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Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

Świąt Bo żego Narodzenia. 

Niech ten czas sp ędzony w gronie najbli ższych 

napełni Wasze serca spokojem i rado ścią. 

Niech błogosławie ństwo Bo żego Dzieci ątka 

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpi ękniejsze 

bożonarodzeniowe życzenia 

spełniaj ą się w każdym momencie. 

                                               
                                            Redakcja      
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

  

Pasowanie na ucznia 

             22 października nadeszła chwila, na którą z niecierpliwością czekały wszystkie pierwszaki – 
uroczyste pasowanie na ucznia. 
            W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście: rodzice, 
dziadkowie i inni członkowie rodzin. 
           Uroczystość rozpoczął występ Mistrzów Polski w tańcu nowoczesnym wraz ze swoimi 
podopiecznymi, wystąpił również zespół taneczny Sixteen Show Dance, grupa młodsza, w której 
składzie znalazły się dziewczynki z klas pierwszych i drugich naszej szkoły. 
Następnie  pierwszaki zdały krótki egzamin ze  śpiewu,  recytacji i  wiedzy  o Ojczyźnie. Punktem 
kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły oraz ceremonia pasowania 
dokonana przez panią dyrektor. 
           Po obowiązkowej sesji fotograficznej, uczniowie pierwszych klas udali  się  do  swoich  sal  
lekcyjnych,  gdzie  czekał na  nich poczęstunek  i upominki przygotowane przez rodziców.  
Po krótkim odpoczynku wszyscy spotkali się ponownie w sali gimnastycznej, aby wspaniale bawić 
się przy dyskotekowych przebojach serwowanych przez DJ Macio. 

Redakcja 

Narodowe Święto Niepodległości w naszej 
szkole 

 W dniu 10 listopada w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Klasa 6a 
w ciekawym przedstawieniu przybliżyła nam 
tamte czasy. Śpiewaliśmy hymn państwowy. 
Uczniowie klas 1-3 przygotowali 
okolicznościowe kotyliony i flagi państwowe. 
 Na zakończenie pani dyrektor zabrała 
głos i pochwaliła uczniów za dobre 
zachowanie. Po apelu wszyscy kontynuowali 
lekcje. 

Karolina i Dominika z 4c 
 

 
 



 

 

 

 
Andrzejkowe szaleństwo 

            W dniu 18.11.2015 odbyła się dyskoteka 
dla klas 4 – 6 zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski. Jak zwykle wszyscy świetnie się 
bawili. Były dedykacje, zabawa w dwa kółka, 
podczas której dziewczyny kręciły się w prawo, 
a chłopcy w lewo. Super zabawę zapewnił nam 
niezawodny Dj. Macio. 

Eliza, Emilka i Wiktoria z 4c 

 
Wycieczka klas 6 do Warszawy 

            Zgodnie ze szkolną tradycją, klasy szóste (6a i 6b) z wychowawczyniami wybrały się na 
jesienną wycieczkę do naszej stolicy – Warszawy. Przez dwa dni, tj. 23 i 24.11.2015r., przeżywali 
wspaniałe chwile. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Wilanów, przejść „trasą piłkarz” po Stadionie 
Narodowym, złożyć hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zobaczyć Sejm i Senat, 
przespacerować się po zabytkowym Ogrodzie Muzeum w Łazienkach Królewskich, a także 
spędzić czas  w czarodziejskim świecie nauki w Centrum Nauki Kopernik.  
           Z pewnością długo będą wspominać te wspaniałe chwile. 
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Próbny sprawdzian klas 6 
           3 grudnia 2015 roku odbył się próbny test 
kompetencji klas VI. Przed rozpoczęciem    
zauważalne   było    spore    zdenerwowanie  
i niepewność. Wyczytywanie  z listy, 
sprawdzanie legitymacji, losowanie miejsc, 
paski z peselem i nazwiskiem, kodowanie…tyle 
stresu!  
         Okazało się później, że nie taki test 
straszny, jak go malują. 

