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                               ŚWIĘTY MIKOŁAJ  

                                
                                

WE WŁOSZECH 

          We Włoszech na długo przed Świętym Mikołajem prezenty rozdawała złośliwa i brzydka wróżka- Befana. Dzieci oczekują 

prezentów od Befany w noc z 5 na 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Befana jest staruszką z długim, zakrzywionym nosem. Ubrana 

jest w postrzępione i brudne rzeczy. Głowę ma przewiązaną szalem lub chustką. Lata na miotle, wchodzi do domów przez komin i 

zostawia w skarpecie prezenty. Dzieci, które chcą się jej przypodobać, powinny zostawić na stole przed snem mandarynkę lub 

pomarańczę. Dzieciom mówi się, że jeżeli nie będą grzeczne, to wiedźma Befana włoży im do świątecznej skarpety węgiel, popiół, 

cebulę lub czosnek. A jeśli chodzi o Świętego Mikołaja – Babbo Natale, to on przynosi prezenty w pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia. 

WE FRANCJI 

           Dziadek z białą brodą Pere Noel, którego imię przetłumaczyć można jako „bożonarodzeniowy ojciec”, nie jest katolickim 

świętym. To postać zupełnie świecka, zadomowiona na Sekwaną od początku XX wieku. Francuzi bowiem starają się zdecydowanie 

oddzielić obyczaje religijne od świeckich. Jeszcze niedawno ubrany w niebieski płaszcz Pere Noel przynosił prezenty 6 grudnia 

dzieciom we Francji. Obecnie przychodzi  w święta Bożego Narodzenia w czerwonym stroju. Prezenty wkłada do wyczyszczonych 

bucików. Najbardziej znaną postacią we Francji w okresie bożonarodzeniowym jest jednak św. Marcin- to on rozdaje prezenty 

dzieciom. Dzień świętego Marcina zapoczątkowuje cały okres bożonarodzeniowy. Jest on bardzo znany w tym kraju. Dzieci nie mogą 

się doczekać jego przyjścia. Według legend pomagał on ludziom potrzebującym, biednym. Podobno, kiedyś zgubił osła, spacerując 

po wydmach. Nie umiał go odszukać. Na szczęście pomogły mu w tym dzieci. Znalazły osła, a w nagrodę, św. Marcin podarował im 

ciasteczka. Były to ośle bobki, które święty zamienił w pyszne smakołyki. Obecnie na pamiątkę tego zdarzenia rokrocznie dzieci 

zabierają na wydmy lampiony, a następnie wraz ze św. Marcinem udają się na ulice miast. Tam dostają pyszne bułeczki. 

                                                             

W NIEMCZECH 

           W Niemczech 6 grudnia dzieci wystawiają but przed drzwi lub przy łóżku, bo przychodzi do nich Mikołaj zwany przez nich 

świątecznym gościem- Weihnachtsmann. Przychodzi do nich dwa razy w roku: 6 grudnia wkłada upominki do ustawionych przy 

łóżku bucików oraz w Wigilię ( Heilige Nicolaus), układając prezenty pod choinką. We wszystkich piekarniach i cukierniach można 

zobaczyć specjalne wypieki ze słodkiego ciasta z wizerunkiem Mikołaja. W Niemczech Mikołaja uważa się także za patrona uczniów, 

bo według legendy troje z nich zabił okrutny drwal. Mikołaj przywrócił ich do życia i obdarował prezentami. W szkołach 

organizowane są przedstawienia, a zajęcia są luźniejsze. 

         

W HISZPANII 

         W Hiszpanii istnieje tradycja Świętego Mikołaja – Babbo  Natale, jednak nie przynosi on 6 grudnia prezentów. Rzadko także w 

Hiszpanii kładzie się pod choinkę prezenty. To Trzej Królowie przynoszą je z 5 na 6 stycznia. W przeddzień Trzech Króli- 5 stycznia 

w miastach urządzone są wielkie parady uliczne, których głównymi bohaterami są Trzej Królowie jadący na udekorowanych 

powozach. Według legendy, przybywają ze Wchodu i przywożą dzieciom prezenty. Wieczorem dzieci wystawiają w ogrodzie lub na 

balkonie miseczki z wodą dla wielbłądów i poczęstunek, a obok stawiają buty. Następnego dnia rano widzą miseczki puste, a buty 

pełne prezentów. Dla niegrzecznych dzieci Trzej Królowie przynoszą węgiel.  

