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WSTĘPNIAK 
  

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi 

Niech się Wam mili najlepiej powodzi! 

Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie 

I niech Was dobrego nic w życiu nie minie. 

Niech ta gwiazda betlejemska, która świeci nam o zmroku 

Zaprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 

Wszystkim Pracownikom Szkoły, Uczniom i Rodzicom zdrowych, radosnych świąt 

przepełnionych ciepłem, wzajemną serdecznością i miłością oraz błogosławieństwa Bożej 

Dzieciny w Nowym 2018 Roku życzy REDAKCJA GAZETKI 

 

KALENDARIUM 

1.11  -  ŚWIĘTO ZMARŁYCH, HALLOWEN 

1 listopada... naprawdę ważne polskie święto. Warto o nim pamiętać. Jednak są w Polsce oso-

by, które zamiast w tym dniu wybrać się na cmentarz i pomodlić się za zmarłych, wolą biegać 

po domach i zbierać cukierki! Jaki to ma sens? Zastanawiam się bardzo często co to znaczy 

„być Polakiem”. Jest to podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami i naszą kulturą. W 

Polsce 1 listopada jest obchodzony inaczej niż w innych krajach. U nas w ten dzień pokazu-

jemy, że pamiętamy o swoich bliskich którzy nas opuścili. Właśnie w tym szczególnym dniu 

powinniśmy przestrzegać zasad tego święta. Hallowen...  hmm …dlaczego tak łatwo i szybko 

przyjęliśmy święto, które tak naprawdę nie ma nic wspólnego z szacunkiem, czcią okazanym 

zmarłym? Każdy z nas musi wiedzieć, że jeżeli nie będziemy podtrzymywać naszych pol-

skich tradycj,i to pamięć o nich prędzej czy później zaginie. Tak więc podtrzymujmy nasze 

tradycje. 

11 .11   ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ,  kiedy to obchodziliśmy  rocznicę odzyskania nie-

podległości, oddawaliśmy  w uroczystym apelu cześć poległym w obronie Polski, dziękowali-

śmy im za wolność i podziwiali ich odwagę. Żołnierze ci byli bardzo młodzi, niejednokrotnie 

byli to nasi rówieśnicy. Wybuch I wojny światowej w 1914 dał nadzieję na poprawę sytuacji 

narodowej Polaków. Nasze ziemie znajdowały się pod zaborami od 1772 roku. W początkach 

jesieni 1918 roku władzę na ziemiach polskich sprawowały państwa centralne (Niemcy, Au-

stro - Węgry). W ostatnich dwóch miesiącach wojny, w związku z wyraźną klęską tych 

państw pojawiły się na ziemiach polskich nowe ośrodki władzy. 11 XI 1918 roku Rada Re-

gencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a następnie także cywilną. 

Tego dnia, po pertraktacjach marszałka z centralną radą żołnierską, wojska niemieckie zaczę-

ły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący 

w Warszawie, właśnie wtedy Polska odzyskała niepodległość. Jednak ten dzień stał się świę-

tem narodowym 20 lat później, dzięki kwietniowej konstytucji. Do czasu wybuchu drugiej 

wojny światowej święto zostało obchodzone tylko dwa razy. W czasach okupacji hitlerow-

skiej jakiekolwiek świętowanie lub inne okazywanie polskości było kategorycznie zakazane. 

W 1945r. władze komunistyczne uczyniły dzień 22 lipca świętem narodowym. Jest to data 

podpisania manifestu PKWN. Uważano to za datę Odrodzenia Polski. Dopiero w 1989r. 

przywrócono święto 11 listopada.  

  



 

24. 11 „Katarzynki”, to nic innego jak dzień świętej Katarzyny, innymi słowy damski od-

powiednik andrzejek. W nocy z 24 na 25 listopada, kawalerowie „odprawiają” wróżby, pyta-

jąc się o dalsze życie u boku kobiety. Święta Katarzyna jest patronką kawalerów, którzy chcą 

wejść w szczęśliwy związek małżeński. Podczas trwania wróżb w „Katarzynki” młodzi męż-

czyźni recytują różne wiersze nawiązujące do wyboru partnerki itp. 

 

29.11  Andrzejki to dzień św. Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. W Polsce to święto 

obchodzone jest w nocy z 29 na 30 listopada, zaś w Szkocji 30 listopada. Andrzejki odbywają 

się akurat 30 listopada, ponieważ w 70 roku n.e., właśnie tego dnia św. Andrzej umarł na 

krzyżu w kształcie litery X. Jego krzyż widzimy przed każdymi torami w postaci znaku za-

równo ostrzegawczego jak i informacyjnego. 

 

6 .12 UWAGA! UWAGA! 6 GRUDNIA KTO PRZYBYWA DO NAS W TYM DNIU? Czy 

wiesz skąd się wziął mikołajkowy zwyczaj dawania prezentów? - W Azji Mniejszej 

w IV wieku żył człowiek imieniem Mikołaj,  późniejszy biskup Miry, zaliczony w poczet 

świętych, znany z niezwykłej filantropii. To właśnie ta autentyczna postać, osnuta później 

legendą dała początek wielowiekowej tradycji. 

 

24 .12 Wigilia katolicka 

 

6.01 Wigilia prawosławna 

 

25- 16. 12 Katolickie Święto Bożego Narodzenia  

 

7-8. 01 Prawosławne Święto Bożego Narodzenia 

 

O tym co się w szkole działo… 

Oj działo się dużo w ciągu tych 2 minionych miesięcy. Oto skrót informacji o tym co było…. 

 

 

 W piątek 3 listopada 2017 r. klasy I-sze naszej Szkoły oglądały w  Białostockim Te-

atrze Lalek spektakl pt. "Lenka". To piękne przedstawienie za pomocą animowanych 

lalek, gestu i ruchu, muzyki i światła pokazało historię smutnej i odrzucanej przez inne 

dzieci dziewczynki o imieniu Lenka. Mała bohaterka szukała przyjaciół. Ta piękna 

opowieść o tolerancji, akceptacji siebie, rozwijaniu talentów i wyobraźni  zakończyła 

się szczęśliwie :)  

 W dniu 9 listopada 2017 roku w naszej Szkole miał miejsce VII Gminny  Festiwal  

Pieśni Patriotycznej. Tegoroczny Festiwal był poświęcony żołnierzom polskim  ska-

zanym przez komunistów  na zapomnienie.  Uczniowie klasy VI A zaprezentowali in-

scenizację o partyzanckiej walce żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego 

z ich oprawcami. Następnie nasi uczniowie oraz zaproszeni goście śpiewali  o pol-

skich oficerach zamordowanych przez Sowietów  w Katyniu, o żołnierzach walczą-

cych na frontach Europy Zachodniej oraz o  Żołnierzach Niezłomnych niesłusznie na-

zwanych  „wyklętymi”.   