Redakcja 



 

Jesienne Dru żynowe Marsze na Orientacj ę – Hermanowa 2015  
I miejsce  Natalia Świder z mamą i Szymon Superson z rodzicami  
III miejsce  Emilia Trojanowska z rodzicami 

V Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Latawce, dmuchawce, wiatr …”  
Wyró żnienia – Natalia Świder i Daria Urbańska 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Polska – Ojczyzna nasza”  
Wyró żnienie – Laura Kuliberda 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przyroda Twój Przyja ciel”  
I miejsce – Eliza Bobola z klasy III a 

Finał Szkolnej Ligi Badmintona  
III miejsce – Alicja Marciniec 

Międzyszkolne zawody „Sport Kids Atletics”  
I miejsce zaj ęła dru żyna w składzie: Patrycja Nierojewska 1a, Daniel Dzieduszyński 1a, Iza 
Szlachetka 1a, Przemysław Grzebyk 1d, Alicja Szymańska 1d, Emilia Trojanowska 2a, Mikołaj 
Rosiak 2a, Wincenty Chmielowski 2c, Natalia Kiełtyka 2c, Anna Malawska 3a, Julia Bochenek 3a, 
Szymon Kłęk 3b, Franciszek Chmielowski 3b 

Konkurs przedmiotowy z przyrody  
Do II etapu  zakwalifikowali się: Helena Bochenek, Aleksandra Tyrakowska, Laura Kuliberda  
z klasy 6a i Kacper Tendelski z klasy 6b 

Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Mój Przyjaciel Mi ś”  
II miejsce – Natalia Świder 
III miejsce – Szymon Fimiarz 
Wyró żnienie – Daria Urbańska 

III Dyktando Niepodległo ściowe  
Klasy 6 
I miejsce  - Jakub Glac 6c  
II miejs ce -  Aleksandra Tyrakowska 6a  
III miejsce  - Kornel Bednarz 6b  
Klasy 5 
I miejsce MISTRZYNI SZKOŁY KLAS 5/6  - Marta Trzeciak 5c 
II miejsce  - Piotr Bieniasz 5c  
III miejsce  - Radosław Jabłoński 5a  
Klasy 4 
 I miejsce MISTRZ SZKOŁY KLAS 3/4  - Filip Wołowiec 4c                  
II miejsce - Kinga Celtner  4b 
III miejsce  – Aleksandra Romańska 4a  
Klasy 3                   
I miejsce- Franciszek Wolny 3a 
II miejsce  – Dominika Monikowska 3b  
III miejsce - Mateusz Machnica 3b   

Konkurs fotograficzny „Lato, lato zosta ń dłu żej…”  
I miejsce :      Kacper Werleskla 
II miejsce :     Helena Bochenek    
III miejsce :    Maksymilian Charchut 
Wyró żnienia : Róża Szpak i Tymoteusz Popek 

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawn ą polszczyzn ą na co dzie ń”  
Do II etapu zakwalifikowały się: Emilia Pleśniak – 5c, Wiktoria Żak – 5c, Helena Bochenek – 6a, 
Agnieszka Kaczor – 6b, Aleksandra Rząsa – 6c 

Ogólnopolski Konkurs „Z ortografi ą na co dzie ń”  
Do II etapu zakwalifikowały się: Helena Pasternak – 4a, Aleksandra Romańska- 4a, Julia Słysz – 
5b, Weronika Strug – 5b, Emilia Pleśniak – 5c 



 

TRADCJE BOŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH 
CZĘŚCIACH ŚWIATA 

Ciekawostka 
Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu  pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski 

kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano  
w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia  - dzień 
przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go „Słońcem 
Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się 
człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest 
wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, 
przestrzenią i mocą.  

Zwyczaj ubierania choinek zrodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu.  
W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako 
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie 
przejął ten zwyczaj.  

Polska 
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia 

się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym 
białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, 
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach 
Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 
życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą                 
o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste 
nakrycie. 

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero, gdy podzielimy się 
opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych 
orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd.  

Austria 
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak,  

że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na 
świecie „Stalle Nacht, heilige nacht” (Cicha noc, święta noc). 

Wielka Brytania  
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. 

Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i „płonącego puddingu".  
Wieczorem, w Wigilię, angielskie dzieci wywieszają swoje 
dekoracyjne pończochy za drzwi, by nazajutrz rano 
odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj 
pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek 
przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest 
ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon 
Horsley z Anglii zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną 
z napisem „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku”.  
Rosja 

We współczesnej Rosji  bardziej uroczyściej, niż Boże Narodzenie, świętowana jest noc      
z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego 
wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia.  
To święto bardzo radosne,  wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie 
życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne danie 
z ziaren pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z migdałowym lub makowym mlekiem. Do kaszy 
dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym 



obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z liczbą 
apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pieczyste  
i pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, 
który przestrzegany jest, aż do pojawienia się pierwszej 
gwiazdki, symbolizującej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec  
w oknach i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, 
mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z papierowymi 
gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych domów,  
w których zapalono świece, aby złożyć życzenia domownikom, 

zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu,  
do swojego stołu lub nagradzają świątecznymi smakołykami. 

Węgry 
Na Węgrzech  w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy  z nich 

odbywa się w stolicy kraju -Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy 
i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży 
długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę 
rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć ciasta  z makiem, bo mak zapewnia rodzinie 
miłość. 

Meksyk 
W Meksyku  już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę                   

- gliniane naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą       
się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig  
w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz 
z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również 
pieczonego indyka, owoce i słodycze. 

Grecja 
W Grecji  podobnie jak w pozostałe dni w roku, wieczór wigilijny mieszkańcy najchętniej 

spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. Domowa 
wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest 
faszerowany indyk, z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. Boże Narodzenie trwa tutaj 
chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy obdarowują się 
nawzajem nieprawdopodobną liczbą prezentów: w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową, kiedy to 
przynosi je kto? ... święty Bazyli. 

Argentyna 
W Argentynie  święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym 

stole zastawionym jedzeniem mieszkańcy wraz rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się i żartują. 
Główny i najważniejszym daniem jest pieczony prosiak, a dopiero o północy zaczyna się 
konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do samego rana. W tych harcach 
uczestniczą również dzieci. Tego dnia nie ma zwyczaju obdarowywania się 
prezentami, jest to praktykowane w dniu Trzech Króli – 6 stycznia. 

Australia  
W Australii ze względu na klimat święta Bożego Narodzenia spędza się 

w niecodziennej scenerii: w ten najważniejszy dzień w roku mieszkańcy 
gromadzą się na plażach. Rozkładają obrusy, aby zasiąść na nich i wspólnie 
zjeść pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, 
owocowe puddingi i ciasto przypominające polski keks. Nie brakuje również 
prezentów, które można znaleźć pod choinką w ogromnej wełnianej 
skarpecie. Oprócz tego Australijczycy wysyłają wszystkim znajomym kartki 
świąteczne, a otrzymane prezentują pod choinką. 
 
Opracowały:  Agnieszka Czaja, Emilia Szetela z klasy 6c oraz  Emilka Jurczyńska  
i Karolina Woźniak z 4c 



 
 

 
 

  

Ryba - ma znaczenie religijne. Kiedyś była symbolem 
chrześcijaństwa, chrztu i odradzania życia. Zjedzenie ryby 
podczas wieczerzy wigilijnej było gwarancją zdrowia i dostatku,  
a karpia - obfitości i siły.  
Mak - uchodził za symbol płodności, zdrowia i nieśmiertelności. 
Zapewniał dostatek i potomstwo. 
Miód  - miał nieść radość i dostatek, przyciąga szczęście  
i odpierał zło. Używano go także jako dodatek do opłatka, kutii 
czy piernika. 

Barszcz  - buraki symbolizowały długie życie, urodę  
i powodzenie. Z tego powodu, to barszcz otwierał kolację 
wigilijną. Ma być dobrą wróżbą na cały następny rok. 
Owoce suszone  - wszędzie kojarzone są z witalnością  
i przypisuje się im rozmaite cechy i właściwości.  
Orzechy -  to znak mądrości, pojednania i sprawiedliwości. 
Miały zapewniać płodność i bogactwo, podobnie jak migdały  
i reszta bakalii. 
Kapusta i grzyby  - uważano, że kapusta miała odrodzić 
życiodajną moc, która sprawiała, że przyroda odradzała się na 

wiosnę. Ma chronić od złego i zapewnić  siłę. W Wigilię potrawy z grzybami miały zapewnić 
szczęście oraz dostatek. 
Makowiec  – miał zapewnić dostatek i bogactwo. Mak ma właściwości łagodzące i powlekające 
błony śluzowe. Zawiera cenne tłuszcze, białka, witaminy. 
Kutia  - przywędrowała do nas z kresów  i należy do ścisłej „dwunastki” wigilijnych potraw. Swoją 
trwałość zawdzięcza z jednej strony dużemu udziałowi przypraw korzennych, a z drugiej swojej 
twardości i suchości.. 
Kluski z makiem  - gościły tradycyjnie na stołach Mazowsza, Podlasia, Podkarpacia  
i w Wielkopolsce. Na Mazowszu z długości klusek wróżono obfitość 

