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                          Andrzejki  to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 

listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. 

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się 

adwentem. W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym. 

        ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

 Losowanie symbolicznych przedmiotów,  np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka                    

z czepka– bliski ślub, różaniec – stan zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę przez ucho od klucza i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub 

rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela i akcesoriów związanych z jego zawodem. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien.   

Ta dziewczyna, której but pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami.                         

Dziewczyna do której gąsior najpierw podszedł  albo  ją skubnął, jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 Dziewczęta kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa.                                                                       

Ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach.                                                                                              

Imiona dziewcząt na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony 

kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za 

chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewcząt. 

 Dziewczęta wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi.                                              

Zagrabiano je męskimi spodniami, w nadziei że sprowadzi to do domu kandydata na męża. 

 Wróżba z zapałkami.                                                                                                                                              

Osoba powinna pomyśleć sobie życzenie i zapalić dwie zapałki, trzymając je płonącymi łebkami do góry. Jeżeli 

zapałki będą palić się ku sobie, życzenie się spełni w ciągu roku. Jeśli nie, trzeba będzie dłużej poczekać na jego 

realizację. 

 Wróżba ze szpilkami.                                                                                                                                                                 

Potrzebne jest 7 lub 13 szpilek. Należy włożyć  je do kubka, potrząsnąć i 

wysypać na stół przykryty obrusem. Następnie trzeba odczytać,  jakie litery 

zostały utworzone przez rozsypane szpilki.                                                                                      

A-przed tobą podróż lub przeprowadzka. 

E-pomyślność w miłości i w pracy, jeśli litera jest odwrócona – przejściowe 

kłopoty. 

H-szczęście w miłości, małżeństwo. 

K-sukces zawodowy. 

L-uważaj na złodziei, jeżeli litera jest odwrócona – ostrzega przed chorobą lub wypadkiem. 

M-wyjątkowo korzystna propozycja. 

N-okres dobrej passy. 

T-pomoc przyjaciół. 

W-uwaga na oszustów wokół siebie. 

V-ktoś będzie chciał cię wykorzystać.  

X-szczęście sprzyja ci we wszystkim.                                                      NATALIA  JAŚKIEWICZ  KL.VIP 

               Wykorzystano informacje z Internetu.                                                                     

 



 

  Z ŻYCIA ŚW. MIKOŁAJA … 

                  Najstarsze  przekazy o św. Mikołaju  pochodzą z VI wieku. 

 Według średniowiecznej legendy żył na przełomie III i IV wieku                         

i był biskupem Miry (na terenie dzisiejszej Turcji).  

 

    Legenda głosi, że pochodził z bardzo bogatej rodziny i nigdy mu 

niczego nie brakowało. Bardzo smuciło go, iż inne dzieci nie mają 

takiego dostatku jak on. Na świecie wówczas panowały bowiem: 

wielka bieda, głód i zarazy spowodowane licznymi wojnami oraz 

klęskami nieurodzaju. Mikołaj nie mógł się z tym pogodzić                                               

i postanowił to zmienić. Zaczął opiekować się potrzebującymi 

pomocy. Rozdawał biednym dzieciom podarki i obserwował ich  

radość.  Jego rodzice cieszyli się, że mają takiego dobrego syna. 

Mówili, że wyrośnie na wspaniałego człowieka. I tak też się stało.                                     

Gdy miał kilkanaście lat, stracił rodziców i wstąpił do seminarium 

duchownego, a swój majątek anonimowo rozdawał biednym.                                                                                                                                                                                    

Ze względu na przypisywane mu legendą uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. 

Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg                     

w ręce. 

Każdego roku  6 grudnia, w rocznicę jego śmierci, 

grzeczne dzieci otrzymują prezenty (zwykle 

słodycze),   a niegrzeczne (na ostrzeżenie) rózgę. 

  Dom Świętego Mikołaja mieści się w Laponii, w 

północnej Finlandii, poza kręgiem polarnym. Przed 

14 laty minister spraw zagranicznych Finlandii 

uroczyście przekazał Laponię Świętemu 

Mikołajowi. 

Laponia jest pięknym, słabo zaludnionym krajem, 

znanym z hodowli reniferów i białych nocy. 

Temperatura spada tu poniżej 30 stopni, a nocami 

można podziwiać wspaniałe zorze polarne. W tej 

scenerii mieszka właśnie tak ukochany przez dzieci 

święty Mikołaj. 

Każdego roku wioskę św. Mikołaja odwiedza 

bardzo dużo turystów. Władze małego miasteczka 

Rovaniemi zapewniają, że św. Mikołaj przebywa na 

stałe właśnie tam, bo regularnie odbiera mnóstwo 

listów od dzieci. 

 

 

 

 

Życzymy wszystkim wymarzonych prezentów, a Mikołajowi 

tego, aby zdążył na czas z podarkami dla dzieci. 

 

Wykorzystano informacje z Internetu.                                             ZESPÓŁ REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ                                                             

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82


FOTOREPORTAŻ  Z  TURNIEJU  WIEDZY O  ŚW. MIKOŁAJU  DLA   UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH 



         
 
                    WIGILIA BOŻ EGO NARODŻENIA 

WIGILIA BOŻEGO NARODZIENIA TO CZAS BARDZO SZCZEGÓLNY DLA POLAKÓW. 

WIĘKSZOŚĆ Z NAS TEN UROCZYSTY WIECZÓR SPĘDZI Z RODZINĄ PRZY WSPÓLNYM 

STOLE ,  ŚPIEWAJĄC KOLĘDY I KULTYWUJĄC POLSKĄ TRADYCJĘ. 