 

                                                                                W  USA                                                                                                                                                                                                       

           Po pierwsze, amerykański Santa Claus, czyli Święty Mikołaj na pewno nie będzie miał okazji do skosztowania karpia ani 

śledzika, o kluskach z makiem nie wspominając. Amerykanie bowiem... nie obchodzą Wigilii!. W nocy z 24 na 25.12 Santa Claus w 

krótszym od europejskiego Mikołaja kożuszku przynosi prezenty. Tradycyjnie czeka na niego szklanka mleka i ciasteczka. 

Amerykańskie dzieci muszą zatem wykazać się większą cierpliwością, bo dopiero rano 25 grudnia mogą rozpakować prezenty, na 

które tak długo czekały. Dla większości Amerykanów to one stanowią kwintesencję Świąt. 

 

W   WIELKIEJ BRYTANII 

                    Święty Mikołaj w Anglii, nazywany tak jak w USA Santa Claus,  nie ma zwyczaju stresowania dzieci odśpiewywaniem 

piosenek i recytowaniem wierszyków- wchodzi w nocy przez komin (kominki do tej pory znajdują się w większości angielskich 

domów), a prezenty wkłada w specjalne skarpety (christmas stockings) przygotowane przez dzieci. Większe prezenty układa 

oczywiście pod choinką. Prezenty zostawione przez Mikołaja są bardzo celebrowane. Każdy prezent jest otwierany indywidualnie, po 

otwarciu kilku prezentów następuje przerwa na herbatę, po czym otwiera się kolejne kilka prezentów- podsumowując- procedura taka 

trwa nieraz cały dzień.  

p. ALEKSANDRA  KOTRYS,   p. URSZULA  ZAMORSKA 
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                            BOŻE NARODZENIE 

   Boże Narodzenie inaczej Narodzenie Pańskie w 

tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające 

narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to uroczystość 

liturgiczna, która odbywa się co roku 25 grudnia. 

Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 

trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem.  

    W niektórych kościołach chrześcijańskich święta 

Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 

poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa –

Wigilii (wieczorem 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką.          

W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych 

regionach kraju jest to post ścisły). 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. 

W nocy, najczęściej 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 chrześcijańską). 

W krajach o tradycji katolickiej pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. W większości 

krajów wolny od pracy jest również drugi dzień Bożego 

Narodzenia. Symbole  Bożego Narodzenia mają swoje 

źródło w wierzeniach 

pogańskich. Choinka od wieków była 

podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. 

Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, 

a jemioła do praktyk okultystycznych. Wigilia świąt Bożego 

Narodzenia nie jest świętem, ale w polskiej obyczajowości    

i tradycji jest, począwszy od uroczystej kolacji, dniem 

obchodzonym świątecznie i powszechnie uważanym za 

najbardziej rodzinny dzień w roku (w wielu krajach nie ma aż 

takiego znaczenia). W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej                        

i protestanckiej pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym   

od pracy. W większości krajów (w tym w Polsce) wolny od pracy jest 

również drugi dzień Bożego Narodzenia . 

                                                                              Sara Felińczak 6c 
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 RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI  

11 listopada - data bliska sercu każdego Polaka. 

Po 123 latach niewoli naród nasz odzyskał wolność. Młode państwo budowało 

swoją niezależność, borykając się z trudnościami. Charyzmatyczną osobowością     

z tamtych lat był Marszałek Józef Piłsudski. 

We Wrocławiu od 12 lat organizowana jest Radosna Parada Niepodległości dla 

upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia. 

Uczniowie naszej Szkoły kolejny raz biorą udział w biało-czerwonym pochodzie. Przystrojeni w biało– 

czerwone kotyliony i wstążki, niosąc narodowe flagi, ruszyliśmy spod szkoły pod opieką rodziców i pań : 

Anny Chocaj i Beaty Zysiak-Christ. Po uroczystym apelu na pl. Gołębim ruszyła XIII Parada Niepodległości 

przez ul. Kazimierza Wielkiego, pl. Dominikański, ul. Wita Stwosza. Prowadziły ją dwa wojskowe hammery, 

za nimi dorożka z Marszałkiem Józefem Piłsudskim i Prezydentem Dutkiewiczem. Uczniowie wrocławskich 

szkół maszerując, zamanifestowali swój patriotyzm. Każda szkoła starała się wyróżnić i tak zobaczyliśmy : 

kilku Marszałków, Białe Orły, żołnierzy, bociany, powstańców i sanitariuszki. 

