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GRUDZIEŃ 2017

                  Gwiazdka 

 

Dzisiaj o zmierzchu wszystkie 

dzieci,  

Jak małe ptaki z gniazd,  

Patrzą na niebo, czy już świeci  
Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 

O zimne szyby płaszczą noski  

W okienkach miast i wsi,  

Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,  

Czy już nad nami tli. 

 
 

Anioły mogą zejść do ludzi,  

Przebiec calutki świat:   

Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi  

Białych anielskich szat.  

 
Białe opłatki, białe stoły,  

Świeżych choinek las...  

Doprawdy mogą dziś anioły  

Zagościć pośród nas. 
 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci  
Nad ciszą białych dróg                                           

I zawiadomi wszystkie dzieci,  

Rys. Monika Bartkowiak                                            Że się narodził Bóg. 
 
                                                                 Drodzy Czytelnicy! 
         Witam Was bardzo serdecznie. Mamy grudzień, miesiąc pełen magii. To czas, w którym 
przywita nas zima oraz pojawi się długo oczekiwany przez każde dziecko gość.  Zawita u nas 
w domu w Wigilię i przyniesie prezenty. Każde dziecko pragnie od niego dostać nawet jakiś 
maleńki drobiazg pod choinkę.  
        Życzę Wszystkim świąt białych, pachnących, skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, radosnej atmosferze oraz dających radość, odpoczynek i nadzieję. 

Hojnego Nowego Roku, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

                                                                                        Redaktor naczelna -  Julia Suchecka 



„Słówko” str.2                             BOŻE  NARODZENIE 

Boże Narodzenie 2017 

 

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaleskich! 

             Moje wszędobylskie elfy doniosły mi niedawno, że jesteście niezwykłymi dziećmi. 

Postanowiłem więc, że napiszę do Was specjalny, świąteczny list. Pewnie co nieco o mnie wiecie, ale 

opowiem Wam trochę o sobie.  

            Nazywam się Mikołaj, niektórzy nazywają 

mnie nawet Świętym. Od wielu, wielu lat zajmuję 

się uszczęśliwianiem ludzi, zwłaszcza dzieci. 

Szczególnie dużo pracy mam zimą, podczas Bożego 

Narodzenia. Otrzymuję wtedy bardzo dużo listów 

z całego świata. Ogromnie się cieszę, że je 

dostaję. Dzieci, a nawet dorośli, proszą mnie o 

różne prezenty. Czasem są to zabawki, a innym 

razem podróże, zwierzęta albo spotkanie z idolem. 

A Wy? Napisaliście do mnie w tym roku? Mam nadzieję, że tak, bo czytanie dziecięcych listów i 

spełnianie Waszych marzeń to moje ulubione zajęcie. 

           Na co dzień w pracy pomagają mi elfy. Często są nieznośne i psocą, ale zawsze mogę na nie 

liczyć. Zajmują się głównie sortowaniem listów, pakowaniem prezentów oraz ich adresowaniem, tak, 

bym wiedział, komu dostarczyć odpowiednią paczkę. Bardzo pomocne są też moje wspaniałe renifery, 

które ciągną po niebie wypchane prezentami sanie.  

          Pewnie nie muszę Wam tłumaczyć, jak to się dzieje, że rano znajdujecie prezent w swoim 

domu. Najwygodniej mi, jeśli mogę wpaść przez komin, ale czasem korzystam też z okien. Wchodzę, 

zostawiam prezent i znikam, by zdążyć z podarunkami do wszystkich dzieci. Na szczęście noc jest 

długa, moje renifery pędzą bez wytchnienia, a elfy są bardzo sprawne. Bardzo mi miło, kiedy 

zostawiacie dla mnie jakieś słodkości. Uwielbiam 

herbatniki z cukrem oraz ciepłe mleko. Zawsze z 

przyjemnością je zjadam. 

         O Was, drodzy Uczniowie słyszałem same 

dobre rzeczy. Elfy twierdzą, że jesteście bardzo 

grzecznymi dziećmi i chętnie pomagacie tym, którzy 

tej pomocy potrzebują. Wiem też, że bardzo 

kochacie swoich bliskich. Oni też kochają Was. 

Jesteście naprawę wspaniali, obyście  zawsze byli 

tacy. 

        Życzę, aby w Waszym życiu nie zabrakło uśmiechu, niesamowitych przygód, spełnionych marzeń 

i odrobiny magii. Cieszę się, że przeczytacie mój list. Już nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam 

list od Was!  

