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 NA  POWITANIE  

  

Święty Mikołaj 

 
Święty Mikołaj przyjeżdża 

saniami 

i dzieli się z nami prezentami. 

Czekasz na niego cały rok 

i myślisz o nim już co krok. 

Musisz pamiętać o grzeczności, 

być miłym dla mamy, brata, 

gości. 

Mówić przepraszam i dziękuję, 

bo to się wszystko kalkuluje. 

6 grudnia koło kominka, 

gdy cała zbierze się rodzinka, 

wtedy prezentów jest tu moc, 

czy jesteś duży czy mały 

brzdąc. 

    Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako korpulentnego dziadzia w czerwonym 

kubraku, z wielką siwą brodą i workiem pełnym prezentów. Jednak Święty 

Mikołaj to postać autentyczna. 

     Urodzony około 270 roku w Patarze, jako jedyne dziecko zamożnych 

rodziców, uproszone ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko 

pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców 

swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na 

biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko 

gorliwością pasterską, ale także troskliwością. Cuda, które czynił, przysparzały 

mu większej jeszcze chwały. 

     W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia 

jako wspomnienie Świętego Mikołaja biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, 

które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte 

pod poduszką lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np.                

w skarpecie).                                            

Mamy nadzieję, że dzieci z naszej szkoły także były grzeczne i Święty Mikołaj           

o nich nie zapomni. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

                                                                        Akademia z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

7 listopada 2014 roku uczciliśmy w naszej szkole pamięć przodków, którzy 
sprawili, że 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska ponownie 
stała się niepodległym państwem.  Wspominaliśmy prześladowania 
Polaków, często skazanych na wygnanie, którzy mimo to wierzyli, że Polska 
odzyska niepodległość, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy, jak być Polakami.  
Włączając się w obchody Święta Odzyskania Niepodległości, uczniowie 
klasy V, pod kierunkiem wychowawczyni Anny Szwarkowskiej, przygotowali 
uroczystą akademię. Przypomnieli oni, że dzieje naszej ojczyzny rzadko były 
szczęśliwe i spokojne. Recytując wiersze, wzmocnione w wyrazie pieśniami 

patriotycznymi, opowiadali o rozbiorach, zrywach powstańczych oraz prześladowaniach ze strony zaborców.                
W symboliczny sposób przedstawili sytuację, kiedy 11 listopada 1918 roku trzej zaborcy- Prusy, Rosja i Austria- 
przegrali wojnę i nie byli już w stanie przeszkodzić odrodzeniu państwa polskiego.  
 Piątoklasiści przypomnieli, że obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często 
bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego, to nasz obowiązek jako 
Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów. 

                             

   Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2014/2015 
 

Po raz kolejny w naszej szkole uczniowie kl. IV-VI brali udział w konkursach 
organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty: Biblijnym - 2 ucz., 
Przyrodniczym - 7 ucz., Matematycznym - 10 ucz., Humanistycznym - 4 ucz., 
Języka Angielskiego - 6 ucz., Historycznym – 2 ucz. Wszystkim uczestnikom 
życzymy sukcesu i zakwalifikowania się do kolejnego etapu konkursu. 

 

   Andrzejki  
W dniach 25 - 26  listopada odbyły się w naszej szkole zabawy andrzejkowe 
dla uczniów klas I -VI oraz oddziałów przedszkolnych. Przed zabawą 
uczniowie klas starszych wraz ze swoimi opiekunami, przygotowali 
andrzejkową dekorację. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie kl. IV – VI zebrali 
się w przygotowanej sali, gdzie przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się 
wspaniała zabawa. Każda klasa miała przygotowany przez rodziców pyszny 
poczęstunek. Oprócz tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach                       
i konkurencjach, które przygotowali i prowadzili członkowie Samorządu 
Uczniowskiego.  

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Czy Mikołaj może się pomylić? 

         Święta to piękny czas. Dla dzieci jest to czas obdarowywania prezentami. Wszystkie dzieci wiedzą, że najlepszym 

specjalistą od prezentów jest Mikołaj. Wiedzą również dobrze, że aby otrzymać prezenty, to trzeba na nie zasłużyć. Jak? – to 

też wszystkie dzieci wiedzą. Trzeba być grzecznym, a przynajmniej trzeba być częściej grzecznym niż niegrzecznym. Czy to 

wystarczy? Wszystkie dzieci wiedzą, że trzeba zrobić coś jeszcze. Nim nadejdą święta, trzeba jeszcze napisać list do Mikołaja, 

by wiedział co ma przynieść.  