Wrocławianie witali radośnie przechodzących ulicami uczniów. Pochód obserwowała też nasza pani 

Dyrektor, Bogumiła Kopacka- Gajec, wypatrując, jak świętują jej podopieczni. 

Wszystkim uczniom biorącym udział, którzy wykazali się patriotyczną postawą, składam gorące 

podziękowania.    

Anna Chocaj - nauczyciel historii i społeczeństwa 

                                                                                                                                                                             

                                                                                



          FOTOREPORTAŻ Z OBCHODÓW ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  



   WIERSZE  LAUREATÓW   KONKURSU  LITERACKIEGO             

      

                     „NASZ  PATRON”  

 

                           

 
Władku, Władku                                                                                             
Czemu chcesz nas opuścić? 
W tej zimnej wojnie. 
Nie poddawaj się. 
Walcz dzielnie niczym lew. 
Jeśli zrobi Ci się smutno, 
Serce zacznie wypełniać się lodem. 
Otuchy Tobie dodamy tą pieśnią 
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”… 
Choć to są trudne czasy, 
Przeżyjemy je razem. 
Więc co mamy robić, walczyć? 
Czy też żyć bez honoru? 
Nie poddawaj się, Władku, 
Bo cały naród za Tobą pójdzie. 
I nikt nie będzie śpiewał 
Tej magicznej pieśni 
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”… 
 
Bartek Hołyński kl. V d - III miejsce 
 
WĘDRÓWKA 
Choć każda rana bolała 
On zła nie uląkł się 
Wytrwale szedł przez życie 
Choć los mu figle płatał 
On nad swoim losem 
Ani razu nie zapłakał 
Odważny patriota 
Z wolą silną jak skała 
A wielka radość serca nasze by ogarniała 
Gdyby oprawcy 
Hańbą splamieni 
Nie kazali mu ginąć wśród płomieni 
I choć wiele niewinnej krwi się przelało Bieli 
jego serca nie splamiło 
Nie pozwolił na to,  choć było mu źle 
 A przy nim pozostały one 
Barwy biało-czerwone  
 
Matylda Wilkosz kl. V d - I miejsce 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WSPOMNIENIE 
 Kiedy serce zabiło Ci po raz ostatni 
Gdy straciłeś swą siłę 
Gdy ogień spalał Cię powoli 
Ostatnia myśl o Polsce uleciała  
Wraz z ostatnim tchnieniem Twym 
Nie zastanawiałeś się, czy było warto 
Może byś jeszcze żył 
Ty walczyłeś do ostatniej kropli krwi 
By wygrać, by odzyskać wolność! 
A śmierć i tak Cię spotkała 
W obozie, w potwornym Mauthausen 
 
 Sara Felińczak kl. VI c - II miejsce 
 

 Rozpacz już dogoniła mnie 
Dusza ma uciec chce. 
Gdy nad tym myślę, 
Umieram w głębi serca. 
Tęsknię przede wszystkim za  życiem, 
Za radością, matką, szczęściem. 
Poszedłem w bój, aby ratować nasz naród, 
Lecz oto tu 
Niedługo przyjdzie po mnie śmierć, 
 Z którą muszę się pogodzić. 
Zawsze oddany Ojczyźnie, 
 Zawsze będę pamiętał  
O tych najwspanialszych chwilach, 
Które przeżyłem  
W moim krótkim życiu 
 
Tsevelmaa Dashtseren kl. VI c - II miejsce

                                                                                                    ORGANIZATOR  KONKURSU    P. JOANNA  ZMYŚLONA                             



WYSTAWA KONKURSOWA UCZNIÓW KL. I – III 

 

       „ NASZ PATRON – WŁADEK  ZAREMBOWICZ” 
 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Warto o tym wiedzieć … 

