
 

BB/OCEAN 

BB/OCEAN 



Spotkanie opłatkowe 
str. 8 

 
„Wyspa  
Robinsona Crusoe” 

str. 9-10 

 
Listy dzieci do Św. Mikołaja 
str. 10-11 

 
Mikołajki w naszej szkole 
str. 12 

 
Boże Narodzenie 
str. 13-15 

 
Jak to napisać?  
– Opowiadanie z dialogiem  

Czerwone gatki w kominie 

str. 16-17 

 
Promocja zdrowia: 
Jesienne infekcje 
str. 18-19 

 
Krzyżówka 
str. 20 

Na Święta Bożego Narodzenia 
oraz na nadchodzący Nowy Rok 
dużo radości i dobroci od ludzi,  
szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój 
błogosławieostwa Bożego Dzieciny 

 
życzy 
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i społecznośd uczniowska  
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 

 

W NUMERZE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z OKŁADKI: 
Na czym polega  
współczesny patriotyzm? 
Str. 3 

 

XI Festiwal Teatrów 
Wspaniałe przeżycia  
z Trzęsówki 
str. 4-5 

 
Andrzejki 
Dyskoteka andrzejkowa 
str. 6 

 
VIII Festiwal Muzyków  
Gminy Cmolas 
str. 7 

 
Sukces ucznia –  
to nie tylko pomyślny  
wynik rywalizacji 
str. 7

 
Hura! Udało się… 
str. 8 
 

2  Ocean GAZETKA SP CMOLAS   listopad  – grudzieo 2011 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
Narodowe Święto Niepodległości 

Dnia 8 Listopada odbyła się akademia z 
okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Przedstawienie przygotowali ucz-
niowie klas 4 pod opieką pao: Edyty 
Urban i Marii Furman.  

Na tę akade-
mię przybyło 
wielu uczniów. Na 
początku zaśpie-
waliśmy hymn 
Polski. Wszyscy 
staliśmy na bacz-
nośd. Po hymnie 
odbyło się przed-
stawienie. Było 
bardzo miło. Nasi 
koledzy i koleżan-
ki pięknie recytowali wierszyki. 

Natalia Urban zaśpiewała piosenkę 
pod tytułem „O mój rozmarynie”.  

Chór  śpiewał bardzo ładnie. Ten apel 
był bardzo ciekawy i nauczyliśmy się dużo 
o naszych przodkach i o dawnej Polsce 
pod zaborami. 

Po przedstawieniu Pan Dyrektor roz-
dawał piękne puchary i dyplomy. Nasz 
kolega Seweryn Kosiorowski dostał Grand 
Prix. Wielu uczniów dostało nagrody za 
zaszczytne miejsca i niektórzy dostali 

wyróżnienia. 
Na koniec Pan 

Dyrektor powie-
dział te słowa:  
„– Trzeba walczyd 
o swoje i dążyd do 
wytyczonego celu. 
Byd pracowitym, 
byd dobrym dla 
innych ludzi, 
uprzejmie się 
zachowywad, tak 

w szkole jak i w domu.” Na tym polega 
współczesny patriotyzm. 
 

Klaudia Piechota  
Sylwia Krzemioska  

Kl. Va

 

Jeszcze Polska nie zginęła… 
 
Nasi przodkowie o wolność walczyli 
Byśmy w ojczyźnie spokojnie żyli. 
Dziś szacunek im okazujemy  
I modlitwą wspierać chcemy. 
Dziękujemy za wolny kraj 
Bezpieczny jak raj. 
Wnukowie płaczą nad mogiłami  
Ich dusze są nadal z nami. 
Dobra wspólnego 
Nie zmarnujemy. 

 
 
Ojczyzno! Pamiętamy o Tobie  
Hołd składamy na wspólnym grobie. 
Czcimy symbole narodowe wiedząc, 
Że to o Polsce mowa. 
Ojczyzno, dziś tobie z dumą śpiewamy 
Z orłem w sercu, którego uwielbiamy! 

 
Emilia Bajor 
Albert Lubera  
Gustaw Fieluba 
Dominik Wilk 
kl. Va 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dnia 20.11.2011r. odbyła się już XI edy-
cja Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. 
Wystawiliśmy inscenizację „O wodzie, co 
królową byd chciała”. Przypominała 
ludziom jak ważna jest w codziennym 
życiu, oraz że chce byd szanowana.  

Przed wejściem na scenę wszystkich 
zjadała trema. Gdy już weszliśmy na sce-
nę i zaczęliśmy grad, to ona natychmiast 

znikła, jakby za pomocą czarodziejskiej 
różdżki. Gdy skooczyliśmy przedstawie-
nie, zeszliśmy ze sceny, aby odebrad dy-
plomy za udział w festiwalu. Myślę, że 
szanse na sukces były wyrównane i na 
pewno jury będzie miało trudną decyzję. 
Trzeba byd cierpliwym, bo wyniki będą w 
styczniu.  

Jestem przekonana, że chodbyśmy za-
jęli nawet ostatnie 
miejsce, to i tak 
powinniśmy się 
czud jak zwycięzcy, 
bo połową sukce-
su jest wyjście na 
scenę i jak najlep-
sze zaprezento-
wanie się przed 

publicznością. 
Teraz czekamy na 
werdykt jury.  

Natalia Urban  
kl. Va 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Ocean GAZETKA SP CMOLAS   listopad  – grudzieo 2011 
 

BB/OCEAN 

BB/OCEAN 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
27 listopada teatralna 
grupa ze Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie –
„Moliki” wystąpiła w 
przedstawieniu „O Kasi, 
co gąski zgubiła”. 

