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Święta Bożego Narodzenia 

to niezwykły czas 

przepełniony radością oraz 

ciepłą atmosferą.  

Niestety w tym roku trochę 

inny. Nie wszyscy spędzimy je w dużych gronach rodzinnych. 

Tym bardziej życzymy Wam, aby były one jak najlepsze,            

a chwile spędzone z rodziną – jednoczące, niezapomnianie, 

otwierające na prawdziwe potrzeby najbliższych i bliskich,       

a także tych, którzy znajdą się obok. Niech napełnią 

Wszystkich pozytywną energią i pokojem ducha płynącymi    

z Betlejem. 

Mamy również nadzieję, że Nowy Rok będzie o wiele lepszy 

niż poprzedni. 

 

                                             Redakcja Gazetki Szkolnej SMS 

 

 



Drodzy Uczniowie i Nauczyciele 
 

Mam przyjemność przedstawić Wam już drugi numer naszej gazetki szkolnej w tym 

roku. Jest on poświęcony wielu tematom, między innymi świętom Bożego 

Narodzenia, sylwestrowi i feriom zimowym. Jestem przekonana, że podczas przerwy 

świątecznej, znajdziecie czas żeby rozwiązać krzyżówkę i przeczytać kilka artykułów. 

Wraz z redakcją gazetki mamy nadzieję, że ten numer szkolnego pisemka Was 

zainteresuje i umili zimowe i, miejmy nadzieję, śnieżne dni. 

Wesołych Świąt życzy  

 

                                                Maja Oleksowicz- przewodnicząca Samorządu Szkolnego  

 

Święta w czasie pandemii 

 
Przed nami szczególny czas w roku, 

Święta Bożego Narodzenia , które, podobnie jak 

ostatnią Wielkanoc, przyjdzie nam spędzić, 

uwzględniając trwającą pandemię koronawirusa. 

Podpowiadamy, jak spotkać się z bliskimi, mimo że 

przy wigilijnym stole może być tylko pięć osób.   

 Gdy dziadkowie, wujkowie mają 

podłączenie do Internetu i kamerę w komputerze, 

możemy urządzić Wigilię online. Poza 

podzieleniem się opłatkiem, właściwie ten czas da się spędzić wspólnie. Nic nie 

przeszkodzi w złożeniu sobie życzeń, czy w rodzinnych rozmowach, mimo że na 

naszych  stołach może nie będą stały identycznie smakujące potrawy. Najważniejsze, 

że będziemy się mogli  zobaczyć, pobyć ze sobą.  

Jeśli babcie nie mają podłączenia do Internetu, to jednego dnia można 

odwiedzić jedną babcię, a drugiego drugą. Sposobem na pewno najbezpieczniejszym 

jest to, by spędzić Wigilię tylko w otoczeniu najbliższej rodziny, a do innych pojechać, 

kiedy będzie już mniej zachorowań.  

Na pewno te sposoby nie zastąpią nam tradycyjnej Wigilii, ale po prostu są 

bezpieczniejsze. W Boże Narodzenie trzeba sobie pomagać, a naszym dziadkom, 

ogólnie starszym osobom, pomożemy tym, że ich nie będziemy narażać na zakażenie 

koronawirusem. Nie warto się smucić, że nie będzie tradycyjnej Wigilii z całą rodziną, 
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lecz tylko z  najbliższymi. Przecież przyjdą kolejne święta i wtedy będzie okazja, by się 

spotkać. Jeśli się martwicie, kiedy wręczycie prezenty, to będzie przecież jeszcze 

mnóstwo okazji, by to zrobić. Kończąc, nie traćmy optymizmu, bo oprócz tego, że 

pomagamy sobie, pomagamy naszym dziadkom, krewnym. Dajmy im najważniejszy 

prezent, troskę o nich. 

 

                                                                                                                        Pomidorówki 

 

Ciekawostki o świętach za granicą 
 

W Polsce mamy swoje tradycje świąteczne, np. dzielenie się opłatkiem lub jedzenie 

karpia. A jak jest w innych krajach? Jakie oni mają swoje tradycje, zwyczaje? Oto 

ciekawostki o świętach za granicą. 