 13 listopada 2017 r. dzieci z przedszkola, klas  0 - III miały okazję poznać dziedzictwo 

muzyczne Podlasia. Artyści ubrani przedstawili utwory pochodzące z naszego folklo-



 

ru. Zabawnie i ciekawie zapoznali dzieci z podlaską gwarą, pieśniami, instrumentami, 

tańcami oraz dawnymi zwyczajami podlaskiej wsi.  

 Dnia  13 listopada 2017 przeprowadzony został szkolny Konkurs Historyczny pt. 

”Polskie drogi do Niepodległości”. W konkursie uczestniczyło 11 uczniów: ośmioro z 

klas siódmych naszej szkoły i trójka uczniów z klas drugich Gimnazjum im. G Chod-

kiewicza w Zabłudowie. Najlepsi okazali się : I miejsce : Julia Presnarowicz z klasy 

VII a, 2 miejsce : Maria Kalina Zdanowicz z klasy IIc,  3 miejsce: Ewelina Minczuk z 

klasy VII b. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy i  życzymy dalszych 

sukcesów. 

 23 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową dla klas IV 

– VII, która odbyła się na małej sali w szkole. Uczniowie przygotowali ciekawe wróż-

by, zadbali o oprawę muzyczną i wystrój sali, w tym kolorowe światła. Frekwencja 

podczas zabawy dopisała, a uczniowie bawili się wyśmienicie. Wszystkim uczestni-

kom andrzejkowej zabawy dopisywał dobry humory i uśmiechy na twarzach. 

 24 listopada w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował akcję w ramach 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każdy uczeń naszej szkoły mógł przynieść ma-

skotkę lub zabawkę, która jest dla niego wyjątkowa i ulubiona. Sale lekcyjne i koryta-

rze szkolne wypełniły się przeróżnymi pluszakami. Na tablicy SU można było prze-

czytać informację, dlaczego właściwie obchodzimy dzień pluszowego misia na całym 

świecie. Dodatkowo dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego 

„Panorama” do szkoły przybyła „misia rodzina”, która wzbudziła duże poruszenie 

wśród uczniów. Dzieci były zachwycone ogromnymi pluszakami, chętnie robiły sobie 

z nimi zdjęcia i przytulały się do nich. 

 28 listopada klasy 4 a, 4 b i 4 c spędziły w Białymstoku. W programie wyjazdu był se-

ans pt „Emotki w Multikinie  Galerii Jurowiecka oraz Wystawa Klocków Lego, gdzie 

zobaczyli m.in. ogromną makietę „Titanica” wykonaną z prawie pół miliona klocków. 

Duże wrażenie robiły też  inne makiety. Uczniowie chętnie robili zdjęcia przy posta-

ciach znanych sportowców czy  pojazdach z filmu „Gwiezdne wojny”. Dużo czasu 

spędzili też w specjalnym kąciku, gdzie zgromadzono tysiące klocków do zabawy. To 

byłaudana wycieczka. 

 29 listopda 2017r odbyła się w naszej szkole Planszówkowa Noc Listopadowa zorga-

nizowana przez Szkolne Koło Gier Planszowych „Planszóweczka” i studentów z pro-

gramu Projektor- wolontariat studencki. Do dyspozycji graczy było 40 gier planszo-

wych. Można było z wykorzystaniem gier ćwiczyć: ortografię , tabliczkę mnożenia, 

zdobyć wiedzę na temat zwierząt oraz j. angielskiego.   

 30 listopada 2017 o 8.20 na sali gimastycznej odbyło się spotkanie pod hasłem „Ku 

wolności wyswobodził nas Chrystus” dla klas VI – VII oraz Gimnazjum. Spotkanie 

poprowadzili członkowie grupy „Wyrwani z niewoli” Jacek „Heres” Zajkowski - arty-

sta hip hopowy i profilaktyk oraz Piotr Zalewski - autor książki, student psychologii, 

profilaktyk. 

Obaj jeżdżą od kilku lat po całej Polsce ewangelizując i dając świadectwo swojego ży-

cia. Opracowali autorski program profilaktyczny, grają koncerty, dzielą się niezwy-

kłymi historiami, których doświadczyli.. Spotkanie odbyło się z inicjatywy ks. Łuka-

sza Andrejczyka. 

 6 grudnia odbył się IX Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej. Wzięło w nim udział ok. 

280 osób. Były to przedszkolaki i klasy 0-III. Gościliśmy również uczniów i nauczy-

cieli ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. Po występach dzieci przybył  Mikołaj, 

który śpiewał i tańczył razem z nimi , a jego pomocnicy przygotowali wszystkim 

pyszne pierniczki. Każde dziecko opuściło nasze spotkanie ze smaczną czekoladą i 

mnóstwem cudownych wspomnień.  



 

 Uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do War-

szawy i Żelazowej Woli. Pierwszego dnia odbyły się dwie lekcje w Muzeum Narodo-

wym: W świecie mitów i Galeria Faras. Oglądaliśmy również obrazy słynnych mala-

rzy. Największe wrażenie wywarła Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Po południu 

byliśmy z wizytą u króla Jana III Sobieskiego i jego żony królowej Marysieńki w Pa-

łacu w Wilanowie. Wieczorem silnych emocji dostarczył film w kinie 6 D.7 grudnia 

pojechaliśmy do Żelazowej Woli - dworku, gdzie urodził się Fryderyk Chopin. Piękny 

park, muzyka Chopina wprowadziła nas w dobry nastrój. Ostatnim punktem programu 

były Łazienki Królewskie, w których podziwialiśmy Teatr na wodzie i letnią rezyden-

cję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Wspaniałe lekcje historii, literatury, 

sztuki i muzyki pozwoliły na zdobycie nowych wiadomości w ciekawy  i przystępny 

sposób. 

 18 grudnia 2018 r. na sali gimnastycznej naszej szkoły uczniowie klas czwartych wraz 

z wychowawcami zorganizowali spotkanie opłatkowe. Zaproszeni rodzice oraz Dy-

rekcja, nauczyciele, katecheci obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 

czwartoklasistów, a następnie po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem oraz prosforą 

zasiedli do suto zastawionych potrawami wigilijnymi stołów. Nie obyło się, oczywi-

ście, bez wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie było bardzo udane i na długo zapad-

nie w pamięci uczestników. 

