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Szopki i szopeczki

Z okazji świąt Bożego Narodzenia został w naszej szkole zorganizowany konkurs na najpiękniejszą
szopkę. Przez blisko miesiąc uczniowie wykonywali swoje prace samodzielnie lub pod opieką albo wraz
z nauczycielami czy też dorosłymi
członkami rodziny. W konkursie
wzięło udział 59 dzieci z naszej
szkoły i świetlicy parafialnej „Na
salkach”. Zgłoszono 34 prace indywidualne i grupowe.
Więcej czytaj na str. 11.
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń
Nowy rok szkolny rozpoczęty

Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy wyjątkowo uroczyście – naszym gościem był
wiceprezydent Tarnowa Andrzej Sasak.
„Rok szkolny 2005/2006 ogłaszam za rozpoczęty” – takimi słowami Gośc dokonał oficjalnego otwarcia nowego roku nauki w tarnowskich szkołach podstawowych. W ceremonii

wziął także udział
przedstawiciel Wydziału

Święto Patrona Szkoły

3 października br. obchodziliśmy potrójną uroczystość. Tegoroczne Święto Patrona
Szkoły połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów świętowaliśmy w setną
rocznicę oddania do użytku budynku, który
dziś nazywamy „starą szkołą”.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciel Kuratorium
Oświaty Józef Lewicki, radny miasta Tarnowa
Antoni Sypek, przedstawiciele Rady Osiedla
Gumniska, licznie zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów oraz cała społeczność szkoły.
Uczniowie starszych klas w krótkim przedstawieniu odtworzyli najdawniejsze wydarzenia
z dziejów naszej ponadstuletniej szkoły. Natomiast o dzielnicy Zabłocie sto lat temu, czyli
wtedy, gdy w jej pejzażu pojawiła się Szkoła
Żeńska im. Stanisława Konarskiego, mówił
w krótkiej prelekcji Antoni Sypek, znany tarnowski historyk. Nie zabrakło też popisów muzycz-

Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.
Na dziedzińcu szkolnym zebrała się tego
dnia cała społeczność „Dwójki” oraz wielu rodziców. Szczególnie serdeczne słowa powitania
Pani Dyrektor oraz starsi uczniowie skierowali
do pierwszoklasistów. Wszyscy uczestnicy
uroczystości wysłuchali krótkiej części artystycznej w wykonaniu uczniów klas III i VI. Były
wesołe wierszyki o wakacjach i o stęsknionej za
uczniami szkole, ale była też mowa o innym
wrześniu – wrześniu 1939 r., kiedy to wybuchła
II wojna światowa. Pani dyr. Zofia Drwal przypomniała również kolejne ważne rocznice: 100lecie oddania do użytku budynku, w którym do
dziś mieści się nasza szkoła (tzw. „stara szkoła”) oraz 25-lecie powstania NSZZ
„Solidarność”.
nych i tanecznych – szóstoklasiści zatańczyli
poloneza, wystąpił chór szkolny oraz świeżo
pasowani uczniowie klas pierwszych.
Najpierw pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekli, że będą
dobrymi uczniami i Polakami. Następnie zostali
pasowani na prawowitych uczniów szkoły podstawowej. Wychowawczynie wywoływały poszczególne dzieci i dotykały ramienia każdego
z nich wielkim piórem uczniowskim. Potem
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Zespół redakcyjny:Uczniowie: Aneta Asztabska, Klaudia Cholewa, Aleksandra Klich, Kamila
Ścieżka, Kamil Dydo, Dawid Drwal, Jakub Kwiek, Jakub Michalski. Opiekun: mgr Magdalena Rzepka
Kontakt e-mail: magdalena_rz@gazeta.pl
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń
My też mamy „Pole Nadziei”

Najmłodsi czytelnicy

Uczniowie naszej szkoły włączyli się
w tym roku w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Ma ona na celu pomoc hospicjom opiekującym się osobami nieuleczalnie chorymi.
Każda klasa urządziła zbiórkę dobrowolnych datków, a następnie zasadziła w szkolnym
ogródku własną grządkę z żonkilami. Pierwsze
cebulki zasadziliśmy w połowie października.
Mamy nadzieję, że wiosną nasze kwiaty pięknie
zakwitną, a środki uzyskane z ich sprzedaży
przeznaczymy na pomoc Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i Hospicjum Domowemu
w Tarnowie.