Odbyło się to w Trzę-
sówce. Nasza grupa po-
jechała tam małym auto-
busem. Gdy dojechaliśmy 
na miejsce, nasza pani 
pomogła nam się rozpa-
kowad. Następnie weszli-
śmy do małej szkoły. Przy 
samym wejściu przywitał 
nas pan dyrektor. Na sali 
było już mnóstwo ludzi! 
Od razu ogarnęła nas 
straszna trema. Dostali-
śmy swoją klasę, abyśmy 
mogli przygotowad się do 

występu. Następnie weszliśmy na 
widownię i mogliśmy podziwiad inne 
szkoły. Bardzo podobała nam się sztu-
ka w wykonaniu uczniów ze Szkoły w 
Porębach Dymarskich.  

Kiedy nadszedł czas na nasz wy-
stęp, poszliśmy do szatni, aby wejśd na 
scenę. Podczas przedstawienia na sali 
było ciemno, dlatego nie dotknęła nas 
trema. Po sztuce ukłoniliśmy się. Na-
stępnie pan dyrektor oraz ksiądz wrę-
czali nam dyplomy.   

Było fantastycznie! Bardzo cieszę 
się, że pojechałam na „XI Festiwal 
Teatrów” w Trzęsówce. 

Gabriela Micek  
kl. VIa 
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Z ŻYCIA SZKOŁY  

Dnia 22 listopada w naszej szkole odbyła 
się dyskoteka dla klas IV-VI. 

Rozpoczęła się ona o godz. 16:00. 
W jednej z klas urządzono komnatę, w 
której wróżyły „czarodziejki”. Każda z nich 
miała jakąś przepowiednię. Ja byłam 
jedną z nich, więc krótko mogę streścid, 
co się tam działo. 

Każdy z uczestników dyskoteki przy-
chodził i dowiadywał się czegoś o swojej 
przyszłości lub o sobie. Poznawał swoją 
„magiczną” liczbę, dzięki cyfrom ze swo-
jego imienia, a z „serc” – imię przyszłego 

partnera lub partnerki. Pojawiły się też 
inne wróżby, a najciekawszą były cia-
steczka z wróżbą, które sprzedawały się 
jak świeżutkie bułeczki. Po usłyszeniu 
przepowiedni udaliśmy się na parkiet, 
gdzie taoczyliśmy pełni energii przy do-
brej muzyce.  

Gdy impreza się skooczyła, żałowali-
śmy, że nie możemy zostad dłużej. Bardzo 
nam się podobało i z utęsknieniem ocze-
kujemy następnej dyskoteki. 

Gabriela Fornal 
kl. VIb 

 

22 listopada 2011 r. w Szkole Podsta-
wowej w Cmolasie odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa. Na tej imprezie byli moi 
młodsi koledzy i koleżanki z innych klas 
oraz nauczyciele, którzy pilnowali po-
rządku.  

Przyjaciele z mojej klasy wraz ze mną 
robili wróżby andrzejkowe. W komnacie 
było osiem różnych sekcji, m. in.: „Zosta-
niesz…”, „Za ile lat?”, „Numerologia” 
i wiele innych. Wiele osób chciało dowie-
dzied się, co czeka ich w przyszłości, więc 
przychodzili do nas. Wróżki bajecznie 

opowiadały o barwnych losach, chod 
czasami były to smutne opowieści… Na-
stępnie nasza pani robiła nam zdjęcia. 
Dziewczyny, a raczej wróżki miały na 
sobie piękne, lśniące jedwabne suknie, aż 
do samej ziemi. Wyglądały nieziemsko, 
jak księżniczki z królewskiego zamku. 
Kilka minut później poszliśmy się bawid 
przy rytmach muzyki. Wszyscy taoczyli do 
utraty tchu. Niestety, czas trzygodzinnej 
dyskoteki szybko minął i musieliśmy wra-
cad do domu. Po dyskotece czekając na 
rodziców razem z przyjaciółmi wymienili-
śmy się wróżbami. Wszystkim się bardzo 
podobało.  

Moim zdaniem, to była najlepsza dys-
koteka w tym roku. Byłam wróżką, opo-
wiadałam o ludzkich losach. Świetnie się 
bawiłam przy moich ulubionych singlach. 
Według mnie, było fantastycznie, a zara-
zem ekscytująco. 

Angelika Baoka 
kl. VIb 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

W niedzielę po południu 6.11.2011r. 
w Ostrowach Baranowskich odbył się już 
VIII Festiwal Muzyków Gminy Cmolas.  

Brało w nim udział piętnastu solistów 
oraz dwa zespoły. Każdy z uczestników 
miał zaprezentowad 2 utwory. Po wysłu-
chaniu wszystkich wykonawców jury 
udało się na naradę. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na werdykt.  

Przewodniczącym jury była pani Alek-
sandra Niezgoda – dyrektorka Paostwo-
wej Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej. 
To ona przedstawiła listę zwycięzców 
tegorocznego festiwalu. Wśród laureatów 
znaleźli się też uczniowie SP Cmolas: 
 
Kategoria: kl. 0-III 
II miejsce – Maksymilian Kosiorowski 
 

Kategoria: kl. IV-VI 
Grand Prix – Seweryn Kosiorowski  
I miejsce – Agata Serafin 
II miejsce – Filip Kosiorowski 
III miejsce – Paweł Wilk 
Wyróżnienie – Robert Rasiewicz 
 
Kategoria: Gimnazjum 
I miejsce – Kinga Wilk 
III miejsce – Magdalena Serafin 
III miejsce – Luiza Rasiewicz 
Wyróżnienie – Dawid Rasiewicz,  
Maciej Gacek. 
 
Kategoria: Zespoły 
I miejsce – Zespół Fletowy SP Cmolas 
II miejsce – zespół SP Hadykówka 

Seweryn Kosiorowski  
kl. Va 

 

Dnia 08.11.2011r. w Sokołowie Małopol-
skim odbył się rejonowy konkurs pod 
hasłem „Trzy magiczne słowa”. 

Uczestniczyło w nim wiele dzieci, któ-
re reprezentowały swoje szkoły. Miło 
było słuchad wierszy i piosenek o dobrych 
manierach na co dzieo. Te magiczne sło-
wa otwierają drzwi do lepszej przyszłości. 