 We środę 20 grudnia o godz. 9.30 uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły i 

goście mieli okazję uczestniczenia w Jasełkach Bożonarodzeniowych przygotowanych 

przez uczniów klas Va, Vb i chóru DoReMi.  Piękno historii Bożego Narodzenia wy-

śpiewali młodzi aktorzy w pastorałkach, kolędach i piosenkach świątecznych. Nie za-

brakło też aniołów, pasterzy i królów..  

 20 grudnia 2017r. po raz kolejny w naszej szkole odbyło się Gminne Spotkanie Wigi-

lijne. Na spotkanie to zaproszeni byli przedstawiciele władz gminy Zabłudów, kapłani 

parafii katolickiej i prawosławnej, współpracujące ze szkołą instytucje oraz stowarzy-

szenia, przedstawiciele Rady Rodziców, emeryci, dyrektorzy i nauczyciele szkół dzia-

łających na terenie gminy oraz pozostali goście. Zebrani obejrzeli jasełka w wykona-

niu uczniów naszej szkoły. Następnym punktem programu było wspólne kolędowanie, 

dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, spożywanie wigilijnych potraw.  

 We czwartek 21 grudnia przedstawiciele trójek klasowych zebrali się na spotkaniu 

opłatkowym zorganizowanym przez SU. W ten magiczny przedświąteczny czas, przy 

cichym dźwięku kolęd, tradycyjnie zebrani przełamali się opłatkiem, a także złożyli 

sobie serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

 W ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem 21 grudnia 2017r.w atmosferę świą-

teczną wprowadziła nas audycja muzyczna pt „Hej kolęda, kolęda”. Wykonawcy  za-

chęcili do świętowania i wspólnego śpiewania kolęd.  Radość z narodzin Dzieciątka 

ogłaszali chodzący po sali z gwiazdą królowie i kolędnicy. 

  



 

O tradycji słów kilka… 

TRADYCJA ANDRZEJEK 

Co roku, 29 listopada, w wigilię św. Andrzeja panny wróżą sobie, aby dowie-

dzieć się czegoś o swoim przyszłym mężu. Jednak często także chłopcy przy-

łączają się do tej zabawy. Nie wiadomo dokładnie gdzie powstała ta tradycja. W Polsce andrzejki wy-

rosły na gruncie wierzeń chrześcijańskich. 

,, Aby we śnie zobaczyć przyszłego męża należało pościć albo i suszyć ( nie pić płynów- przyp. red.) 

dzień cały, nawet wody nie pijąc, po czem na wieczerzę jeno słonego śledzia zjadłszy, położyć się 

spać. A uważać pilnie na młodziana, co we śnie wody poda, bo on Ci będzie mężem". Ale nie tylko 

we śnie pozwalał oglądać przyszłych mężów św. Andrzej. Można było zajrzeć o północy do pieca 

chlebowego, by zobaczyć tam wizję śpiącego mężczyzny, albo spojrzeć w głąb studni, gdzie ukazywa-

ła się twarz ukochanego.  

    Współczesne wróżby andrzejkowe są nieco inne. Najbardziej znaną jest lanie wosku, leje się go do 

miski  z zimną wodą przez klucz. Z tego, co powstanie, można sobie wywróżyć przyszłość. Popularne 

jest też przestawianie butów w kierunku drzwi. Właścicielka (właściciel) tego, który pierwszy prze-

kroczy próg, najprędzej wyjdzie za mąż (ożeni się). Można też napisać karteczki z imionami, włożyć 

je pod poduszkę, a rano wyciągnąć jedną z nich. Imię, które jest na niej, będzie imieniem naszej przy-

szłej sympatii. Inną wersją tej wróżby jest napisanie na sercu z papieru imion. Wtedy przekłuwa się je 

szpilką i odczytuje imię. 

ANDRZEJU, ANDRZEJU DZIEWCZĄT DOBRODZIEJU: 

SŁOMA: Przynieś garść słomy. Rozsyp ją i policz ilość słomek. Jeśli jest parzysta, wyjdziesz za mąż 

za tego, kogo kochasz. ZAPAŁKI: Wysyp na stół zawartość kilku pudełek zapałek. Weź ich garść 

i odliczaj: kawaler, wdowiec, kawaler.... Jeśli przy ostatniej zapałce powiesz kawaler, za niego wyj-

dziesz za mąż. 

LANIE WOSKU NA WODĘ: ( przez klucz- zamyka wszelkie sekrety, tajemnice, otwiera bramy do 

niebios, umożliwia kontakt z dobrymi duchami) Roztopiony wosk lej cienką stróżką przez ucho klu-

cza. Poczekaj chwilę, aż wosk stężeje. Następnie wyjmij go z wody i na podstawie otrzymanego 

kształtu odczytaj zawód swego ukochanego oraz swoją przyszłość. 

GAŁĄZKA WIŚNI: Trzy dni przed wigilią św. Andrzeja zerwij w sadzie gałązkę wiśni. Wstaw ją do 

wazonu. Jeśli zakwitnie rankiem 29 listopada, wkrótce ktoś cię pokocha gorąco.  

JABŁKO: Obierz jabłko tak , żeby skórka stanowiła długi wąż. Następnie lewą ręką rzuć łupinę za 

siebie. Ułoży się ona w literę, od której zaczynać się będzie imię ukochanej osoby. 

GARNUSZKI: Przygotujcie 10 garnuszków. Pod każdym z nich ukryjcie jeden z przedmiotów: 

chleb, cukierek, listki, różaniec, kwiatek, monetę, klucz, pierścionek, czepek, książkę. Następnie 

zmieńcie ich kolejność i wybierajcie po jednym dla siebie. Odkryty pod nim przedmiot wróży: dobro-

byt-chleb, słodkie życie ? cukierek, dalsze panieństwo- listki, życie zakonne- różaniec, miłość- kwia-

tek, bogactwo-moneta, zamknięcie się w pokoju- klucz, zaręczyny- pierścionek, ślub i wesele- czepek, 

kariera naukowa- książka. 

BUTY: Ustawcie po kolei buty, jeden za drugim, w kierunku drzwi. Czyj bucik jako pierwszy prze-

kroczy próg, ten ma największą szansę zmienić stan cywilny.  

SERDUSZKA: Na jednej stronie papierowego serduszka napisz imiona chłopców(dziewcząt). Prze-

kłuj serduszko igłą po niezapisanej stronie. Odwróć serce i sprawdź, jak będzie brzmiało imię ukocha-

nej osoby.  

CHŁOPIĘCE SNY: Sen w noc poprzedzającą imieniny Andrzeja wróżył chłopcom przyszłe losy: 

biała kura- piękną pannę; czarne- wdowę; kura z kurczętami-wdowę z licznym potomstwem; sowa- 

babę mądrą, ale ponurą i paskudną; siwy koń- dozgonne kawalerstwo. 