Do grona czytelników biblioteki szkolnej
zostali uroczyście przyjęci najmłodsi uczniowie. 7 X bibliotekarka p. Ewa Nowak zaprosiła
ich na specjalne spotkanie w towarzystwie
książek.
Dzieci poznały np. układ regałów z książka-

mi, regulamin biblioteki i zasady wypożyczania
książek. Była mowa również o tym, jak obchodzić
się z książką, a nawet jaka jest prawidłowa postawa przy czytaniu. Na zakończenie każdy mógł
wybrać dla siebie książki i je wypożyczyć. Pamiątką tego dnia będą kolorowe zakładki, jakie wykonali dla nich starsi uczniowie.

Andrzejki

ożenią lub za kogo wyjdą za mąż. Ciekawe czy
to się sprawdzi?

23.11. 2005 odbyła się dyskoteka szkolna z okazji andrzejek. Brały w nich udział
wszystkie klasy od IV do VI.
Nasz szkolny korytarz tego wieczoru zamienił się w salę dyskotekową. Wszystkie światła
były zgaszone, a mrok rozjaśniała tylko kolorowa
wirująca lampka. W takim nastroju dobrze się
tańczyło, ale i tak byli tacy, którzy podpierali
ściany. Klasy czwarte miały dodatkowo zabawę
w swoich salach. Jak przystało na wieczór andrzejkowy nie zabrakło wróżb. Niektórzy dowiedzieli się np., ile będą mieli dzieci i z kim się
(Ciąg dalszy ze strony 2)

najmłodsi uczniowie szkoły maczali swój palec
wskazujący w czerwonym tuszu i odbijali go
w wielkiej kronice szkoły. Pierwszaki były tym
wydarzeniem bardzo podekscytowane i szczęśliwe.
Wychowawczyniami klas pierwszych są:

A. Asztabska, K. Cholewa, A. Klich
Klasy IV dobrze bawiły się w swoich salach.

p. Barbara Smorczewska, która uczy klasę I b
i p. Danuta Iwaniec, ucząca klasę I a.
Drogie Koleżanki i Koledzy Pierwszoklasiści, życzymy Wam, abyście się dobrze
czuli i jak najlepiej uczyli w tych szkolnych
murach imienia Stanisława Konarskiego.
Kamila Ścieżka, Klaudia Cholewa, kl. IV a
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń
Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej
W tym roku postanowiliśmy uczcić
Święto Niepodległości inaczej niż zwykle.
Chcieliśmy dowiedzieć się, jaką cenę za
wolność zapłacili nasi przodkowie na ziemi,
na której my teraz żyjemy. Dlatego podjęliśmy realizację projektu edukacyjnego pod
hasłem „Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej”.
Korzystając z pięknej jesiennej pogody,
wszystkie klasy wyruszyły w październiku
w okolice Tarnowa na rajdy prowadzące szlakiem niepodległości. Odwiedziliśmy m.in. cmentarze w: Łowczówku, Porębie Radlnej, Skrzyszowie, Tarnowcu, Dąbrówce Szczepanowskiej, Lubczy Szczepanowskiej, Lubince,
a także groby żołnierskie na Starym Cmentarzu
w Tarnowie. Wszędzie oddaliśmy cześć poległym, zapaliliśmy na mogiłach znicze, przynieśliśmy kwiaty.
Wiadomości o poznanych miejscach pa-

mięci i wydarzeniach
historycznych z nimi
związanych
oraz swoje
wrażenia
uczniowie
przedstawili
w pracach
literackich,
opracowaniach historycznych,
fotografiach,
rysunkach, mapach itp. Wszystkie prace zostały
zaprezentowane na wystawie z okazji Święta
Niepodległości, jaka przez kilkanaście dni
wzbudzała zainteresowanie zarówno uczniów,
jak i gości odwiedzających naszą szkołę.

