
  

MIESIĘCZNIK SZKOLNY 

 

  
Listopad 

2014 r. 
 

NR 

3 

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  W  K R A C Z K O W E J  

1 

NASZA  REDAKCJA: 

REDAKTOR NACZELNA:  

Marcelina Skawińska 

REDAKTORZY: Magdalena Dyrkacz, Martyna Skomra, 
Gabriela Litwin, Karolina Maternia, Katarzyna Paskart, 
Patrycja Cisło, Weronika Kucaba, Kinga Szmuc, Justyna 
Szydełko, Gabriela Szydełko, Małgorzata Drozd, Kinga 
Bereś, Kamila Śleboda, Aleksandra Pilecka 
 

OPIEKUNOWIE: Iwona Szczepańska, Alina Maciuła,  

Agata Kargol, Ewa Borowska - Brzoza 

 

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 

na których duch ludzki unosi się 

ku kontemplacji prawdy.” 

Przygotowała Martyna Skomra 

30 października 

2014 r. w naszej 

szkole obchodzili-

śmy Dzień Spódnicy. 

Dziewczyny ubra-

ne w kobiece stroje, 

prezentowały się zna-

komicie, wdzięcznie i 

uroczo. Każda wyglą-

dała wyjątkowo i po-

wabnie. Oczywiście 

nauczyciele nie pytali 

z tej okazji, więc 

dzień, dla każdego 

ucznia, był piękny. 

Zachęcamy do korzy-

stania z takich akcji w 

przyszłości. 

 Przygotowała Marcelina Skawińska 

11.11.2014 r. o godz. 15.00 szwajcar-
ski tenisista Roger Federer rozegrał tur-
niej tenisowy z Japończykiem Keia Nishi-
horiego.  

Mecz przebiegał bez przeszkód. Obaj panowie 
starali się o jak najlepszy wynik. Jednak turniej 
okazał się zwycięski dla Szwajcara, który pokonał 
Japończyka 6:3, 6:2 i odniósł on drugie zwycię-
stwo w kończącym sezon turnieju MASTERS - ATP 
World Tour Finals - w Londynie. 

 

Marcelina Skawińska  
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 Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić się z tym, że 

nowy papież nie chce korzystać z lektyki papieskiej, zwa-

nej sedia gestatoria.  

- Bez sedia gestatoria Ojciec Święty nie będzie widziany, 

może więc jakiś podest? - nie dawali za wygraną Waty-

kańczycy. 

- Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem olimpijskim! - 

oznajmił stanowczo Jan Paweł II. 

 Przygotowała Martyna Skomra 

Większości z nas dane jest długie życie, podczas 
którego realizujemy swoje cele. Uczymy się, zakła-
damy rodziny, zdobywamy dobrą pracę, odnosimy 

większe i mniejsze sukcesy. Myślimy o przyszłości, często 
nie mogąc się jej doczekać. Zapominamy, że wśród nas są 
osoby, którym nie dane jest planowanie. Czekają na kolej-
ny dzień z radością i nadzieją, a czasem z obawą i niepoko-
jem. Wiedzą, iż nie zostało im wiele czasu..., że przyszłość 
to niedościgłe marzenie. 

W takiej sytuacji są chore dzieci - podopieczni 
hospicjów. Ich życie jest zupełnie inne od naszego, 
ale mamy możliwość choć na chwilę wywołać na ich 
buziach szeroki uśmiech. Możemy zaangażować się w charyta-
tywną pomoc, np. w akcję organizowaną obecnie w naszej 

szkole. Radość małych pacjentów warta jest tak drobnego 
gestu, odruchu serca. Dlatego bierzmy aktywny udział w 
zbiórce prezentów mikołajkowych. Traktujemy to nie jako 
obowiązek, lecz przywilej. Cieszmy się, że to nie my znaleźli-
śmy się w tak trudnej sytuacji i doceniajmy to, co mamy. Za-
miast narzekać, gdy coś nie układa się po naszej myśli, dą-
sać się i kaprysić, cieszmy się życiem, ceńmy i szanujmy 
zdrowie, a swą radość przekazujmy tym, którym na co dzień 
jej brakuje.  

Pomyślmy, my mamy teraz czas na życie, 
dzieci, którym możemy sprawić choć drobną 
przyjemność, żyją na czas. 