 

- W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda 

hiszpańska rodzina zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się 

po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych 

żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się 

drobne upominki. 

Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które 

Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.  

 

- 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 

pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. 
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- We Francji świąteczną atmosferę 

wyczuwa się już na kilka tygodni przed 

Bożym Narodzeniem. Wszystkich 

opanowuje gorączka zakupów. 

Właściciele sklepów prześcigają się               

w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice 

miast przystrojone są kolorowymi 

lampkami i gwiazdkami. 

 

- W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę 

adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej 

ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, 

a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się 

samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

 

-  We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają 

wiele kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz 

budowane są żłobki w kościołach. 

 

- 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). 

 

- W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż           

z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. 

Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, 

w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto 

go znajdzie, ten dostaje świnkę                          

z marcepanu, która zapewnia szczęście 

przez cały rok. 

 

                           Pomidorówki 
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Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie znaczenie mają dekoracje 

świąteczne? 

 
Każda dekoracja świąteczna ma znaczenie, każda 

ozdoba choinkowa również. Jakie? Tego dowiesz 

się z mojego artkułu. 

· Choinka – jest symbolem nadziei i światła; wzięła 

się od drzewa zakazanego w Edenie.  

· Gwiazda – symbol Gwiazdy Betlejemskiej wiodącej Trzech Króli do celu. 

· Bombka – symbol harmonii i nawiązanie do rajskiego owocu, którym kuszeni byli 

pierwsi ludzie. 

· Łańcuch – symbol sprawiedliwości, siły 

oraz bezpieczeństwa, ale również grzechu. 

· Lampki – mają chronić nas przed złem 

(symbolicznie oczywiście) a zawieszone na 

choince oznaczają Chrystusa, który nas 

zbawił. 

· 12 dań – symbol dwunastu apostołów. 

· Sianko pod obrusem – oznacza sianko         

w żłobku Jezusa. 

· Orzechy na choince – mają nieść dobrobyt i siłę. 

· Dzwonki – oznaczają spodziewanie się dobrych nowin i wydarzeń. 

· Aniołki – mają za zadanie opiekować się 

domem, przypominają o obecności Aniołów 

w szopce Betlejemskiej. 

· Pierniczki/sopelki – tak jak dzwoneczki 

oznaczają radość, najszybciej znikają                     

z choinki. 

· Szopka Betlejemska – przypomina, że Święta 

Bożego Narodzenia to przede wszystkim narodzenie Jezusa. 

· Opłatek wigilijny – symbol ciała Jezusa, pojednania i miłości 

Jestem pewna, że nie wiedziałeś o wszystkich tych ukrytych znaczeniach – nawet nie 

zastanawiałeś się, wieszając je na choince lub stawiając je w domu. Teraz już wiesz, 

dlaczego akurat te przedmioty towarzyszą nam w święta. 
 

                                                                                 Wesołych Świąt!       Sweetpumpkin 
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Świąteczne Dekoracje DIY 
 

1. Gwiazdki ze spinaczy do prania: 

Można powiesić je na ścianie, na choince – wszędzie gdzie tylko 

Potrzebne przedmioty: 

- spinacze go prania (najlepiej jednokolorowe)  

- pistolet z klejem na gorąco 

- sznurek do zawieszenia 

- opcjonalnie farba w spreju. 

Sposób wykonania: 

Ze spinaczy wyjmij wszystkie metalowe elementy.* Ustaw je tak aby tworzyły 

śnieżynkę albo gwiazdkę (lub dowolny kształt który Ci się podoba). Sklej je klejem 

na gorąco.** Możesz całość spryskać farbą w spreju. Ułóż sznurek w kształt 

„balona” i tam gdzie stykają się końce przyklej do gwiazdki. I gotowe! 

*Upewnij się, że spinacze mogą zostać wykorzystane w ten sposób. Mogą być 

również popsute. 

**Uważaj żeby się nie poparzyć. 
 

2. Papierowe łańcuchy: 

Na pewno kiedyś robiłeś takie łańcuchy. Jeśli nie 

lub nie pamiętasz jak 

Potrzebne przedmioty: 

- kolorowe kartki, - nożyczki, - klej 

Sposób wykonania: 

Wytnij paski (o szerokości mniej więcej 3-4 

centymetrów). Połącz jego końce klejem tworząc małe kółka. Do tego przyklej 

następne kółko i tak dalej. 
 