 

WRÓŻĄC PAMIĘTAJMY, ŻE TO JEDYNIE ZABAWA! 

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC... 

Spotkanie przy świątecznym stole to starodawna polska trady-

cja. Wraz z upływem czasu zwyczaj ten ulegał wielu zmianom. 

Jednak do dziś zachowało się to, co jest najbardziej charaktery-

styczne: ciepło, serdeczność i miłość.  

Dziś tylko całkiem małe dzieci wierzą, że w Wigilię Bożego Na-

rodzenia zwierzęta mówią ludzkim głosem, a przez komin wlatuje Święty Mikołaj. 

W dawnych czasach przekonanie o niezwykłości tego święta było powszechne. Wierzono, że 

w noc narodzenia Pańskiego otwierają się wrota niebios, zakwitają kwiaty, woda w rzekach i 

studniach zamienia się w wino. Na ziemię powracają dusze zmarłych, przybierając czasem 

postać zwierząt. Dlatego dzielono się opłatkiem również ze zwierzętami. Tego dnia dusze 

bliskich były najbardziej oczekiwanymi gośćmi i to dla nich przeznaczona była wieczerza 

wigilijna, złożona z samych postnych potraw. Wiara w powrót zmarłych wiąże się także ze 

zwyczajem stawiania jednego nakrycia więcej, przeznaczonego dla niespodziewanego 

gościa. Obyczaj ten jest przestrzegany po dzień dzisiejszy - w wieczór wigilijny nikogo nie 

wolno odprawić od drzwi, a tak naprawdę chodzi o to by w ten dzień powszechnej radości 

nikt nie był sam. 

Od wieków przystrajano dom gałązkami jodły lub świerku, które miały zapewnić domowi 

szczęście i dobrobyt. Choinka natomiast pojawiła się w Polsce dopiero na przełomie XVIII i 

XIX wieku. Zwyczaj ten przyszedł do nas z Niemiec. Początkowo świąteczne drzewko przy-

ozdabiano orzechami, cukierkami i świeczkami, a papierowy łańcuch był symbolem Polski 

jęczącej w kajdanach niewoli. Później zaczęto przystrajać choinkę ozdobami z wydmuszek, 

bombkami i lampkami. Do dziś pod śnieżnobiały obrus wkłada się siano symbolizujące 

żłóbek, w którym narodził się Chrystus. 

Kiedy już dzieci wypatrzyły na niebie pierwszą gwiazdkę - na pamiątkę tej, która prowadziła 

pasterzy do betlejemskiej stajenki - rozpoczynano uroczystą wieczerzę. Zwyczaj nakazuje, 

by liczba biesiadników była parzysta, bowiem nieparzysta liczba ucztujących wró-

żyła rychłą śmierć dla kogoś z obecnych. Najgorzej, gdy przy stole miało zasiąść 

13 osób - bowiem w Ogrójcu Jezus wieczerzał z 12 Apostołami. Bywało, że dla 

uniknięcia fatalnej liczby, któraś z pobożniejszych ciotek symulowała atak mi-

greny. Zwykle jednak starano się zapraszać do stołu jeszcze jednego gościa. 

Potraw podaje się 12 lub 13. Obecnie najpopularniejsza jest tradycja 12 dań - 

na pamiątkę 12 Apostołów. Nasi przodkowie stawiali na stole nieparzystą liczbę potraw: 

chłopi pięć lub siedem, szlachta dziewięć, arystokracja jedenaście lub trzynaście. Rodzaj po-

traw wigilijnych zależy od tradycji danego regionu Polski. Po sutej kolacji i kolędach wyru-

szano na pasterkę. Dawniej tradycja nie pozwalała przed wyjściem sprzątać wieczerzy wigi-

lijnej ze stołu. Na pasterkę trzeba było się spieszyć - kto jako pierwszy dotarł do kościoła, 

miał zapewnione powodzenie w pracach gospodarskich i dobre plony. Podczas mszy mło-

dzież wyprawiała różne psikusy. Wlewano atrament do kropielnicy lub zaszywano końce szat 

modlącym się. Na koniec cały kościół rozbrzmiewał kolędą "Bóg się rodzi". 

Pamiętajmy o pięknych tradycjach naszego narodu, 

gdyż są one naszym najcenniejszym skarbem. 



 

HISTORIA PEWNEJ CICHEJ NOCY 
Najpopularniejsza kolęda świata rzeczywiście zrodziła się pewnej grudniowej, cichej nocy. Swoje powstanie zawdzięcza przedziwnemu 

splotowi okoliczności. Wysoko w Alpach austriackich leży wioska Obendorf. W wigilijny wieczór 

1818 roku ksiądz wikary Józef Mohr przygotowywał kazanie, jakie miał wygłosić w czasie Paster-

ki. Mimo ostrej zimy i wysokiego śniegu przyszła jakaś kobieta z wiadomością, że żona węglarza, 

najbiedniejszego we wsi, urodziła dziecko. Młoda mama nie czuje się dobrze i prosi księdza, bo 

chciałaby ochrzcić maleństwo i sama pojednać się z Bogiem. Zebrał się więc ksiądz Mohr, opatulił, 

zabrał wiatyk i poszedł.   

Ujrzał scenę jakby żywcem wziętą z ewangelii. Na prostym, byle jak zbitym posłaniu leżała 

uśmiechnięta matka, tuląca do siebie śpiące maleństwo. Warunki niemal jak w Betlejem, a miłość w 

oczach wieśniaczki równie gorąca, jak miłość Maryi. Ksiądz ochrzcił niemowlę, posilił Eucharystią 

matkę, pobłogosławił domowników i wrócił do siebie. Scena z domu węglarza tak mu jednak utkwiła 

w pamięci, że zaraz po Pasterce spisał swoje wrażenia. "Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom 

wszem. A u żłóbka Matka święta czuwa, sama, uśmiechnięta nad Dzieciątka snem." Dalej działały już 

tylko moc i piękno tego wiersza. Nazajutrz zobaczył tekst Franz Xaver Gruber - tamtejszy organista i 

nauczyciel śpiewu. Urzeczony, zaraz ułożył do niego melodię i tego samego dnia zaśpiewał w koście-

le.  

Pieśń pozostałaby jednak zapewne w Obendorfie, gdyby nie mała kościelna mysz, która zabra-

ła się do konsumowania miechów napędzających organy i do samego instrumentu. Do naprawy popro-

szono znanego w całej okolicy specjalistę, Karola Maurachera, który po naprawie poprosił Grubera o 

ich wypróbowanie. Ten zagrał m.in. "Cichą noc". Zachwycony utworem organmistrz zabrał do Tyrolu 

nuty i słowa kolędy. Tam zaczął uczyć dzieci i dorosłych nowej pieśni, która bardzo szybko stała się 

niezwykle lubiana i śpiewana nie tylko w czasie świąt.  