Słowo „ wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie, oczekiwanie.     

Choć święta Bożego Narodzenia związane są z obrządkiem religijnym, to 

wigilijna kolacja wiąże w sobie wiele świeckich tradycji, które na stałe wpisały się w polską kulturę, tj. :   

12 potraw, siano pod obrusem, talerz dla nieznajomego, ustawianie czterech snopów siana …itp. 

 

 Dwanaście potraw 

 Na wigilijnym stole powinno znaleźć dwanaście potraw. Każdej  

potrawy należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok.                               

Te najbardziej tradycyjne, znane w całej Polsce, to: barszcz                              z 

z uszkami, karp smażony i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kluski z 

makiem, cukrem i miodem, makiełki czy kompot z suszonych owoców. Na wschodzie Polski na stole 

pojawia się  również kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potrawą wigilijną jest moczka (piernik 

rozgotowany w mleku z miodem) i makówki. Na stole zostawia się dodatkowe nakrycie. Jest ono 

symboliczne przeznaczone dla niezapowiadanego gościa. 

 Sianko pod obrusem 

Zwyczaj wkładania siana pod obrus wywodzi się natomiast jeszcze z 

czasów pogańskich. W Wigilię pod obrusem umieszczano sianko lub w 

czterech rogach izby ustawiano cztery snopy zbóż i snopek siana. 

 Wolny talerz dla nieznajomego 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy wigilijnym stole. 

Miejsce to przeznaczane jest dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole, wyrażamy 

pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić z nami świąt. 

 Po wieczerzy  

Dawniej po Wigilii, oprócz śpiewania kolęd na Warmii i Mazurach,  kiedy 

jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Jeśli 

wyciągnięto słomkę prostą, to osobę czeka proste życie, bez niebezpieczeństw. 

Jeśli wyciągnięto słomkę krzywą, to osobę czeka życie kręte. 

 Karmienie zwierząt o północy 

 Innym zwyczajem było karmienie zwierząt resztkami ze stołu wigilijnego                                                                                

po północy.  

Wykorzystano informacje z Internetu.                                                 KATARZYNA JURCZENKO KL. V C 

                                                                                          



JAK ZROBIĆ PIĘKNEGO ANIOŁKA NA CHOINKĘ? 

 

1. Wytnij podane szablony  aniołka i przyklej do kartki z bloku 

technicznego. 

2. Pokoloruj lub oklej szablon papierem kolorowym, włóczką lub watą.                                            

3. Namaluj mazakiem twarz aniołka.                                                                             

4. Natnij skrzydełka i złóż szablon aniołka.                                                                                            

5. Możesz aniołka postawić lub zawiesić na niteczce na choince.  



NASZA ZERÓWECZKA 

Witajcie! 
To my, klasa O a i O b. Czekamy na św. Mikołaja. Malujemy postać brodatego, 

sympatycznego pana, który rozdaje prezenty. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto prezenty , które 

przyniósł nam św. Mikołaj: 

pluszowe misie, samochody 

resoraki i klocki Lego.   

 

Opracowały: Bogumiła Szymczak 

Aleksandra Szafran 



        SUPER MODA I URODA 

 

                                   IDĄ ŚWIĘTA…  

Jak ubrać się na Wigilię?  

 

 

Wigilia to  szczególny  czas spotkań 

rodzinnych, dlatego najlepiej  na tę 

okazję  wybrać  do ubrania coś 

eleganckiego i gustownego. 

Szykowna bluzka lub skromna 

sukienka będzie idealna dla 

dziewcząt, a elegancka koszula nada 

się dla chłopców. Jeśli masz długie 

włosy,  możesz je upiąć w dowolny 

sposób. Tylko pamiętaj, że musi być 

elegancko i ze smakiem. 

Dziewczęta, nie wiecie, w co się ubrać na karnawał?       

Ja wam pomogę!  

  

Najważniejsza jest dobra zabawa, choć 

odpowiedni wygląd też się liczy. W tym 

sezonie najmodniejsze są bluzki i sukienki, 

które lśnią brokatem lub cekinami, więc 

poszukaj w swojej szafie coś takiego lub 

pożycz od mamy, koleżanki czy siostry.  

Do bluzki włóż modne legginsy i wygodne 

buty! Fryzura może być awangardowa                                 

i szalona.  To w końcu karnawał !  

 

                                                                                     

Dobrej zabawy!                                KINGA SUWAŁA KL. V C 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1Krq4LDQAhXB7xQKHbEEDfQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftematmoda.pl%2Fsukienki-na-wigilie-2015%2F&bvm=bv.139250283,d.d24&psig=AFQjCNGhp75JO2YfQwnTFzQT6KswH7CQJg&ust=1479505165612830
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjov-ag27DQAhVMVhoKHX2kCyIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwizaz.pl%2Fforum%2Fshowthread.php%3Fp%3D44270353&psig=AFQjCNGX0POne7pYrxNXx11cMt5wQvGaYg&ust=1479503738982065


CO U NAS SŁYCHAĆ? 