3. Kolorowe szyszki: 

Można użyć ich do dekoracji lub zawiesić na choince wcześniej doczepiając sznurek. 

Jest to 

Potrzebne przedmioty:  

- szyszki średniej wielkości 

- farba w spreju 

- opcjonalnie sznureczek 

- opcjonalnie klej na gorąco 

Sposób wykonania: 

Spryskaj szyszki farbą i tyle! Aby powiesić przyklej sznureczek. 
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4. Wianek z masy solnej 

Można udekorować nim stół na przykład wstawiając w jego środek świece. Przepis 

jest trudny ale warto. 

Potrzebne przedmioty: 

- mąka,    - sól,       - woda, 

- zielony barwnik (może być farba) 

- foremka do ciastek (taka do wykrawania) – najlepiej w kształcie liścia ostrokrzewu 

- drewniany okrąg 

- brokat 

- klej (może być na gorąco) 

- czerwony barwnik 

Sposób wykonania: 

Rozrób masę solną.* Odłóż jej mniejszą część (garść) a do reszty dodaj zielony 

barwnik – tak aby ciasto było jasnozielone. Rozwałkuj zieloną część, a do tej 

odłożonej dodaj dużo czerwonego barwnika tak, aby ciasto miało intensywny kolor. 

Z zielonego ciasta wytnij liście i odłóż na bok. Z czerwonego ciasta uformuj kuleczki 

o średnicy mniej więcej jednego centymetra. Przyklej na drewniany okrąg liście 

formując wieniec tak, aby nie było widać drewna. Na samej górze, między nimi 

przyklej czerwone kuleczki. Możesz upiec skończony wieniec w temperaturze 50-

75oC przez 45-60 min lub poczekać aż wyschnie. Suchy wieniec smarujemy 

przezroczystym klejem i posypujemy małą ilością brokatu (złotego, srebrnego lub 

zielonego). I gotowe! 

*1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, ok. pół szklanki soli 
 

5. Choinka ze sznurka:  

Potrzebne przedmioty: 

- styropianowa choinka 

- sznurek jutowy lub dekoracyjny 

- klej na gorąco lub w płynie (mocny) 

- opcjonalnie farba w spreju 

Sposób wykonania: 

Pomaluj choinkę klejem lub jeśli używasz kleju na gorąco nakładaj klej po kawałku. 

Owiń całą choinkę sznurkiem przyklejając go do niej. Gdy wyschnie lub ostygnie 

możesz spryskać ją farbą lub małą ilością śniegu w spreju. I gotowe! 

Mam nadzieję, że wykorzystasz którąś z moich propozycji. 
 

                                                                             Wesołych Świąt!          Sweetpumpkin 
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Nowy rok w różnych krajach świata. 
 

W wielu krajach na świecie Nowy Rok jest obchodzony podobnie. Najczęściej 

wypuszcza się w niebo fajerwerki oraz pije się szampana o północy. Są też kraje, które 

mają własne, niepowtarzalne tradycje.  

 

Hiszpania 

Sylwester zaczyna się 1 stycznia                          

o godz.1:00. Podczas Sylwestra dużą rolę 

odgrywa zegar i winogrona. Hiszpanie 

wierzą, że jeśli w trakcie dwunastu uderzeń 

zegara zjedzą dwanaście winogron              

(po jednym w czasie każde uderzenie)          

to zapewnią sobie szczęście na każdy miesiąc Nowego Roku. Spotykają się w domu, 

najczęściej w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Przed północą oglądają 

transmisję z placu Puerta del Sol. Gdy wybije północ strzelają korki od cavy (wina). 

Hiszpanie wznoszą toasty i składają sobie życzenia. Nie brakuje też fajerwerków. 

Głośne koncerty, konkursy i zabawy trwają do rana. 

