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Numer/listopad/grudzień/2021 

"Dzień jeden w roku" 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 
 

        Niebo ziemi, niebu ziemia. 

        Wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

        Drzewa ptakom, ptaki drzewom. 

        Tchnienie wiatru płatkom śniegu. 

 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 

        Niebo ziemi, niebu ziemia. 

       wszyscy wszystkim ślą życzenia.      

       A gdy wszyscy usną wreszcie, 

      noc igliwia zapach niesie.                   autor-Krzysztof  Dzikowski 
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Zgodnie z tradycją nasza szkoła  włączyła się do ogólnopolskiej akcji  

„Szkoła do hymnu”. Na boisku szkolnym wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka 

Dąbrowskiego. Mieliśmy również okazję spotkać  

się na Teamsach, aby przypomnieć sobie historię 

związaną z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości.  

 

W tym roku z okazji 11 listopada odbył  

się również Konkurs  Piosenki 

Patriotycznej. Uczniowie razem  

z wychowawcami przygotowali piękne stroje  

i zaprezentowali wybrane wcześniej pieśni. 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom 

gratulujemy sukcesów. 
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      Szkoła pod Księżycem i Gwiazdami 

 

Pod koniec listopada uczniowie mieli 

okazję uczestniczyć w Szkole pod 

Księżycem i Gwiazdami.  

Na nocowanie w szkole zdecydowało  

się ponad 30 osób. Wzięli oni udział  

w wielu zabawach m.in. w grze 

terenoweji w chowanego. Ponadto 

wykonywali zakładki do książek metodą 

ecoupage’u, piekli ciasteczka i babeczki. Wieczorem szkołę odwiedziła pani Ola z „Małych 

Naukowców”, z którą uczniowie wykonywali różne doświadczenia np. z suchym lodem.  

W ramach kolacji dzieci i młodzież zjedli pyszną pizzę.  

 

 

Później przyszedł 

 czas na seans 

 filmowy i sen  

w sali  

gimnastycznej.  

To był niezwykły 

 wieczór i noc! 
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Andrzejki 
Dnia 30 listopada 2022r. z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych odbyło  

się spotkanie andrzejkowe. Uczniowie tańczyli przy dźwiękach ulubionych piosenek. 

Mieli również okazję do poznania swojej przyszłości – Samorząd Uczniowski 

przygotował wiele wróżb. 

 Dzieci i młodzież bardzo aktywnie 

uczestniczyli w zabawach, angażowali  

się w wykonywane zadania.   

 

Tegoroczne andrzejki były  

udane – przepełnione radością i dużą 

dawką energii. 
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnoprawnych 
Na początku grudnia w naszej szkole miał miejsce happening z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego uczniowie wzięli udział w różnych aktywnościach: w tańcu integracyjnym, 

w wykonywaniu plakatu "Jesteśmy razem" oraz w tworzeniu książeczki - harmonijki 

z wklejaniem wcześniej narysowanych ulubionych czynności. Każdy uczestnik 

otrzymał wyjątkową, pamiątkową naklejkę.  
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Mikołajkowy Turniej Świąteczny klas 1-3 

W dniu, kiedy wszyscy wypatrujemy 

prezentów, najmłodsi uczniowie z naszej 

szkoły, sprawdzali, czy zdaliby egzamin  

 na pomocnika Świętego Mikołaja. 

Podczas Mikołajkowego Turnieju 

Świątecznego klas 1-3 okazało się, że bez 

problemu potrafią przeciskać  

  

się przez kominy, dźwigać prezenty, toczyć wielkie 

kule śnieżne i wspaniałe rzucają śnieżkami. 

 Dowiedzieli się również, jak wygląda i w co jest 

ubrany Święty Mikołaj. 

 

 

 

 

 

Nauczyli się też wykonywać 

piękne ozdoby choinkowe. 
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Jasełka  
Dnia 17 grudnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole jasełka. Z uwagi na reżim 

sanitarny były one transmitowane na platformie Teams.  