        Na początku tego roku szkolnego czytaliśmy fragmenty książki Wiesława   A. Lasockiego  pt. „Wojtek spod Monte 

Cassino”. Zainteresowałem się tą książką, bo też mam na imię Wojtek. Niedźwiedź Wojtek trafił do polskiej armii jako mały 

niedźwiadek. Jego mamę zabili myśliwi. Żołnierze kupili go od chłopca, który pochodził z Persji (dzisiejszy Iran). Zapłacili za niego dwa 

tumany (perskie pieniądze). Na początku żołnierze karmili misia skondensowanym mlekiem zmieszanym z ciepłą wodą. Wojtek 

mieszkał razem ze swoim opiekunem w namiocie, ale bardzo się smucił, gdy zostawał sam. Później swobodnie już poruszał się po 

obozie. Bardzo lubił jeździć w kabinie ciężarówki. Pod Monte Cassino pomagał żołnierzom nosić amunicję. Był ich ulubieńcem,                 

a oni się nim chętnie opiekowali.   Po wojnie trafił do ZOO w Edynburgu w Szkocji, gdzie odwiedzały go dzieci i dawni przyjaciele. 

Wojtek, kiedy słyszał  język polski, to się ożywiał, jakby mówiono w jego ojczystym języku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej                     

o przygodach niedźwiedzia Wojtka, przeczytajcie książkę „Wojtek spod Monte Cassino” lub obejrzyjcie film „Wojtek, niedźwiedź, który 

poszedł na wojnę”.                                                                                                          

 

                                                                                                                                            Wojtek Draguła  kl.3c 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie ! 
Znowu się spotykamy. Już trzeci miesiąc chodzimy do naszej Szkoły. Czas spędzony w zerówce nigdy nie 

jest stracony. Podczas zajęć odkrywamy świat i poznajemy siebie nawzajem. 

W dniu 14 listopada byliśmy w Multikinie Arkady na filmie pt. „Pudłaki”. Przed seansem odbyła się uroczystość 

z okazji Święta Edukacji Narodowej, podczas której wierszyk recytowała również nasza koleżanka Zosia. 

 

 

 

 

 

Ostatnio na zajęciach z języka angielskiego poznaliśmy 

zabawy związane z Halloween - świętem hucznie 

obchodzonym w USA  i Wielkiej Brytanii.  

Na zajęciach muzycznych  z  p. Karoliną zamienialiśmy się  

w ziarenka, a nawet w kamienie… 

a nawet w kamienie…   

…  intensywnie pracowaliśmy, poznając nowe piosenki i zabawy 

muzyczne. 
Opracowała: p. IWONA RYCZEK 

Ciąg dalszy 

nastąpi. Do 

zobaczenia 

wkrótce!  



 

1.Nazwisko jednego z autorów książek o Mikołajku                                                                                 

2.„Zwiadowcy. Księga 2  ………… most.”Johna Flanagana                                                                                                                          

3.Imię autorki serii książek „Zaopiekuj się mną”                                                                                                         

4.Nazwisko autorki książki „Nasza mama czarodziejka”                                                                                                     

5.Imię kolegi  Karolci z książki Marii Kruger                                                                                                                  

6.Imię autorki książki „Masło przygodowe”                                                                                                                

7. „O psie, który jeździł ……….”                                                                                                                                         

8. Jan …………… - autor wielu wierszy dla dzieci m.in. „Na straganie” i  „Skarżypyta”                                         

9. „Mania, czy ……” książka Ericha Kastnera o siostrach bliźniaczkach                                                                             

10. Andrzej ………… - autor serii książek „Magiczne drzewo”                                                                             

11.Imię małej siostry Ollego z książki Astrid Lindgren                                                                                                           

12. Imię psa z serii książek „Martynka” autorstwa Gilberta Delahaye                                                                         

13.Kim był Kajtek z książki „Kajtkowe  przygody” ?                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                               

                                    KRZYŻÓWKA DLA KLAS 1-3              
Rozwiąż krzyżówkę, wypełnij drukowanymi literami kartkę poniżej, wytnij ją i zanieś do 

biblioteki szkolnej do dnia 10.12.2014r. Wyniki zostaną ogłoszone do 12.12.2014r.   

POWODZENIA!!! 

   Imię:……………………………………. Nazwisko:………………………….. 