Rodzina Strasserów, mieszkająca nieopodal, miała szczególnie uzdolnione muzycznie potom-

stwo: Karolinę, Amalię, Józefa i Andrzeja. Jak co roku, dzieci wędrowały na targ do Lipska, sprzeda-

wać rękawiczki szyte przez rodziców. By dodać sobie odwagi, nuciły różne melodie, w tym i naszą 

kolędę. No i stało się tak, że usłyszał je pewien starszy pan i zaprosił na koncert do domu cechowego 

lipskich sukienników. Na koncercie, na którym obecna była para królewska, onieśmielone dzieci wy-

konały "Cichą noc". Sala podobno zamarła w zachwycie. Dzieci musiały śpiewać kilkakrotnie. Zostały 

zaproszone na zamek królewski w Plisenburgu, gdzie również śpiewały swoją kolędę. Było to w 1832 

roku. Od tej pory "Cicha noc" ruszyła w świat. Wiemy jeszcze, że w 1834 roku ukazała się w lipskim 

śpiewniku z dopiskiem "prawdziwa pieśń tyrolska".   

Sława kolędy przerosła jej twórcę. Gruber zmarł w 1863 roku całkowicie zapomniany, ale je-

go kolęda trafiła do najważniejszych śpiewników świata. 

Muzeum kolędy „Stille Nacht” znajduje się w domu Grubera przy kościele św. Miko-łaja w 

Hallein na południe od Salzburga. Kolorowy, trzypiętrowy budynek, a przed nim grób kompozytora – 

porośnięty wrzosami z dużym kutym z żelaza krzyżem. Na drugim piętrze mieszkanie organisty – w 

kącie na kilku statywach pisane ręcznie na czerpanym papierze słowa kolędy – po hebrajsku, kataloń-

sku, retoromańsku, armeńsku, walijsku. W gablotach oryginalna partytura, list do berlińskich muzy-

ków, duże popiersie kompozytora. Z głośników płynie cichutko najpiękniejsza na świecie kolęda.  

W 1937 roku dla upamiętnienia twórców "Cichej nocy" wystawiono w Obendorfie kaplicę, 

gdzie w każdą Wigilię kolęda wykonywana jest w kilkunastu językach. 
  



 

ROZRYWKA 

 

1. Ubierasz ją gdy jest zimno. 

2. Ozdabiasz nim choinkę. 

3. Przynosi prezenty. 

4. Najzimniejsza pora roku. 

5. Pada w zimie. 

6. Okrągła ozdoba na choince. 

7. Lepisz go ze śniegu. 

 

 

 

1. Mogą mieć jeden lub pięć palców. 

2. Arktyczny ptak we fraku. 

3. Szczypie w nos. 

4. Lepisz go ze śniegu. 

 
 

 

Ankieta ankieta ankieta ankieta 
 

Zadaliśmy pytanie naszym koleżankom, kolegom i nauczycielom, czy 

wierzą w świętego Mikołaja.  Oto jak nam odpowiedziano. 69 osób – 

zdecydowanie tak, 31 osób – nie wierzy 

MOKOŁAJ GÓRĄ!!!! JEST, SKORO W NIEGO WIERZY PRAWIE 

70 % NASZYCH ANKIETOWANYCH 

 

A skoro już wierzymy w świętego dającego prezenty, to spytaliśmy Was, co chcielibyście 

dostać pod choinkę.  

 

I tak – komórkę pragnie otrzymać – 11 osób z 75 ankietowanych, czyli 14 %, na drugim miej-

scu są komputery w tym laptopy – 10 %, potem idą lalki – 8 %, kosmetyki, biżuteria, książki, 

nowe ciuchy ( i tu jest cała lista życzeń od apaszki po modne spodnie),są też prośby o zwie-

rzątka, np. szczurek, czarny kotek albo chomik byłby mile widziany u kilku osób. Pragniecie 

też słodyczy, przyborów szkolnych, piłek. Ale są i tacy, którzy chcą za jednym zamachem 

załatwić sobie prezenty na całe życie, bo pragną ni mniej ni więcej tylko... czarodziejskiej 

różdżki. Sprytne, prawda? 

 

 

 

 

 



 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 

W PLEBISCYCIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KOLĘDĘ PRZEPROWADZONYM PRZEZ DAK-

CJĘ GAZETKI UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WSKAZALI NASTĘPUJĄCE KOLĘDY: 

 Lulajże Jezuniu.  

 Cicha noc, święta noc. 

 Dzisiaj w Betlejem. 

 Mędrcy świata. 

Odpowiedzi o stolicach : Kraków, Bytom, Gniezno,  ale oczywiście stolicami były tylko Kraków i Gniezno oprócz 
obecnej - Warszawy  

 

GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ? 

W Laponii, w najodleglejszym zakątku Finlandii, w krainie zwanej Santa Claus Land. 

Rząd Finlandii przekazał mu to miejsce uroczyście w roku 1985. Od tego czasu Św. Mikołaj 

ma stały adres - to ważne wszystkim tym, co zechcą do niego napisać: 

JOULUMAA, SATA CLAUS "POST OFFICE", ART1C CIRCLE, 96 - 930 

ROVANIEMI, FINLAND 

Warto wysłać do niego list lub kartkę świąteczną już teraz, bo przed świętami przy-

chodzą do niego tony listów z całego świata i Mikołaj nie nadąża z odpisywaniem. Choć po-

magają mu w tym asystenci i Mrs. Claus - żona Świętego. 

 

CO NA TEMAT ŚW. MIKOŁAJA SĄDZĄ NAUKOWCY? 

Dwaj fizycy z Uniwersytetu w Chicago, Gary Horowitz i Besilis Xantopoulus zadali 

sobie trud obliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo, aby święty Mikołaj odwiedził w ciągu 

jednej nocy wszystkie domy na kuli ziemskiej. Oto wyniki: 

Aby w czasie 24 godzin możliwe było odwiedzenie 2 miliardów domów na całej kuli ziem-

skiej i pokonanie 160 milionów kilometrów, zaprzęg świętego Mikołaja mu-

siałby pędzić z kosmiczną prędkością 112650 km na sekundę! W każdym 

domu mógłby spędzić tylko jedną - dziesięciotysięczną sekundy, czyli 

krócej niż okamgnienie. Teraz staje się jasne, dlaczego nie widzimy - po 

prostu podróżuje zbyt szybko. Ale skoro co roku znajdujemy pod choinką 

podrzucone przez niego prezenty, to staje się oczywiste, że święty Mikołaj 

istnieje!!! 