Chociaż nie udało się nikomu z naszej 
szkoły przejśd do etapu wojewódzkiego, 
to i tak uśmiechy nie zniknęły nam 
z twarzy. 

Konkurs skłonił uczniów do dodatko-
wej aktywności, ponieważ musieli sięgnąd 

po książki znanych autorów: np. Adama 
Mickiewicza, Jana Brzechwy, Jerzego 
Kerna itp. Każdy musiał przełamad swoją 
tremę, popracowad nad piękną dykcją 
i nauczyd się tekstu na pamięd. 

Sądzę, że nie najważniejsze są wyniki 
rywalizacji, tylko dobra zabawa. Nie nale-
ży się smucid, ale mied satysfakcję 
z udziału w konkursie.  

Najważniejsze jest to, czego się nau-
czyliśmy. To jest nasz kapitał, który bę-
dzie procentował w przyszłości. 

Natalia Urban 
kl. Va 
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Z ŻYCIA SZKOŁY  

W  dniu  21.11.2011r. w Mielcu odbył się  
rejonowy etap Igrzysk Młodzieży  w  
Szachach Drużynowych. 

Drużyna z naszej szkoły w składzie: 
Paweł Wilk, Kacper Wilk, Hubert Wilk 
i Patrycja Starzec, także wzięła w nich 
udział. Razem z panem Bogdanem Barna-
siem, naszym opiekunem, wyjechaliśmy 
spod budynku szkoły o godzinie ósmej.  

Gdy dojechaliśmy na miejsce, czekało 
już na nas siedem ekip  gotowych do 
pojedynku. Sędzia wylosował pierwszą 

drużynę i rozpoczęła się gra. Do kolejnego 
etapu (finału wojewódzkiego) dostad się 
mogły tylko dwie najlepsze drużyny, więc 
bardzo staraliśmy się.  

Każda runda przynosiła wiele emocji. 
Po siódmej, ostatniej rundzie sędzia po-
dał punkty i okazało się, że zajęliśmy 
drugie miejsce, które dało nam awans. 
Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni 
i zadowoleni.  

Hubert Wilk 
kl. IIIb

 

Dnia 20.12.2011r. w naszej szkole na 
warsztatach dziennikarskich odbyło się 
spotkanie opłatkowe.  

„Wigilia” rozpoczęła się powitaniem 
wszystkich uczniów przez redaktor na-
czelną gazetki szkolnej „Ocean” i jej za-
stępcę. Następnie obie uczennice rozdały 
nam opłatki. Wszyscy łamali się opłat-

kiem i składali sobie życzenia. 
Po złożeniu życzeo, usiedliśmy 
do posiłku. W centralnym miej-
scu na stole znajdował się żło-
bek z małym Jezusem. Nie 
zabrakło tez cukierków, ciastek 
i mandarynek.  

Gdy wszyscy już usiedli, 
Agnieszka Chmielowiec i Emilia 
Bajor rozdały wszystkim po 
kawałku pizzy. Była naprawdę 
smaczna. Następnie podano 
herbatę i wszyscy się częstowali 
smakołykami, rozmawiając ze 

sobą o minionych dniach i sprawach. 
To spotkanie opłatkowe bardzo mi się 

podobało, ponieważ była przyjazna at-
mosfera, pizza i można było się pośmiad. 
Chciałbym, żeby takie spotkania odbywa-
ły się częściej. 

Dominik Wilk 
kl. Vb
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WYCIECZKI 

W  piątek 9 grudnia 2011 roku uczniowie 
klas piątych wybrali się pod opieką nau-
czycieli: p. E. Urban i p. H. Guściory na 
wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej na sztukę teatralną pt. 
„Wyspa Robinsona Crusoe”.  

 
Zbiórka była o go-

dzinie 10:30. Wszyscy 
przybyli punktualnie 
i wkrótce wyruszyliśmy 
w drogę. W autobusie 
każdy rozmawiał ze 
znajomymi, śmiał się 
lub słuchał muzyki. 
Kiedy dojechaliśmy, 
szybko musieliśmy zna-
leźd miejsce, ponieważ 
z a r a z  z a c z y n a ł  
się spektakl.  

Przedstawienie 
opowiadało o przygodzie Robinsona Cru-
soe, który chciał zostad marynarzem, na 
co nie pozwalali mu rodzice, ponieważ 
bali się, że morze zabierze im ostatniego 
syna. Młodzieniec popełnił duży błąd, 
uciekając z domu, za co później żałował 
wspominając słowa ojca: „– Kto rodziców 
nie słucha, to mu Bóg nie będzie błogo-
sławił”.  

W swojej wędrówce spotkał przyjacie-
la i razem wyruszyli na morze, gdzie zo-
stali napadnięci przez piratów i uczyniono 
z nich niewolników. Po dłuższym czasie 
udało się uciec tylko Robinsonowi. 

W czasie błąkania się po wyspie zaprzy-
jaźnił się z bardzo miłym Murzynem 
o imieniu Piętaszek. Grał go mój ulubiony 
aktor i doprowadzał mnie do łez od śmie-
chu. Robinson i Piętaszek uczyli się życia 
nawzajem od siebie. Robinson uczył Mu-
rzyna mówid własnym językiem, a Pięta-

szek mimiką opowiadał mu o obyczajach, 
które obowiązują w  jego kraju. Świetnie 
porozumiewali się bez słów. 

Droga powrotna była również bardzo 
wesoła. Wszyscy dzielili się wrażeniami z 
tego spektaklu. Wycieczkę wszyscy uwa-
żamy za udaną. Chętnie bralibyśmy czę-
ściej udział w takich przedsięwzięciach. 

A na zakooczenie proszę wszystkich 
Czytelników o zapamiętanie bardzo mą-
drych słów kierowanych do Robinsona 
Crusoe: „– Kto rodziców nie słucha, to 
mu Bóg nie będzie błogosławił”. 

