
Szkoła Podstawowa im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich 

       Słówko                                                   

GRUDZIEŃ 2015 

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni… 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy 

wspólnym stole, 

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… 

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia… 

To noc wyjątkowa… Jedyna… 

Niepowtarzalna… Noc Bożego Narodzenia. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu gazetki 

szkolnej. Święta zbliżają się wielkimi krokami! Z tej okazji, w 

imieniu swoim i całej redakcji, chciałbym złożyć Wam wszystkim 

życzenia Świąt przepełnionych radością i miłością, niosących 

spokój i odpoczynek.   

      Pamiętajcie o tym, aby przygotować jedno nakrycie więcej- 

dla wędrowca, który nie ma z kim spędzić świąt. To tradycja 

wyniesiona z mojego domu - według mnie – piękna. Oczywiście 

życzę Wam bogatego Mikołaja, a w Nowym Roku niech spełnią 

się wszelkie Wasze marzenia, niech 2016 będzie pełen optymizmu, 

wiary i szczęścia.  

                                       Redaktor naczelny – Kacper Bokacz                                                                                                         
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Święta tuż, tuż … 

Pyszne wypieki mamy,  prezenty, choinka,  kolędy i to 

wszystko w ten jeden wyjątkowy dzień w roku!  

W związku z  magicznym czasem, który niebawem 

zagości w naszych domach, opowiem Wam o wybranych 

przeze mnie tradycjach, które towarzyszą nam w tym 

niesamowitym świątecznym dniu!  

 

Sianko pod obrus  

Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym 

będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i 

siano, na którym leżał po urodzeniu. 

Pierwsza gwiazdka 

Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne 

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej 

stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki powierz 

dzieciom. 

Modlitwa 

Kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg 

św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.  

Świeca bożonarodzeniowa jest najbardziej wymownym symbolem przychodzącego do nas Jezusa, a 

zarazem znakiem świadectwa wiary chrześcijańskiej wobec dzieci, rodziców, krewnych, przyjaciół i 

wszystkich odwiedzających dom.  

Dzielenie się opłatkiem 

Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle, co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki 

kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. To znak 

jednoczenia się z bliskimi w ten cudowny okres świąt. Opłatek jest symbolem pokoju, dlatego łamiemy go i 

życzymy sobie jak najlepiej w wigilijny wieczór. 

12 potraw 

Na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być 

dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. 

Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony barszczyk z uszkami, zupa 

grzybowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i 

grzybami, kulebiak, kompot z suszonych owoców.  

Choinka 

Ubierana zazwyczaj 23 grudnia lub w dzień wigilijny. Kiedyś były to przystrojone snopy 

siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 

sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. 

Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej 

szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, 

które prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka 

zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin 

Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po 

pojawieniu się pierwszej gwiazdki. 

Śpiewanie kolęd  

Pieśni opisujące narodziny Chrystusa i podkreślające znaczenie tego wydarzenia dla ludzi śpiewano już w 

średniowieczu. Niektóre kolędy mają po kilkaset lat. Najstarsze z nich to m.in. "Anioł pasterzom mówił" (XVI w.), 

"W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy śliczna Panna" (XVII w.).  

                                                                                                                                                           Łukasz Bartyzel                                                                                                                                                                                                                                   

 

                

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2955&w=choinkowe&s=5034
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KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

      Tradycją stało się już, że jesienią Szkoła 

Podstawowa w Objeździe organizuje konkurs 

Poezji i Pieśni Patriotycznej. Okres ten sprzyja 

zadumie i refleksji, przywołuje z pamięci 

bolesne wydarzenia z historii naszego narodu. 

Wiersze i pieśni powstałe w tych trudnych 

czasach są częścią naszej kultury i są wyrazem 

myśli i marzeń Polaków. W bieżącym roku 

konkurs odbył się 28 listopada. Uczestniczyli w 

nim uczniowie ze szkół Gminy Ustka. W 

kategorii „recytacja” II miejsce zdobył Kacper 

Bokacz, zaś w kategorii „śpiew” – II miejsce 

otrzymała Roksana Garbolińska. Pozostali 

recytatorzy i soliści z naszej szkoły mimo 

pięknych prezentacji nie zostali docenieni przez jury, a szkoda…                                Kacper Bokacz                                                                   

 

„ ŚPIEWAJMY KOLĘDY” 

        11 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

w Słupsku odbył się Wojewódzki Konkurs „ 

Śpiewajmy kolędy”. Naszą szkołę reprezentowały  

„Wiolinki”. Pięknie zaśpiewały  pastorałkę „ Gloria”, 

dlatego ich występ został wyróżniony.  