Pewnego wrześniowego dnia podczas przerwy między lekcjami koleżanka zagadnęła mnie, 

czy chcielibyśmy, aby na spotkanie z młodzieżą przyszedł do naszej Szkoły jej sąsiad … 

Józef Tracz. W ten sposób zawitał 28.10.2016 r. do SSP nr 72 na kolejną już edycję 

,,Spotkania z Mistrzem” zdobywca medali podczas trzech kolejnych Igrzysk Olimpijskich: 

w Seulu (1988 r) – brązowego, w Barcelonie (1992 r.) – srebrnego i w Atlancie (1996 r.) – 

brązowego, legenda zapasów, czyli p. Józef Tracz. Tuż przed rozpoczęciem spotkania do sali 

gimnastycznej zajrzała p. Renata Mauer–Różańska, Mistrzyni Olimpijska w strzelectwie, 

mama Mateusza – ucznia naszej Szkoły – aby przywitać się z naszym Gościem. Była to miła 

niespodzianka dla p. Tracza.  

Po powitaniu Mistrza brawami przez zgromadzonych w sali gimnastycznej uczniów oraz 

powitaniu przez pana wicedyrektora ds. sportu, Janusza Świteckiego, pan Józef rozpoczął 

opowieść o początkach swojej kariery. Wspomniał o swoim wuefiście – Marku 

Cieślaku – trenerze zapasów, który zainteresował go tą dyscypliną sportu i 

ukierunkował na jej uprawianie. Pan Tracz ciekawie opowiadał o treningach, zawodach 

i zdobytych medalach. Mogliśmy także zobaczyć krótki film pokazujący walkę                          

o medal olimpijski.                                                                                                                                    

Następnie zgromadzeni w sali uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli ciekawy film 

pt. ,,Trenuj zapasy”. Dziewczynki i chłopcy pod okiem sławnych zapaśników,                         

a obecnie trenerów, wykonywali różnorodne ćwiczenia, wykazywali się wspaniałą 

sprawnością gimnastyczną i akrobatyczną.                                                                                                                                                                           

Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy młodych sportowców.                                                                                                                                                                                                           

Potem uczniowie naszej Szkoły mogli zobaczyć medale olimpijskie naszego Gościa 

i zadać pytania mistrzowi zapasów (niektóre pytania były może zbyt osobiste, ale                    

p. Tracz uśmiechając się tylko, cierpliwie na nie odpowiadał).                                      

Na koniec spotkania były autografy i wspólne zdjęcia z Mistrzem.                                                                                                                    

Panu Traczowi serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie  i trzymamy 

kciuki za starty Jego wychowanków na matach  w kraju i za granicą. 

                       Opracowała: Dorota Serafin  
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WYWIAD Z PANEM JÓZEFEM  

TRACZEM 

zapaśnikiem i trzykrotnym medalistą olimpijskim 

NATALIA JAŚKIEWICZ  I VICTORIA RYBIŃSKA, redaktorki 

Gazetki Szkolnej: Dzień dobry, czy mogłybyśmy zadać kilka pytań? 

PAN JÓZEF TRACZ: Jasne, oczywiście. 

R.G.: Dlaczego został Pan zapaśnikiem? 

P.J.T.: Bardzo spontanicznie i w prosty sposób. Dlatego, że nauczycielem 

wychowania fizycznego był zarazem trener zapasów, który zorganizował 

pierwsze zawody w szkole i zapasy bardzo mi się spodobały, dlatego 

zostałem w tej dziedzinie sportu. 

R.G.: Ile lat trenował Pan zapasy? 

P.J.T.: Rozpocząłem w wieku 12 lat, a zakończyłem w wieku 32. 

R.G.: Co robi Pan w wolnym czasie? 

P.J.T.: Tak naprawdę nie mam go dużo, cały czas udzielam się sportowo. Jestem trenerem w Wojskowym 

Klubie Sportowym Śląsk Wrocław, oprócz tego prezesem sekcji zapaśniczej WKS Śląsk, a także prezesem nowo 

powstałej drużyny zawodowej ligi zapaśniczej, Akademii Zapasów Supra Brokers Wrocław. 

R.G.: Jak długie i ciężkie były Pana treningi? 

P.J.T.: Przeważnie trening zapaśniczy trwa około półtorej godziny, 6 razy w tygodniu, po 2 treningi dziennie. 

R.G.: Jakie cechy powinien mieć zawodowy zapaśnik? 

P.J.T.: Zapaśnik powinien mieć trochę talentu, być ambitny, czyli dążyć do celu, stawiać je sobie, być 

wytrwałym, wyrozumiałym dla trenera, pokonywać przeszkody stawiane na drodze i być nastawionym na 

sukces. 

R.G.: Czy ma Pan ulubioną książkę i film? 

P.J.T.: Dawno, dawno temu już nie czytałem z braku czasu. Często wracam do filmu Rocky z Sylwestrem 

Stallone. 

R.G.: Ile zdobył Pan medali? 

P.J.T.: Zdobyłem 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich, 2 brązowe i 1 srebrny, 3 medale srebrne na 

Mistrzostwach Świata i 9 złotych medali na Mistrzostwach Polski Seniorów. 

R.G.: Co Pana motywowało w dążeniu do celu? 

P.J.T.: Cały czas chciałem osiągać sukcesy, być lepszym od moich przeciwników i zdobywać medale. Ta chęć 

zdobywania medali i podnoszenia swojego poziomu sportowego dodawała mi chęci do pracy. 

R.G.: Proszę opisać swój rutynowy dzień podczas kariery zapaśnika. 

P.J.T.: Na zgrupowaniu sportowym o godzinie 7.30- rozruch, godzina 9-śniadanie, o godzinie 11 pierwszy 

trening, obiad o godzinie 14, o godzinie 17 drugi trening i po kolacji analiza dnia. 

R.G.: Czy ma Pan jakąś radę dla sportowców? 