Owoce, które uważa się za symbol płodności  
i witalności.  

• Jabłka symbolizują miłość, zgodę i zdrowie. Mają 
zapewnić siłę i długowieczność. 

• Gruszki zapewniają gwarancje i długowieczność. 
• Śliwki odpędzają złe moce. Kompot ze śliwek lub 

potrawy z ich dodatkiem miały zapewnić 
pomyślność i szczęście. 

 

Podczas wigilijnej wieczerzy nale ży skosztowa ć każdej potrawy,  
by w nadchodz ącym roku niczego nam nie zabrakło! 

  
Julia Kolek kl.6a 



Co dać w prezencie?  

Nasze podpowiedzi 
 

 Często nie mamy pomysłu lub pieniędzy na prezenty. Poniżej przedstawiamy kilka 
możliwości na ciekawy i bardzo tani prezent, często wykonany własnoręcznie. 

 
- prezent dla mamy: kalendarz ozdobiony własnoręcznie, ramka ze zdjęciem, wazonik i cukiernica, 
 
 
 
-  
 
 
 
- prezent dla taty: umycie samochodu,  
 
- prezent dla siostry: broszka z modeliny lub kolczyki,  

 
 - prezent dla brata: własnoręcznie            

udekorowane pierniczki,   
 
 
 
 
- prezent dla rodzeństwa: posprzątany pokój, fiszki - takie pomoce naukowe, 
 
 
 
 

- prezent dla dziadków: domowe ciasteczka z wróżbą (w każdym dobra 
wróżba),  
 
 
- prezent dla cioci: poduszeczka do igieł i szpilek,  
 

 
 
 
 
- prezent dla całej rodziny: książka, figurki z modeliny. 
 
 
 

 
 
 

Opracowały: 
Aleksandra Rząsa 6c 
Zuzanna Kalandyk 6c 
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Miód określany jest mianem jedynego produktu na świeci, który się nie psuje… 
 
Najstarszy znaleziony do tej pory dzban miodu (ponoć nadającego się do spożycia, chociaż 
kto to sprawdzi? ☺) znaleziono w 2012r. w Gruzji. Miód znajdujący się w dzbanie liczy 
5500 lat. Był skrystalizowany, ale po włożeniu do naczynia z ciepłą wodą natychmiast 
odzyskał naturalną „miodową” konsystencję. 
Swoje właściwości miód zawdzięcza głównie dwóm 
substancją: bakteriobójczemu nadtlenkowi wodoru  
i flawonoidom, które mają właściwości grzybobójcze. 
  
Chleb to jeden z najstarszych rodzajów pożywienia 
człowieka. 
 

Wypiekano go już w starożytności, m.in. w Egipcie, Rzymie czy 
Grecji. Chlebem zajmowali się również wielcy tego świata. 
Mikołaj Kopernik np. stworzył dzieło „ Obrachunek wypieku 
chleba” , z którego można się było dowiedzie jak wyliczyć cenę 
chleba przy uwzględnieniu nakładu pracy. W 2012r. przeciętny 
Polak zjadł 52kg chleba. Wcale nie jesteśmy jednak w tej 
dziedzinie rekordzistami, bo przeciętny Turek zjadł w tym 
czasie trzy krotnie tyle pieczywa, a przeciętny Czech…137kg! 

 
Nabiał zdecydowanie nie należy do popularnych dań w Chinach. 
 
Przyczyna tego jest prosta. Większość Chińczyków (około 95%) nie toleruje cukru 
zawartego w mleku, laktozy. Obecnie twierdzi się, że nietolerancja laktozy to jedna  
z najczęściej spotykanych nietolerancji pokarmowych w ogóle w populacji.  
 