Emilia Bajor  
kl. Va 
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WYCIECZKI 

Dnia 6 grudnia klasy IV i V wybrały się na 
wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury 
w Kolbuszowej na spektakl teatralny 
pt. „Wyspa Robinsona”.  
Opiekunami były panie: Halina Guściora 
i Edyta Urban. 

Z parkingu szkolnego wyjechaliśmy  
o godz. 11:10, a na miejscu byliśmy 
o godz. 11:20. Chwilę później rozpoczął  
się  spektakl, który wystawili aktorzy 
Katolickiego Teatru Edukacji. Opowiadał 
on o tym, jak tytułowy Robinson Crusoe 
wyruszył w podróż po oceanie. Po ataku 
piratów znalazł się na tajemniczej wyspie. 
Tam poznał Murzyna, którego nauczył 
mówid. Nazwał go Piętaszkiem, ponieważ 
znalazł go w piątek. Po kilku tygodniach 

spędzonych na wyspie zaatakowali ich 
piraci i to właśnie wtedy Robinson stracił 
swojego murzyoskiego przyjaciela. Potem 
znalazł go pewien korsarz, który zabrał go 
do domu. 

Po przedstawieniu aktorzy nauczyli 
nas kilku „teatralnych sztuczek” m.in. 
przeciągania samogłoski w wyrazie. 

Bardzo podobała mi się gra aktorska 
i efekty dźwiękowe, które ożywiają cały 
spektakl. W szkole byliśmy o godz. 13:00. 

Myślę, że takie wycieczki powinny byd 
organizowane częściej, ponieważ teatr 
uczy nas wrażliwości na piękną literaturę 
i aktorstwa. 

Bartłomiej Zięba  
kl. Vb 

 

MIKOŁAJKI 

Cmolas, 22.11.11 
Kochany Św. Mikołaju! 
Dziękuję za zeszłoroczne prezenty. Bardzo przydał mi się zbiór ćwiczeń ortograficznych, któ-
ry od Ciebie dostałam. Używam go do tej pory! 

W tym roku chciałabym domek do mojej kolekcji małych, ślicznych zwierzątek nazywanych także 
„Littlest Pet Shop”. Dla mamy chciałabym poprosić o wielką świecę i słonia z drewna, o których 
marzy już od roku. Tata chce nowy samochód lub rower, a babcia prosi Cię o portfel (najlepiej z 
kilkoma złotymi w środku). Proszę Cię jeszcze, abyś podarował biednym dzieciom jedzenie, 
picie i ubrania a Panu Dyrektorowi szkoły – wykrywacz kłamstw. Dla nauczycieli z naszej szkoły 
proszę o nowe narzędzia pracy, aby mogli nauczyć nas kilku nowych rzeczy. Dla mojego psa 
Puszka proszę o Pedigree Diastix lub Rodeo, dla kota – Royal Canin (ulubioną karmę), dla 
ośmiu kur mojej babci – witaminy i dla dwóch kundelków: Amora i Cygana – karmę. 
Za to wszystko z góry serdecznie dziękuję i oferuję pomoc przy pakowaniu i rozdawa-
niu prezentów.  

Gorąco pozdrawiam Ciebie i Panią Mikołajową! 
Dominika Plis 

kl. IVa 
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MIKOŁAJKI 

 
Drogi Św. Mikołaju! 

Na początku chcę Cię bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować za zeszłoroczne prezenty. 
Dziękuję za słownik ortograficzny, z którego wiele się nauczyłam. W tym roku chciałabym popro-
sić, aby biedne i głodne dzieci mogły spędzić święta w ciepłym domu. Proszę o kosmetyki dla 
mojej mamy, a laptopa dla mojej siostry, nowy telefon dla mojego taty, dla mojego brata przyda-
łyby się słuchawki. Ja marzę o nowym zbiorze ćwiczeń ortograficznych. 
Dziękuję Ci za przeczytanie tego listu, życzę Ci zdrowia, szczęścia i sił do rozdawa-
nia prezentów. 

Anna Misiak 
kl. IVa 

 
Cmolas 22.11.2011r. 

Kochany święty Mikołaju! 
Bardzo Ci dziękuje za zeszłoroczne prezenty. Używam ich codziennie, bawię się nimi. W tym 
roku nie byłem zbyt grzeczny, ale wybacz mi to. Teraz proszę Cię dla mnie o: grę  FIFA 2012, 
kartki do gry w piłkę i getry z firmy NIKE lub ADIDAS oraz o dużo słodyczy. Dla mojej siostry 
proszę o: perfumy, które bardzo lubi, różne kolczyki oraz bransoletki i naszyjniki. Dla mojej ma-
my przydałby się zawsze dobry humor oraz nowa maszyna do szycia z owerlokiem. Dla mojego 
taty proszę o zestaw narzędzi budowlanych. Jeszcze raz Ci dziękuje i serdecznie pozdrawiam. 
Z nadzieją na spełnienie marzeń.  

Patryk Posłuszny  
kl. IVa 

 

Jak co roku, grudnia szóstego 
W szkole dzieje się, wiele dobrego.   
Ten dzieo zwie się mikołajki, 
I jest niczym z bajki. 
Każdy z nas pamięta, 
No i cieszy się z tego święta. 
Toteż wtedy jak Mikołaj Święty, 
Dajemy innym prezenty. 
Każdy coś dostaje i jest Świętym Mikołajem. 
No i chociaż kryzys mamy, 
To każdemu coś damy. 
 

Bartłomiej Zięba  
kl. Vb 
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BB/OCEAN 



MIKOŁAJKI 

 
Dnia 6 grudnia w naszej szkole odbyły 

się Mikołajki. Niektóre dzieci ubrały czer-
wone czapki z pomponami i rozdawały 
prezenty. Nie było osoby, która nie otrzy-
małaby podarunku od ŚWIĘTEGO. Podczas 
lekcji Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami 
rozdawał wszystkim uczniom paczuszki ze 
słodyczami. 

W naszej szkole podtrzymuje-
my tradycję. 