P.J.T.: Sportowiec musi być pozytywnie nastawiony do danej dyscypliny, powinien dbać o siebie, czyli 

odpowiednio  się odżywiać i się wysypiać. Ogólnie mówiąc, dobrze się prowadzić. 

R.G.: Jeżeli nie zostałby Pan zapaśnikiem, to który zawód by Pan wykonywał? 

P.J.T.: Ukończyłem samochodową szkołę w kierunku kierowca mechanik pojazdów samochodowych, później 

technikum samochodowe. Zawsze pasjonowałem się samochodami, ale prawdopodobnie bym wybrał sport, nie 

wiem, którą dyscyplinę albo piłkę nożną, albo lekkoatletykę. 

R.G.: Czy mógłby Pan krótko opowiedzieć, czym dla Pana są zapasy? 

P.J.T.: Zapasy to całe moje życie. Od 12 roku życia zajmuję się tym sportem i jakbym miał powiedzieć, co bym 

wybrał w tamtych latach, to wybrałbym zapasy. 

R.G.: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu, do widzenia. 

P.J.T.: Dziękuję bardzo.                                   NATALIA JAŚKIEWICZ , VICTORIA RYBIŃSKA KL.VIP 

 



NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY 

  Wywiad z Panią Katarzyną Raczyk,                                                                                              

nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej.  

 

NATALIA JAŚKIEWICZ, redaktorka Gazetki Szkolnej: Dzień dobry,                                               

czy mogłabym zadać Pani kilka pytań?                   

PANI KATARZYNA RACZYK: Tak, oczywiście.                

R.G.: Co spowodowało, że została Pani nauczycielką?  

P.K.R.: Nauczanie mam w genach . Połowę mojej rodziny stanowią  nauczyciele. Bardzo lubię uczyć dzieci, 

tłumaczyć im to, co niezrozumiałe, widzieć blask w ich oczach. 

R.G.: Ile lat pracuje Pani w naszej Szkole? 

P.K.R.:  W SSP nr 72 pracuję 17 lat. Wcześniej pracowałam w Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole 

Podstawowej nr 112.  Przez rok uczyłam biologii. 

R.G.: Co ceni sobie Pani w uczniach? 

P.K.R.:  W uczniach cenię przede wszystkim uśmiech, pogodę ducha, ale też obowiązkowość i kulturę 

osobistą. Lubię,  kiedy dzieci są wrażliwe na innych i chętne do pomocy. 

R.G.: Dlaczego uczy Pani młodsze dzieci? 

P.K.R.: Młodsze dzieci powodują, że ja też się czuję młodsza. Mogę się z nimi wspólnie bawić, oglądać filmy 

animowane i uczestniczyć w ich fantastycznym świecie. 

R.G.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

P.K.R.: W wolnym czasie uwielbiam czytać książki. Jest to dla mnie relaks i odpoczynek, a w ostatnim czasie 

ćwiczę na siłowni. 

R.G.: Czy zapamiętała Pani jakiegoś szczególnego ucznia? 

P.K.R.: Mam kilku uczniów, których będę pamiętała całe życie. Jeden chłopiec którego uczyłam ma teraz 21 

lat. Został podróżnikiem i do dnia dzisiejszego przesyła mi pocztówki z różnych stron świata. 

R.G.: Czy ma Pani ulubiony film i książkę? 

P.K.R.: Film to „Forrest Gump” z Tomem Hanksem, bardzo lubię też filmy z Harrisonem Fordem. Książki to 

klasyka kryminału Agathy Christie, Artura Conana Doyla „Sherlock Holmes” a z polskich współczesnych 

pisarzy  Katarzynę Puzyńską. 

R.G.: Czy lubi Pani gotować? 

P.K.R.: Szczerze, nie przepadam za gotowaniem. 

R.G.: Czy w przeszłości była Pani dobrą uczennicą? 

P.K.R.: Byłam zawsze wzorową uczennicą, wygrywałam konkursy i byłam laureatką Olimpiady 

Geograficznej. 

R.G.: Które przedmioty szkolne najbardziej Pani lubiła? 

P.K.R.: Bardzo lubiłam matematykę i plastykę. Miałam szczęście do wspaniałych nauczycieli, którzy do dziś 

są dla mnie wzorem. 

R.G.: Gdyby nie została Pani nauczycielką, to który zawód by Pani wykonywała? 

P.K.R.: Chciałabym być programistą komputerowym i tworzyć programy edukacyjne dla dzieci, zawierające  

w sobie zagadki logiczne i łamigłówki. Zawsze dobrze się w tym czuję! 

R.G.: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. 

P.K.R.: Dziękuję bardzo za rozmowę. Była to dla mnie przyjemność, bo też jesteś uczennicą, którą długo będę 

pamiętać. 

                                                                                                                          NATALIA JAŚKIEWICZ KL.VIP 



 CZY WIECIE, ŻE… 

 Lis polarny to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 

psowatych, występującego na obszarach na północ od kręgu 

polarnego. Lisy te można spotkać zarówno nad morzem, w 

dolinach, jak i wysoko na grzbietach górskich. Najczęściej 

występuje w ubarwieniu letnim brązowo-szarym, a zimą 

śnieżnobiałym lub stalowoniebieskim, choć spotyka się lisy 

czarne przez cały 

rok. Lis żywi się 

ptakami i ich 

pisklętami, 

jajami, rybami i padliną. Od zimy do wiosny często podąża za 

niedźwiedziami polarnymi, licząc na pozostałości z ich zdobyczy. 