Grecja 

W Grecji tradycją świąteczną jest ciasto, do którego wsadza się monetę. O północy 

uroczyście kroi się ciasto. Osoba, której trafi się kawałek z monetą, będzie obdarzona 

szczęściem przez cały rok. Według innej tradycji, ten kto  jako pierwszy przekroczy 

próg domu, będzie zwiastował przyszły rok. 
 

Rosja  

Sylwester rozpoczyna się 13-tego                    

i kończy 14-tego stycznia. W tym kraju 

największa impreza sylwestrowa odbywa 

się w Moskwie (stolicy Rosji). 

Niezapomniane wrażenia robią 

fajerwerki na tle cerkwi Wasyla 

Błogosławionego. Rosjanie często spędzają także czas na oglądaniu filmów                         

i słuchaniu przemówienia prezydenta. Na ich stole nie może zabraknąć szampana            

i sałatki w oliwie. O północy składają sobie życzenia i obserwują fajerwerki. Tak samo 

jak w Hiszpanii impreza trwa do rana. 
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Niemcy 
Kiedy dzwony w noc sylwestrową wybijają północ, ludzie skaczą z krzeseł oraz z łóżek. 

A następnie wybiegają na ulicę życzyć innym szczęśliwego Nowego Roku. 

 

USA  

W tym kraju Sylwester 

rozpoczyna się 31 grudnia                 

o godz.18:00. Najlepszym 

miejscem na spędzenie Sylwestra 

jest Las Vegas. Amerykanie 

najczęściej spędzają ten czas           

w barach i restauracjach. 

Uczestniczą oni w różnego 

rodzaju zabawach. O północy z dachów hoteli i restauracji wystrzeliwują fajerwerki, 

które rozbłyskują tysiącami kolorów. Rozpoczyna się tam pokaz sztucznych ogni, 

laserów  i świateł. Jednak, aby uczestniczyć w tych zabawach, trzeba ukończyć 21 lat. 

Osoby poniżej tego wieku mogą uczestniczyć jedynie w Pool Party (imprezach 

organizowanych przy hotelowych basenach).  

 

Brazylia 

Tutaj nowy rok obchodzi się, skacząc w białym ubraniu o północy  7 razy przez fale, 

co przynosi szczęście na cały rok. Kolejnym zwyczajem jest wyrzucanie starych 

dokumentów przez okno. 

 

Argentyna  

W tym kraju występuje 

wiele ciekawych tradycji. 

31 grudnia pracownicy biur 

wyrzucają przez okno 

wszystkie niepotrzebne 

papiery, książki, notatki, 

ulotki i faksy. Spacerują oni       

z pustą walizką wokół 

swojego domu. Jak mówi tradycja ma to oznaczać  wiele podróży w nowym roku. 

Argentyna słynie z niesamowitego show „Tańca ognia”.  
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Chiny 

W Chinach  Nowy Rok jest 

obchodzony na przełomie 

stycznia i lutego - dokładna 

data zależne jest 

od  chińskiego kalendarza. 

Podczas tego święta 

Chińczycy jedzą głównie 

słodkie dania, np. słodkie zupy, cukierki oraz lizaki. Chińczycy wierzą, że bóg kucharzy 

zda coroczny raport przed Nefrytowym Cesarzem. Jest to najhuczniej obchodzone 

święto w kalendarzu. 

 

Tajlandia 

Nowy Rok obchodzi się tutaj 3 razy: Pierwszy Tajlandczycy świętują go  1 stycznia, 

podobnie jak większość krajów. Kilka tygodni później na przełomie stycznia i lutego 

obchodzony jest kolejny nowy rok. Dokładna data zależy od położenia księżyca. To 

święto obchodzone jest głównie przez ludzi mających  w rodzinie osoby pochodzące 

z Chin. Ostatni Nowy Rok świętuje się w kwietniu. Jest on nazywany Sonkgran. Dla 

mieszkańców Tajlandii jest to najważniejsza uroczystość w roku. Świętuje się go 

poprzez polewanie się na ulicach wodą oraz składanie ofiar w świątyniach. 

 

Indie  

W tym kraju nie ma określonej 

daty rozpoczęcia Nowego Roku. 

