

Wieczór na „Niewidzialnej Wystawie” 

 

 

8 grudnia, wieczorem, uczniowie z klas IV-VI wraz z p. Katarzyną 

Traczyk i p. Aliną Stencką wybrali się do Galerii Millenium Plaza 

na „Niewidzialną Wystawę”. 

 

Cel wystawy, jakim jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby 

niewidomych, został w pełni osiągnięty i zrealizowany w niezwykły 

sposób. W całkowicie zaciemnionych, specjalnie wyposażonych 

salach, uczestnicy wycieczki muszą radzić sobie bez zmysłu wzroku, 

posługując się jedynie dotykiem, słuchając dźwięków i wyczuwając 

zapachy. Zwiedzającym towarzyszą niewidomi i niedowidzący 

przewodnicy, w niecodzienny sposób pokazujący swój własny świat. 

 

Była to niesamowita lekcja tolerancji, integracji i empatii. 

Okazało się, że nawet w ciemności świat może być piękny 

i interesujący. 
 

     

          

 



 

Wieczór w Teatrze Studio Buffo 

 

Dnia 12.12.2014 r., wieczorem, uczniowie z klas IV-VI wraz 

z p. Katarzyną Traczyk i p. Aliną Stencką, obejrzeli w Teatrze 

Studio Buffo musical pt. „Polita”, zrealizowany w technologii 3D.  

 

„Polita” to widowisko muzyczne stworzone na podstawie biografii 

jednej z największych gwiazd światowego kina niemego – polskiej 

aktorki, Poli Negri. Tytułową rolę gra niezwykle utalentowana 

Natasza Urbańska. Przedstawienie wyreżyserował Janusz 

Józefowicz. 

 

Spektakl zrealizowany został w technice stereoskopowej, dlatego 

ogląda się go w okularach 3D. Wirtualna dekoracja, połączona 

z rzeczywistymi rekwizytami, nastrojowe piosenki i piękne układy 

choreograficzne, dostarczają niezapomnianych wrażeń.  

 

Musical bardzo podobał się wszystkim uczestnikom wycieczki. 
 

   

SENNIK  

 

         
 

     CHOINKA – szczęście 

  

   PREZENTY – niespodziewana wizyta 

 

  KOMIN – spędzisz święta w miłej atmosferze 

 

    ŚNIEG – choroba 

      SOPLE LODU – wypadek 

                                     
                                       

     Redakcja 

 

 

 



 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 

Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, 

jak w lesie ścina choinkę. 

- Co, tniemy choineczkę 

na święta, bo nie łaska kupić 

u gajowego? 

- Tak! - odpowiada 

wystraszony Fąfara. 

- W takim razie zetnij pan 

i dla mnie! 

 
    Redakcja 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

Milena - dzielna, ale raczej zamknięta w sobie. Nie lubi 

dyskutować o własnych problemach. 

 

Rita – pracowita i zdecydowana. Kocha zwierzęta. 

 

Urszula - posiada bardzo silną osobowość. Szybko się 

obraża i nie stroni od awantur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Antoni - dynamiczny, trochę zarozumiały. Dobrze 

wykonuje tylko to, co lubi. 

 

Leszek – odpowiedzialny, poważnie traktuje swoje 

obowiązki. Szybko przystosowuje się do otoczenia. 

 

Iwo – odznacza się szerokimi zainteresowaniami i świetną 

pamięcią. Bardzo rozmowny. 

 

     Przygotowała Patrycja Kucińska VIc 

       

 

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

ORKA   

Orka jest  gatunkiem walenia  z rodziny 

delfinowatych. Posiada charakterystyczną czarną 

płetwę.  

Orki polują w stadach na ryby ławicowe. Zaganiają je 

w ciasny okręg i pożerają. Te zwierzęta jako jedyne 

w swojej rodzinie potrafią długo leżeć na brzegu.  
 

 

                                     
 
     Przygotował Filip Pawlikowski VId 

 



 
 

SPORT... 

 

Miroslav Radović  

 

 

Serbski piłkarz urodzony 16 stycznia 1984 r. w Jugosławii. Od 2006 

roku gra w Legii Warszawa. Powiedział, że do końca swojej kariery 

będzie związany z tym klubem. Jest on uważany za jednego 

z najlepszych zawodników. Na boisku występuje na pozycji 

pomocnika i napastnika. Mierzy on 182 cm i waży 76 kg. Kibice 

nazywają go: Miro, Rado, Bratko. Posiada polskie obywatelstwo.  