      Oprócz zespołu, pani Mariola przygotowała  

jeszcze dwie solistki: Roksanę Garbolińską (kl.IV) i 

Arlettę Rękawek (kl.I). I choć ich anielskie głosy 

zostały zauważone przez jury, to nie udało się im tym 

razem zdobyć  żadnej nagrody. 

 

 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
Na początku grudnia odbyło się w naszej 

szkole „Pasowanie na czytelnika”. Dla 

pierwszaków wystąpiły dzieci z klasy trzeciej, 

przebrane za postaci z książek. Można wśród 

nich było rozpoznać takie postaci jak np. 

Skrzaty, Koziołek Matołek, Czerwony 

Kapturek, Kot w butach czy Kopciuszek. 

Była też tam Królowa Książka, która uczyła 

dzieci, czego nie wolno z książkami robić. 

Przy rozwiązywaniu zagadek dzieci miały 

mały problem, ponieważ zamiast "księgarnia" 

mówiły "bibliotekarka". Pomyliła się też pani 

przy rozdawaniu dyplomów, która na Arletę 

powiedziała Amelka. Ale każdy człowiek ma prawo się pomylić. Po ślubowaniu i rozdawaniu dyplomów 

dzieci udały się do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć swoje pierwsze książki.     

                                                                                                                                       Wiktoria Bieniek                                     
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„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” 

   

          16 grudnia  2015 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pod 

hasłem: „Nie jestem sam, ja książkę mam”, w której wzięły udział wszystkie klasy, począwszy 

od pierwszej. Uczestnicy włożyli bardzo dużo pracy, by zaprezentować się jak najlepiej. Każda 

grupa miała bardzo trudne zadanie do wykonania.  Klasy od I – IV przedstawiły ciekawe 

pomysły związane  z ulubioną książką,  natomiast klasa V zaprosiła nas na konferencję prasową 

poświęconą ilustracjom do lektury „ Hobbit, czyli tam i z powrotem.” Klasa 6 wykonała grę 

planszową na podstawie książki ,,Opowieści z Narnii''. Nie było to łatwe, a jeszcze trudniejsze 

okazało się przeprowadzenie gry na forum szkoły. Niemniej jednak zachęcamy szóstoklasistów, 

by się nie zniechęcali  i  udostępnili ją  młodszym do rozegrania na języku polskim lub świetlicy. 

        Gratulujemy wszystkim wspaniałych 

pomysłów i zachęcamy do sięgania po 

książki, a trzeba dodać, że w ostatnim czasie 

ich liczba w naszym szkolnym księgozbiorze 

znacznie wzrosła. 

                                                                              

         Krystian Śmigielski i Kacper Bokacz 
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               Praca nagrodzona w plebiscycie szkolnym na najciekawsze opowiadanie twórcze. W 

głosowaniu wzięli uczniowie klas I – VI obecni na prezentacji książki „ Piątka z Zakątka” 

przygotowanej przez czwartoklasistów. Autorem pracy jest Krystian Śmigielski. 

 

Rozdział XXI 

Wycieczka w kosmos 

      W naszej szkole ogłoszone konkurs plastyczny pt. „ Rakietą 

w kosmos”. Za zadanie  mieliśmy wykonać w grupach rakietę. 

Technika pracy była dowolna. Dla zwycięzców przewidziano 

wycieczkę w kosmos.  

       Postanowiliśmy, że spróbujemy swoich sił i razem z naszą 

bandą zrobimy rakietę. Miesiąc później ogłoszono wyniki. Ku 

naszemu zaskoczeniu zostaliśmy zwycięzcami konkursu. Nasza 

radość była ogromna, cały dzień nie mogliśmy uwierzyć w 

szczęście, które nas spotkało. Wycieczka miała się odbyć za 

tydzień. Codziennie zaglądaliśmy do kalendarza, aż w końcu 

nadszedł ten upragniony dzień.  