Martyna Skomra 

 28 października 2014 r. uczniowie gimna-
zjum - Maciej Bącal, Jakub Bem, Monika Mich-
na, Patrycja Kunysz, Jolanta Plęs, Magdalena 
Dyrkacz, Magdalena Kartacz, Karolina Barto-
szek, Gabriela Litwin, Marcelina Skawińska 
oraz Dominik Kloc - pod opieką pani Iwony 
Szczepańskiej, wyruszyli na cmentarz, aby 
uporządkować zaniedbane groby i uczcić pa-
mięć tych, którzy być może są już zapomniani 
przez świat. 
 Po przybyciu na miejsce każdy z nas wybrał 
sobie miejsce do pracy i z należytym szacun-
kiem zadbał o jego estetykę i ładny wygląd 
przed uroczystością Wszystkich Świętych. Z po-

mników zdejmowano liście, z mogił wyrywa-
no chwasty,  porządkowano znicze oraz czysz-
czono krzyże. 
 Wszyscy robili, co było w ich mocy, aby 
cmentarz w Dzień Wszystkich Świętych wy-
glądał  pięknie i schludnie. 
 Po godzinie ciężkiej pracy było widać 
efekty. Cieszymy się, że chociaż tyle mogli-
śmy ofiarować tym, których już nie ma na 
świecie. Wszyscy możemy dołączyć modli-
twę, do której zachęcamy szczególnie w mie-
siącu poświęconym pamięci zmarłych. 
 

Marcelina Skawińska 
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 Natalia Flak, czyli nasza wspaniała „Tośka”, 

zawsze radosna, uśmiechnięta i pomocna w każ-

dej sytuacji. Jest absolwentką naszego gimna-

zjum, uczennicą zeszłorocznej 3 b, wychowanką 

pani Iwony Szczepańskiej. Natalka zawsze czyn-

nie angażowała się w życie naszej szkoły, teraz 

uczy się w III Liceum Ogólnokształcącym w Rze-

szowie. 
- Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? 

- Jak wiadomo wszystkim, którzy mnie znają, wszyst-

ko przeżywam dwa razy za mocno. Cieszyłam się, że 

idę do pierwszej klasy, ponieważ nienawidziłam 

przedszkola, ale byłam też bardzo zdenerwowana. 

Podczas mszy na rozpoczęcie roku moja mama trzy 

razy wychodziła ze mną z kościoła, bo bała się, że 

zaraz zemdleję. 

- Czy od zawsze lubiłaś się uczyć? 

- Raczej tak. W podstawówce byłam dość pilną 

uczennicą. W gimnazjum (tak jak większość) dosta-

łam „lenia”, ale starałam się nie zaniedbywać swoich 

obowiązków. 

- Jakie przedmioty Cię najbardziej interesowały? 

- Zdecydowanie humanistyczne. Lubiłam język polski 

i historię. Teraz moje zainteresowania bardzo się 

zmieniły. Sprawił to na pewno profil, jaki wybrałam. 

Na lekcjach języka polskiego odliczam minuty do 

przerwy, ale za to rozwiązywanie zadań z matematy-

ki przychodzi mi z łatwością. 

- Jakich nauczycieli wspominasz ze szczególnym sen-

tymentem? 

- Oczywiście zawsze w pamięci zostaje wychowawca. 

Moją „Szkolną Mamusią” była pani Iwona Szczepań-

ska. Bardzo tęsknię za naszym wodzem i przewodni-

kiem - Panem Witoldem Inglotem i Jego zawsze traf-

nymi ripostami. Pan Artur Nycz i Pan Stanisław Kisa-

ła - najukochańsi i najzabawniejsi nauczyciele pod 

Słońcem. Można powiedzieć „nauczyciele na SZÓST-

KĘ”. I na koniec - Pan Aleksander Łojko. Baaardzo 

brakuje mi żmijek, cisz na wsi, tramwajów jadących 

w oku i ustawiania się w dwuszeregu przed lek-

cją. Wszystkich nauczycieli wspominam i będę wspo-

minać z ogromnym sentymentem. 

- Jesteś teraz w III Liceum, dlaczego wybrałaś wła-

śnie tę szkołę? 

- Prawie do końca gim-

nazjum nie wiedziałam, 

jaką wybrać szkołę. W 

końcu padło na III LO w 

Rzeszowie i jestem na-

prawdę bardzo zadowo-

lona. Zwykli ludzie; zwa-

riowani nauczyciele; 8 

minut od przystanku; 

bardzo miły Pan Dyrek-

tor, a korki na scho-

dach zbliżają i prowo-

kują okazje do pozna-

nia nowych osób (np. 

jak nadepnie się komuś na buta). Wybrałam profil z 

rozszerzoną biologią, chemią i matematyką. Jest 

bardzo dużo nauki. Szczególnie biologia sprawia mi 

trudność -peptydylotransferazy, łańcuchy polipepty-

dowe, promotory i te sprawy. Ale jestem zadowolo-

na. Damy radę! „Bo jak nie my, to kto?” 