Anna Misiak 
Magdalena Tetlak 

kl. IVa 

 
6 grudnia w Szkole Podstawowej w 

Cmolasie odbyły się Mikołajki. Nasi koledzy 
od rana chodzili po szkole przebrani. 
Na godzinie wychowawczej wymieniliśmy 
się prezentami. Bardzo cieszyliśmy się z 
upominków. Każdy pokazywał swoje paczki 
i zachwycał się różnymi drobiazgami. 

Byliśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy 
Ci Święty Mikołaju! 

Jakub Magda 
Filip Skomro 
Michał Kłos 

kl. IVa 

 
6 grudnia przyszedł do mojej klasy Świę-

ty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. 
Przynieśli ze sobą wielki kosz prezentów 
i rozdawali je wszystkim uczniom, zarówno 
tym grzecznym jak i tym troszeczkę niezdy-
scyplinowanym.  

Ja otrzymałem mnóstwo słodyczy 
i książkę pt. „Odkrywanie świata”. 

Byłem bardzo zadowolony z prezentu. 
Konrad Wrooski 

kl. IVb 

W dniu Świętego Mikołaja Agata dostała 
perfumy, 2 lakiery i słodycze. Ja dostałam: 
szalik, bransoletkę, dezodorant i całą masę 
łakoci. Moja koleżanka otrzymała: kolczyki, 
naszyjnik, notes i pyszne cukiereczki.  

Wszyscy cieszyli się z otrzymanych pre-
zentów, każdy z ciekawością oglądał swoje 
podarunki. Chociaż nie było śniegu i tak 
czuliśmy się jak w mroźnej krainie: Narnii. 

Karolina Czachor 
Agata Serafin 
Agata Koped 

kl. IVa i IVb 

 
Fabian i Patryk byli pomocnikami świę-

tego Mikołaja, w którego wcielił się Bartosz. 
Miał niezwykły strój i długą, gęstą brodę. 
Rozdawali prezenty i sprawiali, że na twa-
rzach wszystkich uczniów „rozkwitał 
uśmiech”. 

Był to jeden z najpiękniejszych dni w 
moim życiu. 

Pozdrawiam Cię święty Mikołaju! 
Piotr Stąpor 

kl. IVa 

 
W naszej klasie również odbyły się mi-

kołajki. Koledzy i koleżanki robili sobie 
paczki kilka dni wcześniej. Elfy wraz z Barto-
szem, który przebrał się za Świętego, roz-
dawali podarunki wszystkim uczniom. Ra-
dośd sięgała zenitu. Wszyscy byli szczęśliwi 
i bardzo zadowoleni z otrzymanych łakoci 
i maskotek. Atmosfera w klasie była nie-
zwykle świąteczna i na długo pozostanie w 
naszej pamięci. 

Patryk Posłuszny 
Damian Pszeniczny 

Michał Rzeszutek 
kl. IVa 
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BOŻE NARODZENIE 

 
Słowo „Wigilia” pochodzi z języka łacio-
skiego i oznacza czuwanie.  
Jej główną częścią jest: 

 Uroczysta rodzinna kolacja, złożo-
na z postnych potraw. 

 Pojawienie się pierwszej gwiazdki 
– symbol Gwiazdy Betlejemskiej, 
która wskazała drogę pasterzom. 

 Siano pod obrusem – na pamiątkę 
siana, na  którym leżał Pan Jezus. 

 Wolne miejsce przy stole – dla 
przybyłego gościa, osoby samotnej 
lub osób, które nie mogły byd z 
nami. 

 Dzielenie się opłatkiem – oznacza 
wzajemne poświęcenie się, daro-
wanie wzajemnych uraz. 

 Parzysta liczba potraw – na pa-
miątkę dwunastu apostołów, tyle 
też jest miesięcy.  

 Ubieranie choinki – tradycyjna 
choinka przywędrowała do nas w 

XIX w. z Niemiec, jest symbolem 
życia, siły, zdrowia. 

Ozdoby na choince nie są przypadkowe: 

 Światełka oznaczają przyj-
ście Jezusa na świat.  

 Ozdoby – dary Łaski Bożej.  

 Łaocuch symbolizuje węża-
kusiciela. 

 Jabłka – grzech. 

 Gwiazda na czubku choinki 
oznacza Gwiazdę Betlejemską . 

Dawniej na choince wieszano ozdoby, 
które można było zjeśd np. jabłka, cukier-
ki, pierniki, orzechy itp.  

 Śpiewanie kolęd – śpiewanie 
przez dzieci wybranych pastora-
łek. 

 Pasterka – msza święta 
o północy. 

Agnieszka Chmielowiec 
kl. Vb

 

Zgodnie z tradycją, jak co roku będziemy 
spożywad wieczerze wigilijne. Jest to 
piękny polski zwyczaj.  

Zanim zasiądziemy do stołu, nasi ro-
dzice czytają nam Pismo Święte. Ewange-
lię św. Łukasza. Później jest uroczysta 
modlitwa. Następnie dzielimy się opłat-
kiem i składamy sobie życzenia. W na-
szym domu jest dodatkowe nakrycie dla 

niespodziewanego gościa. Gdy usiądzie-
my do stołu, spożywamy pyszne potrawy. 
Powinno byd ich 12. Jak zjemy ten posi-
łek, spędzamy wieczór w gronie rodziny 
i śpiewamy kolędy.  

W niektórych domach pojawia się 
zwyczaj obdarowywania innych prezen-
tami i ustawiania ich pod choinką. Cała ta 
wieczerza jest oczekiwaniem na przyj-
ście Pana. 

Weronika Posłuszna 
kl. Vb
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BOŻE NARODZENIE 

 

Istotą świąt Bożego Narodzenia jest mi-
łośd, której symbolem jest dziecko. 
To uczucie musi się narodzid w każdym z 
nas, abyśmy jak Jezus mogli kochad in-

nych ludzi. Tą miłością możemy dzielid się 
z innymi jak opłatkiem.  