 

 
 
        
                   
 
 

 
 

 
                       Opracowały: 

Zuzanna Kalandyk, Emilia Szetela i Martyna Gudyka  

 

 



MUZEUM TARCZ SZKOLNYCH 
 

Na drugim piętrze naszej szkoły w sali 301 (klasopracownia 
historyczna) znajduje się małe muzeum tarcz szkolnych, które powstało  
w 2001 roku. Mieliśmy wtedy 83 tarcze. W 2002 roku ich liczba wzrosła do 
194, a w 2003 roku do 246. Obecnie mamy 293 tarcze i ciągle je zbieramy. 
We  wrześniu 2015 roku kolekcja ta została zinwentaryzowana i znalazła się 
w nowej – srebrnej gablocie.  

Dzisiaj już nieliczni wiedzą, że wszystkie zgromadzone eksponaty to 
darowizny. Przynosili je uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele  
i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy osiedla. Pomysł zbierania tarcz narodził 

się po I Biesiadzie Historycznej w Lubeni. W muzeum strachów polnych pan Aleksander Bielenda 
zapytał: A wy, co zbieracie? To pytanie było inspiracją. Nie dawało nam spokoju. Długo 
zastanawiałam się co warto ocalić od zapomnienia i postanowiłam, wykorzystując niezwykły wręcz 
entuzjazm dzieciaków z tamtych klas 4, zachować dla przyszłych pokoleń ten ważny, malutki 
znaczek - symbol każdej szkoły - tarczę. Selekcjonując tarcze zauważyliśmy, że dawniej 
wykonywano je z filcu, sukna i często haftowano. Przestrzegano też rozmiarów oraz barw 
heraldycznych: błękitne podstawówki, zielone zawodówki, a czerwone 
szkoły średnie. W latach 70 i 80 XX wieku w Rzeszowie na tarczy 
szkoły podstawowej zawsze był krzyż kawalerski, taki jak w herbie 
miasta. Nie ma już niektórych szkół i dlatego tarcza jest pamiątką, że 
kiedyś taka szkoła istniała np. rzeszowska Szkoła Podstawowa nr 7 
(szkoła ćwiczeń WSP), czy Szkoła Podstawowa nr 18. 

Oprócz tarcz, w szkolnej kolekcji, posiadamy ławki szkolne, stare 
czytanki, pióra, liczydła oraz inne przedmioty będące kiedyś na 
wyposażeniu szkół.  

W naszym muzeum nagrano program telewizyjny pt. „Osiedle 
Kmity w oczach dzieci”. Nieżyjący już regionalista, pan Marek Czarnota, 
był na otwarciu naszego muzeum i później jeszcze dwukrotnie gościł  
w nim oraz interesował się kolekcją.  

Można by wymieniać wiele nazwisk, ale zawsze wielkie serce dla 
tych zbiorów miał pracujący w szkole pan Stanisław Barczak, który 
konserwował eksponaty i przynosił nowe od znajomych np. od pana 
Stanisława Rusznicy. Życzliwa dla tego przedsięwzięcia jest również 
pani dyrektor Dorota Rząsa.  

Eksponatami opiekuje się  Koło Miłośników Historii oraz 
pomysłodawczyni i opiekunka muzeum – pani Magdalena Lubas. 
 

 

 

 

 



 

KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO 

 

Dzisiaj polecam książkę dla tych trochę młodszych uczniów, którzy cenią sobie dobre  
i   pouczające teksty. Przedstawiam   
„NAJWY ŻSZĄ GÓRĘ ŚWIATA”   Anny Onichimowskiej.  

 
 

Ta książka jest dla małych i trochę większych, którym czasem jest smutno i którym nie 
zawsze układa się tak, jak by chcieli. Nigdy nie jest tak, żeby zawsze, w każdej chwili, wszystko 
układało się dokładnie tak jak trzeba. A jeśli nawet są tacy szczęśliwcy, to na pewno znają innych, 
którzy miewają kłopoty. Przecież bez kłopotów obyć się nie można. Ale trzeba się nauczyć z nimi 
żyć…i przezwyciężać - zarówno wielkie jak i malutkie. 

Moc życiowych mądrości schowana między karty wyjątkowej książki. 
 