   Klasa:……..  Wychowawca:……………………………………….. 

   Hasło:……………………………………  

Zwycięzcami poprzedniej krzyżówki zostali:  Mikołaj Antoniewicz  kl. 5d, Filip 

Firman  kl. 5d, Agnieszka Zdych  kl. 4c i wyjątkowo  Karolina   Skalik  kl. 2a              

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do Biblioteki Szkolnej ! 

 



AKTUALNOŚCI  SPORTOWE 

( LISTOPAD 2014 ) 

W XI Zimowych Mistrzostwach Zagłębia Miedziowego w pływaniu, które odbyły się w dniu  8.11.2014 r. w Legnicy 

wystartowało 62  uczniów z klas: IV, V i VI pływackich, którzy  zdobyli  19 medali. 

                     Złote medale zdobyli: 

                                - Oliwia Sikorska: 50m st. klasycznym 

                                - Aleksy Caliński: 50m st. dowolnym, 50m st. klasycznym i 100m st. zmiennym 

                                - Krystian Węgrowski: 100m st. klasycznym;      - Hanna Ciszyńska: 50m st. motylkowym. 

Srebrne medale zdobyli: 

                                - Oliwia Sikorska: 50m st. dowolnym, 50m st. grzbietowym, 100m st. zmiennym 

                                - Aleksy Caliński: 50m st. grzbietowym              - Inga Olejnik: 50m st. motylkowym 

                                - Michał Doroba: 200m st. zmiennym 

Brązowe medale zdobyli: 

                                - Oliwia Kohl: 100m st. grzbietowym            - Filip Ferenc: 100m st. grzbietowym  

                                - Michał Doroba: 100m st. klasycznym         - Justyna Borowiak: 50m st. klasycznym 

                                - Jakub Musiał: 50m st. motylkowym            - Milena Krupa: 100m st. zmiennym 

                                - Joanna Baj: 50m st. motylkowym. 

                   Aleksy Caliński w kategorii 10 latków został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw. 

Trenerami uczniów, którzy startowali w tych zawodach,  są: Dorota Serafin, Artur Borowiecki i Jacek Lelewski. 

W dniu 18.11.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 50 odbyła się  I edycja   XXIX Dolnośląskiej Ligi Pływackiej klas VI. 

                                 2 miejsce w konkurencji 50m st. klasycznym zajął Krystian Węgrowski; 

                                 3 miejsce w konkurencji 100m st. motylkowym zajęła Joanna Baj. 

       Trenerem uczniów jest pan Jacek Lelewski. 

W dniu 22.11.2014 r. w naszej Szkole odbyła się I edycja  XXIX Dolnośląskiej  Ligi Pływackiej klas V. 

                                 2 miejsce  w konkurencji 50m st. motylkowym zajął Aleksy Caliński. 

        Trenerem klasy V b jest pan Artur Borowiecki. 

Na basenie Szkoły Podstawowej nr 50 w dniach 27-28.11.2014 r. odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i 

Wszechstronności Stylowej w Pływaniu. 

     Michał Doroba zajął 2 miejsce na dystansie 800m st. dowolnym oraz 6 miejsce w konkurencji 200m st. 

zmiennym,  również 6 miejsce w tej samek konkurencji zajęła  Oliwia Kohl. 

Trenerami uczniów, którzy wystartowali w tym sprawdzianie są Jacek Lelewski i Artur Borowiecki. 

W dniu 29.11.2014 r. w Dzierżoniowie pod  patronatem Burmistrza pana Marka Pioruna, odbyły się Andrzejkowe Zawody 

Pływackie w kategorii dzieci 7-9 lat. Z naszej Szkoły wystartowało 48 uczniów, którzy indywidualnie zdobyli 16 medali,      

a w klasyfikacji drużynowej  I miejsce i puchar Burmistrza Dzierżoniowa. 

  Złote medale zdobyli: 

     - Wiktoria Kowalczuk: 25m st. motylkowym          - Kalina Stawarz: 50m st. grzbietowym 

     - Miłosz Frankowski: 25m st. motylkowym 

     - Jan Karkulowski: 50m st. grzbietowym, 50m st. klasycznym    - Supianek Oliwier:25m st. grzbietowym. 

