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Idą święta ... 
Boże Narodzenie, Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji chrześcijańskiej to święto upa-

miętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia. Boże Narodze-
nie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem. W Kościołach, które nadal cele-
brują liturgię według kalendarza juliańskiego, Boże Narodzenie przypada obecnie 6 stycznia. W niektórych Kościo-
łach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa - 
Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką lub Godami. W dniu tym tradycją w Polsce jest 
post. Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się 
na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Natomiast nie ma zgodno-
ści co do liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, że winna być 
nieparzysta, generalnie 13. Te 13 potraw jest górną granicą. O północy w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna 
się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia 
to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijań-
ską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały.  
 

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem 

roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia. 
Posiada ona bardzo bogata liturgie domowa. Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obrzędy 
te i zwyczaje maj± więc star± tradycję. Wigilie w ogóle znane były już w Starym Testamencie. Obchodzono je przed 
każdą uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego. Izraelici 
zwali je "wieczorem". W Polsce wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest uro-
czysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią 
oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. Dawniej najpierw gospodynie urządzały generalne sprzątanie, my-
cie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop psze-
nicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i by-
dła. Stół był przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano dla 
przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał 
post ścisły. Także w czasie wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były 
wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. 

Wolne miejsce przy stole. Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj 

pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa 
przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole 
wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. 
Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny. 

Pierwsza Gwiazda. W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie 

ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejem-
skiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Kró-
lami. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 

spełnienia wszystkich marzeń, przychylności wszechświata,  

siły w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapali wszystko 

wokół szczęściem i radością. Niech wszystko czego się 

dotkniecie, stanie się pomocne w spełnieniu marzeń, a każda 

najdrobniejsza nawet czynność przybliży wszystkich do bycia 

najszczęśliwszą i najbardziej uśmiechniętą osobą  

spośród wszystkich ludzi. 
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11 listopada - Dzień Niepodległości. To ważna data dla wszystkich Polaków. Ten Dzień był wolny od 

zajęć lekcyjnych. Z tej okazji 
czternastego listopada przyje-
chały do nas delegacje uczniów 
ze szkół naszej gminy. Zebrali-
śmy się wszyscy przed szkołą 
pod pomnikiem gen. Stefana 
Roweckiego "Grota". Po od-
śpiewaniu hymnu państwowe-
go, przemówieniu Pana Dyrek-
tora i złożeniu wiązanek pod 
pomnikiem patrona naszej szkoły, udaliśmy się na salę gimnastyczną, 
gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez naszych 

uczniów. Wystąpili wspaniali prowadzący i znakomity chórek. Na 
zakończenie akademii odbyło się podsumowanie konkursu recyta-
torskiego. Przed publicznością wystąpili laureaci: Weronika Koper-
ska z klasy V i drugoklasista- Kamil Winiarczyk. Zwycięzcom gratulu-
jemy!  Pan Zdzisław Michała Dróbka  - Honorowy Członek Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego oprowadził gości po wystawie 
„Odrodzona, wyzwolona, odzyskana Polska”. Nie zapomnieliśmy o 
ugoszczeniu naszych gości. Przygotowaliśmy dla nich pyszną gro-
chówkę. Zaproszeni ze smakiem zabrali się do jedzenia. I tak zakoń-
czyły się obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole.  Uczniowie 
dobrze się sprawowali. Wiedzieli jak mają się zachować. (Dominika 
Knapik) 

26 listopada 2013 r. – Dzień Pluszowego Misia w szkole, 

zorganizowany przez szkolna bibliotekę  i Samorząd Szkolny. Dużo 
uczniów i nie tylko przyniosło swojego ulubieńca. W tym roku mile 
widziani byli również uczniowie przebrani za misie. W konkursie na 
najfajniejszego misia zwyciężyły te najbardziej wyjątkowe. Z każdej 
klasy został wybrany co najmniej jeden pluszak. Wyróżnione zostały 
następujące misie:  Maciej Szymański i miś Klaudii Staszkiewicz, miś 
Kamila Winiarczyka, Aleksandry Kazimierskiej i Kewin Majewski, miś 
Oliwii Spychalskiej, Agaty Malek i Martyna Langowska, miś Magdale-
ny Knapik, Kingi Jesiołowskiej, Martyny Jaworskiej, Darii Gierczak  
i Julii Broll, miś Dominiki Knapik, Kariny Kiełtyki  i Magdalena Mat-
czak, miś Nikoli Winiarczyk i Dawid Kiełtyka. Klasa „0” otrzymała wyróżnienie  - misiowy medal. Wszystkie wy-