 

Dla starszych zaś proponuję książkę  „Felix, Net i Nika oraz 
(nie)bezpieczne dorastanie” Rafała Kosika. 

 
 

Wakacyjny Londyn to świetne miejsce na przygodę, lecz jeśli pojadą tam Felix, Net i Nika,  
a dołączy do nich Laura... Jak zwykle u Kosika - będzie się działo! Gang elegantów, Net za ladą 
hotelowej recepcji, londyńskie szczury, pewien pies rasy corgi, agent Mamrot i... kłopoty   z Niką. 
W wakacyjną prozę życia bohaterów wedrze się technologiczna moc sztucznej inteligencji  
i biologiczna potęga nastoletnich hormonów. To przecież książka dla współczesnych nastolatków - 
będzie trochę strasznie i niebezpiecznie, czasem poważnie, a najczęściej... bardzo śmiesznie. 

 

 
                                                      

                                        Redakcja 

 



O sawantach, 
czyli co potrafi ludzki mózg… Cz. 2 

 
 

Najsłynniejsze przypadki  
 
•  Daniel Tammem  – Brytyjczyk, cierpiący na autyzm i epilepsję, obdarzony wybitnymi 

zdolnościami matematycznymi i językowymi. Dzięki genialnej pamięci wzrokowej bardzo 
szybko uczy się języków obcych – zna angielski, niemiecki, hiszpański, esperanto, francuski, 
galijski, litewski, rumuński, estoński, walijski i islandzki. Daniel jest też synestetą – postrzega 
liczby jako kolory, kształty i dzięki takiemu wyobrażeniu sobie liczb i cyfr potrafi błyskawicznie 
dokonywać niezwykle skomplikowanych obliczeń, podając przy tym wynik z dokładnością 
nawet do 100 miejsc po przecinku. Daniel jest też rekordzistą Europy w recytowaniu z pamięci 
cyfr liczby pi (bezbłędnie podaje z pamięci ponad dwadzieścia tysięcy cyfr liczby pi – zajmuje 
mu to około 5 godzin). Swoje niezwykłe umiejętności zaprezentował na potrzeby filmu 
dokumentalnego, gdzie sprawdzono, ile czasu zajmuje mu nauka nowego języka obcego. 
Eksperyment trwał siedem dni i ostatniego dnia Daniel bez problemu rozmawiał                         
z dziennikarzami w islandzkim języku, którego przecież tydzień wcześniej nie znał ani trochę. 

 
• Alonzo Clemons – niepełnosprawny oraz  cierpiący na zaburzenie rozwojowe sawant, 

rzeźbiarz amerykański. Został sawantem po urazie głowy w dzieciństwie, stracił wówczas 
podstawowe zdolności manualne, np. nie umiał związać butów. Ale jednocześnie zyskał 
niezwykły talent do rzeźbienia. W ciągu 20 minut potrafi uformować z wosku wierną, wręcz 
idealną podobiznę każdego zwierzęcia w doskonałych proporcjach i wraz z wszelkim 
anatomicznymi szczegółami. I wystarczy mu na takie zwierze popatrzeć przez kilkanaście 
sekund lub obejrzeć zdjęcia je przedstawiające. Rzeźby Clemonsa są wystawiane w galeriach 
sztuki w USA i wysoko wyceniane. 

 
Jak to możliwe? 
Ludzki mózg jest chyba największą zagadką i przypadki sawantyzmu są tego dowodem. 
Wiadomo, że wykorzystujemy zaledwie znikąd część swojego mózgu i być może właśnie 
sawantom udaję się sięgnąć dalej. Czemu jednak wiąże się to z chorobą? Naukowcy sugerują, że 
prawdopodobnie na skutek uszkodzenia lewej półkuli mózgu dochodzi do zwiększenia aktywności 
prawej półkuli i stąd niezwykłe zdolnośći sawantów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: A.Rząsa i A. Czaja z kl.6 c 

 
 



Imiona inaczej 
 

 
Jakub  

Przy koledze Jakubie 
 to ja nawet szpinak lubię.  

Pewnie zostanie akwizytorem. 
 Tak przekonuje! Albo aktorem… 

 
Katarzyna 

W dzień powszedni i w niedzielę  
chodzić chce na karuzele. 
Nikt zabawy nie popsuje,  
kiedy cały świat wiruje! 