Światła choinki mają nam przypo-
mnied, że pomimo naszych słabości 
i zewnętrznych trudności nadal możemy 
pomagad potrzebującym. Te święta są 
przepustką do świata, w którym odrzu-
camy zło, a otaczamy się radością 
i miłością. 

„Na próżno Chrystus narodził się w 
betlejemskim żłobie, jeśli miłośd nie 
narodzi się w tobie”.   

Bartłomiej Zięba  
kl. Vb

 
 

 

Gdyby Jezus dziś się narodził w betlejem-
skim żłobie? 
To czy odezwałaby się w tobie chęd? 
By wszystkich wziąd i do niego biec? 
Jeden krzyknie „Tak”, a drugi „Nie”  
A on będzie czekał 
Czy ty będziesz z odpowiedzią zwlekał? 
A może czas pomyśled trochę  
Głową ruszyd i ze snu niechęci się zbudzid 
I zawoład : Jezu by twoja miłośd nie po-
szła w las! 
Ratuj, ratuj wszystkich nas 
A on chce narodzid się nie w żłobie  
Lecz w tobie. 
I pomyśl, co zrobid  
By mógł się w twym sercu narodzid 

Bartłomiej Zięba  
kl. Vb 

 

W Betlejem urodził się nasz Pan 
W stajence pod palmami. 
Miał zbawid nas,  
Byśmy go pokochali.  
On w niebie króluje nad nami 
Razem z białymi aniołami. 
Patrzy na nas nawet wtedy, 
Kiedy się mu schowamy, 
Gdy psoty wyprawiamy. 
W ten wieczór bądźmy dla siebie mili, 
Byśmy ze swoim sumieniem  
w zgodzie żyli. 

Natalia Urban  
kl. Va 
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BOŻE NARODZENIE 

 

 
 

 

Gdyby dziś się narodził Jezus malutki. 
Czy pozostawiłbyś wszystko, pobiegł? 
Ujrzeć Jezusa, pokonałbyś każdą  
przeszkodę? 
Ale nie z ciekawości, tylko z miłości? 
Święta są dla ciebie ważne, tak jak  
dla każdego.  
A czy w twoim sercu jest miejsce  
dla Niego? 
Miejsce dla Jezusa w żłobie narodzonego  
I cierpliwego dla człowieka czekającego. 
Święta są wspaniałe, nie zapomnij: 
W tym świątecznym zabieganiu  
Najważniejszej prawdy  
o Bożym Narodzeniu! 
 

Agnieszka Chmielowiec  
kl. Vb 

 
 

 

Wkrótce będą  święta. 
Cała  rodzina już  uśmiechnięta. 
Chcą  Wigilię i zimę srogą. 
O prezentach  pamiętamy, 
Z radością życzenia składamy. 
Na pierwszą  gwiazdkę czekamy. 
Wieczerzę wigilijną spożywamy. 
Rodzinę odwiedzamy. 
Z kolędą przybywamy. 
Ubrana stoi choinka. 
Mleko, ciasteczka  obok kominka. 
Tylko śniegu nam brakuje. 
Każdy tego żałuje. 
Bałwana lepić nie będziemy. 
Dobrze o tym wiemy… 
Ale karpia smacznego jeść będziemy. 
I wesołą nowinę o Dzieciątku  
nieść chcemy. 

Weronika Posłuszna 
kl. Vb 
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JAK TO NAPISAD? – OPOWIADANIE Z DIALOGIEM 

 
 

 
Asia obudziła się bardzo zadowolona. 
– Nareszcie! 
Pomyślała i pobiegła do sypialni rodziców. 
– Wstawajcie! Trzeba ubrad choinkę! 
To, co zaczęło się w domu, przypominało 
jazdę na karuzeli. Wszyscy krzątali się w 
pośpiechu. 
Tata przede wszystkim zajął się choinką. 
Mama i Asia pracowały w kuchni. Mały 
Dyzio plątał się pod nogami. Asia zanudzała 
rodziców. 
– Kiedy przyjedzie Święty Mikołaj? 
Nagle zadzwonił dzwonek do domu. Mama 
poprosiła Asię, aby otworzyła drzwi. 
Dziewczyna otwierając powoli skrzypiące 
drzwi, myślała: 
– Może to Święty Mikołaj?  
Na dworze nikogo nie było oprócz wielkiego 
bałwana Bobo. Tak nazwał go Dyzio. Asia 
się przestraszyła, ponieważ nie dowiedziała 
się, kto dzwonił do drzwi. 
– A jak to wiedźma zimy? 
 Wróciła do kuchni. 
– Kto to? 
– Nikogo nie było. 
– Dziwne. 
Mama się uśmiechnęła. Nagle wyłączyło się 
światło. 

–Pójdę zobaczyd, co się stało! 
Tata zawołał z salonu. 
– Już widzę jak naprawiasz to światło. 
Mama bąknęła pod nosem. 
– Wiesz co. 
– Co? 
Dziewczynka spytała z ciekawością  
– Musimy powiedzied tacie, żeby przyrzą-
dził ka...  
Tu przerwał mamie wielki huk, dobiegający 
z salonu. Asia wzięła lampkę i poszła zoba-
czyd, co się stało. Światło zosta-
ło naprawione. 
– Tata naprawił światło. 
– Mamo, tato! 
– Co się stało, córeczko?! 
– Ktoś jest w kominie. 
– Co?! 
– Znowu ją poniosła wyobraźnia – pomyśla-
ła mama. 
– Gdzie go masz? 
– Tu, w kominie. 
Tata powoli podszedł zobaczyd, kto to? 
– Co tam jest Andrzeju? 
– Po spodniach nie mogę rozpoznad. 
– Pomóżmy mu! Zaraz się udusi. 
Tata złapał za nogi niespodziewanego go-
ścia, mama tatę i próbują go wydostad z 
komina. 
Asi chodziła po głowie myśl: 
– A jak to Święty Mikołaj? 
– Ho!, ho!, ho! Jestem Świętym Mikołajem. 
Czy tu są jakieś grzeczne dzieci? 
– Tak! 
– Ty jesteś z pewnością Asia. A gdzie jest 
ten maluszek? 
– Właśnie. 
– Dyzio, gdzie jesteś? 
– Tutaj. 