różnione misie otrzymały misiowe medale, a ich właściciele słodki upominek. Postanowiłam przeprowadzić 
wywiad z jednym ze zwycięzców. Wybrałam Nikolę Wi-
niarczyk i jej misia aniołka. 
D. Ś.: Czy mogę ci zadać kilka pytań na temat dnia misia? 
N.W.: No jasne, pytaj. 
D. Ś.: Jak podobał ci się ten dzień? 
N. W.: było świetnie. Bardzo lubię takie dni. 
D. Ś.: Czy spodziewałaś się, że twój miś wygra? 
N. W.: Nie, nie miałam pojęcia. 
D. Ś.: Jak wpadłaś na pomysł, aby przebrać misia za aniołka? 
N. W.: Na początku nie wiedziałam, za co mam go przebrać,  
ale wpadł mi do głowy pomysł z aniołkiem. Zrealizowałam go. 
D. Ś.: Czy podobały ci się przebrania innych misiów? 
N. W.: Moi koledzy mieli świetne pomysły na przebrania dla swoich ulubieńców. 
D. Ś.: Dziękuję za wywiad, cześć.  

N. W.: Cześć!                                                                                                 TO BYŁ FAJNY DZIEŃ 
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Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta pra-

gnęły w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie. Święty Andrzej miał pomóc dziewczętom w od-
kryciu przyszłości, chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 4 listopada. 
Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obec-
nie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, aby z przyjaciółmi 
poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia. 

Wróżba 1 - Przekłuwanie serca. Prowadzący wróżbę ma przygotowane 3 serca: z wypisanymi imionami 

(dla dziewcząt jedno serce z imionami chłopców, i dla chłopców drugie serce z imionami dziewcząt); z ce-
chami osób; (np.: łysy, piegowaty, miły, dobry, ładna, elegancka, zazdrosna...); z nazwą zawodu; (np.: le-
karz, piekarz, kucharka, nauczycielka, marynarz, kominiarz...).                                                                                                                                        

Wróżba 2  -  Z wykorzystaniem 5 talerzy. Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, 

muszelka, kamyk. Każdy z rekwizytów ma swoje tajemnicze znaczenie:  cukierek - życie słodkie i przyjem-
ne; piórko - życie lekkie i przyjemne; ziarenko pieprzu - życie pełne przygód; muszelka - życie na morzu lub 
w dalekim kraju; kamyk - życie pracowite i pożyteczne. 

Wróżba 3  - Wyciąganie kartek z imionami. Dzieci losują kartki z imio-

nami przyszłej żony lub męża, mogą ją odczytać dopiero na drugi dzień, 
po przespanej nocy z kartka pod poduszką. 

Wróżba 4  - Lanie wosku przez ucho od klucza. Każdy samodzielnie leje 

wosk przez ucho klucza. Próby odczytywania, co nam niesie los, polegają 
na przyglądaniu się cieniom woskowych tworów. 

30 listopada 2013 r. – Szkolne andrzejki – to bardzo wesoły 

dzień w naszej szkole, organizowane przez Szkolne Koło TPD i Sa-

morząd Szkolny. Tradycyjnie każdy 

mógł zwrócić się o pomoc do 

„wróża lub wróżki”, aby poznać 

swoją przyszłość. Była szklana kula, 

serduszka i obrazkowe wróżby. Czy 

się spełnią, kto to wie ??? Oprócz 

tego na wszystkich czekała świetna zabawa przy dźwiękach zna-

nych i lubianych piosenek. Nie zabrakło andrzejkowych zabaw: 

podaj piłkę, jeszcze niżej, wycieczka do zoo  czy taniec z miotłą. 

Oj działo się, działo …  
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Andrzejkowe wróżby ... 