Uczniowie mieli okazję obejrzeć film 

przedstawiający historię narodzin 

Jezusa, a także prezentację 

multimedialną o tradycjach  

i zwyczajach bożonarodzeniowych. 

 

 

 

Pani Dyrektor Celina Maszke-Kaczorek złożyła wszystkim piękne życzenia. 

Występom towarzyszyło kolędowanie w wykonaniu nauczycieli i pracowników szkoły. 

Mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mogli wspólnie obejrzeć jasełka w formie 

stacjonarnej!   
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Klasa miesiąca 

 

Tytuł „Klasy miesiąca”  w listopadzie 

zdobyły następujące oddziały: 

klasa 5a  i klasa 8e.  

Nagrodzone klasy wyróżniają się 

wzorową postawą uczniowską, życzliwością 

oraz respektowaniem  zasad panujących w szkole.  

Serdecznie gratulujemy! 

 

Uczniowie  miesiąca 

W listopadzie za postawę godną naśladowania zostali wyróżnieni  

indywidualnie Super Uczniowie -  Ewelina Barańska  z klasy 6a 

 i Daniel Szlachtewicz z  klasy 7c. 
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Wyniki szkolnego konkursu  
na Bożonarodzeniową kartkę świąteczną 

Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 
 
 

I miejsce 
Damian Perkowski     klasa 7a 
Oliwia Szadkowska    klasa  7a 
Filip Płatek      klasa   5c 

II miejsce  
Ewelina Barańska     klasa 6a 
Michał Halota     klasa  8d 
Martyna Pawłowicz    klasa  4b 
Piotr Krzyżewski-Gancarz   klasa  5b 

 
III miejsce 

Matylda Lisiecka      klasa  5a 
Wiktoria Glinka     klasa  5a 
Kuba Kępka      klasa 4a 
Daniel Szlachtewicz    klasa  7c 

 
Wyróżnienia 

Eryk Pawłowski     klasa  5b 
Michał Lisiecki     klasa  5b 
Olaf  Grabowski     klasa  4a 
Piotr Kępka      klasa  4a 
Adam Krzymowski     klasa 5a 
Weronika Dola      klasa  5c 
Wiktor Trębski     klasa 8d 
Dominik Markiewicz     klasa  8e 
Kuba Stanek      klasa  5d 
Julian Stefaniak      klasa  7c 
Domrzalski Kuba     klasa  6c 
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Nowacki Kamil     klasa    8c 
           Serdecznie gratulujemy 

 

Czy wiesz że… 
Według różnych szacunków zakłada się, że na ziemi żyje ponad 20 milionów gatunków 

zwierząt. Tylko 10% z nich zostało do tej pory opisanych.  
Tak ogromna różnorodność sprawia, że poznawanie zwierząt jest cudowne  
i wyjątkowe. Poznajcie parę ciekawostek o zwierzętach,  
o których nie mamy pojęcia. 

 
1. Hipopotam nilowy może ważyć około 2 tony.  

Aż 25% jego wagi stanowi gruba na 4 cm skóra.  

 

 

2. Największym zabójcą ludzi wśród 

zwierząt jest komar. Szacuje się,  

że za ich sprawą rocznie umiera ponad 

2 miliony osób. Komary występujące  

w Polsce są uciążliwe, ale nie są dla nas 

zagrożeniem.  

 

3. Wśród ptaków niezwykłym okazem jest jerzyk 

zwyczajny. Gdy czuje się zmęczony, wznosi się 

na wysokość ponad 3 tysięcy metrów  

i swobodnie szybując ucina krótkie drzemki. 

 

 

4. Kruki uznawane są za jedne z najinteligentniejszych zwierząt na świecie .  

Na równi stawiane   

są z szympansami i delfinami .  
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Ćwicz umysł 

Pokoloruj ilustrację, a następnie weź udział w konkursie! 

Imię i nazwisko, klasa…………………….…….……………………………………………………….. 