 

 
 
     Przygotował Filip Osadca VIc 
 

 

 

 

Podróże ze smakiem… 

 
SAŁATKA WARZYWNA 

 

 
 
 

Składniki: 

 8 pomidorków koktajlowych 

 1 papryka (czerwona lub żółta) 

 pół czerwonej cebuli 

 1 ogórek 

 kilka zielonych oliwek 

 1 ząbek czosnku 

 1 kostka fety 

 oliwa z oliwek 

 sól i pieprz 

 zioła prowansalskie 

 

 

 



 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Pokrój pomidory, paprykę, ogórka, oliwki i ser w kostkę, a cebulę 

w talarki. Wszystko wrzuć do dużej miski.  

Następnie przygotuj sos. W szklance wymieszaj 6 łyżek oliwy 

z solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i wyciśniętym ząbkiem 

czosnku.  

Polej sosem warzywa i wszystko dokładnie wymieszaj.  

 

Smacznego! 
 

  

   Przygotowała Weronika Zawitkowska Vc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERNICZKI 

 

Składniki:                                         
                                                       

1 kilogram mąki                                           

4 jajka                                     

półtora szklanki cukru 

4 łyżki miodu 

2 łyżeczki sody 

2 łyżki kakao 

przyprawa do piernika 

kostka margaryny 

kostka smalcu 

 

Dodatki: 
 biała lub ciemna polewa 

 kolorowa posypka 

 

 



 
 
 
 
Sposób wykonania: 
                                                                                                       

1. Roztopić smalec, margarynę, miód i cukier. 

2. Wszystko wystudzić. 

3. Dodać mąkę, jajka, kakao, sodę i przyprawę do piernika. 

4. Zagnieść ciasto i włożyć na 3 godziny do lodówki. 

5. Ciasto rozwałkować, wyciąć różne wzory pierników. 

6. Piec w temperaturze 180°C ok. 15 minut. 

7. Upieczone pierniczki udekorować. 

 

       SMACZNEGO!!! 

 
    Przygotowała Weronika Krasowska VIb 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki -  

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

- Po co czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!  

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

        Redakcja 



NASI MŁODZI POECI… 

 

 

 

   Wigilia 

 
 Dziś jest najpiękniejszy dzień,                                                                                
 Pan Jezus w stajence rodzi się.  
 Choinką pachnie cały dom, 
 Wszyscy szczęśliwi są.  
 Opłatkiem dzielą się, 
 Potrawy świąteczne jedzą, 
 A Mikołaj święty 
 Roznosi prezenty.  
 Dzieci się uśmiechają 

 I kolędy śpiewają. 

                              
     Autor wiersza 
      Katarzyna Ambroziak VIb 
 

 

 ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
 

Święty Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty, 
Pod choinkę podkłada nam prezenty. 
Nosi śmieszną czapeczkę 
Oraz czerwoną kurteczkę. 
Jeździ dużymi saniami, 
Z latającymi reniferami. 
Uwielbia jeść ciasteczka, 
Popijać kubkiem mleczka. 
Kolędy piękne śpiewa, 
I świetnie się miewa. 
Świętego Mikołaja lubimy, 
Fajnie się z nim bawimy!!! 

      
     Autor wiersza 
      Weronika Zawitkowska Vc 

 

 



POLSKIE ŚWIĘTA 

 

W Polsce są różne ważne dla nas święta,  
O których każdy Polak pamięta. 
Dla chrześcijan w kwietniu, na przykład 
Już każda kobieta do tego przywykła,  
Że na Wielkanoc pyszne gotuje potrawy, 
By nie być głodnym i nie wyjść z wprawy. 
Lub święto pracy, wolne wtedy mamy, 
I tatusiowie i nasze mamy. 
Pierwszego maja odpoczywamy. 
A Konstytucja 3 maja bardzo ważna jest dla Polaków, 
A wolny człowiek może zrywać dużo maków. 
Lub Maryi Panny Wniebowzięcie, 
Mniejszej od Boga, ale od nas większej.  
W dniu Wszystkich Świętych na cmentarz idziemy, 
Chociaż się wcale nie radujemy, 
Bo jest nam smutno, za nimi tęsknimy - 
Już dawno i niedawno temu zmarłymi. 
Święto Niepodległości listopadowe- 
W tym wierszu o tym jest także mowa. 
Niektórzy myślą wtedy o obiedzie, 
A inni o Polsce i jej dawnej biedzie. 
Boże Narodzenie jest dobrze nam znane, 
Wtedy rodziny są odwiedzane 
Przez swoich bliskich,  
Z którymi jedzą z jednej miski.  
W Sylwestra jest także bardzo ciekawie, 
Niektórzy siedzą wtedy na trawie. 
Na niebie petardy kolorowe latają,  
A  ludzie rozmyślają 

Co przyniesie im NOWY ROK:  
W dół upadek czy w górę skok? 
 
 
      
 
     Autor wiersza 
      Anna Ostrowska Vb 
 

 



 

 

 