 Anglia - Choinka. Pierwszą choinkę przy-

wiózł do Anglii książę Albert, mąż królowej Wikto-

rii. Przystrojone bogato drzewko zjawiło się na 

zamku Windsor w 1841 r. Bardzo spodobało się 

królowej. I szybko znalazło się w innych, zwłaszcza bogatych domach arystokratów i zamoż-

nych przedstawicieli klas średnich. W Anglii - jak we wszystkich krajach chrześcijańskich – ist-

nieją specjalne potrawy, spożywane tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Najważniejszym 

posiłkiem jest nie - jak w Polsce - wieczerza wigilijna, ale obiad podawany wczesnym połu-

dniem w pierwszy dzień świąt. Wykwintna trójca - głowa dzika, gęś i indyk. Te trzy pieczenie 

dominowały na bożonarodzeniowych stołach Anglii. Przez wieki najbardziej popularną świą-

teczną potrawą była pieczona gęś. Crackers – wybuchowe niespodzianki - Po zjedzeniu 

puddingu nadchodzi czas na wystrzelenie crackersów.  Crackers to długie na kilkanaście centy-

metrów rolki tektury zawinięte w ozdobny papier. Ciągnięte za końce przez dwie osoby strze-

lają ukrytym w środku kapiszonem. Po rozpadnięciu się na dwie części wypada na stół drobny prezent (jego wartość zależy od 

ceny krakersów lub hojności gospodarzy), kartka z jakimś żartem nie najwyższego lotu i papierowa korona, którą obowiązkowo 

należy włożyć na głowę. 

Niemcy  - Wigilia w Niemczech Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z najważniejszych świąt w roku. Przygotowa-

nia do nich zaczynają się już cztery tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. Domy stroi się ozdobami świątecznymi  

i  adwentowymi wiankami zrobionymi z gałązek jodły lub świerku przystrojonymi fioletowymi wstążkami i czterema świeczka-

mi. Zieleń jodły symbolizuje -nadzieję, fiolet - refleksje nad przeszłością, a świeczki- światło. W każdą niedzielę zapala się jedną 

świecę, kiedy palą się wszystkie cztery, oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie. Prawdziwe święta zaczynają się w Niemczech 

25 grudnia.  24 grudnia jest dniem jeszcze wypełnionym ostatnimi przygotowaniami do Świąt. W niemieckich kościołach nie ma 

tradycyjnej pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu. Po przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza. Dzieci otrzymują 

pełen talerz słodyczy i owoców. Życzenia składa się bez dzielenia się opłatkiem. W odróżnieniu od polskich zwyczajów - nie ma 

miejsca tez przy stole dla niespodziewanego gościa, za to przy kolacji każdy pod talerzem 

znajduje jakiś pieniążek co zapewnić ma rodzinie dostatek przez cały rok.  

Szwecja  - Święta Bożego Narodzenia w Szwecji są bardzo długie. Szwedzi zawdzię-

czają to królowi Canute, który ustanowił, że święta będą trwać aż 20 dni! Wystrój do-

mu - Szwedzi mają zwyczaj przystrajać na święta swoje domy ozdobami – świecami, kra-

snalami, aniołami, domkami z pierników. Na drzwiach wejściowych wiesza się zielone wia-

nuszki świąteczne z sosnowych czy borówkowych gałązek. Mikołaj  - jeszcze w XVIII wie-

ku prezenty przynosił bożonarodzeniowy Koziołek. Od stu lat prezenty w wigilijny wieczór 

przynosi Jultomten, czyli dosłownie 

„świąteczny krasnoludek”. Według 

wierzeń pod podłogą domu chował 

się krasnoludek, który w czasie 

świąt strzegł domowników oraz całego żywego inwentarza – w zamian 

za jedzenie. Prezenty - „julklappar” (bożonarodzeniowe prezenty)  

w dosłownym tłumaczeniu oznacza bożonarodzeniowe… pukanie. Zanim 

prezenty roznosił Święty Mikołaj, w wigilijny wieczór podkradano się pod 

drzwi, pukano, a gdy drzwi się otwierały, wrzucano prezent i uciekano. 

Świąteczne potrawy  - Szwedzi podczas świąt Bożego Narodzenia nie 

przestrzegają postu. Dlatego na stole wigilijnym oprócz śledzi, wędzone-

go łososia, ryżowej owsianki, czy ługowanego dorsza można znaleźć szynk, pasztet z wątróbki czy wieprzową galaretę. 
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Święta Bożego Narodzenia w innych krajach 
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Pusty rynek nad dachami. Gwiazda. Świeci każdy dom.  

W zamyśleniu uliczkami idę, tuląc świętość świąt.  

Wielobarwne w oknach błyski i zabawek kusi czar.  

Radość dzieci, śpiew kołyski trwa kruchego szczęścia dar.  

Więc opuszczam mury miasta idę polom białym rad.  

Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta: Jak jest wielki cichy świat!  

Gwiazdy niby łyżwy krzeszą śnieżne iskry, cudów blask.  

Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą - Czasie pełen Bożych łask ! 

Bożonarodzeniowe życzenia 
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..
.   Jak zrobić aniołka z masy solnej ? Składniki: sól, 

mąka, woda, słomka, nożyk, miska, wyciskacz do czosnku, farbki, 
werniks do utrwalenia lub lakier, no i piekarnik. 
 Jest wiele sposobów na wyrobienie masy solnej, ale naj-
lepszy wypróbowany to Filiżanka soli+ 2 filiżanki mąki. Ciasto nale-
ży wyrobić dolewając około 1 filiżanki wody. Po wyrobieniu ciasta, 
należy formować kulki , które utworzą aniołka. Aureola (1 mała), 
głowa (średnia), skrzydła (2 małe), tułów (1 duża). Z dużej kuli for-
mujemy tułów  tak jak na obrazie, będzie on przedstawiać podsta-

wę anioła. Z 2 małych kulek formujemy skrzydła, za pomocą wilgotnego 
od wody pędzelka należy wszystko przykleić, następnie należy zrobić słom-
ką dziurkę na zawieszkę. Następnie należy rozwałkować kawałek masy sol-
nej na cieniutko, kolejno składa my harmonijkę  i łagodnie na zwilżonym 
aniele układamy sukienkę z falbankami. 
Następnie  należy suszyć aniołka w około 100 stopniach przy uchylonym 
piekarniku przez około1,5h.  Jest kilka wersji suszenia aniołów, zależnie od 
ich wielkości np. (4h suszenia itd.) lecz ten sposób  suszenia  jest równie 
dobry. Aniołka malujemy farbkami akrylowymi  lub innymi i  koniecznie 
zabezpieczamy werniksem, aby nie chłonął wilgoci. Lepienie aniołków  
i nadawanie im barw jest bardzo przyjemne, może to być także miła zaba-

wa dla dzieci jak i dla dorosłych. Aniołek może potem wisieć na ścianie lub w innym suchym  
miejscu. 
 

Jak zrobić choinkę z szyszek? Dziś pokarzę  wam jak się robi 
choinkę z szyszek. Aby ją wykonać należy być bar-
dzo cierpliwą osobą, ponieważ wykonanie takiej 
choinki jest czasochłonne, lecz sama technika jest 
nie skomplikowana. Potrzebne rzeczy to: karton, 
szyszki, pistolet z gorącym klejem, koraliki lub inne 
ozdoby, złotol. 
1.Karton należy  zawinąć w czapkę skrzata, najle-
piej aby była wąska. Następnie należy przykleić 
szyszki do kartonu gorącym klejem z pistoletu. 
2.Po wyschnięciu kleju można popsikać ją złotym sprayem i przyozdobić .Na 
początku przed przyklejeniem szyszek można owinąć lampkami na choinkę. 

Taka choinka doda uroku każdemu pomieszczeniu, a na dodatek kosztuje nas niewiele. 
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 Dziennikarze gazetki szkolnej „Dzieci 
Świata” zapytali pana Dyrektora  - W jakim ce-
lu w szkołach powołuje się Radę Rodziców? 

D.: ,,Rada Rodziców" jest po to, żeby wspólnie  
z gronem pedagogicznym organizować życie 
szkoły, głównie uczniów. 

Dz. Ś:  Na co wpływa? 

D.: Rada Rodziców ma wpływ na bezpieczeń-
stwo w szkole, dobre samopoczucie uczniów. 
Szczegółowe zadania Rady Rodziców są opisane 
w Statucie Szkoły, który jest dostępny na jej 
stronie internetowej. 

Rada Rodziców, po co jest 

i co zamierza ... 

 Dziennikarze gazetki szkolnej „Dzieci Świata” 
zapytali Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP Wrze-
ście - Jakie ma plany pani jako przewodnicząca Rady Rodzi-
ców? 

P.: Jako przewodnicząca Rady Rodziców wraz z innymi rodzi-
cami chciałabym współuczestniczyć w wyposażaniu szkoły  
w pomoce naukowe. 

Dz. Ś.: Jak Pani się czuje jako przewodnicząca Rady Rodziców? 

P.: Jestem bardzo krótko przewodniczącą Rady Rodziców, ale 
atmosfera jest bardzo miła. 