         Pozdrawiam ciepło i świątecznie, już niedługo Was odwiedzę!  

                                                                                                    Święty Mikołaj 

 



                                         AKCJA CHARYTATYWNA                      „Słówko” str.3                                

     Boże Narodzenie to przede wszystkim czas oczekiwania, refleksji i 
spotkania z bliskimi. Z okresem Bożego Narodzenia wiąże się wiele zwyczajów, 

a przede wszystkim szczególna 
atmosfera. Można na chwilę 

zapomnieć o wszystkich 
sprawach. Ludzie wręczają sobie 

prezenty, śpiewają kolędy i 
ubierają choinki. Przez kilka dni  

w roku zapominamy o różnicach i 
podziałach, a odczuwamy 
prawdziwą magiczną aurę świąt. 

Dla większości z nas to szczęśliwy 
czas spotkań z bliskimi, ale dla 

ludzi samotnych to jednak bardzo smutny okres. Nie mają nikogo, z kim 
mogliby przełamać się opłatkiem i złożyć życzenia, więc nie zapomnijmy o nich 

w ten szczególny dzień. 
      Karolina Nowak kl. VI 

 

Nasza szkoła włączyła się  
ogólnopolską, społeczną akcję Zbiórki  

Bożonarodzeniowej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy 
AK. Polegała 

ona na 
przygotowaniu 

paczek 
świątecznych 

dla polskich dzieci z ubogich rodzin, dzieci z domów 
dziecka mieszkających na terenie Grodzieńszczyzny i 
Wileńszczyzny. Trwała w dniach od 20 listopada do 5 

grudnia. W naszej społeczności szkolnej nie zabrakło 
osób o dobrym sercu, a uczniowie na czele z panią 

Martą Miotk zadbali o zapakowanie darów i 
zawiezienie ich w miejsce zbiórki.   

W PRALNI ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA 

Ponieważ w ostatnim czasie 

pogoda jest nie najlepsza, 

łatwo wpaść w kałużę. 

Właśnie taka sytuacja 

przydarzyła się Świętemu 

Mikołajowi.  

Szóstoklasiści postanowili 

udostępnić mu swoją klasę, 

by mógł wyprać i wysuszyć 

swoje ubranie.  

 



„Słówko” str.4                                  WYCIECZKI 

W STARYM KRAKOWIE 
 

       10 listopada klasa V wraz z 

wychowawczynią panią Joanną 
Kaczmarczyk, a tydzień później klasa 

IV z panią Magdaleną Szałek  
odwiedzili klasztor benedyktyński w 

Starym Krakowie. Uczniów ugościł 
ojciec Rafał. Zwiedzili bibliotekę, w 

której znajdują się księgi sprzed wielu 

lat.  
Ponadto benedyktyn zademonstrował 

uczestnikom, na czym polega praca 
introligatora. Uczniowie klasy V mieli 

okazję własnoręcznie wykonać kronikę podróży, którą zabrali ze sobą. Na wycieczce 
mogli zobaczyć również zwierzęta, a z niektórymi nawet pobawić się.  Wyprawa była 

udana, gdyż dzieci z wielką uwagą słuchały o pracy i  życiu benedyktynów.  
                                                                        Karina Grabowska kl.V 

 

W KRAINIE BOMBEK 
 

Na początku grudnia odbyły się wycieczki 

do fabryki bombek w Koszalinie. 
Pojechały na nie przedszkolaki oraz klasy 

I – IV. Wszyscy uczestnicy mieli okazję 
zobaczyć, jak wykonuje się te piękne, 

szklane ozdoby choinkowe. Dzieci 
malowały je klejem, a potem sypały na 

nie brokat. Możemy je podziwiać na 
choince w naszej szkole. Każdy dostał 

bombkę ze swoim imieniem. Cieszcie się, 

że macie takie ozdoby. Pomyślcie, jakby 
Wasza choinka bez nich wyglądała?  

                                                                                                           Maja Paul 
 

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 
 

W dniu 22 listopada 2017 roku w 

Centrum Lekkoatletycznym w 
Słupsku rozegrany został event 

międzyszkolny w ramach programu 
sportowego „Lekkoatletyka dla 

każdego”. Naszą szkołę godnie 
reprezentowali uczniowie klas I - III 

pod opieką pani Jolanty Adamskiej i 
Barbary Kardaś. Za udział we 

wszechstronnym wieloboju 

lekkoatletycznym otrzymali puchar 
dla szkoły. Za wyjątkową waleczność, 

godną naśladowania sportową postawę każdy z uczestników dostał pamiątkowy 
dyplom i medal. Nasi milusińscy bawili się wyśmienicie w towarzystwie rówieśników z 

innych szkół oraz znanych sportowców. 
 