- Czego ci najbardziej brakuje? 

- Pierwszy miesiąc w nowej szkole był najgorszy. Bra-

kowało mi znajomych. W gimnazjum znasz wszyst-

kich i wszyscy znają ciebie. Możesz porozmawiać z 

każdym, podać rękę, pośmiać się. W liceum znasz 

tylko niewielką część tego tłumu. Ale z czasem jest 

coraz lepiej. Byłam też załamana, gdy uświadomi-

łam sobie, że skończyły się dla mnie dyskoteki 

szkolne. Dlatego korzystajcie póki możecie!  

- Co robisz w wolnym czasie? 

- Odpowiadam na pytania do gazetki. 

- Kogo uważasz za wzór do naśladowania? 

- Moim wzorem od zawsze była moja Mama i myślę, 

że to się nie zmieni. 

- Masz jakąś radę dla uczniów naszej szkoły? 

- Trzecioklasiści, jeśli chcecie mieć spokój na waka-

cjach, to już teraz postarajcie się o jak najlepsze 

oceny. Przynajmniej będziecie pewni, że dostaniecie 

się do swojej wymarzonej szkoły. Cieszcie się każ-

dym dniem, bo czas w gimnazjum minie, zanim się 

obejrzycie. I bądźcie grzeczni, ale bez przesady, że-

by nie było za nudno.   
 

 Rozmawiała Magdalena Dyrkacz 
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 Codziennie każdy z nas spędza większość cza-

su ucząc się. Nauka jest naszym najważniejszym 

obowiązkiem. Często nie lubimy tego robić, nie 

chce nam się lub mimo wysiłku i zaangażowania 

nic nie może wejść do głowy. Tłumaczymy to 

tym, że mamy słabą pamięć, nie umiemy się 

skoncentrować, brak nam motywacji, inni są 

mądrzejsi... Każde takie przekonanie programu-

je naszą podświadomość. Oczywiście to nie są 

dobre wymówki! Warto więc przyjrzeć się kilku 

praktycznym radom dotyczącym nauki i je wy-

próbować. 
1. Dobra organizacja to podstawa. 
Pomyśl, czego musisz się nauczyć i ile zajmie Ci to cza-

su. Nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. Zadbaj o 

to, by miejsce pracy Cię nie rozpraszało i było uporząd-

kowane. Przewietrz pokój i przygotuj potrzebne materia-

ły. W pełnym skupieniu zabierz się za naukę. 

2. Zadbaj o dobrą dietę i wypoczynek. 
Aby Twój organizm prawidłowo funkcjonował, ko-

nieczne jest dobre odżywianie i odpowiednia ilość snu. 

Produkty, które dobrze wpływają na wydajność naszego 

mózgu to: orzechy, ryby, świeże owoce i warzywa. Są 

one bogate w witaminy i składniki korzystnie wpływają-

ce na pamięć. Należy pamiętać o wyeliminowaniu fast 

foodów i napojów energetyzujących - możesz zastąpić je 

zieloną herbatą lub kawą.  

3. Bardzo ważna motywacja. 
Jeśli z góry założysz, że jesteś skazany na porażkę - ni-

gdy nie osiągniesz sukcesu. Musisz wierzyć, że uda Ci 

się dojść do celu. Nie możesz wmawiać sobie że nie 

dasz rady. Każdy ma wielkie możliwości, tylko trzeba 

chcieć je wykorzystać! "Dopóki walczysz, jesteś zwy-

cięzcą!" (św. Augustyn) 

4. Trening czyni mistrza! 
Jeśli będziesz uczyć się regularnie, Twoja pamięć znacz-

nie się poprawi! Będzie Ci łatwiej zapamiętywać wzory, 

słówka, uczyć się wierszy i definicji.  

5. Zrozumienie kluczem do sukcesu. 
Wiele osób zapewne słyszało o metodzie "ZZZ - Zakuć, 

Zdać, Zapomnieć". Stosując ją, nigdy nie osiągniesz ni-

czego dobrego. Nauka dla samych ocen nie ma sensu. 

Kształć się dla siebie! Dobrze więc jest uczyć się ze zro-

zumieniem, a nie na siłę zapamiętywać regułki. Także 

ucząc się obcych słówek najlepiej przysposabiać je ra-

zem z kontekstem. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wyko-

rzystać je w praktyce. 