           Wszystko to są oczywiste rzeczy, o których wiedzą dzieci. Wiedziało o tym również rodzeństwo, Paulina i Paweł. Na 

długo przed wigilią napisali listy do Mikołaja. Opisali w nich dokładnie, o jakie prezenty im chodziło. Paulina napisała, że chce 

lalkę, taką specjalną, z długimi włosami i z wieloma sukniami, w które można będzie ją przebierać. Aby ułatwić Mikołajowi 

zadanie, dziewczynka podała nazwę lalki. Paweł był młodszy. Nie potrafił jeszcze pisać, ale dobrze wiedział, co chciał dostać 

od Mikołaja. Zamiast listu narysował obrazek. Przedstawiał on robota, który zamienia się w samochód. Paweł wiedział 

dokładnie, jak nazywa się taki robot. On również chciał ułatwić Mikołajowi zadanie. Poprosił wiec siostrę, by wpisała pod jego 

rysunkiem nazwę robota. Gdy listy były gotowe, dzieci dały je rodzicom prosząc o ich wysłanie do Mikołaja.  

           Teraz pozostało tylko czekać. Oczywiście, trzeba jeszcze było uważać, by być grzecznym, zwłaszcza teraz tuż przed 

świętami. Wymarzone zabawki warte były dobrego zachowania. Gdy wreszcie przyszedł dzień wigilii, dzieci od rana 

wypatrywały przez okno nadchodzącego Mikołaja. Były tym tak zajęte, że nie zauważyły, jak Mikołaj przyszedł i zostawił 

prezenty pod choinką. Rodzice zgodnie twierdzili, że wszedł przez komin, podrzucił prezenty, a że miał bardzo mało czasu, 

szybko pobiegł do innych dzieci. Paulina i Paweł nie zmartwili się tym, że nie udało się im spotkać Mikołaja. Najważniejsze 

było to, że zostawił dla nich prezenty. W dodatku zostawił kilka prezentów. Dzieci zabrały się za ich rozpakowywanie. Były w 

nich ładne ubranka, były słodycze, były owoce. Dzieci czekały jednak na zabawki. Pozostało im jeszcze do rozpakowania po 

jednym prezencie. Paulina była przekonana, że właśnie w nim znajdzie wymarzoną lalkę. Paweł miał również nadzieję, że 

znajdzie w nim wymarzonego robota. Dzieci gorączkowo rozpakowywały ostatnie prezenty. Po ich rozpakowaniu miny dzieci 

nie wyglądały na szczęśliwe. Paulina dostała lalkę, jednak inną niż ta, o którą prosiła w liście. Nie była tak ładna, jak ta 

wymarzona. Nie miała strojów do przebierania. Podobnie było z robotem Pawła. Robot był nawet większy od tego, jaki chciał 

mieć, ale nie potrafił zmienić się w samochód. Dzieci były rozczarowane. Nie mogły zrozumieć, jak to się stało, że Mikołaj nie 

przyniósł im prezentów, o jakie prosili. Czy Mikołaj może się pomylić? Dzieci wyraźnie niezadowolone pobiegły do rodziców 

ze skargą. 

- Mikołaj się pomylił. Nie przyniósł mi mojej wymarzonej lalki – narzekała Paulina. 

- U mnie też Mikołaj się pomylił. Ja też nie dostałem mojego wymarzonego robota – dołączył się Paweł.  

- Przecież dostaliście ładne zabawki. Nimi też można świetnie się bawić – oznajmił mama.  

- Ale my zamawiałyśmy inne, lepsze, te z reklamy – odpowiedziała Paulina. 

- One są w sklepie na półce, łatwo je poznać, sam widziałem, było ich tam dużo – zapewniał Paweł. 

- Mikołaj dobrze wiedział, o jakich zabawkach marzycie. Jednak on musi dostarczyć zabawki do wszystkich dzieci. Czasami 

nie wszystkie pudła mu się mieszczą, czasami nie na wszystkie wystarcza mu pieniędzy, a czasami chce zrobić dzieciom 

niespodziankę i dać im prezenty, jakich się nie spodziewają – wyjaśnił tata. 

- Ale dzieci nie będą się z nich cieszyć – odpowiedziała Paulina.  

- Maluchy to mogą nawet się popłakać – stwierdził Paweł.  

- Mikołaj jest bardzo mądry. Jeśli niektórym dzieciom daje inne zabawki niż te, o jakie go prosiły, to ma w tym swój cel. Tylko 

wybranym i wyjątkowym dzieciom daje inne zabawki. W ten sposób chce im coś specjalnego przekazać – tajemniczo 

powiedziała mama. 