Wyznawcy każdej religii 

obchodzą go w innym czasie, 

np.: wyznawcy buddyzmu będą 

go obchodzili na końcu lutego,     

a muzułmanie 29 grudnia. Jedną 

z tych tradycji jest to, że matki 

kładą na tacy różnorodne owoce, słodycze i małe prezenty. Rano, gdy nastąpi dzień 

Nowego Roku dzieci są zaprowadzane do tej tacy i tylko wtedy mogą zobaczyć, jaka 

niespodzianka na nie czeka. Tak jak w większości państw zabawie towarzyszy muzyka 

i śpiewy. Podczas imprezy można oblewać ludzi farbą lub wodą.  

 

                                                                                         Weronika i _podłoga_,  .kropka.  
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Jak zdobyć pozytywną energie 

 (nie dajmy się zwariować, życie toczy 

się daje)? 

 
Wirus, który pojawił się pod koniec 2019 roku 

sprawił, że świat na chwilę zatrzymał się              

w miejscu. Musieliśmy zacząć żyć w zupełnie 

inny sposób. Musieliśmy zweryfikować swoje potrzeby, marzenia i plany. Wywołuje 

to wiele frustracji i nerwów. Żeby to przetrwać, potrzebujemy dużych pokładów 

optymizmu i nadziei. Co może nam pomóc? 

W miarę możliwości można zażyć trochę ruchu, ponieważ podczas ruchu nasz 

organizm wytwarza endorfiny, czyli hormony szczęścia. Najlepiej zachęcić do tego 

najbliższych, by umocnić więzi rodzinne. Można z rodziną zagrać w różne gry 

planszowe  lub nauczyć się grać w szachy, warcaby albo brydża. Jeśli mamy 

możliwości, rozwijajmy dalej swoje pasje lub umiejętności, najlepiej takie, które nie 

są związane z komputerem, by dać odpocząć oczom. Dobrym sposobem na 

przenoszenie się w miejsca, które są dla nas interesujące, jest też czytanie książek, 

bo tu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dzięki niej możemy być, kim chcemy, z kim 

chcemy i gdzie chcemy. Nauczmy się czegoś nowego, np. rzeczy, na które nie 

mieliśmy wcześniej czasu, np. szydełkowania, robienia na drutach, szycia na 

maszynie, modelarstwa. Możemy też zabawić się w rodzinnego master chefa, 

przygotowując potrawy, ciasta dla bliskich. Rozmawiajmy ze sobą nie tylko przez 

wiadomości tekstowe, ale też komunikujmy się przez wideo chaty. Nie zamykajmy 

się przed ludźmi. Rozmowa z drugim człowiekiem dobrze wpływa na nasz umysł, 

nasze samopoczucie.  

Pamiętajmy, że koronawirus jest przejściowy i niedługo spotkamy się  twarzą                 

w twarz, a wspomnienia o pandemii staną się historią. 

 

                                                                                                                          Hanna 

 

 NIE MUSISZ ZOSTAWAĆ Z TYM SAM!  
  

W tym artykule dowiesz się, jak możesz pomóc swoim przyjaciołom, którzy 

mają problemy z nauką, lub o co ich możesz poprosić, abyś dał sobie radę w tym 

trudnym czasie nauczania zdalnego. 
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Jesteśmy obecnie w sytuacji trudnej dla świata i nauczania szkolnego. Nie 

jest łatwo, ponieważ kiedy nagle 

wirus pojawił się na świecie, 

nauczanie internetowe było 

bardzo spontanicznie 

zorganizowane. Na szczęście 

dzisiaj jest już lepsza sytuacja 

i powstały specjalne 

aplikacje  przeznaczone do nauki 

zdalnej. Jednak uczniowie często 

mają problem z samozorganizowaniem się. Przez to otrzymują słabsze stopnie 

i mają trudności z opanowaniem materiału. Z tym problemem trzeba sobie 

jakoś poradzić , pytając innych i samemu dzieląc się swoimi pomysłami i konkretną 

pomocą.  Jednak jak pomagać sobie nawzajem w zdalnym nauczaniu?   

  

Ważna jest współpraca i solidarność między uczniami. Polega ona na reagowaniu, 

np. na otrzymywane wiadomości od osoby nieobecnej na lekcji, która prosi                      

o przekazanie materiałów z zajęć. Inną formą pomocy może być gotowość 

poświęcenia czasu na  wytłumaczenie jakiegoś tematu, z którego Ty jesteś mocny.  