Kolorowanki prosimy przesłać opiekunom gazetki szkolnej: 
e.marciszewska.zss63@gmail.com, k.malisz.zss63@gmail.com 

 

mailto:e.marciszewska.zss63@gmail.com
mailto:k.malisz.zss63@gmail.com
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Ćwicz umysł 

Rozwiąż zagadki          Przedstaw rozwiązania zagadek  

                                                       za  pomocą rysunku. 
 1.W zimową noc przybywa ktoś, 
z workiem prezentów, pewien miły gość. 
Wchodząc przez komin, bardzo się trudzi, 

lecz białej brody nigdy nie brudzi. 
 

Odpowiedź …………………………………  ……………...………..………………… 
 
2. Wiszą one na choince, 
całe kolorowe. 
Są i w paski, i w kropki, 

a czasem brokatowe. 
 

Odpowiedź …………………………………  ……………...………..………………… 

 
3. Przyjechali na wielbłądach, 
nisko się skłonili. 
I Dzieciątku, godne króla, 
dary zostawili. 
 

Odpowiedź …………………………………  ………………...………..………………. 

 
4. Gdy ją zaśpiewamy w świąteczny czas, 
będzie wesoło i radośnie wokół nas.  
 

Odpowiedź ………………………………   ………………...………..……………… 
 

 

Pamiętaj! 
Zwróć uwagę na zasady  pisowni.  
Imię i nazwisko, 

klasa…………………….…….…………………………………………………………..... 

Rozwiązania prześlij na: e.marciszewska.zss63@gmail.com, k.malisz.zss63@gmail.com 

lub, przynieś do sali 55/56       

mailto:e.marciszewska.zss63@gmail.com
mailto:k.malisz.zss63@gmail.com
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Ciasto bez pieczenia 

 
Składniki: 

 ciastka korzenne      do wyłożenia formy i przykrycia masy 

 mleko zwykłe  lub roślinne    4,5 filiżanki (po 200 ml) 

 kasza manna      1 filiżanka (200 ml) 

 suchy mak mielony     2 filiżanki (po 200 ml) 

 cukier/ksylitol/erytrol     do smaku (u mnie 7 łyżek erytrolu) 
 

 gorzka czekolada     1 tabliczka (100 g) 
 

 ew. orzechy włoskie     do posypania 

 
Wykonanie: 

1. Spód formy do ciasta (23 x 33 cm) wykładam ciastkami korzennymi. 
2. Do garnuszka wlewam 4,5 filiżanki mleka, słodzę, dodaję mak i podgrzewam. 
3. W międzyczasie na suchej patelni podprażam orzechy, aż się zarumienią.  

Mieszam od czasu do czasu. 
4. Do gotującego mleka powoli wsypuję kaszkę, intensywnie mieszając, aż zgęstnieje.  
5. Następnie masę wylewam na ciasteczka. Wygładzam i przykrywam kolejną  

warstwą ciastek. Do garnuszka wkładam połamaną na kostki czekoladę.  
Dodaję kilka łyżek mleka roślinnego lub  wody  i podgrzewam, mieszając,  
aż czekolada się rozpuści. 

6. Roztopioną czekoladę wylewam na ciastka i posypuję orzechami. 
7. Zamiast orzechów możecie użyć pokruszonych  ciastek korzennych lub czekolady.  
8. Po przestygnięciu ciasto wstawiam do lodówki, żeby masa stężała. 

 

Smacznego! 
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Ponad dwa tysiące lat temu Jezus narodził  

się w stajence.Teraz, każdego roku, w Boże 

Narodzenie, rodzi się w naszych sercach. 

Z tej okazji życzymy 

Dyrekcji, Nauczycielom, Wszystkim Pracownikom,  

Uczniom i ich Rodzinom, 

aby nadchodzące święta były czasem przepełnionym radością. 

Zatrzymajmy się w pędzie codziennego życia i cieszmy się tym 

cudownymi chwilami w gronie najbliższych. Życzymy, by każdy 

otrzymał najpiękniejszy z prezentów - dużo miłości i zdrowia! 

Wesołych Świąt! 

 

Opiekunowie gazetki: 

p. Ewa Marciszewska 

p. Kinga Malisz 
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