Mogiły ukryte wśród lasów

ków i 241 Rosjan. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem, a w jego centralnej części
znajduje się wsparta na dwóch kolumnach kaplica.
Do cmentarza dotarliśmy szlakiem niebieskim z Rychwału, idąc grzbietem wzgórza Kopaliny. Na miejscu wysłuchaliśmy opowieści na
temat bitwy pod Łowczówkiem, przygotowanej
przez p. Zofię Pyrek. Dzieliliśmy się też naszymi
wiadomościami na ten temat. Potem zapaliliśmy
znicze na grobach poległych i złożyliśmy wiązankę kwiatów na mogile gen. Gustawa Łowczowskiego. Był też czas na zbieranie materiałów do opracowań, które potem uwieńczyły
realizację projektu. Wreszcie mogliśmy pospacerować po lesie i pobawić się na polance. Wielu wrażeń dostarczyła wszystkim droga powrotna – czarnym szlakiem do Pleśnej, a stamtąd
pociągiem do Tarnowa.
mr

20 X, jako pierwsi, na rajd poszli szóstoklasiści. Za cel obrali sobie noszący
numer 171 Cmentarz Legionistów w Łowczówku.
To tam rozegrała się jedna z ważnych
bitew pierwszej wojny światowej. Dziś spoczywa na tym miejscu 113 Polaków, 162 Austria-

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Z życia szkoły *** Kronika wydarzeń
„Bezpieczny i czysty Tarnów”

nych w konkursie kilkudziesięciu uczniów, którzy
wykonali szczególnie piękne prace.
Na słowa podziękowania zasłużyli uczniowie z kl. III a, którzy pod kierunkiem wychowawczyni p. Małgorzaty Pamuły przygotowali występ
z wierszami i piosenkami przypominającymi nazwy
i znaczenie znaków drogowych, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożenia, jakie
dzieci mogą napotkać w dużym mieście oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
Angażując się w program „Bezpieczny i czysty Tarnów”, uczniowie bardzo dużo skorzystali,
a teraz sami mogą zrobić coś dla innych. Zostali
do tego zachęceni przez strażnika p. Piotra Zygadłę, który własnoręcznie wykonał i ofiarował do
sprzedaży kilkadziesiąt czerwonych papierowych
serduszek . Kupując te ozdoby
dla siebie czy swoich bliskich, dzieci wspierają
potrzebujących, bowiem
pieniądze zebrane za
serduszka zostaną przekazane na zakup tornistrów z wyposażeniem
dla dzieci z ubogich
rodzin.
EO

(Ciąg dalszy ze strony 4)

każde dziecko miało jakiś obowiązek, m.in. rysowanie grobów albo planu cmentarza, robienie
fotografii, zapisywanie ważnych informacji. Zainteresowanie uczniów, a zwłaszcza chłopców, wzbudziły także zachowane w pobliżu cmentarza fragmenty dawnych okopów i stanowiska dla dział.
A. Klich. A. Asztabska

Od 21 października 2005 r. w wybrane
dni tygodnia gościliśmy w szkole inspektora
Straży Miejskiej w Tarnowie – pana Piotra
Zygadłę, który realizował z uczniami klas I-VI
program profilaktyczny pt. „Bezpieczny
i czysty Tarnów”.
Każda z klas odbyła czterogodzinne zajęcia
na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony najbliższego środowiska oraz zachowania się
w sytuacjach nietypowych mogących zagrażać
zdrowiu i życiu. Szkolenie zakończyło się konkursem na pracę plastyczną nawiązującą do hasła
programu oraz do wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć.
22 listopada 2005 r. przyszedł czas na podsumowanie całego przedsięwzięcia. Uczniowie zebrani na
sali gimnastycznej spotkali się z p. Piotrem
Zygadłą oraz zastępcą
komendanta Straży
Miejskiej p. Kazimierzem Żakiem. Miłym
akcentem były nagrody
książkowe dla wyróżnio-