Dalszy ciąg na str. 17 
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JAK TO NAPISAD? – OPOWIADANIE Z DIALOGIEM 

 
Dalszy ciąg ze str. 16  

 

Zza choinki dobiegł piskliwy głos. 
– Tu jesteś kochanie. Czemu się schowałeś? 
– Bo, tu są takie ładne bombki.  
– O, Dyzio! 
– A, kim pan jest? 
– Świętym Mikołajem. Witam cię. 
– Chi, chi…! 
– Święty Mikołaju, co ty robiłeś? 
– Spytała Asia. 
– Czemu pytasz? 
– Bo widad twoje majteczki w renifery. 
– Upss, przepraszam. Co ja teraz mam zro-
bid z tymi spodniami? 
– Nie martw się, zaraz je zaszyję. 
– Dziękuję pani bardzo. 
– Ale najpierw muszę panu dad in-
ne spodnie. 
– To daj taty – powiedziała Asia. 
– Nie sądzę Asiu, żeby były dobre. 
– To może daj te spodnie, co kupiłaś dziad-
kowi. 
– Dobry pomysł. Zaraz wrócę. 
Mama wróciła ze spodniami i poszła zaszyd 
stare gatki. 
– Zapomniałbym o prezentach! 
Dzieci uśmiechnęły się od ucha do ucha. 
– To dla ciebie Asiu, a to dla ciebie Smyku. 
– Dziękujemy! 
– Dostałam lalkę i przybory do szkoły. Dzię-
kuję Święty Mikołaju. 
– Dostałem klocki i samochodziki. 
Tata w tym czasie poszedł do kuchni po 
poczęstunek dla Świętego Mikołaja. 
– Proszę, częstuj się. 
– Nie, dziękuję, jestem na diecie. 
– Mikołaju, jedno ciasteczko nie zaszkodzi.  

– Obiecałem moim 
pomocnikom i renife-
rom. Hmm… Pięknie 
kuszą te ciasteczka. 
Jedno nie zaszkodzi. 
Mama wróciła z za-
szytą dziurą w spo-
dniach. 
– Jeszcze raz pani 
dziękuję. 
– Nie ma za co. 
– Gdzie mógłbym się przebrad? 
– Proszę, zaprowadzę pana do łazienki. 
Dzieci były bardzo szczęśliwe z wizyty Świę-
tego Mikołaja. 
– To ja już lecę dalej. 
– Pa, pa! Święty Mikołaju, odwiedź nas za 
rok! 
Wykrzyknęły dzieci na do widzenia. 
– Dobrze i bądźcie grzeczne! 
– Chodźcie dzieci do domu. 
– A ty Andrzeju do karpia! 
– O nie, muszę? 
– No dobra, zjemy paluszki rybne. 
Po wizycie Świętego Mikołaja cała rodzina 
usiadła do stołu i życzyli sobie kolejnej 
i kolejnej wizyty niespodziewanego gościa. 
Wspomnieniom i refleksjom nie było kooca.  
– Mamo już wiem co jest najważniejsze. 
– Co córeczko?! 
– Nie prezenty tylko to, że jesteśmy wszyscy 
razem. 
Asia zaskoczyła rodziców. Wszyscy się przy-
tulili i zaśpiewali „Hej kolęda, kolęda” i… 
poszli do sąsiadów nieśd innym radośd. 

 
Emilia Bajor  

kl. Va 
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PROMOCJA ZDROWIA 

 
Zaczyna się: kichanie, katar i ból gar-

dła, uczucie zimna. Coś cię wyraźnie bie-
rze, ale co? Grypa czy przeziębienie?  

Obie te infekcje wywoływane są przez 
wirusy i mają wiele objawów wspólnych. 
Należą do nich: kichanie, ból gardła, ból 
mięśni i stawów, gorączka. Występują 
one jednak w różnym nasileniu i na po-
czątku, gdy choroba się rozwija, czasami 
trudno określid, co z tej infekcji się „wy-
kluje”. 

Zazwyczaj jednak jest to dośd oczywi-
ste. Grypa atakuje nagle, czasem czujemy 
się normalnie, a potem w ciągu zaledwie 
kilkudziesięciu minut obolali słaniamy się 
na nogach. Nie możemy podjąd najmniej-
szego wysiłku oprócz myślenia o położe-
niu się do łóżka. Gdy pojawia się gorącz-
ka, przestajemy myśled w ogóle. 

Szybko rosnąca temperatura jest ko-
lejnym dowodem, że dopadła nas grypa. 
Do tego dołącza się uczucie rozbicia, ból 
mięśni i stawów. Potem mogą, ale wcale 
nie muszą, pojawid się inne dolegliwości, 
takie jak: katar, ból gardła i kaszel. Cza-
sami przy ostrej grypie pojawia się świąd, 
jadłowstręt,  bolą nas oczy, a właściwie 
wnętrza oczodołów. Uwaga na gorączkę! 

Zwykle wysoka temperatura utrzymu-
je się przez cztery pięd dni W tym czasie 
wirusy wytwarzają pirogeny; substancje 
drażniące ośrodki cieplne mózgu, co pod-
nosi temperaturę ciała. Umiarkowana 
gorączka (przyjmuje się, że do 38,5°C) jest 
korzystna, bo pobudza układ odporno-
ściowy do produkcji przeciwciał zwalcza-
jących zarazki. Jeśli jednak słupek rtęci 

wskaże powyżej 39°C, gorączkę trzeba 
obniżad. U dzieci taka temperatura po-
woduje bezsennośd, majaczenie, a nawet 
drgawki. U dorosłych temperatura powy-
żej 42°C grozi zniszczeniem struktury 
komórek nerwowych mózgu. 