 



 

A może by tak poczytać w jesienno-zimowe wieczory…… 

Polecamy tym razem siedmiotomowy cykl  napisany przez S. C. Lewisa pod 

wspólnym tytułem „Opowieści z Narnii”. Opowiada on historię baśniowej kra-

iny Narnii i perypetie różnych bohaterów, którzy tam mieszkają, bądź do niej 

przybywają. Jednym z tomów jest „Podróż wędrowca do świtu”. W tym tomie 

Łucja i Edmund znani z poprzednich części oraz ich kuzyn Eustachy trafiają na 

statek króla Narnii. Kaspian chce odkryć kraje, których nikt wcześniej nie odkrył 

i trafić do krainy Aslana. Czy mu się uda? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, 

koniecznie przeczytaj tę – oraz inne książki z cyklu.  

 

CIEKAWOSTKI 

 Kiedy jesteś bardzo aktywny twoje serce potrafi przepompować 90 litrów 

krwi na minutę. Jest to ilość wystarczająca aby napełnić wannę 

 Mięśnie powieki potrafią tak szybko działać, ze możesz mru-

gać nawet 5 razy w ciągu jednej sekundy 

 Kość jest 5 razy bardziej wytrzymała niż łańcuch o tej samej 

wadze  

 Szacuje się, że przez naszą planetę w każdej dowolnej chwili 

przechodzi ok. 2000 burz. Rocznie na ziemi jest ok. 16 milio-

nów burz  

 Na całym świecie rocznie  zjada się około 120 milionów ton cukru. 

  Jabłka, cebula i ziemniaki smakują tak samo. Różnica w smaku spowo-

dowana jest jedynie zapachem. Przekonaj się sam. Zataj porządnie nos i 

spróbuj każdego po kawałku, będą słodkie! 

 Pszczoły miodne machają skrzydełkami około 11400 razy na minutę, stąd 

właśnie bierze się bzyczący dźwięk, z którego pszczoły są znane 

 Około 1/3 światowej ropy pochodzi ze złóż znajdujących się w oceanach. 

Większość tych złóż znajduje się w Zatoce Meksykańskiej, Zatoce Arab-

skiej i w Morzu Północnym. 

  Homary mają coś wspólnego z ludźmi – jedne z nich SA prawo- a inne 

leworęczne. Ta strona, w której są większe, miażdżące szczypce jest uży-

wana częściej. 

 25 % produktów spożywczych w Japonii wytwarza się  z wodorostów.  

 

  



 

Historia kalendarza  
Warto wiedzieć - zwłaszcza przed kupnem nowego... 

Upływające dni, miesiące i lata zmusiły człowieka do dokładnego uporządkowania płynącej rzeki 

czasu. Człowiek, obserwując Słońce i Księżyc, dokonał podziału na lata, miesiące i dni, tworząc ka-

lendarze słoneczne(solarne), księżycowe (lunarne) i słoneczno-księżycowe (solilunarne). 

Kalendarze słoneczne związane z obiegiem Ziemi wokół Słońca, oparte są na regularnie po-

wtarzającym się cyklu zmian pór roku, co daje nam 1 cały rok 

Kalendarze księżycowe oparte są na fazach Księżyca. Cykl powtarzających się faz, czyli czas obiegu 

Księżyca wokół Ziemi, trwa ok. 29 i pół dnia i nazywany jest miesiącem księżycowym. 12 takich 

miesięcy tworzy rok, składający się z 354 dni. Jest to więc rok o ponad 11 dni krótszy od słonecz-

nego. 

Kalendarz księżycowo-słoneczny powstał w wyniku połączenia tych dwu syste-

mów, kalendarzem takim stał się np. kalendarz babiloński, który wprowadził tydzień 

złożony z 7 dni oraz podział dnia na godziny i minuty. 

Fundamentem kalendarza używanego obecnie stał się kalendarz stworzony 

przez Rzymian w I w przed Chrystusem, utworzony z polecenia Juliusza Cezara 

przez astronoma Sosigensa, który oparł go na roku słonecznym - tzw. kalendarz juliań-

ski. Kalendarz podzielono na 12 miesięcy, które odliczano od 153 r p.n.e. od 1 stycznia, kiedy to kon-

sulowie rzymscy obejmowali swe urzędy. W latach przestępnych wprowadzono 1 nadliczbowy dzień 

w lutym. 

Niewielkie poprawki wniósł papież Grzegorz XIII - wyrównano błąd Sosigenesa, który do 

1582r.wyniósł 12 i pół dnia - powstał kalendarz gregoriański. 

 

JAK SIĘ SPIERAĆ , ABY SIĘ NIE POKŁÓCIĆ ? 

Wskazówki dla uczniów. 

Co jest najważniejsze ? Kilka ważnych zasad. 

 Staraj się kontrolować wyrażanie swoich uczuć, np. złości. Staraj się zawsze o tym 

pamiętać. W szybkim opanowaniu złości pomaga np. policzenie do dziesięciu, zgnie-

cenie jakieś kartki lub zapisanie tego, co mamy najgorszego do powiedzenia przeciw-

nikowi sporu, a potem zniszczenie zapisków. 

 Staraj się nie obrażać osoby, z którą rozmawiasz. 

 Próbuj nie podnosić głosu, to samo można powiedzieć cicho i spokojnie, a na pewno 

zostanie to lepiej przyjęte. 

 Jeśli osoba, z którą rozmawiasz, coś mówi, nie przerywaj jej, postaraj się 

uważnie słuchać. 

 

Jak to zrobić? Krok po kroku. 

 Zamiast się kłócić, zaproponuj rzeczową dyskusję. Spróbuj znaleźć 

takie miejsce i ustalić taki termin spotkania, aby każdy miał czas na 

spokojną rozmowę. Jeśli to niemożliwe, postarajcie się chociaż usiąść w za-

cisznym miejscu. 

 Pozwól osobie, z którą rozmawiasz, przedstawić jej punkt widzenia. Nie przerywaj jej, 

staraj się wysłuchać i zrozumieć. 

 Teraz Ty przedstaw, jak widzisz całą sprawę. 

 Poproś przeciwnika, abyście wspólnie zastanowili się nad możliwymi rozwiązaniami. 

Na początku tylko zbierzcie te pomysły, nie oceniajcie ich. 

 Później ustalcie, jakie cechy powinno mieć wasze idealne rozwiązanie. 

 Wybierzcie, który pomysł najbardziej Wam odpowiada. 