  

Natomiast równie ważną pomocą jest przyjacielskie wsparcie koleżanek i kolegów, 

którzy mogą czuć się samotnie w czasie, kiedy nie chodzimy do szkoły i nie 

spotykamy się bezpośrednio. 

Warto czasem zadzwonić czy 

napisać do osoby, z która dawno 

nie rozmawialiśmy lub generalnie 

rzadko rozmawiamy. Może w ten 

sposób narodzi się wyjątkowa 

przyjaźń. 

  

 

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni i reagujmy na wszelkie sygnały o pomoc. My 

również możemy któregoś dnia jej potrzebować.  

 

                                                                                                                             Amelia 
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AKCJE CHARYTATYWNE 
 

Z powodu pandemii wiele akcji charytatywnych zostało odwołanych. Jednak jest 

również wiele, które pozostały i w tych trudnych czasach są nieocenioną pomocą 

dla potrzebujących. Wśród nich wyróżniamy m.in.: 

 

• „Szlachetna Paczka”  

Jest to ogólnopolski projekt społeczny 

organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, 

którego głównym celem jest materialna i 

mentalna pomoc rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

• „Góra grosza”  

Celem ich jest zbierane drobnych monet na 

pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym 

celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie 

najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne 

działanie dla dobra potrzebujących. 
 

• „Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę”  

Największa w Polsce organizacja pozarządowa, 

która chroni dzieci przed krzywdzeniem i 

pomaga tym, które doświadczyły przemocy 

psychicznej, fizycznej i wykorzystywania 

seksualnego. Wspiera rodziców oraz 

opiekunów w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. 

 

• „UNICEF” 

Został stworzony, by zapewnić żywność i opiekę 

zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które 

zostały zniszczone przez II wojnę światową, ale nie 

tylko. 

                                                                                                                                            Julia  
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Z życia szkoły 
 

Komunikat w sprawie zmian w kalendarzu roku 

szkolnego 2020/21 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań       

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. poz.493, z późn. 

zm.) informuję, że wprowadzona została zmiana w kalendarzu roku szkolnego. 

Ferie zimowe trwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. 

 

W związku z powyższym przesunięty zostaje termin klasyfikacji półrocznej zgodnie         

z poniższym harmonogramem: 

 

29 stycznia 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 1-6 

1 lutego 2021 r. ostatni dzień wystawiania ocen za I półrocze dla kl. 7-8 

29.01.2021 r. - rady klasyfikacyjne kl. 1-3 i 4-6  

01.02.2021 r. - rada klasyfikacyjna kl. 7-8  

02.02.2021 r. - rada zatwierdzająca I półrocze  

 

Zmianie ulegają również terminy zebrań z rodzicami- nie odbędą się w styczniu, 

nowe terminy to: 

3 lutego 2021 r. kl. 1-3 

4 lutego 2021 r. kl. 4-8 

                                                                             Anna Tkaczyk - Dyrektor Szkoły 

 

WOŚP – ODWOŁANA 

 

Z przykrością informuję, że nasz sztab WOŚP przy LO im.Mickiewicza ,ze względu na 

pandemię, odwołał organizację tegorocznej akcji. 

Mam wielką nadzieję, że spotkamy się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

w roku 2022. 

                                                                                      Katarzyna Engwert-Malajkat 
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KONKURSY 

 

Mistrzem Symboli Pierwiastków Chemicznych została Ewa Bortkiewicz z klasy 8c. 

Serdecznie gratuluję! 

                                                                                   Małgorzata Chałupczak-Rammo 

 

II KONKURS „ROZPOZNAJ, KTO TO?” 

Dziękujemy Nauczycielom, którzy wyrazili zgodę, by przedstawić ich w 

karykaturze!!!!  