Gorączkę zwalczamy lekami przeciw-
gorączkowymi. Najczęściej jest to parace-
tamol (Uwaga! Paracetamol jest sprze-
dawany pod bardzo wieloma nazwami 
handlowymi, dlatego uważnie czytajmy 
skład leku, żeby nie doprowadzid do 
przedawkowania środka). Gorączkę do-
skonale obniża też pyralgina. 

Czasami jednak leki działają zbyt krót-
ko lub są za mało skuteczne. Można wte-
dy radzid sobie domowymi sposobami. 
Lekarze zalecają owijanie łydek i przed-
ramion chłodnymi, wilgotnymi ręcznika-
mi,  to zadziwiająco skutecznie obniża żar 
naszego ciała. Można też robid okłady na 
czoło, pokrywając także skronie. Kiedy 
poczujemy, że ręcznik „odebrał” ciepło 
choremu, czyli się nagrzał, trzeba zmienid 
okład.  

Czasami, gdy gorączka jest bardzo 
uporczywa i wysoka, zaleca się nawet 
zanurzenie np. chorego dziecka na chwilę 
w wannie z letnią wodą. Zdarzają się 
sytuacje, gdy następuje tzw. blokada 
termiczna  i gorączka nie spada mimo 
różnych zabiegów. Wtedy do chorego 
trzeba wezwad pogotowie. Lekarze poda-
dzą mu środki przeciwgorączkowe (naj-
częściej pyralginę) w zastrzyku. Po takim 
zabiegu gorączka spada i często już nie 
nawraca lub jest niewielka. 

 
Dalszy ciąg na str. 19 
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PROMOCJA ZDROWIA 

 

Dalszy ciąg ze str. 18 
Podczas gorączki trzeba bardzo dużo 

pid, żeby nie doprowadzid do odwodnie-
nia organizmu. Żeby się schłodzid, skóra 
musi się spocid, to dlatego tak ważne jest 
stałe nawadnianie. Odwodnienie jest 
szczególnie niebezpieczne u małych dzieci 
i może w szybkim czasie bardzo pogor-
szyd stan ich zdrowia. 

Napoje powinny byd neutralne, np. 
lekkie ziołowe herbatki, i niegorące. 
ŁAGODNIEJSZE PRZEZIĘBIENIE 

Przeziębienie rozbiera nas powoli. 
Czujemy się przemarznięci, coś nas drapie 
w gardle, swędzi w nosie. Mamy ciężką 
głowę, czasem kichamy. Pojawia się stan 
podgorączkowy, ale temperatura kręci się 
wokół 38°C i rzadko przekracza 
tę granicę. 

Większości przeziębieo nie towarzyszą 
dreszcze, wysoka gorączka czy też po-
ważniejsze objawy takie jak podczas gry-
py. W obu dolegliwościach może narastad 
ból gardła, mięśni i stawów, pojawiają się 
serie kichnięd. Przeziębienie w zależności 
od odporności organizmu atakuje tylko 
fragment lub cale drogi oddechowe cho-
rego. 

Na to, czy dopadnie nas grypa, mamy 
niewielki wpływ (chyba, że się zaszczepi-

my). Na przeziębienie bardziej „pracuje-
my” sami. Jest ono zawsze skutkiem 
przemarznięcia, zmiany temperatury, 
przemoknięcia. Niestety, skutecznych 
szczepionek przeciw wirusom kataru 
i przeziębienia jeszcze nie ma. To dlatego, 
że zarazki te bardzo szybko się zmieniają. 

Pod wpływem zimna naczynia odsło-
niętej skóry i błony śluzowej kurczą się. 
Jeśli trwa to dłużej, wywołuje niedo-
krwienie naczyo włosowatych błony ślu-
zowej nosa i górnych dróg oddechowych. 
Nasz nos i gardło tracą zdolności do 
obrony przed zarazkami m. in. dlatego, 
że wolniej pracuje aparat śluzowo-
rzęskowy nabłonka nosa i gardła. To po-
woduje, że spada tempo usuwania wiru-
sów złapanych w pułapkę lepkiego śluzu, 
na co dzieo wyścielającego nabłonek. 
Komórki odpornościowe, które w zwy-
kłych warunkach patrolują nabłonek, nie 
napływają do niego w zwykłym tempie, 
bo kurczą się naczynia krwionośne, któ-
rymi się przemieszczają. Takie osłabienie 
sił odpornościowych ułatwia obecnym w 
naszych górnych drogach oddechowych 
wirusom udany atak.  

Dużo zdrowia życzą członkowie PCK  
z opiekunką M. Wiśniewską 

 

Uśmiechnij się! 
 
Dwóch chłopców rozmawia 
w przedszkolu: 
– Mój tata pływa w marynarce! 
– A mój w kąpielówkach! 

Jaś opowiada koledze: 
– Słyszałeś ten dowcip o pielęgniarce, 
która z lewej strony układała noworodki 
ładne, a z prawej noworodki brzydkie. 
Potem ładnym śpiewała: „Ale jesteście 
ładne, śliczne, cudowne”? 
– Nie słyszałem. 
– Widocznie byłeś po prawej stronie. 
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Poziomo: 4. Śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 5. Przeddzieo Bożego Narodzenia 
8. Może byd z ruchomymi postaciami 11. W nim leżał mały Jezusek 13. Okres przygotowania do 
Bożego Narodzenia 14. W tej miejscowości urodził się Jezus 15. Pod nią znajdziesz prezenty 16. 
Bożonarodzeniowi przebieraocy Pionowo: 1. Imię jednego z Trzech Króli 2. Msza wigilijna od-
prawiana o północy 3. Pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię 4. Ulubiona ryba Polaków na wigi-
lijną kolację 6. W tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 7. Wisi na choince 9. Imię opiekuna 
Jezusa 10. Lubią je dostawad nie tylko dzieci 12. Narodził się by nas zbawid 
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