- Co? – zainteresowała się Paulina. 

- No właśnie co? – ciekawy był również Paweł.  

- Na przykład to, że są już duże. Na tyle duże, że nie chodzi im tylko o wymarzone zabawki. Na tyle duże, że potrafią cieszyć 

się z ubranek czy owoców. Na tyle duże, że potrafią dzielić się z innymi.  

- A ja czym mogę podzielić się z innymi dziećmi? – zapytała Paulina. 

- Ja też chcę się podzielić – oznajmił Paweł.  

- Jeśli przyjmiecie z radością zabawki, jakie dostaliście w prezencie, będzie do dowód, że potraficie się dzielić. Wasze 

wymarzone zabawki będą mogły trafić do kogoś, kto ich bardziej potrzebuje. Ja jestem bardzo dumna z tego, że Mikołaj tak 

poważnie was potraktował – pochwaliła dzieci mama. 

Paulina i Paweł również się cieszyli, że Mikołaj pomylił prezenty. Zabawki, jakie dostały, coraz bardziej się im podobały. 

Dzieci z radością zaczęły się nimi bawić. Polubiły je, stały się dla nich więcej warte, niż te wymarzone, te jakich nie dostały            

w tym roku od Mikołaja. W zamian dostały jednak coś innego, coś dużo bardziej ważnego. Dzięki Mikołajowi dzieci wiedziały, 

że są kimś wyjątkowym. 

                                                                                         

                                                                                      Przygotowała: Ilona Owsianka  z kl. VI                                                               
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

PODKOWIEC MAŁY  

Podkowiec mały – gatunek ssaka z rzędu 

nietoperzy. Jeden z najmniejszych nietoperzy 

występujących w Polsce. Długość ciała wynosi około 

40 mm, rozpiętość skrzydeł do 250 mm, masa ciała 

3,5-10 g. Przedramię o długości 37-42,5 mm. Barwa 

sierści futerka szarobrązowa na grzbiecie, szara lub 

szarobiała na brzuchu. Uszy spiczaste i szerokie, 

skrzydła szerokie i zaokrąglone na końcach, ogon dość 

krótki, nie wystający poza błonę ogonową. Błony 

skrzydłowe bardzo ciemne, uszy i pyszczek jaśniejsze. 

Dookoła nozdrzy narośl skórna w kształcie podkowy 

służąca do skupiania wiązki sygnałów 

echolokacyjnych. W czasie spoczynku wisząc głową w dół nie składa skrzydeł wzdłuż ciała, jak większość 

innych gatunków, lecz w charakterystyczny sposób otula się szczelnie błonami lotnymi, przypominając 

kokon owada. Jak większość nietoperzy żywi się owadami latającymi nocą. Są to głównie muchówki, 

motyle nocne, siatkoskrzydłe oraz owady odbywające rójkę nad wodą, które łowi w locie pyszczkiem lub 

końcem skrzydła. Potrafi także zbierać pająki ze skał lub kory drzew, jak również inne nielotne 

bezkręgowce, np. pareczniki. Poluje nocą wśród zarośli i nad zbiornikami wodnymi, na polowania wylatuje 

późnym wieczorem. Lata wolno, ale zwinnie, najczęściej nisko nad ziemią. 

Jak większość nietoperzy posiada cechy charakterystyczne dla swojego rzędu: 

 zdolność do echolokacji – nietoperz wydając dźwięki o dużej częstotliwości lokalizuje pożywienie              

i przeszkody terenowe, 

 zdolność do zrównania ciepłoty ciała z temperaturą otoczenia, spowalnianie akcji serca i oddechu, co 

ogranicza do minimum straty energii w czasie spoczynku dziennego, jak i w trakcie snu zimowego 

(heterotermii), 

 podczas snu zwisa głową w dół zaczepiony palcami stóp, których 

człony pazurowe mają właściwość samoczynnego podginania się 

pod wpływem ciężaru, dzięki temu wiszący nietoperz nie wykonuje 

żadnej pracy mięśniowej i nie męczy się, 

 możliwość zwalniania tempa przemiany materii w obniżonej 

temperaturze pozwalająca przetrzymywać niekorzystne warunki do 

żerowania. 

W Polsce gatunek objęty ścisłą ochroną, umieszczony w Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt jako zagrożony wymarciem. 

Ciekawostka: Podkowiec mały znajduje się na strychu Kościoła 

Parafialnego w Jazowsku!                                                                                     

 

  Przygotowali: uczniowie z  kl. III z wychowawczynią  
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 
   

Czym są złe emocje? Jak sobie z nimi radzić? 