  Srebrne medale zdobyli: 

     - Wiktoria Kowalczuk: 50m st. dowolnym               - Diłaj Paweł: 50m st. dowolnym 

     - Kadej Bartosz: 25m st. grzbietowym, 25m st. dowolnym;- Aleksander Wojsław: 50m st. grzbietowym. 

  Brązowe medale zdobyli: 

     - Piotr Protasiewicz: 50m st. klasycznym                - Diłaj Paweł: 25m st. motylkowym 

     - Miłosz Frankowski: 50m st. dowolnym                - Szymon Szczepańczyk: 25m st. grzbietowym 

     - Supianek Oliwier: 25m st. dowolnym. 

        Trenerami wyżej wymienionych uczniów są: Joanna Jęchorek, Małgorzata Gembicka i Janusz Świtecki. 

 

P. JANUSZ ŚWITECKI 



             ŁAWECZKA CZYTAJĄCEGO PRZECHODNIA                          

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych powstała przy Bibliotece 

Szkolnej Ławeczka Czytającego Przechodnia.  Jeśli  chcesz  poznać nowych 

przyjaciół,  przeżyć z nimi naprawdę szalone przygody  i wiele się przy tym 

nauczyć to … przysiądź na naszej ławeczce  i  poczytaj  z nami! 

                                                                                         ZAPRASZAMY!!!  

    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH  2014    



WYDARZENIA KULTURALNE 
 

                  Bella i Sebastian 

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1943 w okupowanej 

Francji. W małej wiosce położonej w Alpach, w pobliżu 

granicy szwajcarskiej, mieszka 6-letni Sebastian wraz ze 

swoim dziadkiem Césarem
[3]

. Mieszkańcy wsi twierdzą, 

że w okolicy grasuje niebezpieczna bestia zabijająca 

owce. Niebawem Sebastian poznaje błąkającego sie po 

górach bezpańskiego pirenejskiego psa górskiego, który 

jest przyczyną obaw jego dziadka oraz innych 

mieszkańców wioski. Sebastian nadaje mu imię Bella. 

Pies okazuje się być przyjazny. Początkowo chłopiec 

ukrywa psa z obawy przed Césarem. Później, gdy pies jest 

ranny, Sebastian zwraca się o pomoc do miejscowego 

lekarza, który należy do Francuskiego ruchu oporu i bierze udział w 

przerzucaniu żydowskich uchodźców przez granicę szwajcarską. We wsi 

stacjonują niemieckie wojska chcące wykryć przemyt uciekinierów przez góry. 

Niespodziewanym sprzymierzeńcem okazuje się leutnant niemieckiego oddziału 

    Pinokio 

Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za 

towarzystwem. Pewnego dnia, znajduje niezwykły kawałek 

drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą lalkę. Kiedy lalka 

jest gotowa, Dżeppetto nadaje mu imię: Pinokio. I wtedy, jak 

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kukiełka ożywa. 

Okazuje się, że Dżeppetto nie będzie miał z nią łatwego życia. 

Pajac bowiem nade wszystko lubi płatać figle i psocić, do tego 

nieustannie pakuje się w tarapaty. Pomagają mu się z nich 

wydobyć niezawodni przyjaciele: Turkusowa Wróżka, 

Gadający Świerszcz i pies Alidor... 

                                      

                   Scena z filmu: Dżepetto tworzy kukiełkę z drewna. 

                                                                   Paulina Chełstowska klasa 6c 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bella_i_Sebastian#cite_note-smh-3


 
Redaktorki Gazetki Szkolnej: Dzień dobry, jesteśmy z  Redakcji  Gazetki Szkolnej, czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad ?                                                                           

Pani Sandra Litwin: Oczywiście, bardzo proszę .                                                                       

R.G.SZ. : Czy Pani lubi uczyć w szkole ?                                                           

P.S.L.: Uwielbiam pracować w naszej Szkole i uwielbiam pracować z Wami. 

R.G.SZ.: Pani pomysł na miłe spędzanie wolnego czasu to……. 

P.S.L.: Spotkanie z przyjaciółmi, wyjazd w plener lub wyjście do SPA.     

R.G.SZ.: Czy lubi Pani gotować ? 

P.S.L.: Uwielbiam gotować, a najbardziej lubię robić desery, ciasta i dania z makaronem. 