 Ustalcie, jakie zadanie trzeba wykonać w ramach tego rozwiązania i kto to zrobi. 



 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ 

 
Jadą dwie mrówki na rowerach. Nagle jedna wjeżdża do rowu. 
- Co się stało? 
- Mucha wpadła mi do oka. 
 
-Halo? Sklep obuwniczy, słucham... 
-Przepraszam, pomyliłem numer. 
-To niech pan przyniesie, wymienimy. 
 
Przed kinem mąż mówi do żony: 
-Niepotrzebnie włożyłem ten nowy płaszcz. 
-No coś ty! Przecież świetnie w nim wyglądasz! 
-Ale bilety zostały w starym... 
 
Roztargniona kobieta dzwoni na policje i zgłasza, że okradziono jej auto 
- Ukradli tablicę rozdzielczą, kierownicę, pedał hamulca, a nawet pedał gazu... 
Oj, przepraszam! Usiadłam na tylnym siedzeniu... 
 
-Jasiu, ile ważysz? 
-Z okularami 35kg. 
-A bez okularów? 
- Bez okularów to nie wiem, odczytać nie mogę. 
 
Dwie blondynki kłócą się, na co iść do kina. 
Podchodzi do nich brunetka i mówi: 
-Może pójdziecie na kompromis. 
-Fajnie, a gdzie to grają? 

 

 

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI 

 
1. Kiedy marynarza nazywa się człowiekiem? 

- Kiedy jest za burtą 

2. Czy jest cos piękniejszego od pięknej kobiety? 

 - Nie, ale akwarium tez jest piękne a tańsze w utrzymaniu. 

3. Czy pływanie wyszczupla? 

 - Jeżeli tak, to co wieloryby robią źle? 

4. Dlaczego Polska ma najlepszych bramkarzy? 

 - Bo ma najwięcej dyskotek 

5.Co jest najczęstszym powodem rozwodów? 

 - Małżeństwo. 

6. Jaki rodzaj sera jedzą w łodziach podwodnych? 

- Ser topiony 

7. Co najbardziej interesuje lekarza? 

 - Kasa Chorych 

8. Jak witają się ludzie na pustyni? 

 - Cień Dobry 

9. Gdzie w Polsce kształcą najlepszych stomatologów? 

 - W Ząbkach i Ząbkowicach, oczywiście 

 

Quiz o stolicach  



 

 
Teraz Polską stolicą jest Warszawa. Dawniej temu funkcję te pełniły inne miasta. 
Znajdź w pytaniach trzy nazwy polskich miast i podkreśl, które były stolicami. 

 Czy znasz smak raków? 

 Czy Jacek mógłby to mi narysować? 

 Czy Ela pognie znowu mój rysunek? 
 
 (podpowiedzi szukaj wewnątrz numeru ) 

 

UWAGA, UWAGA, UWAGA!!! 

Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom i potrzebom rozpoczynamy działalność 

„Kącika Porad”. Jeśli macie jakieś problemy, pytania bądź sugestie – prosimy o zgło-

szenie ich na piśmie do Pauliny Bonifatiuk  z VII a bądź p. Nell Buczyńskiej- Kucejko. 

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze listy, jeśli sami nie będziemy umieli 

udzielić porady, poprosimy o pomoc fachowców. Nie odpowiadamy na anonimy, ale na 

wyraźną prośbę Wasze imię i nazwisko zostanie utajnione tylko do wiadomości redakcji.  

Redakcja  

Imiona miesięcy - Skąd pochodzą? 
 Każdy z dwunastu miesięcy ma swoją własną nazwę. Dzięki temu wiemy na przykład, że lato zaczyna się w 

czerwcu, a rok szkolny we wrześniu. Czy pamiętasz, w jakim miesiącu obchodzisz urodziny? 

 
STYCZEŃ - (tyczeń) ma 31 dni; nazwany od tyk, które zimą wytwarzano. Angielski "janu-

ary" pochodzi od imienia boga Janusa. Janus - w Rzymie czczony jako bóg bram, domostw i 

miast oraz wszelkiego początku; w sztuce przedstawiany z głową o dwu twarzach, z kluczami 

i laską. Janusowi poświęcony był pierwszy miesiąc (Ianuarius) i pierwszy dzień roku. 

LUTY - ma 28 dni (w roku przestępnym - 29); nazwany od staropolskiego "luty", czyli 

mroźny. Angielski "february" pochodzi od rzymskiego święta Februa. 

MARZEC - ma 31 dni; nazwany od imienia rzymskiego boga wojny - Marsa, który był ota-

czany szczególnym kultem w Rzymie jako ojciec Romulusa i dlatego poświęcono mu pierw-

szy miesiąc w roku zwanym Romulusowym o 10 miesiącach (Martius - marzec). 

KWIECIEŃ - ma 30 dni; nazwany od rozkwitających w tym czasie kwiatów (ang. "april" - 

od łacińskiego "aprilis"). 

MAJ - ma 31 dni; nazwany od imienia Mai, matki boga Merkurego (ang. "may"). 

CZERWIEC - ma 30 dni; nazwany od larw pszczelich - czerwia. Angielski "june" pochodzi 

od imienia bogini Junony, żony Jowisza, opiekunki małżeństw i rodzin, dziewcząt, kobiet i 

rodzących matek. 

LIPIEC - ma 31 dni; nazwany od kwitnących w tym czasie lip (ang. "july" - od imienia Ju-

liusza Cezara). 

SIERPIEŃ - ma 31 dni; nazwany od sierpa, którym niegdyś żęto zboże (ang. "august" - od 

imienia cesarza Augusta). 

WRZESIEŃ - ma 30 dni; nazwany od kwitnących w tym czasie wrzosów (ang. "september" - 

siódmy; septem - miesiąc rzymski). 

PAŹDZIERNIK - ma 31 dni; nazwany od paździerzy - odpadów lnu (ang. "october" - ósmy; 

octo - miesiąć rzymski). 

LISTOPAD - ma 30 dni; nazwany od opadających liści (ang. "november" - dziewiąty; novem 

- miesiąc rzymski). 

GRUDZIEŃ - ma 31 dni; nazwany od zamarzniętej w grudy ziemi (ang. "december" - dzie-

siąty; decem - miesiąc rzymski).  



 

 

 

Byliśmy, widzieliśmy, przeżyliśmy … 

Film „Listy do M” 3 

 

Na początku listopada klasa 7 b wybrała się na film LISTY DO M 3  

 

reżyseria: Tomasz Konecki 

scenariusz: Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski 

gatunek: Komedia rom. 

produkcja: Polska 

premiera:10 listopada 2017 (Polska) 6 listopada 2017 (świat) 

obsada: Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Andrzej Grabowski, Wojciech Malajkat, Kata-

rzyna Zawadzka, Filip Pławiak ,Tomasz Karolak, Bartosz Obuchowicz  i inni 

 

"Listy do M. 3" opowiadają historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przy-

darzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wyba-

czenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek. 