Nory lęgowe kopie w ziemi,  na zboczach, pomiędzy kamieniami. 

W maju lub czerwcu rodzi  się 2-8, maksymalnie 12 szczeniąt. 

Śmiertelność młodych jest  duża i praktycznie do wieku dojrzałego 

przeżywa 3-4 młode. 
 

     Fenek pustynny  jest 

ssakiem z rodziny 

psowatych. Występuje 

na suchych i pustynnych 

terenach Półwyspu 

Arabskiego i północnej 

Afryki.                                                                                         

Będąc najmniejszym 

przedstawicielem 

rodziny psowatych, 

uchodzi za 

największego ssaka 

drapieżnego Sahary. 

Osiąga 30-40 cm 

długości. Samce ważą około 1,5 kg, a samice 0,8 kg. Ma 

charakterystyczne duże uszy, dorastające do 15 cm, dzięki którym 

ma dobry słuch i może efektywnie chłodzić ciało. Fenek jest 

zwierzęciem nocnym, które sypia w podziemnych norach. 

Odżywia się chrząszczami i szarańczakami. Poluje także na ptaki i 

gryzonie. Młode rodzą się w marcu lub kwietniu , ważą 25-28g i 

mierzą 10 cm długości, z czego połowa przypada na ogon. 

Początkowo srebrzysto-czarne, po 2 tygodniach zmieniają 

ubarwienie futra na beżowe, a  w wieku 3 miesięcy uzyskują puszysty, długi ogon z czarnym końcem oraz 

gęste, długie i jasnobrązowe futro. Żyją do 10 lat w warunkach naturalnych, a w niewoli do 12 lat.  

 Wykorzystano informacje z Internetu.                                                

                                                                                                                                       NATALIA JAŚKIEWICZ KL. VIP 



                   AKTUALNOŚCI SPORTOWE 

Zwycięstwa naszych koszykarek i koszykarzy! 

Reprezentacja SSP nr 72 

koszykówki dziewcząt wygrała kolejne dwa 

spotkania w II rundzie, awansując do Finału Strefy 

Centrum. 

Pierwszy mecz z reprezentacją SP nr 2 rozegrany 

został w zawrotnym tempie. Zacięty bój trwał 2 

pierwsze kwarty, po których nasze koszykarki 

prowadziły zaledwie 3 punktami. W drugiej połowie 

złapały wiatr w żagle i odjechały przeciwniczkom. 

Wynik meczu: SSP nr 72 25:6 SP nr 2 

Drugi mecz dziewczęta zaczęły bardzo intensywnie i 

od początku zdominowały parkiet na obu jego 

końcach. Popis umiejętności dziewcząt, które na co 

dzień uczęszczają do klasy o profilu koszykarsko-

tenisowym, dał nam efektowne zwycięstwo. 

Wynik meczu: SSP nr 72 46:9 SP nr 23 

Reprezentacja SSP nr 72 koszykówki chłopców również bez większego problemu wygrała swoje mecze. 

W bardzo wysokiej formie pokonali swoich rywali i awansowali do II rundy. 

Wynik meczu: SSP nr 72 39:9 SP nr 2 

 

Reprezentacja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 

w koszykówkę chłopców wróciła z półfinału strefy                

z tarczą! 

Niesamowite emocje towarzyszyły spotkaniu 

pomiędzy naszą drużyną a reprezentacją Szkoły 

Podstawowej nr 61. Pierwsza połowa ewidentnie 

przespana przez naszych młodych koszykarzy,  

ogrom błędów oraz gapiostwo w obronie pozwoliły 

uwierzyć przeciwnikowi, że mają ten mecz pod 

kontrolą. Dopiero druga odsłona meczu pokazała 

styl, którym chcemy grać zawsze! 

Bardzo dokładna obrona oraz szybkie kontrataki 

wyrównały stan meczu. Po 4 kwartach szaleńczego 

tempa na tablicy wyników widniał remis. W dogrywce nasi koszykarze zagrali bardziej rozważnie, konsekwentnie 

rozgrywając piłkę po obwodzie, znajdywali luki w szykach obronnych przeciwnika i sumiennie je punktowali. Niestety,                     

z racji mocnego zmęczenia traciliśmy punkty po naszych faulach. Pierwsza dogrywka nie rozstrzygnęła wyniku spotkania. 

Potrzebowaliśmy kolejnej odsłony meczu i tutaj zaprocentowały ciężkie treningi biegowe! Nasi koszykarze, mimo 

ogromnego zmęczenia, byli w stanie włączyć kolejny bieg i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatniej 

minucie drugiej dogrywki! 

Trudno wymieniać konkretnych bohaterów tego spotkania. Cała drużyna zostawiła serce na boisku. 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !                                                                             Opracował: Maksym Papacz 

 

http://ssp72.pl/wp-content/uploads/2016/11/ssp72.kadra_.dz_.2017.jpg


FOTOREPORTAŻ  Z  MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH                                               

DLA  UCZNIÓW  KL.  II i III GRUDZIEŃ 2016 R. 
 