R.G.SZ.: Czy ma lub miała Pani  jakieś zwierzę ? 

P.S.L.:  Już nie mam, ale miałam jamnika Gafę i króliczka Toffi. 

R.G.SZ.:  W jaki sposób spędza Pani swój czas wolny ? 

P.S.L.:  Mam trochę mało czasu wolnego, ale kiedy go już „złapię”,  to staram się gdzieś wyjść albo wyjechać w plener. 

R.G.SZ.: Uprawia Pani jakiś sport? 

P.S.L.:  Gdy byłam w Waszym wieku, to grałam w piłkę ręczną,. Obecnie zimą jeżdżę na nartach, a na co dzień jeżdżę na rowerze. 

R.G.SZ.:  Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani dzieckiem? 

P.S.L.: Gdy byłam mała, chciałam zostać aptekarką, bo często chorowałam i odwiedzałam apteki, które mi się bardzo podobały. 

R.G.SZ.: Czy była Pani w Niemczech ?  

P.S.L.:  Tak, co roku tam jeżdżę, staram się jak najwięcej zwiedzić, żeby poznać nowych ludzi i poćwiczyć język niemiecki. 

R.G.SZ.: Jaki rodzaj filmów Pani ogląda, może ma Pani swoje ulubione? 

P.S.L.: Najczęściej oglądam  filmy muzyczne, a moje ulubione filmy to : „Street Dance”, „Step up”  i  „Dirty Dancing”. 

R.G.SZ.: Czy lubi Pani słuchać muzyki, jaki rodzaj muzyki Pani słucha ? 

P.S.L.: Uwielbiam słuchać muzyki i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Słucham każdego rodzaju muzyki od klasycznej po heavy metal. 

R.G.SZ.: Gdzie lubi Pani najbardziej wypoczywać ? 

P.S.L.: Najbardziej lubię wypoczywać na Mazurach, dlatego każdego lata żegluję po Krainie Tysiąca Jezior. 

R.G.SZ.: Jakie lubi Pani książki? 

P.S.L.: Ostatnio słucham audiobooków   i  uwielbiam dobre kryminały. 

R.G.SZ.: Ile lat uczy Pani w naszej Szkole ? 

P.S.L.: W naszej Szkole uczę już 12 lat. 

R.G.SZ.: Dlaczego wybrała Pani język niemiecki ? 

P.S.L.: Wybrałam język niemiecki trochę przez przypadek. Każdy ma jakieś preferencje językowe, a moim drugim językiem jest niemiecki, ale bardzo       

bym chciała uczyć się j. hiszpańskiego ? 

R.G.SZ.: Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie nam wywiadu. 

P.S.L.:  Ja też dziękuję za wywiad i że mogłam się Wam przedstawić z nieznanej dotąd strony 

   

 

 

Wywiad z nauczycielem naszej szkoły 

1.  

 

                                                                                                                          Małgorzata  Zdych kl. 6c  i  Sara  Felińczak kl. 6c 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hurtownia.artmagic.pl/index.php?k84,biuro-i-praca-notesy&ei=rZp0VNWbBOWd7gad6oDABA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNHjVL5hUUWDmoRyrbGRQNBadY7M6Q&ust=1417014282804226


CZY WIECIE, ŻE... 

Kangur rudy to najbardziej znany torbacz 

zamieszkujący Australię. Jest największy 

spośród kangurów. Żyje w stadach liczących czasami setki 

osobników. Porusza się skokami na długich i silnych tylnych 

nogach. W czasie szybkiego (50km/h) biegu skoki te mogą 

przekroczyć nawet 10 m długości i 3 m wysokości. Długi ogon 

pomaga zachować równowagę podczas skoków, służy też  jako 

podpora przy odpoczynku. Kangur uderza nim o ziemię, żeby 

ostrzec współbraci przed niebezpieczeństwem. Jego przednie 

kończyny są krótkie i zakończone pazurami. Używa ich do 

zbierania pożywienia (traw i liści), do przeczesywania sierści i do obrony podczas walki. Najbardziej 

charakterystyczną cechą tego zwierzęcia jest niewątpliwie workowata torba na brzuchu samicy. Do tej 

mięciutkiej kieszeni trafia zaraz po urodzeniu maleńkie dziecko kangura. Ma ono niecałe 3cm i nie jest w pełni 

ukształtowane. Dalszy jego rozwój odbywa się już w tej kieszeni, zostaje tam ono do wieku 7-8 miesięcy. 