 

Wszystkim Uczniom proponujemy po raz drugi konkurs polegający na rozpoznaniu, 

którzy Nauczyciele zostali  przedstawieni w karykaturze. Życzymy przyjemnej analizy 

karykatur😊 Rozwiązanie zagadki prosimy przesyłać do opiekuna gazetki p. Adama 

Gościńskiego za pośrednictwem poczty Librusa do 15 stycznia 2021r. Na zwycięzców 

czekają nagrody😊 

 

1.                                                                2.                                       3. 

 

 

 

 

 

 

 

   4.                                        5.                                               6.   
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Osoby ukryte pod karykaturą w I KONKURSIE „ROZPOZNAJ, KTO TO?” 

1. p. Renata Sobiecka-Głaszczka , 2.p.  Małgorzata Chałupczak-Rammo, 3. p. Michał 

Konopacki, 4. p. dyr. Alicja Baumert, 5. p. dyr. Bogumiła Kuklewska, 6. p. Adam 

Gościński 

 

Niestety nikomu nie udało się odgadnąć w 100 %, kto jest ukryty pod daną 

karykaturą. 

 

COŚ NA SŁODKO 
 

Pierniczki: 
 

W zestawieniu świątecznym nie mogło zabraknąć tych pysznych, świątecznych 

ciasteczek. 

Aby wyszły dobre pierniczki warto mieć miód dobrej jakości, gatunek nie jest 

ważny. 

Składniki: 

- pół kilograma mąki + 1 szklanka osobno 

- mały słoik miodu (ok. 350ml)  

- pół szklanki cukru 

- ćwierć kostki masła 

- 2 jajka 

- łyżeczka sody 

- opakowanie przyprawy piernikowej 

- lukier i inne dekoracje 

Sposób przygotowania: 

Nagrzej piekarnik do 160-180oC. Wymieszaj ze sobą na stolnicy mąkę (bez tej 

dodatkowej szklanki) , cukier, sodę i przyprawę piernikową. Dodaj do tego miękkie 

masło (nie całkowicie rozpuszczone), miód i jajka. Wymieszaj wszystko dokładnie tak, 

aby składniki tworzyły jednolitą masę. Jeżeli ciasto będzie się kleiło do rąk dodaj 

trochę więcej mąki – aż będzie elastyczne. Co jakiś czas podczas gniecenia ciasta 

posypuj stolnicę mąką z dodatkowej szklanki. Rozwałkuj ciasto aż będzie cienkie 

(uważaj żeby nie było za cienkie – nie robiły się dziury). Wykrawaj różne kształty, 

rozłóż je na blaszce i włóż do nagrzanego piekarnika na 10-15 min. Gdy trochę 

ostygną ozdób je wedle uznania. Smacznego! 

 

                                                                                                           Sweetpumpkin 
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HUMOR 

 

Rodzina szykuje się do Wieczerzy Wigilijnej i nagłe mama pyta:  

- Czy zabiłeś już karpia ?  

- Tak utopiłem go.  
 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.  
 

Kolega pyta kolegę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego 

z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała.  
 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 

prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 

przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy 

odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Wiem, ale babcia jest.                                                         przygotował Reczao 
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ROZRYWKA 

 
Odszukaj 

12 wyrazów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrała 

Julka 

 

SUDOKU 

 

                                             Wybrała Julka 

 

KRZYŻÓWKA 

1.Ubieramy ją na święta. 

2.Msza, która odbywa się o północy w Boże Narodzenie. 

3.Przynosi prezenty pod choinkę. 

4.Tradycyjna ryba na kolacji wigilijnej. 

5.Okres przygotowania do Bożego Narodzenia. 

6.Miejsce, w którym narodził się Jezus Chrystus. 

7.Wieszamy je na choince. 

                                                                Przygotowała Natalia 

 

C S D L W S Z O P K A L 

Ś W I Ę T A X Ś R R F Z 

U R A Q B D S C E A I V 

E G D C F T A U Z F Ł B 

D F S H S F N V E E Y C 

S X B O M B K I N Z ż U 

V J F I S Z I W T Y W E 

Y F Ś N I E G D Y A Y O 

S G T K E J G F E R I E 

Z F N A R T Y D G J C G 

R T J K S F A W W F S Z 

 G E V E O Z D O B Y A N 

      1.                        

          2.                    

  3.                            

        4.                      

5.                              

  6.                            
  7.                            