 Opracowano też wiele metod szybkiej i efektywnej 

nauki, z którymi warto się zapoznać. Oto kilka z nich: 

1. Łańcuchowa metoda skojarzeń. 
Metoda polega na tym, aby połączyć ze sobą ciąg rze-

czy, wydarzeń lub wyrazów, które chcesz zapamiętać. 

Układasz historyjkę z każdym z elementów, łącząc każ-

dy z kolejnym. W ten sposób wystarczy, że zapamiętasz 

pierwszy – skojarzony z elementem bazowym, a reszta 

przypomni się automatycznie. Tę metodę możemy wy-

korzystać w każdej sytuacji - ucząc się słówek, wiersza, 

przemówienia. 

2. Rzymski Pokój. 
Metoda ta polega na wytworzeniu skojarzeń, pomiędzy 

dobrze znanymi ci elementami (haki pamięciowe), a 

nowymi informacjami. Dzięki temu, jeśli pomyślisz o 

haku, automatycznie przypominasz sobie co na nim wi-

si. Metoda Rzymskiego Pokoju często wykorzystywana 

jest przez polityków i mówców, ponieważ najlepiej 

sprawdza się w przygotowaniu przemówień. 

3. Szybka nauka języków - metoda słów zastępczych. 

Polega ona na zapamiętaniu słowa obcego, po zamianie 

na słowo bliskoznaczne w języku, jaki dobrze znasz. 

4. Notatki - mapy myśli. 
Metoda ta polega na tworzeniu notatek podczas nauki i 

porządkowaniu przyswojonej wiedzy poprzez umiesz-

czanie jej na rysunkach - mapach myśli. Warto zadbać o 

dużą ilość kolorów i symboli. Dzięki tej metodzie łatwo 

jest zapamiętać dużą ilość materiału, a jednocześnie za-

oszczędzić czas, jaki jest potrzebny do nauki tradycyj-

nym sposobem.  

 Jak widać, sposobów na naukę jest wiele. Po-

trzebne są tylko chęci i motywacja. Mam nadzie-

ję, że przedstawione rady ułatwią Wam eduka-

cję. Życzę owocnej pracy i powodzenia, które 

szczególnie przyda się trzecioklasistom stającym 

w tym roku przed egzaminem gimnazjalnym.  

 
Gabriela Litwin 
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Jesień w pełni, za oknem spadły już liście i 

słońce jakoś rzadziej się do nas uśmiecha, a my 

niekoniecznie codziennie tryskamy energią i po-

mysłami na ciekawie spędzony czas. Co można 

zrobić, aby skutecznie przepędzić nudę z nasze-

go życia w te jesienne dni? 

Ja proponuję sięgnąć po ciekawą książkę, aby 

poczuć się lepiej i niekoniecznie musi być ona z 

kanonu obowiązujących lektur. Niektóre książki 

mogą być naprawdę eks-

cytujące. Poza tym wie-

rzę Czechowiczowi, że 

"Kto czyta, żyje wielo-

krotnie. Kto zaś z książ-

kami obcować nie chce, 

na jeden żywot jest ska-

zany".  

Tak więc kiedy nudzi nas ta codzienna, szara 

rzeczywistość, wszyscy wokoło wkurzają sięgnij-

my właśnie po książkę i przenieśmy się w inny 

świat. Książka potrafi naprawdę wciągnąć. I nie 

trzeba być „molem książkowym”, by czytać. Każdy 

z nas ma jakieś hobby i właśnie za sprawą książek 

może je rozwijać. Jest tyle ciekawych propozycji 

na rynku. I nie zgodzę się z tymi, którzy twierdzą, 

że książka to przeżytek w erze Internetu. Popatrzcie 

wokoło – książka jest nadal trendy. Powstają nowo-

czesne księgarnie, gdzie można kupić ciekawą lek-

turę, wypić kawę lub sok, zjeść ciastko, posłuchać 

o nowościach wydawniczych. Nawet biblioteki 

przeżywają swój renesans i stają się glamour. Po-

wstają w centrach handlowych i różnymi nowinka-

mi przyciągają. Dobra książka jest jak dobra kuch-

nia: zaspokaja nasz głód - intelektualny. Ładnie 

wydana książka z papierem kredowym, pachnąca 

nowością też zaspokaja pewien rodzaj głodu - este-

tyki. Jeśli szukamy lekarstwa na jesienną nudę to 

sięgnijmy po sprawdzony i polecany od wieków 

sposób: 

Sprawdzony sposób na jesienną nudę: 

- gorący kubek herbaty,  

-  milutki kocyk, 

I to co najważniejsze: KSIĄŻKA 

Wtedy zapomnimy o nudzie, czas szybko zleci, 

a my będziemy bogatsi o nowe doświadczenia inte-

lektualne. Tego nam trzeba. Do dzieła!!! 