27 X klasy IV a i IV b wybrały się na trzy
cmentarze: nr 191, 192, 193 w Lubczy i Dąbrówce Szczepanowskiej.
Jechaliśmy autobusem PKS, a podróż trwała ok. pół godziny. Potem spacerowaliśmy po
pięknych zakątkach, wśród lasów i wzgórz, gdzie
znajdują się te trzy cmentarze. Spoczywają na
nich żołnierze austriaccy i rosyjscy, którzy polegli
w walkach, jakie toczyły się na tych terenach w
1915 roku. Kiedyś walczyli przeciwko sobie, dziś
spoczywają obok siebie. „Bohaterowie szturmowali to wzgórze bronione przez bohaterów. Nieśmiertelna sława wieńczy zwycięzców” – głosi
napis na cmentarzu nr 193. Podczas wycieczki
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KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe. Również w tym roku startowało
w nich sporo uczniów, głównie z klas V i VI. Najlepsi zakwalifikowali się do
udziału w kolejnych etapach. Wszystkim gratulujemy!

KONKURS HISTORYCZNY

28 października uczniowie klas szóstych
wzięli udział w eliminacjach szkolnych IX edycji
Konkursu Historycznego. W tym roku temat
konkursu brzmi: ,,Losy żołnierza polskiego
i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia”.
Uczniowie, którzy startowali w konkursie,
zwracali uwagę na trudną tematykę zadań oraz
krótki czas przygotowania się z tak obszernego
materiału. Pomimo że test był bardzo trudny, to
jednak żaden z uczniów nie napisał na mniej
niż połowa przewidywanych punktów.
Spośród 11 uczniów biorących udział
w eliminacjach szkolnych do etapu rejonowego
zakwalifikowali się:
Damian Szwajkos VI a,
Jakub Michalski VI b,
Adam Wójcik VI c.
JM, VI b

KONKURS
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

28 listopada odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematyczno Przyrodniczego pod hasłem: „Ile matematyki
jest we wszechświecie?”. W konkursie wzięło
udział 29 uczniów z klas V i VI.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Jakub Siedlik VI a,
Michał Płaneta VI c,
Justyna Czochara VI c,
Tomasz Słupik VI c,
Darek Wiktor VI b,
Michał Wójcik V c.
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KONKURS HUMANISTYCZNY

Eliminacje szkolne Małopolskiego Konkursu Humanistycznego odbyły się 30 listopada.
W tym roku konkurs przebiega pod ogólnym
hasłem „Szkoła”, zaś pierwszy etap pod hasłem
„Dawno temu w szkole”.
Uczestnicy musieli zapoznać się z kilkoma
lekturami, a także wykazać się dobrą ich znajomością, orientacją w podanych zagadnieniach
historycznych oraz umiejętnością redagowania
różnych form wypowiedzi.
Do etapu szkolnego przystapiło 10 osób
z klas VI i V. Najlepsze rezultaty osiągnęły:
Kamila Łomiwojska VI b,
Natalia Matyjewicz V b,
Natalia Moczyróg VI a.