 



                                        Z ŻYCIA SZKOŁY                               „Słówko” str.5 

Mówimy  NIE papierosom – akcja profilaktyczna 

W ramach profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole została 

przeprowadzona akcja mająca uświadomić wszystkim, na 

czym polegają zgubne skutki palenia papierosów. 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VII za namową 

wychowawców przygotowali plakaty i hasła przeciwko 

paleniu. Prace wyróżniały się estetyką i pomysłowością. 

Zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.  

Pamiętajmy, że 

uzależnienie od nikotyny 

ma bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia 

młodego człowieka. Ze względu na bierne palenie cierpi 

nie tylko sam palacz, ale również jego otoczenie.     

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono 

dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 

2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo 

wcześniej. 

W naszej szkole - jak co roku - święto pluszowego 

misia było obchodzone bardzo szczególnie. Tego 

dnia najmłodsi uczniowie przynieśli swojego 

najmilszego pluszaka. Nic więc dziwnego, że w 

klasach i na korytarzu zrobiło się kolorowo i 

miękko. Nie zabrakło także Kubusia Puchatka i jego 

brata bliźniaka. 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 

Uczniowie klas II, III i VII podczas zajęć matematycznych oraz naukowo - technicznych 

z wykorzystaniem eksperymentów.  



„Słówko” str.6                               NASZE SUKCESY                         

Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze, w naszej szkole każdy może odnieść mały lub 

większy sukces. W listopadzie i w grudniu wiele się wydarzyło. Nie zabrakło nas w przeglądach 

wokalnych i festiwalach w Słupsku oraz Sopocie. Byliśmy  także na konkursie recytatorskim w 

Objeździe oraz wzięliśmy udział w zmaganiach plastyków. Ale to nie wszystko! Właściwie 

każdego dnia mieliśmy okazję odnotować drobne zwycięstwa, które przynosiły nam i 

nauczycielom sporo radości. 

I tak w ostatnim czasie odnieśliśmy sukcesy, które zasługują na szczególne uznanie: 

- Roksana Garbolińska otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim 

Konkursie Wokalnym „Piosenki o Polsce” w Sopocie oraz I miejsce 

podczas Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina” w 

Słupsku; 

- zespół „Wiolinki” zajął II miejsce podczas Pomorskiego Festiwalu 

Piosenki Marynistycznej „Marina” w Słupsku; 

- zespół „Mini Wiolinki”  zajął  III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

„Śpiewajmy kolędy” w Słupsku; 

- pani Mariola Wólczyńska otrzymała Nagrodę Specjalną prezydenta 

Miasta Słupska dla najlepszych instruktorów; 

- Kacper Bokacz zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji i 

Pieśni Patriotycznej w Objeździe; 

- Radomir Sokołowski zdobył III miejsce w Powiatowym Konkursie 

Poezji i Pieśni Patriotycznej w Objeździe; 

- Lena Adamczewska zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym „Wspólne chwile z rodziną”; 

- Dominika Leszczyńska  pokonała niechęć do nauki, wykazuje się kulturą i aktywnością 

podczas lekcji; 

- klasa V najbardziej spośród innych przestrzega zasad przygotowania do lekcji wychowania 

fizycznego – wszyscy noszą białe koszulki; 

Wszystkim wymienionym osobom gratulujemy sukcesu.                 Opracował Jakub Nowak 

 

                 HUMOR SZKOLNY   
Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią u 

dziadków. 

Przed pójściem spać klękają przy łóżkach i  

modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła 

głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz 

DVD. 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go, 

mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest ! 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na prezent pod choinkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty !!! 

- No wiesz! Przecież to super prezent ! Dzięki 

tej trąbce zarabiam codziennie złotówkę ! 

- Jak to? W jaki sposób? 

- Tata mi daje. Żebym przestał trąbić ! 

 
Kolega pyta Fąfarę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem,  udało mi się kupić stojak. 

 

    Wyszukała Aleksandra Schutta                     
Gazetka  Szkoły Podstawowej w Zaleskich 
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