 

Gniew, irytacja, złość, furia, wściekłość – tych uczuć doświadcza 

każdy człowiek. Choć nie są akceptowane społecznie, to nikt nie 

jest w stanie uniknąć odczuwania tych stanów. Ludzie szczególnie 

podatni na gniew bywają określani jako impulsywni, cholerycy, 

furiaci i są negatywnie oceniani przez otoczenie. Jak sobie radzić               

z negatywnymi emocjami? Czy wybuchy gniewu mogą przerodzić 

się w przemoc psychiczną albo fizyczną? Jak kontrolować emocje? 

Jak opanować zdenerwowanie? 

Agresja jest to wyzwalanie z siebie złych emocji i często wiąże się z wyładowaniem ich na drugiej 

osobie. Jest to zjawisko negatywne. Osoby skłonne do agresji powinny nauczyć się nazywać swoje 

emocje oraz odpowiednio je okazywać. 

 

Jak radzić sobie ze złością? 

 

Naucz się nazywać swoje emocje. Zastanów się, dlaczego jesteś zły (-a), co to spowodowało. 

Pomyśl też w jakich sytuacjach najczęściej się denerwujesz, co Cię najbardziej irytuje. Nie zawsze jest 

możliwość uniknięcia takich sytuacji. Trzeba więc po prostu nauczyć się sobie z nimi radzić. Najgorsze, 

co możesz zrobić, to wybuchnąć i zacząć krzyczeć. To ani nie rozwiąże problemu, ani też nie ułatwi 

komunikacji - jedynie wszystko popsuje. Staraj się być opanowana (-y), a wykrzyczeć się możesz                  

w swoim pokoju w samotności. Nie wyładowuj swoich emocji na drugiej osobie. Zamiast mówić: „Ty 

idioto! Jak mogłeś to zrobić?”, powiedz: „Przykro mi, kiedy mnie traktujesz w ten sposób”. Stosuj 

komunikaty „Ja”, czyli mów o swoich emocjach i potrzebach, a nie obrażaj innych. 

Jeśli irytuje Cię zachowanie danej osoby, to najlepszym rozwiązaniem byłoby porozmawianie               

z nią o tym. Wytłumacz tej osobie, że pewne zachowania Ci nie odpowiadają, że są nieodpowiednie                  

i bardzo Cię drażnią. Jeśli osoba okaże się otwarta na zmiany, powinna się dostosować. Nie zawsze 

jednak jest tak pięknie. Wiele osób może się za to obrazić. Nie ma na to rady. Poza tym nie każdej osobie 

możesz powiedzieć, że Cię irytuje. W takich sytuacjach po prostu należy unikać okazywania emocji                   

i szybko udać się w inne miejsce bez okazywania złości. 

W opanowywaniu agresji pomoże Ci również codzienna dawka relaksu. Osoby zrelaksowane 

mniej się denerwują, ponieważ jest w nich mniej wewnętrznego napięcia. Wygospodaruj codziennie dla 

siebie przynajmniej godzinę. Zaszyj się gdzieś w domu i w ciszy, pobądź sam (-a) ze sobą, posłuchaj 

swojej ulubionej muzyki, pospisuj swoje myśli. To powinno Cię uspokoić i uwolnić od gniewu. 

Skumulowane złe emocje najlepiej wyzwolić podczas uprawiania sportu. Wysiłek fizyczny 

uwalnia od stresu i agresji. Jeśli czujesz, że Twoja wytrzymałość psychiczna jest na skraju - idź 

pobiegać, uderzaj w worek treningowy, cokolwiek chcesz - byleby solidnie cię zmęczyło. 

Nie odmawiaj sobie małych przyjemności. Od czasu do czasu zafunduj sobie (za pozwoleniem 

rodziców) coś słodkiego czy mały drobiazg. To pomaga szczególnie dziewczętom, ponieważ poprawia 

im nastrój. W dobrym nastroju mniej popadamy w gniew.  

I najważniejsze!  

Uśmiechajmy się częściej i nie pozwalajmy, aby emocje rządziły nami, ale żebyśmy to my 

byli panami swoich emocji. 

Przygotowali: uczniowie z  kl. IV z wychowawczynią 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

WITAM WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW TENISA STOŁOWEGO 

 

 Tenis stołowy, znany jako ping pong, jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie (biorąc pod 

uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport).  

Tenis stołowy narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku.  

W grze uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singiel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst). Polega ona na 

odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu. Piłeczka musi uderzyć     

o stół tylko raz, niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak jak to ma miejsce w tenisie 

ziemnym. Punkty przyznawane są za uderzenia, których przeciwnik nie odebrał. 

Tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników niezwykle energicznych ruchów                   

i reakcji. Rozgrywka polega przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej piłce,  by sprawić 

przeciwnikowi jak najwięcej trudności przy jej odbiorze. Od 2001 roku, kiedy zasady tenisa stołowego 

miejscami dość istotnie się zmieniły, set rozgrywany jest do momentu, w którym któryś z zawodników 

zdobędzie 11 punktów (wcześniej 21). Zwykle gra się do 3 wygranych setów, lub 4 (na imprezach 

wyższej rangi, np. mistrzowskiej). 

Pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w tenisie stołowym odbyły się w Londynie, w roku 1926,                     

a w 1988r., tenis stołowy po raz pierwszy pojawił się w programie igrzysk olimpijskich w Seulu. 

Rakietka 

 

 
Rakietka do tenisa stołowego - składa się z deski i dwóch specjalnych, gumowych 

(kauczukowych) okładzin. W rozgrywkach międzynarodowych dopuszczalne są tylko czerwono-czarne 

kolory rakietki. 

 乒乓球 (Ping Pang Qiu) to oficjalna nazwa tenisa stołowego w Chinach, Hongkongu                               

i na Tajwanie. 

 卓球 (Takkyu) to oficjalna nazwa tenisa stołowego w Japonii. 

 
 

Przygotowała: Wiktoria Kotas z kl. V   
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

Rozwiąż szkolną krzyżówkę  
 

1. Czuwa nad porządkiem w szkole. 

2. Ogłasza koniec lekcji. 

3. Między lekcjami. 

4. Trwa 45 minut. 

5. Służy do pisania na tablicy. 

6. ......... szkolne, tam uczniowie w ciepłe dni 

spędzają czas pomiędzy lekcjami. 

7. Prowadzi lekcję. 

8. Wpisywana za złe zachowanie. 

9. Służy do zapisywania ocen uczniów. 

10. Klasowy albo szkolny, zespół kilku uczniów 

wybierany na roczną kadencję. 

11. Uczeń odpowiedzialny za finanse w klasie. 

12. Dba o porządek w klasie. 

Zgadywanka - dyscypliny sportowe 

 

Wpisz nazwę sportu, w którym używa się podanych 

przedmiotów. 

PIŁKA DO SIATKI - SIATKÓWKA 

PIŁKA DO KOSZA -  

KAJAK  -  

WĘDKA - 

SANKI   -  

 

 

 

 

 

ŁYŻWY  -  

ROWER - 

NARTY  - 

PŁETWY, CZEPEK  - 

ŁUK - 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Julian Tuwim: "Słowa i słufka" 
 

Dziś po dyktandzie w szkole 

Wrócił Jerzyk, do domu markotny. 

Ziewał, ziewał — i zdrzemnął się przy stole, 

Bo i dzień był jakiś senny i słotny. 

I przyszły do Jerzyka trzy słówka: 

"Brzózka", "Jabłko" i "Główka" 

I powiedziały: 

- Jestem Brzózka, nie "bżuska". 

- Jestem Jabłko, nie "japko". 

- Jestem Główka, nie "głufka". 

Jak można tak znieważać urodę naszą i ród ? 

Trzeba się uczyć! Uważać! Na pewno opłaci się trud. 

Nie pomogą tu żadne wykręty, wymówki. 

I rzuciły mu na stół swoje wizytówki, 

Żeby wiedział, z kim ma do czynienia, 

I wyzbył się takich zwyczajów prostackich: 

Jabłko z Jabłońskich, 

Brzózka z Brzozowskich, 

Główka z Głowackich. 

— A gdy i nadal będziesz sadził błąd po błędzie, 

To zrobimy z Jerzego — Jeżego, 

Złego jeża kolczastego; 

I co? Przyjemnie ci będzie? 

Wystąpiły na Jerzyka siódme poty! 

Obudził się — i do roboty!  

 
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym ty ją będziesz karmił, synku? 

- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić. 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu a gdzie jedynka?- pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 

- Mamo dostałem 5 w szkole. 

Mama: 

- Naprawdę? 

Jasiu: 

- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę                      

z polskiego… 

- Kiedy jest najwięcej wody na stadionie? 

- Kiedy Wisła gra z Odrą. 

Spotkali się dwaj fani piłki nożnej: 

- Ile będzie bramek? 

- Dwie, bramki zawsze są dwie. 

Przygotowali uczniowie  klasy II z wychowawczynią 
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Przygotowali uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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