POLECAM:  

„Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza” - Barbara 

Gawryluk 

„Pies z ulicy Bałamutów” – Wanda Chotomska, 

Wacław Bisko 

Aleksandra Pilecka, kl. V a 

Dnia 28 października uczniowie 

wybranych klas szkoły podstawowej 

uczestniczyli w zajęciach przyrodni-

czych: „Alarm dla bioróżnorodno-

ści”. 

 Były to swoistego rodzaju warsz-

taty. Dzieci i młodzież obserwowali 

przez mikroskopy organizmy wodne. Ponadto 

przyrodnicy opowia-

dali o gatunkach za-

grożonych wyginię-

ciem na Podkarpa-

ciu. Wspominali o 

zimorodku, rysiu, sa-

lamandrze plamistej. 

Zajęcia trwały jedną 

godzinę lekcyjną. 

Pani Ola, która opo-

wiadała o bioróżno-

rodności zwierząt i 

roślin, obiecała, że podobne zajęcia będą jeszcze 

nieraz przeprowadzone w naszej szkole. 

 Na zakończenie spotkania każdy uczestnik 

otrzymał paszport do Krainy Flory i Fauny. To były 

fantastyczne, niezwykle ciekawe zajęcia.  

 

Kinga Bereś, Kamila Śleboda, kl. VI a 
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Lubimy krytykować in-

nych. Bardzo łatwo 

nam to przychodzi, 

gdyż chętnie dostrze-

gamy w ludziach inność. Tak naprawdę każdy z nas 

jest odmienny na swój sposób. Oczekujemy więc tole-

rancji od innych osób wobec nas samych. Chcemy być 

akceptowani takimi, jakimi jesteśmy. 

Mamy różne zainteresowania. Jedni z nas podróżu-

ją, fotografują, uprawiają sporty, pływają, jeżdżą na 

rowerze, rolkach, konno lub fascynują się komputera-

mi i nowymi technologiami. Inni wolą rozwijać swoje 

zainteresowania w zaciszu domowym. Siadają wtedy 

w ulubionym fotelu i czytają, czy oglądają filmy.  

Dzięki zainteresowaniom człowiek rozwija się, po-

szerza swą wiedzę i swoje horyzonty. Zainteresowania 

motywują do realizacji marzeń i pomagają wcielić w 

życie słynne powiedzenie poety: „Mierz siły na zamia-

ry, nie zamiary podług sił". Zainteresowania kierują 

uwagę ludzi na rzeczy ważne dla nich i przyczyniają 

się do ich rozwoju.  

 W dniu 29 października uczniowie klas V i 

VI wybrali się na cmentarz, aby posprzątać 

groby i złożyć hołd zmarłym. Była to akcja 

zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 

Dzieci czyściły szmatkami groby, grabiami 

rozgarniały liście, wyrywały  chwasty. Później 

zapaliły znicze i modliły się przy mogiłach za 

dusze swoich krewnych, a szczególnie za dusze 

zapomnianych zmarłych. Uczniowie z wielkim 

zaangażowaniem porządkowali groby. Sprawia-

Jednak nie wszy-

scy potrafią zaakcep-

tować czyjeś hobby i 

wyśmiewają się z 

nich. Dlatego pasjo-

naci, gdy ujawniają 

swoje zainteresowa-

nia, często narażają 

się na głupią krytykę, 

że na przykład kultywują „niemodną” dziedzinę spor-

tu. To samo dotyczy słuchaczy muzyki klasycznej, czy 

dawnych utworów.  

Każdy człowiek jest inny. Inaczej wygląda, różni 

się charakterem i zainteresowaniami. Są jednak oso-

by, które nie potrafią tego zrozumieć. A przecież po-

winniśmy cieszyć się i dziękować Bogu, że świat jest 

tak różnorodny i z każdym dniem możemy odkrywać 

go na nowo.  

To naprawdę łatwe! Potrzeba tylko tolerancji i sza-

cunku dla tych, którzy są inni. 
 

Kinga Szmuc , kl. VI b 

ło im to wyraźnie radość. Byli dumni z dobrze 

wykonanego zadania. Następnego dnia klasa 

VI a wraz z wychowawczynią wybrała się na 

cmentarz, by złożyć hołd nieznanym żołnie-

rzom, spoczywającym na kraczkowskiej ne-

kropolii.  

Uczniom i nauczycielom bardzo spodobał 

się efekt ich ciężkiej pracy.  Za rok na pew-

no z wielką ochotą podejmą się ponownie 

tego ważnego zadania. Istotna jest pamięć i 

szacunek dla zmarłych. 
 