        Rodzice spakowali nam pełne plecaki, ale byliśmy tak 

podekscytowani, że nawet nie zwróciliśmy uwagi, że są bardzo 

ciężkie. Gdy dojechaliśmy na miejsce, wyskoczyliśmy z samochodu jak z procy. Czekał już na 

nas pan, który poprowadził nas w kierunku – jak myśleliśmy – rakiety, którą polecimy w 

kosmos. 

Wkrótce zobaczyliśmy tabliczkę z napisem: „ Wycieczka w kosmos”. W środku ujrzeliśmy tylko 

trampoliny, kulki, basen z gąbkami, oraz sufit pełen gwiazd. To wszystko przypominało kosmos, 

ale kosmosem nie było. W dodatku nie widzieliśmy żadnej rakiety. Spytaliśmy więc, gdzie 

znajduje się wyrzutnia? Mężczyzna ze zdziwioną miną dał nam do zrozumienia, że nie wie, o 

czym mówimy. Powiedział, że możemy korzystać ze wszystkiego przez cały dzień i życzył nam 

udanej zabawy. Po chwili zrozumieliśmy, że musieliśmy źle przeczytać ogłoszenie o konkursie, 

stąd całe nieporozumienie.  

           Po wycieczce byliśmy rozczarowani. Nie powiem, bawiliśmy się  dobrze, ale nie tego się 

spodziewaliśmy. Byliśmy pewni, że przeżyjemy przygodę życia. Jak się później okazało, rodzice 

od początku wiedzieli, jaką przewidziano nagrodę. Nie wyprowadzali  nas z błędu, ponieważ 

mieli przy tym niezły ubaw. Gdy po powrocie zobaczyli nasze miny, o mało nie pękli ze 

śmiechu. W końcu i my zaczęliśmy się śmiać. Po tym dniu rozczarowania, a zarazem pełnego 

wrażeń,  zrozumieliśmy jedno – czytać należy uważnie i ze zrozumieniem. 

                                                                                                       Krystian Śmigielski 

            

ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWA 
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PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 

          W listopadzie w  Szkole Podstawowej w Zaleskich odbyła się impreza przygotowana  dla 

uczniów klasy I -  „Pasowanie na świetliczaka”.  Organizatorem uroczystości była pani Joanna 

Browka, która bardzo starała się, aby przedstawienie udało się, a pierwszaki dobrze się bawiły. 

Na początku przedstawienia dzieci wyrecytowały krótkie wierszyki. Dziewczynki z klasy III 

zaśpiewały kilka ładnych piosenek, a  następnie pani prowadząca zadawała dzieciom pytania. 

Odpowiedzi na nie stały się hasłem krzyżówki. Wszyscy bawili się świetnie!   Marlena Skorupska 

       

HUMOR 

SZKOLNY    

Mama do dziecka: 

-  Kto cię nauczył przeklinać ?! 

-  Święty Mikołaj. 

-  Jak to !? 

- W nocy wszedł z prezentem do 

mojego pokoju, uderzył się w biurko i 

zaczął przeklinać. 

                                               ☺ 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

”Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii zimowych”. 

☺ 

Policjant mówi do psa:   

- Daj głos.  

A na to pies: 

- A co to Wigilia?                                                ☺ 

 

W zeszłym roku w noc wigilijną gospodarz wszedł do obory, popatrzył 

na krowę i mówi : 

- Powiedz coś! Podobno w tę noc zwierzęta mówią po polsku ? 

- A krowa na to : 

- Nie umiem po polsku. Jestem rasową holenderką. 

☺ 

Jaka jest maksymalna prędkość tych sań ?- pyta jeden Mikołaj drugiego 

Mikołaja. 

- Dwieście pięćdziesiąt. 

- Co, ten grat ma jechać dwieście pięćdziesiąt kilometrów na godzinę?! 

- Nie, na dobę.                                                                                                   Wyszukał Kacper Bokacz 
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