 

  

  



                        ZDOBYCIE KORONY WROCŁAWIA     

 
        Na świecie walczą o Koronę Ziemi czy Koronę   

Maratonów, tymczasem u nas do zdobycia jest… Korona 

Wrocławia.  
          W ramach programu „Szkoła w mieście”                                          

w październiku  klasa V c wzięła udział  w wycieczce 

Zdobycie korony Wrocławia, której celem było 

przybliżenie uczniom panoramy miasta z perspektywy 

różnych punktów widokowych. Naszym zadaniem było 

zdobycie pięciu najważniejszych wież widokowych we 

Wrocławiu. Pierwszym na liście był, mierzący 212 metrów,  

Sky Tower. Drugą i zarazem bardzo trudną do zdobycia, 

była wieża widokowa w kościele pw. Marii Magdaleny, 

tzw. Mostek Pokutnic (45 metrów). Kolejnym punktem był 

kościół pw. św. Elżbiety (91 metrów).  Z kościoła, 

urokliwymi uliczkami Starego Miasta, dotarliśmy do 

Gmachu  Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na miejscu, w Oratorium Marianum, mieliśmy okazję 

wysłuchać koncertu na organach. Zwiedzaliśmy również Aulę Leopoldina. Następnie udaliśmy się na Wieżę 

Matematyczną Uniwersytetu. Ostatnim punktem naszej wyprawy była wieża archikatedry pw. św. Jana 

Chrzciciela (97 metrów) na Ostrowie Tumskim. Zmęczeni ale szczęśliwi z pamiątkowymi  pieczątkami 

dotarliśmy do naszej Szkoły. 

 

                                                                                                                      Opracowała: Olga Kaleta 



 KONFERENCJA DZIECIĘCA FORESIGHT 2036-2037  

16 listopada 2016 r. w siedzibie 

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy                   ul. 

Dawida 1 we Wrocławiu odbyło się 

niezwykle ważne wydarzenie.  Była nim  

Konferencja Dziecięca foresight 2036 – 

2056  stanowiąca część projektu  

Wrocław Przyszłości. Laboratorium 

Wrocław, zajmującego się 

prognozowaniem przyszłości miasta. 

Organizatorami Konferencji był Instytut 

Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 

i Europejska Stolica Kultury Wrocław 

2016.       

           Nasza Szkoła reprezentowana była przez kl. III b. W trakcie dyskusji zaproszeni goście, czyli uczniowie 

wrocławskich szkół oraz przedszkolaczki,  przedstawiali własną wizję Wrocławia przyszłości. Wśród 

prezentowanych form znalazły się prace plastyczne, wiersze, krótkie przedstawienia teatralne,  

czy scenki rodzajowe. Dzieci z kl. III b przedstawiły na scenie przygotowane wcześniej wypracowania, które 

były wizjami naszego miasta, życia mieszkańców w niedalekiej tak przecież przyszłości. 

Niezaprzeczalnym wyróżnieniem dla naszych uczniów był udział Julianny Kamińskiej, Franciszka Woźniaka                       

i Kacpra Grądziela w części powitalnej całej uroczystości, podczas której przedstawiali zacnych gości oraz 

zapowiadali kolejne punkty wydarzenia. Ponadto Kacper Grądziel wygłosił krótką mowę powitalną. W części 

artystycznej otwierającej konferencję wystąpiły w grupie tanecznej: Ela Gardzielewska i Maja Maziarz.  

Po prezentacjach nastąpił poczęstunek, a wszyscy goście zostali obdarowani upominkami. Każdy z nich otrzymał 

również stosowny certyfikat zaświadczający o udziale w Konferencji Dziecięcej.  

Należy tu wspomnieć o Pani dr Kamili Kamińskiej, mamie Julianny, która była duchem sprawczym 

całego przedsięwzięcia, prowadzącą galę i dyskusję, a której serdecznie dziękujemy za zaproszenie na 

uroczystość. Udział w tak ważnym wydarzeniu, wręcz historycznym, był wielkim przeżyciem dla naszych 

uczniów i zostanie istotnym wspomnieniem na dalsze lata.  

     

                                                 

                                                 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

Opracował: Michał Przybylski 



       FOTOREPORTAŻ  Z  OBCHODÓW  NARODOWEGO  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI 

F 

      Opracowała M. Paruszewska

[Paski boczne doskonale nadają się do 



 100. ROCZNICA ŚMIERCI HENRYKA  SIENKIEWICZA 

Henryk Sienkiewicz – polski powieściopisarz i nowelista. Urodzony 5 maja 1846 r. (Wola Okrzejska – Podlasie), zmarł 15 

listopada 1916 (Vevey –  Szwajcaria). 

Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 r. na  Podlasiu (Wola Okrzejska) w rodzinie drobno-

ziemiańskiej, która po stracie majątku przeniosła się do Warszawy. W szkole interesował się 

historią i literaturą. Sienkiewicz próbował swoich sił jako nauczyciel domowy, a następnie 

student Szkoły Głównej, najpierw na wydziałach prawa i medycyny, później historii i 

polonistyki. Naukę przerwał w 1871 r. i rozpoczął pracę dziennikarską dla czołowych pism 

pozytywistów warszawskich: „Przeglądu Tygodniowego” i „Niwy”, zaś od 1873 r. prowadził 

stałą rubrykę w „Gazecie Polskiej”.  

            Debiut beletrystyczny Henryka Sienkiewicza nastąpił w 1872 r., kiedy opublikował 

powieść „Na marne”. Jego następne opowiadania, jak choćby „Sielanka” (1875), „Stary sługa” 

(1875) czy „Hania” (1876) były wolne od tendencji publicystycznych, do których pisarz wróci po 

swoim przyjeździe z Ameryki. W latach 1876-78 Sienkiewicz przebywał na kontynencie 

północno-amerykańskim jako korespondent „Gazety Polskiej”. Korespondencje publikowane na 

łamach gazety pod pseudonimem Litwos, zdobyły sobie uznanie wśród czytelników i złożyły się 

na tom „Listy z podróży do Ameryki”.                                                                                                                         

Wróciwszy do Warszawy,  pisarz został redaktorem w nowo założonym dzienniku „Słowo” i kontynuował pisanie krótkich form 

prozatorskich. Jego utwory z tego okresu, m.in. „Szkice węglem”, „Za chlebem”, „Bartek Zwycięzca”, „Janko Muzykant” czy 

„Latarnik” zaliczane są do arcydzieł polskiej nowelistyki.  