Małgorzata Drozd, Gabriela Szydełko kl. VI a 
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Andrzejki  to wieczór wróżb odprawianych w no-

cy z 29/ 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 adwen-

tem. 

Niegdyś wróżby 

andrzejkowe miały 

charakter wyłącznie 

matrymonialny i prze-

znaczone były dla nie-

zamężnych dziewcząt 

(męskim odpowiedni-

kiem andrzejek były 

katarzynki). Początko-

wo andrzejki trakto-

wano bardzo poważ-

nie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odo-

sobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę 

zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych pa-

nien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w 

niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga 

płci. 

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych 

nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na 

starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródło-

słowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, 

andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują 

się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bo-

gactw, bóstwa miłości i płodności.   

Może spróbujecie? 

Przykłady wróżb: 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku 

pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi 

spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kan-

dydata na męża.  

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła 

się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się 

jej przyszły ukochany. 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja 

gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego 

Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pój-

ście za mąż.   

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, 

np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub 

wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakon-

ny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho 

od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub 

rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wiel-

biciela, akcesoriów związanych z jego zawodem, itp. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim bu-

tów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy 

dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z któ-

rej nadejdzie przyszły oblubieniec. 

 Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające 

wybranych chłopców i czekały, którą zje jako pierw-

szą. 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: 

imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. 

Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kart-

kę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. 

Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o 

imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłu-

wali kartkę z imionami dziewczyn. 

 Uczniowie siedzą w kole na podłodze. Jeden uczeń 

wchodzi do koła i kręci butelkę. Osoba, którą wskaże 

butelka jest jego najlepszym kolegą lub koleżanką.  

 Uczniowie siedzą w kole na podłodze. Jeden uczeń 

wchodzi do koła i kręci butelkę. Kartka z nazwą za-

wodu, którą wskaże butelka oznacza zawód, który 

będzie w przyszłości wykonywać. malarz, krawiec, 

szewc, piekarz, nau-

czyciel, sportowiec, 

księgowy, sprzedaw-

ca, marynarz, dru-

karz, aktor, reżyser, 

akrobata, ogrodnik, 

rybak...    

Dla uczniów: 
 Na brzegu miski z 

wodą umieszczone są 

symbole: "wyprawa", 

"lala", "cukierek", 

"książka", 

"samochód". Puszczamy na wodę papierową łódeczkę 

i delikatnie w nią dmuchamy. Patrzymy do jakiego 

portu - symbolu dopłynie.  

  Chłopiec i dziewczynka wkładają do miednicy z wo-

dą dwie połówki łupiny orzecha. Jeśli łupiny dopłyną 

do siebie, wróżą swoim właścicielom w przyszłości 

małżeństwo. Jeśli łupinki zatoną, trzeba zaczekać do 

przyszłego roku. 

 Dzieci podchodzą i szpilką przekłuwają serce. Pozna-

ją imię swojej sympatii. 
 Uczestnicy zabawy poznają zawód, który będą w 

przyszłości wykonywać. Dzieci wyciągają z kartoni-

ka karteczkę z napisaną nazwą zawodu. 
 

Przygotowała Karolina Maternia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1557
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Bielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_liturgiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frejr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Len
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czere%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Losowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czepiec_%28nakrycie_g%C5%82owy%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_%28do_zamka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
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Florian został sam na sam z królem. Myślał, że po tym, jak 

zobaczył tęczową krainę i futrzaki, nic go już nie zdziwi. A 

jednak...  

Okazało  się, że królem był... jednorożec. Jako jedyny w tej 

krainie znał ludzką mowę. Miał na imię Cukiereczek, a wszystkie 

stworzenia szanowały go i kochały. Król pierwszy odezwał się do 

chłopca i oznajmił, że zna jego historię i wie, jak się tu znalazł. 

Nastolatek był trochę przestraszony i bardzo zdziwiony, jednak nic 

mu nie odpowiedział. Cukiereczek kontynuował. Zaoferował mu 

pomoc w powrocie do domu pod warunkiem, że Florian pomoże 

mu. Wyjaśnił, co musi zrobić. Poprosił o pomoc w odnalezieniu 

zaginionego kamienia brylantowego, który ma wielką moc. 