 
Urszula 

Jak po polu wiatr, tak Ula 
Na rolkach przez park sobie hula. 

Jest wesoła jak skowronek 
Od ćwiczeń zaczyna dzionek. 

 
Piotr  

Piotr to taki kolega,  
który ciągle gdzieś biega. 

Nie może spokojnie usiedzieć, 
 musi o wszystkim wiedzieć. 

 

 

 
Natalia 

Ulubionym zajęciem Natalki 
Jest używanie suszarki. 

Ma bzika na punkcie włosów. 
Długie pióra to na nią sposób. 

 

 
Justyna 

O Justynie mówią sąsiedzi, 
 że nad książkami wcale nie siedzi. 
Tylko bez przerwy chodzi do kina. 

Ta kinomanka Justyna. 

 
Damian 

Kto mieszka razem z Damianem 
Problemy na głowie ma same: 
Czy na Jowiszu palą ognisko 

I czy omnibus naprawdę wie wszystko? 
 

Mikołaj 
Jak legendarny święty 

Lubi rozdawać prezenty 
 Ładnie mu w długich włosach i w czerwieni. 

Chętnie by plecak na worek zamienił. 

 
 

 
Marcin 

Marcin to chłopak 
Co marzeń ma wiele 
Z nich najważniejsze 
To być inżynierem! 

Chce wybudować dom dla rodziny. 
Na razie lepi projekty…z gliny. 

 
Wiktoria 

Prawdziwa trzpiotka 
żartowniś, psotka. 

Kiedy siedzisz z nią przy stole, 
Skup się na swoim rosole,  

bo nawet się nie spostrzeżesz, 
Kiedy zamieni talerze. 

 

 

Przygotowała: Ola Rz ąsa z kl. 6c 

 



 

 

 

 

 Święta 
 
Święta to cudowny czas, 
czeka na nie ka żdy z nas. 
Mikołaj Święty roznosi prezenty, 
więc każdy z nas jest u śmiechni ęty. 
 
Na choince wisz ą bombki i pierniki, 
a na stole le żą wyjątkowe smakołyki.   
Gdy pierwsz ą gwiazdk ę zobaczymy, 
na kolacj ę wigilijn ą się śpieszymy. 
 
Święta to cudowny czas, 
miło sp ędza je ka żdy z nas. 
Śpiewamy kol ędy, składamy życzenia 
wspólnie sp ędzone chwile ka żdy z nas docenia.  
 

Karolina W. i Dominika T. z 4c 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

KALENDARIUM 
 

 
 
 
 

Styczeń  
1- Nowy Rok  
6- Dzień Trzech Króli 
7- Dzień Dziwaka  
11- Dzień Sprzątania Biurka 
14- Dzień Osób Niepełnosprawnych 
15- Dzień Wikipedii 
18- Dzień Kubusia Puchatka 
21- Dzień Babci 
22- Dzień Dziadka  
27- Międzynarodowy Dzień Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu 
31- Międzynarodowy Dzień Przytulania 

 
 
 
 
 
 
Luty 
4- Tłusty Czwartek 
9- Ostatki\ Dzień Pizzy 
10- Popielec 
14- Walentynki 
17- Dzień Kota 
21- Dzień Języka Ojczystego 
23- Dzień Walki z Depresją 
27- Godzina dla Ziemi 

 

 

 
 

 
 



                                              

Krzyżówka świąteczna 
 

       1        

       2        

    3           

   4            

   5            

6               

     7          

     8          

       9        

    10           

11               

      12         

       13        

 
 
1………Bożego Narodzenia. 
2. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 
3. Zwierzęta ,które ciągną sanie Mikołaja. 
4.I naczej tradycje.  
5. Dzielimy się nim w wigilie 
6. Dostajemy je na święta. 
7. Wiszą na choince. 
8. Jej pojawienie rozpoczyna wigilie. 
9. Najpopularniejsza ryba, którą jemy w wigilię. 
10.Jeden z reniferów  w zaprzęgu Świętego Mikołaja. 
11. Ludowa pieśń wigilijna. 
12. Jemy go z uszkami. 
13. Przedstawienie Bożonarodzeniowe. 
 

Wiktoria, Dominika i Eliza z 4c 
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