Dz. Ś.: Czy Rada Rodziców będzie współorganizatorem wigilii 
szkolnej? 

P.: Myślę, że dołożymy wszelkich starań, aby wigilia odbyła się 
w miłej, serdecznej atmosferze, by nikomu niczego nie zabra-
kło. Udzielimy swej pomocy w miarę możliwości. 

Dz. Ś.: Czy Rada Rodziców planuje w najbliższym czasie jakieś 
zmiany w szkole? 

P.: Nie planujemy żadnych zmian. 

 Dziennikarki "Dzieci Świata" - Magda Matczak i Kinga Jesiołowska 

przeprowadziły wywiad z Nikolą Winiarczyk, uczennicą klasy VI, która osiąga 

wspaniałe wyniki w sporcie. 

D.Ś: Cześć, nazywamy się Kinga Jesiołowska i Magdalena Matczak. 
N.W: Cześć. 
D.Ś: Czy mogłybyśmy przeprowadzić z tobą wywiad ? 
N.W: Jasne. 
D.Ś: Lubisz sport ? 
N.W: Tak., bardzo. 
D.Ś: Dowiedziałyśmy się, że jesteś uważana za najlepszą sportmenkę  w naszej 
szkole. 
N.W: Tak jestem. Dzięki ciężkiej pracy, każdy może być dobry. 
D.Ś: A czy masz jakieś indywidualne osiągnięcia w sporcie? 
N.W: Tak. Zajęłam pierwsze miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w Smołdzinie oraz pierwsze  
miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w Jezierzycach. 
D.Ś: Gratulujemy. 
N.W: Dziękuję. 
D.Ś: Kiedy odbędą się najbliższe zawody ? 
N.W: Najbliższe zawody będą miały miejsce  12 listopada. 2013 r. 
D.Ś: A co to za zawody? 
N.W: Są to zawody w unihokeja, a 16 listopada 2013 r. zawody ping -  ponga. 
D.Ś: A kto jedzie na te zawody? 
N.W: Jadę ja i Dominika Knapik. 
D.Ś:  Jak myślisz, kto będzie w pierwszej trójce klasyfikacji na sportowca  roku 2013/2014, ale oprócz ciebie, bo 
wszyscy przewidują, że będziesz pierwsza. 
N.W: Cha! Cha ! Cha ! Cha !  Nie wiadomo czy będę pierwsza, ale myślę, że Sandra Sprengel, Natalia Gierczak 
albo ty, Madzia, dwie z was na pewno będą  w pierwszej trójce. 
D.Ś: Ok. Dziękujemy, że poświęciłaś nam tyle czasu. 
N.W: Proszę. 
D.Ś: Życzymy dalszych sukcesów w sporcie i powodzenia w zbliżających się  zawodach. 

Nasza sportsmenka  
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"Z kulturą na Ty"- listopadowa edycja tego konkursu będzie dotyczyła przepraszania. Zwróćcie uwagę, jakich zasad na-

leży przestrzegać, jeżeli zamierzamy kogoś przeprosić. 

 Najpierw zawsze musisz się zastanowić, dlaczego ktoś czuje się urażony. Ważne, by jak najszybciej przyznać się do błę-

du oraz okazać skruchę i chęć naprawienia wyrządzonej krzywdy. Najlepiej należy przeprosić osobiście, w bezpośredniej rozmo-

wie- nie przez telefon czy SMS - em. Przy przeprosinach można użyć jednego ze zwrotów: szczerze przepraszam, bardzo żałuję, 

jest mi naprawdę przykro, wybacz mi, chcę Cię przeprosić.  Pamiętaj, że ton, którym wypowiesz te słowa, również ma znaczenie. 

Jeśli sprawiliśmy komuś przykrość, czasami warto w ramach przeprosin wręczyć drobny upominek, na przykład kwiaty czy cze-

koladki. Miłą niespodzianką będzie też własnoręcznie wykonana kartka z odpowiednim tekstem. 

W grudniu przeanalizujemy problem pożyczania - Czasami pożyczamy od znajomych różne przedmioty, na 

przykład książki lub płyty. Musimy wówczas przestrzegać kilku ważnych zasad. Zwróć pożyczoną rzecz w terminie. Szanuj przed-

miot, który nie jest Twoją własnością i oddaj go w nienaruszonym stanie. Gdy niechcący zniszczysz pożyczoną rzecz, zapropo-

nuj, że odkupisz taką samą, a jeśli to niemożliwe- zwróć pieniądze. Cudzych przedmiotów nie przekazuj innym osobom bez wie-

dzy właściciela. Podziękuj za pożyczenie potrzebnego przedmiotu. 