Wkrótce chłopak wyruszył w drogę. Musiał dostać się na drugi 

brzeg czekoladowej rzeki i dalej do tajemniczej groty. Przeprawa 

przez rzekę, nie sprawiła mu problemu. Czekała go jeszcze wę-

drówka do groty, całkiem przyjemna, lecz długa. Dzięki wskazów-

kom jednorożca szybko dotarł na miejsce. Jednak zdobycie brylan-

towego kamienia nie było takie proste, jakby się wydawało. Gdy 

Florian wszedł do środka, ujrzał przed sobą trzy korytarze. Na 

skale po prawej stronie znalazł karteczkę, na której widniała wska-

zówka, gdzie znajduje się poszukiwany kamień. Chłopak nie wie-

dział, którą drogę wybrać. Bał się, że nie wypełni zadania i nie 

wróci do domu. Jednak po chwili zwątpienia coś  go tknęło. Po 

namyśle wybrał lewy korytarz. Był to właściwy wybór. Gdy 

tylko znalazł brylantowy kamień, od razu pobiegł do króla. Cu-

kiereczek był bardzo wdzięczny Florianowi. Założył kamień na 

czubek swojego rogu i zamienił się w... pegaza. Jego skrzydła 

jaśniały srebrzystym blaskiem, a on sam wydawał się być pięk-

niejszy i bardziej dumny niż dotąd. W podziękowaniu król po-

darował nastolatkowi garnek złota. Zgodnie z obietnicą Cukie-

reczek pomógł wrócić chłopcu do domu. Uniósł go na swoim 

grzbiecie i wrzucił do jeziorka znajdującego się na końcu wiel-

kiej tęczy. W ten sposób Florian wrócił do swojego świata. 

Mając garnek złota, stał się bogaty. Wszyscy chłopcy go 

polubili, jednak on pamiętał, jak wcześniej się z niego wyśmie-

wali. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Oczy są ślepe. 

Dobrze widzi się tylko sercem”. Oceniono go po pozorach i nie 

potrafił o tym zapomnieć. 

Ciąg dalszy nastąpi...  

Katarzyna Paskart, Patrycja Cisło  
i Weronika Kucaba  

Najważniejsze święto narodowe to 11 listopada. 

Właśnie tego dnia po działaniach w czasie I wojny 

światowej, w 1918 r.  po 123 latach niewoli Polacy 

odzyskali niepodległość państwową.     

 W styczniu 1795 roku Polska utraciła wolność. 

Rosja, Prusy i Austria dokonały III ostatniego rozbio-

ru na jej terytorium. Rzeczpospolita przestała istnieć. 

Obecny wtedy król Stanisław August Poniatowski 

zrzekł się władzy i został przewieziony do Rosji, 

gdzie zmarł w 1798 roku.  Polacy próbowali odzyskać 

wolność, lecz nie udawało im się to. Nie poddawali 

się jednak i przez wiele lat składali ofiary na ołtarzu 

Ojczyzny.  W 1914 roku wraz z rozpoczęciem I woj-

ny światowej uwierzyli, że odzyskają swoją ziemię i 

będą wolni. W 1917 r. zażądano do Józefa Piłsudskie-

go, aby legioniści złożyli przysięgę na wierność cesa-

rzowi Niemiec. Piłsudski odmówił i został aresztowa-

ny. 8 listopada 1918 r. władze niemieckie zwolniły go 

z więzienia. Dwa dni później  przyjechał do Warsza-

wy i 11 listopada 1918 roku przejął władzę nad two-

rzącym się wojskiem polskim. W tym dniu zakończy-

ły się walki na froncie zachodnim. Tą datę uznaje się 

za odzyskanie niepodległości przez Polskę.   

Dziś jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim 

tym, którzy przez laty z uporem i największym po-

święceniem dążyli do tego, byśmy żyli w pokoju i 

wolnym kraju. Byśmy mogli kultywować własne tra-

dycje i obyczaje, mówić po polsku i podejmować sa-

modzielne decyzje, byśmy mieli swój bezpieczny 

dom. Pamiętamy o nich i wierzymy: „Jeśli komu dro-

ga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie…” 

  13 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się 

uroczysta akademia z okazji dnia niepodległości. 

Uczniowie klas II i III przygotowali wraz z nau-

czycielami, panią Marzeną Wołos, panią Agniesz-

ką Maczugą, panem Arturem Nyczem i panem 

Witoldem Inglotem akademię. Była ona ubogaco-

na licznymi: prezentacjami, piosenkami patrio-

tycznymi i wierszami. Całość wraz z dekoracją 

przygotowaną przez panią Małgorzatę Tymińską – 

Łojko prezentowała się pięknie.  

Przygotowała Karolina Maternia 
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IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………... 

KLASA: ……………………….. 

 

Instrukcja: Rozwiąż krzyżówkę, wpisz swoje imię, nazwisko i klasę, wytnij krzyżówkę, wrzuć ją do 

specjalnie przygotowanego pudełka i czekaj na losowanie nagrody. 