„DWÓJKOWY ŁAMACZ GŁOWY”

Już po raz trzeci odbywał się w naszej
szkole konkurs matematyczny ,,Dwójkowy Łamacz Głowy”. Przez kolejnych 5 tygodni, począwszy od 28 października 2005 r., chętni
uczniowie otrzymywali zestawy zadań, nad
którymi ,,łamali sobie głowę” w ciągu najbliższego tygodnia. W każdy następny piątek mieli
szansę zdobyć cenne punkty w konkursie, rozwiązując samodzielnie jedno zadanie podobne
do tych w zestawie. Konkurs zakończył się
przed świętami Bożego Narodzenia.
Zwycięzcami zostali:
Justyna Czochara i Magdalena Michoń na poziomie klas VI,
Andrzej Pawełek - na poziomie klas V,
Maciej Płaneta - na poziomie klas IV.

1 grudnia odbył się finał międzyszkolnego konkursu literackiego oraz plastycznego dla uczniów klas trzecich i drugich. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą w konkursie
literackim został Mateusz Wytrwał, uczeń kl.
III „a” naszej szkoły, zaś w konkursie plastycznym wyróżnienia zdobyło czworo
uczniów klasy II „b”.
Konkurs pod hasłem „W kręgu baśni Pana
Andersena” zorganizowała Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Tarnowie. Konkurs literacki
przeprowadzony był w dwóch formach. W pierwszym etapie uczestnicy samodzielnie przygotowali
pracę pisemną na temat: „Czego możemy się
nauczyć z baśni H. Ch. Andersena”. Po zakwalifikowaniu się do finału uczestnicy mieli za zadanie
recytację wiersza pt. „List do Andersena” J. Kulmowej oraz rozwiązanie testu obejmującego znajomość życiorysu baśniopisarza i wcześniej podanych baśni.

Zdystansował wszystkich
Reprezentantem naszej szkoły był Mateusz
Wytrwał, uczeń klasy III a. Jego praca literacka
okazała się najlepszą spośród nadesłanych na
konkurs. Fakt ten zadecydował, iż Mateusz mógł
wziąć udział w dalszych zmaganiach, które odbyły
się już na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej

nr 1 w Tarnowie. Niezwykle piękna recytacja wiersza zachwyciła członków jury. Ostatnim etapem
międzyszkolnych zmagań literackich było rozwiązanie testu. Jako jedyny spośród siedemnaściorga
uczniów Mateusz bezbłędnie wykonał to zadanie.
Przypieczętowało to jego sukces.

Talenty plastyczne
Obok konkursu literackiego odbywał się
konkurs plastyczny pod takim samym hasłem.
Wzięli w nim udział uczniowie klasy II b naszej
szkoły. Pod kierunkiem wychowawczyni, p. Ewy
Stec wykonali różnymi technikami plastycznymi
oryginalne prace na temat: „Przyjaźń w baśniach
Andersena”.
Spośród wszystkich konkursowych obrazów
komisja wyróżniła cztery wykonane przez naszych
uczniów:
Mateusza Zawadzkiego,
Sylwię Babiarz,
Dominika Widłaka,
Kamila Marcinka.
Laureaci obu konkursów otrzymali nagrody
i pamiątkowe dyplomy. Cieszymy się zarówno
z pierwszego miejsca Mateusza, jak i z wyróżnień
dla drugoklasistów. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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NASZE PASJE
Modelarstwo kolejowe
Jak już wszyscy chyba dobrze wiecie,
od dawna interesujemy się tramwajami
i pociągami. Jednak łączą nas nie tylko te
pasje. Parę lat temu wciągnęła nas mania
modelarstwa kolejowego. Kuba zaczął interesować się nią wcześniej, a ja trochę później, od czasu, gdy na gwiazdkę dostałem
wielki katalog miniaturowych kolejek i tramwajów.
Dzięki modelarstwu kolejowemu można szczegółowo zminimalizować rzeczywistość do
miniaturowego świata,
który wygląda jak
prawdziwy! Każdy
może wybrać sobie
skalę odpowiadającą
własnym potrzebom,
od maluteńkiej, która mieści się w dłoni, aż do
kolei ogrodowej! Niestety w Polsce nie wszystkie z nich są dostępne. My z Kubą wybraliśmy
skalę H0, ponieważ jest jedną z najbardziej
rozpowszechnionych w Polsce. W Tarnowie
znajduje się, niestety, tylko jeden mały sklep
modelarski w Domu Handlowym ,,Świt”. Chociaż większość elementów wykonujemy samodzielnie, niestety nie jesteśmy w stanie zrobić
wszystkiego.
Tworzenie naszych makiet zaczęło się
parę lat temu, gdy wybraliśmy się do Krakowa
i zakupiliśmy zestawy startowe. Od tej pory
dorabiamy elementy do naszych makiet.