Estetyczny zeszyt - Od października uczniowie naszej szkoły walczą o miano 

właściciela najbardziej estetycznego zeszytu. Jako pierwsze wybieraliśmy najpięk-

niejsze zeszyty z języka polskiego. Konkurs wygrała uczennica klasy IV-  Magda 

Knapik. Wyróżniono zeszyty: piątoklasistki- Dominiki Knapik oraz ucznia klasy VI- 

Roberta Pawluka. Gratulujemy! W listopadzie wybraliśmy najpiękniejszy zeszyt z 

matematyki. W klasach I – III zwyciężył Kamil Winiarczyk, Kinga Smagieł i Michali-

na Dąbrowska otrzymały wyróżnienia, w klasach IV – VI najpiękniejszy zeszyt z 

Konkursy, konkursy, konkursy ... 

 Był piękny dzień. Mała dziewczynka o imieniu 
Eliza patrzała przez okienko na bawiące się na podwórku 
dzieci. Eliza nie miała przyjaciół, więc bezczynnie siedziała 
w domu. Była ona ładną 10-letnią dziewczynką. Uwielbia-
ła nosić swoją różową sukienkę w fioletowe groszki.  
W pewnej chwili do jej pokoju weszła mama. 
- Czemu tak bezczynnie siedzisz w domu? Idź na dwór. - 
zaproponowała. 
- No, dobrze, mamo.-niechętnie zgodziła się dziewczynka. 
Eliza założyła swoje czerwone buciki i wyszła na podwór-
ko. Było tam dużo dzieci grających w klasy, skaczących na 
skakance lub grających w piłkę nożną. Dziewczynka była 
bardzo smutna. Poszła do pobliskiego lasu. Miała tam 
zbudowany domek na drzewie, ale i tak uważała, że nie 
był jej potrzebny, ponieważ nie miała się z kim bawić. Po-
stanowiła więc wyremontować niektóre ściany budowli, 
bo były trochę zniszczone. Gdy już skończyła, poszła do 
domu. Zjadła kolację i położyła się do łóżka. Przypadkowo 
podsłuchała rozmowę rodziców.  
Brzmiała ona tak:  
- Wiesz co, nasza Eliza latem powinna wyjechać do swoich 
starszych kuzynów. Tu nie ma przyjaciół, może tam z kimś 
się zaprzyjaźni.-powiedziała mama. 
- To dobry pomysł, tylko trzeba skontaktować się z wuj-
kiem Andrzejem. 

Opowieść Weroniki Koperskiej 
„Że co?” -pomyślała dziewczynka trochę zdziwiona pomysłem ro-
dziców i poszła spać. 
 Następnego dnia padał deszcz. Eliza poszła zeszła na śnia-
danie. W trakcie rodzice poinformowali ją o swojej decyzji. Dziew-
czynka bardzo przejęta tym wyjazdem, nie mogła doczekać zbliża-
jących się wakacji. Godzinami zastanawiała się, co zabierze ze so-
bą, snuła marzenia na temat czekających ją przeżyć. Do wakacji 
zostały tylko dwa dni, jutro odbędzie się  zakończenie roku szkol-
nego, a wyjazd dopiero za cztery dni. Dziewczynka po powrocie ze 
szkoły szykowała się na jej zakończenie, planowała strój na ostatni 
dzień w szkole.  

 Po trzech dniach, Eliza zaczęła pakować do torby swoje 
rzeczy. Miała wyjechać następnego dnia o godz. 06:55. Podekscy-
towana długo nie mogła zasnąć. Następnego dnia obudziła ją ma-
ma: -Córeczko wstawaj, bo spóźnisz się na pociąg, a trzeba jeszcze 
dojść do stacji. Pojedziesz z naszą znajomą. To bardzo miła pani. 
Nazywa się Monika, na pewno ją polubisz.-oznajmiła mama. 

 Gdy córka była gotowa, mama zaprowadziła ją na stację, 
a tam czekała już pani Monika. Bardzo serdecznie przywitała 
dziewczynkę i jej mamę. Po kilku minutach pociąg podjechał i oby-
dwie pasażerki weszły do środka. Mała Eliza długo machała swej 
mamusi na pożegnanie. 

CDN ... 