W latach 1882-88 Sienkiewicz pracował nad trylogią historyczną z XVII w., której pierwsza część – „Ogniem i 

mieczem” – ukazała się w 1884 r. i odniosła niebywały sukces czytelniczy, choć pozytywiści nie szczędzili autorowi krytyki. 

Nie zważając na te głosy,  pisarz wydał w 1886 r. „Potop”, a dwa lata później „Pana Wołodyjowskiego” i tym samym dokończył 

swe wielkie epickie malowidło dziejowe, porównywane ze względu na rozmach i doniosłość dla narodu polskiego z obrazami 

Jana Matejki.  

Sienkiewicz wiele podróżował, m.in. w 1891 r. odbył wyprawę do Afryki. W tym samym roku ukazała się jego powieść 

„Bez dogmatu”. Problematyka ta bardziej zainteresowała czytelników w Europie Zachodniej niż w Polsce. Bez echa natomiast, 

zarówno w kraju jak i za granicą przeszła jego kolejna powieść „Rodzina Połanieckich” (1895); pisarz postanowił więc wrócić 

do tematyki historycznej. 

W 1896 r. ukazało się najgłośniejsze dzieło Sienkiewicza – „Quo vadis” – inspiracją do napisania którego była książka 

Ernesta Renana „Antychryst” oraz płótna Henryka Siemiradzkiego. Za swoje najbardziej udane dzieło twórca uważał jednak 

inną powieść historyczną – „Krzyżacy” – opublikowaną w 1900 r. Ze wszystkich utworów pisarza ten miał charakter najbardziej 

panoramiczny i znacznie rozszerzał schematy fabularne, których powtarzanie w poprzednich powieściach naraziło Sienkiewicza 

na zarzuty o szablonowość. W tym samym roku pisarzowi – w dowód uznania zasług – podarowano dworek w Oblęgorku 

niedaleko Kielc, zakupiony z dobrowolnych składek społecznych.  

W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany został literacką Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

eposu” i – jak podkreślił jeden z jurorów – „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”.  

Kolejna planowana trylogia historyczna z czasów Jana III Sobieskiego zakończyła się na jednym tylko odcinku: „Na 

polu chwały” (1905). Nie wzbudziła też większego zainteresowania powieść polityczna „Wiry” z 1910 r.; dopiero wydana rok 

później powieść dla młodzieży „W pustyni i w puszczy”, dotycząca przygód dwojga dzieci porwanych w Afryce, znów 

przyniosła twórcy rozgłos i uznanie 

1 sierpnia 1914 r. – w dniu, w którym wybuchła I wojna światowa – w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał się ostatni 

odcinek ostatniej powieści Sienkiewicza „Legiony”. Zaplanowana na kilka ksiąg urwała się już na pierwszym tomie.               

Sam pisarz wyjechał do Szwajcarii, gdzie zajmował się działalnością polityczną, publicystyczną i charytatywną. Wspólnie                           

z Ignacym Paderewskim organizował m.in. Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł w 1916 r., a osiem lat później 

jego ciało przewieziono do Polski. 

             Do dziś Sienkiewicz uważany jest za jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury polskiej i za 

niezrównanego stylistę. Według jednego z krytyków, gdyby za przedmiot opisu wziął nawet zwykłą cegłę, potrafiłby nim 

zafascynować i porwać czytelnika.   

Wykorzystano informacje z Internetu.                                       

  



               WYDARZENIA KULTURALNE 
DZIELNA  SYRENKA I PIRACI                          

Z  KRABOIDÓW 
Najnowsza bajka po polsku dla dzieci w każdym wieku. Syrenka 

ratuje życie dziewczynce - Tosi. Ich przyjaźń będzie musiała 

wspólnie pokonać wiele przeciwności losu.  
NAJPIĘKNIEJSZA KLASYCZNA BAJKA POWRACA             

Z NOWYMI BOHATERAMI! 

Przygody na morzu i na lądzie! Mała, dzielna syrenka tym razem 

sprzeciwi się władcy mórz – Neptunowi i opuści magiczną głębię 

oceanu. Będzie dowodzić delfinami, uciekać przed piratami z 

Kraboidów i uratuje życie małej Tosi. Od tego dnia zacznie się 

ich niezwykła przyjaźń, bo obie bohaterki będą musiały wspólnie 

pokonać wiele przeciwności losu. Mała syrenka o wielkim sercu 

udowodni, że to właśnie bycie wrażliwym na świat i ludzi wokół 

stanowi o prawdziwej sile, a Tosia dzięki niej przekona się, że 

każdy może codziennie zmieniać świat na lepszy. To, czego nikt 

się nie spodziewa, to zakończenie każdej z przygód. Prowadzą 

one bowiem do pięknego morału. To pozycja obowiązkowa dla 

świadomych rodziców, którzy mądrze wychowują swoje dzieci. 
Premiera w kinach już 14 października 2016  

 

               OPERACJA ARKTYKA  
 Zaczniemy od filmu familijnego, który nie jest animowany. 