 Film  działa niczym kubek herbaty z miodem i goździkami . Relaksuje i wprowadza w świą-

teczny nastrój.  Ma  w sobie wystarczająco dużo serdeczności i wdzięku, by przymknąć oko 

na  drobne niedociągnięcia. Duża w tym zasługa odtwórców głównych ról. 

Sercem filmu jest wątek Mikołaja Mela –safanduły, nieuleczalnego kobieciarza, fatalnego 

pracownika i troskliwego ojca.  Grający go Tomasz Karolak oraz partnerujący mu 9-

letni Mateusz Winek wypadają fantastycznie jako duet. Ich ojcowsko-synowskie przekoma-

rzanki, momenty czułości oraz sprzeczki to bez dwóch zdań najlepsze, najwiarygodniejsze 

emocjonalnie ustępy "Listów".  

Sprawdzone fabularne pomysły, plejada aktorów, nienaganne zdjęcia i po raz kolejny 

świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa z pewnością uplasują "Listy do M. 3" w czołówce tego-

rocznych hitów kinowych 

Oskar Zieniewicz 

Film „Emotki” i wystawa klocków „Lego” 

28 listopada klasy 4 wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. W programie był film 

w  Multikinie Galerii Jurowiecka oraz wstawa klocków „Lego”.  Z początku wydawać się 

mogło, że wystawa będzie nudna. Jednak kiedy tylko weszliśmy do środka, nie wiedzieliśmy na 

co patrzeć w pierwszej kolejności. Było tyle pięknych budowli, że aż „głowa mała”. Najwięk-

sze wrażenie robił „Titanic” zbudowany z  prawie pół miliona klocków.  Inne konstrukcje też 

robiły wrażenie. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć. Podobało nam się również miejsce do zabawy, 

gdzie były wyłożone tysiące różnych klocków. Frajda ogromna, tyle kloców dla nas do kon-

struowania!!. Spędziliśmy tam prawie 2 godziny, które minęły jak chwila. 

Film „Emotki” tez bardzo nam się podobał. Mądra, pouczająca historia o przyjaźni, poświę-

ceniu i lojalności. O tym, że  inny nie znaczy gorszy!. 

Pełni wrażeń wróciliśmy z wycieczki i już myślimy o kolejnej. Dziękujemy naszym wychowaw-

com za zorganizowanie tego wyjazdu.  

http://www.filmweb.pl/person/Tomasz+Konecki-40225
http://www.filmweb.pl/person/Marcin+Baczy%C5%84ski-132635
http://www.filmweb.pl/person/Mariusz+Kuczewski-1535620
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=30
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=42
http://www.filmweb.pl/film/Listy+do+M.+3-2017-779043/dates
http://www.filmweb.pl/person/Tomasz+Karolak-91169
http://www.filmweb.pl/person/Mateusz+Winek-1974556
http://www.filmweb.pl/film/Listy+do+M.+3-2017-779043


 

Michalina Kiluk kl.4c 

 

W ŚWIECIE ZWIERZĄT  

Kobra indyjska (okularnik), Naja naja, wąż z rodziny zdradnic 

 

Kobry żyją w Afryce i gorącej stronie Azji. Można je spotkać w różnych 

środowiskach: na pustyni, sawannie, w dżungli na polach, a nawet w pu-

blicznych parkach i przy domowych  ogródkach. Najchętniej zaszywają się 

w skalnych rumowiskach i pod stosami drewna. Czasem zajmują nory wy-

kopane przez inne zwierzęta. Wiele z nich doskonale wspina się na gałęzie drzew i często na 

swoje kryjówki wybiera obszerne dziuple. Węże te chętnie wchodzą do wody, bo bardzo do-

brze pływają. 

 

Niedźwiedź polarny – thalarctos  maritimus 

 

Jest największym i najsilniejszym z lądowych drapieżników na świecie. 

Wtapia się doskonale w pokryte śniegiem środowisko. Kolor futra może być 

zróżnicowany od białego do żółtawego, ale tak naprawdę sierść jest przezro-

czysta, tylko wydaje się biała. Przezroczysta sierść pozwala aby promienie słońca łatwiej do-

cierały do czarnej skóry zwierzęcia i ogrzewały ją. Mis z daleka wygląda jak wielka zaspa 

śnieżna. Potrafi podejść skrycie do upatrzonej foki i jednym skokiem rzucić się na nią. Wzrok 

ma nie najlepszy, za to węch doskonały. Z łatwością wyczuwa zdobycz z odległości nawet 

kilku kilometrów. Osiąga ok. 3 i pół metra długości i waży aż tonę!. Gdyby stanął na dwóch 

łapach byłby taki duży jak dwoje ludzi. Wielkie, ostre i zakrzywione  pazury niedźwiedzia 

polarnego służą nie tylko do walki i chwytania ofiary, ale także do zaczepiania się o lód przy 

wychodzeniu z wody. Jego stopy są owłosione nawet pod spodem. Jak w ciepłych kapciach 

stąpa po lodzie. Potrafi biegać tak szybko, ze z łatwością może dogonić nawet renifera. Król 

Arktyki jest też doskonałym pływakiem, może pływać z prędkością 35 km na godzinę. Ale to 

nie wszystko – włazi na krę lodową i w poszukiwaniu fok żegluje na niej nawet 80 kilome-

trów dziennie! Młode niedźwiadki mieszkają ze swoją mamą w wykopanych w śniegu ja-

mach. Gdy mają 3 miesiące wychodzą z ukrycia i uczą się polować.  

 

Piesiec, nazywany też lisem polarnym -  wspaniale radzi sobie wśród lodowej 

bieli. Niezauważony wytrwale poluje na lemingi (zwierzątka podobne do chomików), norni-

ce, zające, ptaki i ryby. W czasie srogiej zimy podąża w ślad za niedźwiedziem polarnym i 

cierpliwie czeka, aż upoluje on fokę i naje się do syta. Po takiej uczcie zawsze zostaje coś dla 

lisa. Podobno zdarza mu się tez wykradać zapasy z obozowisk podróżników i z eskimoskich 

igloo.  

 

STOPKA REDAKCYJNA 

Miesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Karpińskiego w Zabłudowie, opie-

kun – Nell Buczyńska- Kucejko, siedziba redakcji  - Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, 16-

060 Zabłudów, ulica Mickiewicza 20.  

 

 