1. NASZ NARODOWY JĘZYK  

2. PRZEDMIOT, KTÓREGO NAJCZĘŚCIEJ UCZY 

KSIĄDZ   

3. PISZESZ W NIM LEKCJE  

4. DRUGI DZIEŃ TYGODNIA  

5. UNIKALNA NAZWA (ADRES) W INTERNECIE  

6. KOJARZY SIĘ Z TABLICZKĄ MNOŻENIA, UŁAM-

KAMI I DODAWANIEM  

7. DO CZYTANIA  

8. TRZECI DZIEŃ TYGODNIA  

9. GRECKA BOGINI ŁOWÓW I PŁODNOŚCI  

10. SERIAL W TVN  

11. PRZEDMIOT, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ: SIŁĄ, MA-

SĄ, TEMPERATURĄ, CIAŁAMI I STANAMI SKU-

PIENIA  

12. INACZEJ OBOZY NA WAKACJACH  

13. KRÓL IZRAELA  

14. PRZEDMIOT, NA KTÓRYM MALUJEMY I RYSU-

JEMY  

15. WYRAZ NOWO UTWORZONY  

16. … FIZYCZNE – KOJARZY SIĘ Z KOSZYKÓWKĄ, 

SIATKÓWKĄ I  PIŁKĄ RĘCZNĄ  

Powodzenia życzy:  
Karolina Maternia  

Na lekcji języka polskiego pa-
ni pyta Jasia: 
- Jasiu, podaj dwa zaimki oso-
bowe. 
- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, szóstka. 

Pani pyta Jasia : 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren 
czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile dłuższa? 
- O sześć liter . 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz 
nam, kiedy używa-
my dużych liter? 
- Kiedy mamy słaby 

wzrok!  

 

18.11 - Czwarta płyta zespołu One Direction pod tytułem „Four” trafiła do sklepów. 

19.11 - Premiera książki „Jesienna Róża” , która jest drugą częścią cyklu „Mroczna 

bohaterka”, nowy album Taylor Swift „1989” trafia do sklepów. 

21.11 - Premiera kinowa filmu „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”. 

23.11 - Koncert Kamila Bednarka w Warszawie. 

25.11 - Premiera książki „Dom tajemnic. Starcie potworów”. 

28.11 - Premiera DVD „Violetta. Koncert”. 
 

Przygotowała Martyna Skomra 

    1.          

    2.          

    3.          

4.              

    5.          

6.              

  7.            

  8.            

  9.            

              

    10.          

  11.            

    12.          

 13.             

   14.           

    15.          

   16.           
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IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………... 

KLASA: ……………………….. 

 

Instrukcja: Rozwiąż krzyżówkę, wpisz swoje imię, nazwisko i klasę, wytnij krzyżówkę, wrzuć ją do 

specjalnie przygotowanego pudełka i czekaj na losowanie nagrody. 

1. JEDNO Z 12 DAŃ WIGILIJNYCH 

TO KARP W …………… 

2. DŁUGA OZDOBA NA CHOINKĘ 

3. OBJAWIŁ SIĘ PASTERZOM 

4. OPIEKUN JEZUSA TO ………………… 

JÓZEF 

5. BOŻE NARODZENIE TO ŚWIĘTO 

………………… JEZUSA 

6. ŚWIECĄ NA CHOINCE 

7. JEDEN Z TRZECH KRÓLI 

Powodzenia życzy:  
Justyna Szydełko 

Na lekcji języka polskiego pa-
ni pyta Jasia: 
- Jasiu, podaj dwa zaimki oso-
bowe. 
- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, szóstka. 

Pani pyta Jasia : 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren 
czy Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile dłuższa? 
- O sześć liter . 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz 
nam, kiedy używa-
my dużych liter? 
- Kiedy mamy słaby 

wzrok!  

 

18.11 - Czwarta płyta zespołu One Direction pod tytułem „Four” trafiła do sklepów. 

19.11 - Premiera książki „Jesienna Róża” , która jest drugą częścią cyklu „Mroczna 

bohaterka”, nowy album Taylor Swift „1989” trafia do sklepów. 

21.11 - Premiera kinowa filmu „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”. 

23.11 - Koncert Kamila Bednarka w Warszawie. 

25.11 - Premiera książki „Dom tajemnic. Starcie potworów”. 

28.11 - Premiera DVD „Violetta. Koncert”. 
 

Przygotowała Martyna Skomra 

1.               

2.               

   3.            

    4.           

      5.         

  6.             

  7.             

 