Takich filmów będzie wśród przyszłorocznych premier najmniej, 

więc lepiej go nie przeoczyć. Operacja Arktyka to norweski film 

przygodowy. Dla tych z was, którzy są spragnieni śniegu, 

pozycja obowiązkowa. Czego jak czego, ale śniegu i lodu tam 

nie zabraknie. Akcja filmu rozgrywa się na Arktyce. Kilkuletnie 

bliźniaki postanawiają odwiedzić tatę, który tam pracuje. 

Oczywiście nikt im na to nie pozwoli, wymyślili więc plan, że 

przedostaną się do niego ukryci w ładunku, który do bazy ma 

przenieść helikopter. W ostatniej chwili przed odlotem odnajduje 

ich starsza siostra, która mimo woli do nich dołącza. Niestety  

plany się zmieniają i helikopter zamiast do taty dzieci leci na 

niezamieszkałą przez ludzi wyspę. Jest ciemno, więc wysiadając, 

dzieci nie widzą, że zamiast nowoczesnej bazy, w której pracuje 

ich tata, trafiają do drewnianej chatki. Sami, wśród śniegu i lodu. 

Muszą się jakoś wydostać, ale jak to zrobić? Tego dowiecie się 

już z filmu.  

 

 

Informacje zaczerpnięte z Internetu.                                                          

 

ZAPRASZAM DO KIN !!! 

 



  KRZYŻÓWKA DLA UCZNIÓW KLAS 2-3 

Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło. Wytnij oraz wypełnij drukowanymi literami kupon 

konkursowy i zanieś do biblioteki szkolnej do 15.12.2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone                                         

w kolejnym wydaniu Gazetki Szkolnej. NAGRODY CZEKAJĄ!  

 

1.          

2.          

3.           

4.         

5.           

6.        

7.       

 

 

1.MOGĄ BYĆ URODZINOWE, IMIENINOWE LUB ŚWIĄTECZNE 

2.DEKORUJĄ GAŁĄZKI CHOINKOWE 

3. CIASTO Z MAKIEM 

4. UROCZYSTA KOLACJA ŚWIĄTECZNA 

5. WSZYSCY LUBIMY JE DOSTAWAĆ 

6. ŚPIEWAMY JE NA BOŻE NARODZENIE 

7. JEDNA Z POTRAW WIGILIJNYCH   

KUPON KONKURSOWY 

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………… 

KLASA: ……………………  

HASŁO: …………………………………………………… 

 



KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY … 

                                            
              PIĘCIOPSIACZKI 
         Pewnego dnia w domu Karola, Karoliny, ich rodziców  

i babci suczka Balbina wydała na świat pięcioro szczeniąt. 

Były wśród nich cztery pieski i jedna suczka. Ponieważ 

rodzeństwo było tak liczne, babcia nazwała je 

„pięciopsiaczkami”. Z kolei Karolina dodała jeszcze 

określenia: „pięciossaczki” i „pięciosiusiaczki”. Rodzina 

postanawia oddać komuś zwierzęta. Jako pierwszy nowego 

właściciela ma otrzymać Miś (niezwykły piesek podobny do 

niedźwiadka). W końcu zostaje on oddany kioskarce, pani 

Wiśniewskiej. Z kolei piegowaty szczeniaczek dostaje się 

hydraulikowi i złotej rączce – panu Cieciurce. Ten z 

sentymentem wspomina pieska, którego kiedyś miał i z 

którym lubił chodzić na ryby. Piesek otrzymuje po nim imię 

Ciapka. 

         Pieski chcą także wziąć sąsiadki z naprzeciwka: pewna 

elegancka pani i jej rozkapryszona córka Mariola. Ponieważ 

szczeniakami nie można się bawić tak jak pluszakami, 

dziewczynka postanawia, że nie zabierze żadnego. 

Wkrótce do szczeniąt przychodzi lekarz weterynarz, który 

chce je zaszczepić na nosówkę… Co było dalej można 

przeczytać w książce pt. „Pięciopsiaczki”, której autorem jest 

Wanda Chotomska.  Polecamy!!!  
                                                               

            TOMEK W KRAINIE KANGURÓW 
            Początek XX wieku, kilkunastoletni Tomek 

Wilmowski jest uczniem jednej z warszawskich szkół. Syn 

rewolucjonisty, wychowywany przez rodzinę swojej zmarłej 

matki - wujostwo Karskich - to błyskotliwy i pomysłowy 

chłopiec, a przy tym tak samo jak ojciec nienawidzący 

rosyjskiego caratu. W środowisku nauczycielskim mimo 

swojej biegłości w przyswajaniu wiedzy ma opinię 

"polskiego buntownika". Jego życie odmienia się dnia, kiedy 

do Warszawy przyjeżdża przyjaciel Andrzeja Wilmowskiego 

- Jan Smuga. Podróżnik, pasjonat dalekich wypraw, 

uznawany za mistrza wśród strzelców, szybko zyskuje nie 

tylko sympatię młodzieńca, ale i jego szczery podziw. Tomek 

razem z nim wyjeżdża z Polski - na spotkanie z prawie 

zapomnianym ojcem, i przygodą. Książka Alfreda 

Szklarskiego „Tomek w Krainie Kangurów” od wielu lat 

znajduje się na listach polskich bestsellerów dla     

młodzieży. Jest pierwszym z dziewięciu tomów          

przygód Tomka Wilmowskiego. 
                                                                                                                                         

Wykorzystano informacje z Internetu.                                                                     
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