Mój mały świat wielkich kolei
Makieta Kuby
Moja makieta przedstawia wiejską stację
kolejową i linię dwutorową. Poruszają się po
niej dwa składy – towarowy z lokomotywą elek8

tryczną i pasażerski skład „retro” (tzn. pociąg
złożony z parowozu i zabytkowych wagonów).
Wybudowałem na niej nastawnię (tj. budynek, z którego steruje się ruchem kolejowym)
i dwa semafory świetlne, którymi mogę kierować z pulpitu sterowniczego. Znajdują się na
nim także przełączniki sterujące zwrotnicami
i potencjometr, który decyduje o szybkości jazdy pociągów. Wiele rzeczy
Fragment makiety Kuby

do makiety staram się wykonywać sam, np.
węgiel w węglarce zrobiłem z pomalowanych
na czarno kamyczków, bele drewna na wagonie
z wystruganych patyczków, płotki z zapałek,
które potem odpowiednio maluję.
Jest to taki mój mały „świat wielkich kolei”.

To dopiero początek
Makieta Dawida
Moja makieta zajmuje obszar ok. 2,5m²,
jeździ po niej lokomotywa elektryczna ze świecącymi światłami i dwa wagony piętrowe.
W centrum makiety znajduje się małe miasteczko, przy którym zatrzymuje się mój skład osobowy. W kącie wznosi się góra z tunelem, przez
który przejeżdża zdalnie sterowany z pulpitu
pociąg.
Oprócz tego planuję dorobić lasy, łąki,
(Ciąg dalszy na stronie 9)

A może wyrosną z nas poeci?...

KĄCIK TWÓRCZOŚCI
Sprytne żabki
(bajka)

Na pięknej łące, tuż obok rzeczki
mieszkały razem trzy żabeczki.
Mama zawsze przestrzegała:
drogie dzieci, z dala od bociana!
Kiedyś żabki wyszły sobie z domu,
nie mówiąc o tym nikomu.
Taki piękny wstał dziś dzionekŚpiewa czyżyk i skowronek,
a ja idę do bociana rzekła pierwsza i pognała.
Druga mówi: Ja też pójdę i powalę,
niech nie myśli, że jest panem!
(Ciąg dalszy ze strony 8)

MODELARSTWO KOLEJOWE
Makieta Dawida

Jedna z nich skakała prędko,
by pokazać swą przebiegłość.
Druga ukłoniła się niegrzecznie…
Potem łypnęły okiem niebezpiecznie.
Spróbuj złapać mnie, lub mnie Nie dasz rady, he he he!
Tak przed dziobem mu skakały,
zaczepiały, dokuczały.
Bocian stał na jednej nodze,
Patrzył na nie bardzo srodze.
Potem tylko się obrócił
i do dzioba żabki wrzucił.
Z tego taki morał mamy:
trzeba zawsze słuchać mamy.
- Nie zaczepiaj ty bociana,
jeśli nie chcesz być złapana!
Dawid Drwal, kl. VI b
W najbliższym czasie dodam nowe torowisko
prowadzące do lokomotywowni.
Modelarstwem kolejowym zacząłem interesować się od niedawna, więc moja makieta
nie jest aż tak bogata jak makieta Kuby, ale już
widać rezultaty pracy, jaką w nią włożyłem.
Dawid Drwal, Jakub Kwiek, kl. VI b

pola uprawne i sztuczną wodę w wodospadzie
wypływającym z góry (na który przygotowane
jest już miejsce). Planuję też zamontować
oświetlenie w budynkach, wagonach i latarniach, które będą stały na ulicach miasta. Makieta Dawida także wygląda już imponująco.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Wygraj z Dawidem!!!
1.
.