 

 

 

 

 

Koala przypomina milutkiego szarego pluszaka. Jest to zwierzę spokojne i łagodne, 

które śpi przez 18 godzin na dobę. W języku Aborygenów ,,koala” oznacza ,,zwierzę, 

które nie pije”. Koala znakomicie wspina się po drzewach i może nie schodzić z nich 

przez wiele lat. Żywi się wyłącznie liśćmi eukaliptusa ( zjada ich dziennie prawie 1kg) i 

w rezultacie jest cały przesiąknięty eukaliptusowym zapachem. Jeśli 

zamkniecie oczy i wciągniecie w nozdrza jego zapach, możecie go 

pomylić z tabletką  od bólu gardła! Koala, tak jak kangur, jest 

torbaczem. Dziecko koali przez 6 miesięcy przebywa w torbie na 

brzuchu matki, a później przez rok matka nosi je na plecach. Na 

początku XX wieku polowano na koale z powodu ich 

szarosrebrzystego futra. Obecnie jest to gatunek chroniony, ale 

wciąż zagrożony wyginięciem. Koala żyje wyłącznie w 

eukaliptusowych lasach wschodniej Australii.    

TSEVELMAA DASHTSEREN    VIC 



 

KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY 
 

,,Magiczne drzewo Tajemnica mostu” 
Jest to druga książka z serii pt. ,,Magiczne drzewo”. Oprócz niej do 

serii należą części: „Czerwone krzesło”, „Olbrzym”, „Pojedynek”, 

„Gra” oraz „Cień smoka”. Jest bardzo ciekawa i pełna opisów 

niezwykłych przygód: Melanii, Kukiego, Filipa, Tośki i Wiki, 

którzy za wszelką cenę próbują odwrócić zaklęcie rzucone 

niechcący przez Melanię na Filipa przy pomocy magicznego 

krzesła. Napotkają różne trudności, jednak nie są one w stanie ich 

powstrzymać przed ratowaniem Filipa. Wszystko dzieje się tak 

niespodziewanie, że w pewnym momencie bohaterowie lądują na 

wielkiej barce na środku morza coca-coli. Książka jest naprawdę 

godna polecenia i warto się po nią wybrać do biblioteki szkolnej.  

                       

 

,,Szatan z siódmej klasy” 
To książka szczególnie dla osób lubiących zawikłane zagadki, nie 

wyklucza to tego, że naprawdę każdy może po nią sięgnąć. Akcja 

toczy się w niewielkim dworku na wsi, może nie jest to ani 

straszne, ani wyjątkowo ciekawe miejsce, lecz dzieje się tam 

mnóstwo mrożących krew w żyłach przygód. Nocą za drzewem 

czai się włamywacz i niedoszły morderca w jednej osobie! Na 

dodatek złodzieje kradną z domu nietypowe przedmioty: drzwi. 

Głównym bohaterem jest siedemnastoletni chłopiec o imieniu 

Adam, który w szkole jest znany ze swoich umiejętności  

detektywistycznych, stara się tę zagadkę rozwiązać. Czy mu się 

uda? Jeżeli chcesz to sprawdzić, to wiedz, że tych książek nie 

brakuje w naszej bibliotece szkolnej. 

 

MARTYNA  AMEREK  KL.6 C 
Do weterynarza przychodzi dziewczynka z pieskiem. 

-Na co piesek choruje? – pyta weterynarz. 

-Jąka się – odpowiada dziewczynka. – Niech pan sam posłucha… 

Zwraca się do pieska: 

-Piesku, powiedz: ,,hałas”.               Jaś przychodzi ze szkoły i chwali się tacie: 

  Na to piesek:                                    -Tato, dzisiaj na sprawdzianie nie popełniłem                                            

                              - Hał…, hał…, hał…                          żadnego błędu ortograficznego.                                                                                                                                                                                            

                                                                                        -To wspaniale, Jasiu – cieszy się tata. – A z                

                                                                                        czego był ten sprawdzian? 

                                                                                        -Z tabliczki mnożenia. 
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