2.
.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
.

10.

1. 45-minutowa.
2. Na przybory szkolne.
3. Szkolna ściana płaczu.
4. Rządzi w szkole.
5. Ocena dostateczna.
6. Psia lub szkoła.
7. Rozpoczyna i kończy lekcje.
8. Inaczej: nota.
9. Na pytanie.
10. Raj dla ucznia między lekcjami.

Po wpisaniu wszystkich haseł, odgadnij
rozwiązanie krzyżówki. Jednak to jeszcze nie
koniec! Wyjaśnij znaczenie otrzymanej nazwy.
Rozwiązanie wraz z wyjaśnieniem znaczenia
zapisz na kartce, dostarcz nam i weź udział
w losowaniu słodkiej nagrody.
Kartki z odpowiedziami można składać do
20 stycznia 2006 r. do p. Magdaleny Rzepki.
Pamiętaj, aby podać swoje dane (imię, nazwisko, klasę).
Powodzenia!!!

KĄCIK ŁASUCHA
Czekolada
Składniki:
0,5 szklanki zimnego, przegotowanego mleka
1 łyżeczka cukru waniliowego
¾ szklanki cukru
3 łyżki gorzkiego kakao
1 kostka margaryny
2 szklanki mleka w proszku
olejek migdałowy lub rumowy
ewentualnie siekane orzechy,
rodzynki, herbatniki
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Sposób przyrządzenia:

Rozpuść margarynę w mleku,
dosyp cukier i kakao, nalej 4 krople olejku. Cały czas trzymając garnek na ogniu, wymieszaj wszystko,
następnie dosyp mleko w proszku i dokładnie zamieszaj. Gdy masa będzie
już gotowa, wylej ją do foremki i włóż do lodówki.
Kiedy czekolada stwardnieje, można ją z apetytem skonsumować!

Dla urozmaicenia:

-Jeżeli chcesz, aby Twoja czekolada była bakaliowa, musisz przed wylaniem masy do formy dodać swoje ulubione przysmaki (najlepiej rodzynki,
orzechy laskowe i włoskie, pistacje).
-Jeśli chcesz, aby Twoja czekolada była super mix, to możesz przed
wylaniem masy do formy wkruszyć małą torebkę herbatników.
-Wierzch czekolady warto posypać kokosem lub kakao.
SMACZNEGO !

MIKOŁAJKOWO I ŚWIĄTECZNIE
Szkolne mikołajki
6 grudnia, jak co roku w naszej szkole,
do każdej klasy przyszedł św. Mikołaj, by
rozdać prezenty. Towarzyszyły mu anioły,
diabełki, Śmierć i krasnoludki. Grupę mikołajkową zorganizował Samorząd Uczniowski.
W czasie przerw Mikołaj i jego towarzysze
wzbudzali prawdziwą euforię, a na lekcjach byli
najbardziej oczekiwanymi gośćmi. Nie zawsze
jednak łatwo było dostać prezent. Niektórzy
musieli wykonać wymyślne zadania. A to pompki, a to mnóstwo przysiadów, a to wiersz wyrecytować, a to zaśpiewać piosenkę lub opowiedzieć dowcip. Cieszyły nas nie tylko otrzymane
prezenty, ale również uśmiech na twarzach
tych, których obdarowaliśmy.

W ostatnich dniach włączyliśmy się także
do akcji „Wszystkie Dzieci Są Kochane” organizowanej przez Pałac Młodzieży. Każda klasa
skompletowała pokaźną paczkę mikołajkową
(niektóre nawet więcej niż jedną) z przeznaczeniem dla dzieci z ubogich rodzin.

Grupa mikołajkowa

Szopki i szopeczki
cd. ze str. 1
Szopki oceniała Komisja w składzie: nauczyciele –
s. Ewa Wójcik, p. Barbara Smorczewska, p. Maria
Markiewicz-Klas, p. Robert Pasieka oraz przedstawicielka rodziców – p. Jowita Drwal. Po obejrzeniu
wszystkich prac jury ustaliło następujące wyniki
konkursu:
W kategorii kl. I – III:
I miejce ( równorzędne)
Michał Brniak kl. I b
Praca zbiorowa kółka plastycznego kl. I – II
II miejsce ( równorzędne)
Ewa Gacoń kl. II a
Anna Witek kl. II a
III miejsce (równorzędne)
Joanna Gac kl. I b
Mariusz Chmiel kl. III b
Kamil Michoń kl. III c
Wyróżnienia:
Mateusz Skrabacz kl. III c
Patrycja Siedlik kl. III b
Wioletta Grodzińska kl. I a

Monika Rems kl. I a
Patrycja Nowak kl. I b
Agnieszka Siedlik kl. I b
Przemysław Drwal kl. III c
Monika Babiarz, Sylwia Babiarz kl. II b
Mateusz Ludwa kl. III c
Praca zbiorowa grupy dzieci z kl. I b
W kategorii kl. IV – VI:
I miejsce
Praca wspólna – Jerzy Gajowski, Dawid Jaremko kl.
Vb
II miejsce
Rafał Gacoń kl. V c
III miejsce
Praca zbiorowa dzieci ze świetlicy parafialnej
„Na salkach”
Wyróżnienia:
Karol Domański kl. IV b
Dominik Rygiel kl. IV b
Praca zbiorowa dzieci ze świetlicy parafialnej
„Na salkach”
Jedenaście prac zostało zakwalifikowanych do
udziału w konkursie szopek bożonarodzeniowych
w Pałacu Młodzieży.
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Centrum

Zdrowia Ucznia

czyli Kącik

humoru

Takie sobie dialogi
Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał
przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Rozpoznaje w nim swego byłego nauczyciela
języka polskiego.
- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro napisze mi pan sto razy: „Nie
będę przejeżdżał na czerwonym świetle”.

Wychowawczyni zwraca uwagę Jasiowi:
- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje?
- To przez mojego dziadka.
- Zachorował? Biedaczek…
- Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy
nie jest za późno.

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel
poleca uczniom ćwiczyć „rowerek”. Jeden
z chłopców nie rusza nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz ?
- Bo ja teraz jadę z górki...

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok
mumii.
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może
znaczyć? - pyta kolegę.
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego
nieboszczyka.

Dziadek do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, dam ci piękną, nową,
błyszczącą pięciozłotówkę.
- Dziadku, przecież ja nie jestem aż tak wymagający. Możesz mi dać stary, wymięty, brudny
banknot dziesięciozłotowy.
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Nauczycielskie mądrości
 Stwierdził nieprzygotowanie do geografii
z powodu śmierci babci, z którą to babcią jechałam dziś rano tramwajem.
 Szczerzy zęby do nauczyciela.
 Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego
nazwiska.
 Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu.
 Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.
 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią
z woźną frytki.

Uczniowskie mądrości
 Na chwilę straciłem nieprzytomność.
 W XVI wieku uprawiano wiele roślin, których
jeszcze nie znano.
 Matejko przedstawia Kopernika siedzącego
na obrazie.
 Pijący pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz nic nie pamiętają.
 Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też.
 Gryzoń to zwierzę, które ogryza, co tylko
może, np. jabłka, zostawiając ogryzki.
 Kangurzyca nosi dziecko w torebce.
 Jeżeli uczony wykopie starego słonia, to jest
mamutem.
 Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło.

