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Drodzy Czytelnicy ! 

Niech magiczna noc Wigilijnego 

Wieczoru Przyniesie Wam  spokój  

i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego 

Narodzenia żyje własnym pięknem. 

A Nowy Rok obdaruje 

 Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych  

Świąt Bożego Narodzenia 

Niech spełniają się wszystkie Wasze 

marzenia. 
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WYDARZYŁO SIĘ                     

W NASZEJ SZKOLE... 

 

11 listopada – Święto Niepodległości 

Co wiemy o niepodległości i jej odzyskaniu 

przez nasz kraj  w 1918 roku? 

No cóż, z reguły tyle, ile dowiemy się  

od dorosłych, rodziców, dziadków oraz z radia  

i telewizji. Czego dowiedzieliśmy się ze szkolnego 

apelu, który odbył się w naszej szkole 13 listopada 

 w celu uczczenia Święta Niepodległości?  

Tego, że ponad 100 lat nasza ojczyzna pozbawiona 

była wolności. Polski nie było na mapach Europy 

 i świata, ponieważ terytorium naszego kraju zagarnęli 

zaborcy: Rosja, Austria i Prusy. Dowiedzieliśmy się 

także tego, że wielką rolę w odzyskaniu przez nasz kraj 

wolności odegrał marszałek Józef Piłsudski. Aby uczcić 

to wyjątkowe dla Polaków święto klasy czwarta i piąta 

zorganizowały uroczysty apel. Rozpoczął się on 

odśpiewania przez uczniów, nauczycieli  

i wszystkich zaproszonych gości hymnu Polski. 

Następnie  wyjaśniono okoliczności odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj, śpiewano także 

patriotyczne pieśni. W zorganizowaniu uroczystości 

uczniom pomagały wychowawczynie: pani Mariola 

Grochot, pani Grażyna Rosiak oraz nauczyciel historii 

i i społeczeństwa, pan Michał Golonka. 

Prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia:

 

 

 

   SUKCES NASZEJ SZKOŁY !! 

   Kolejny raz nasza szkoła znalazła się wśród 

dziesięciu najlepszych małopolskich szkół, które 

wyróżnione zostały w konkursie „Odblaskowa szkoła”. 

Jury V edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa 

szkoła” nagrodziło podjęte przez naszą szkołę 

działania w zakresie bezpieczeństwa na drodze 

przyznając nam IX premiowane miejsce wśród 379 

szkół biorących udział w konkursie.  

 

  WYJĄTKOWY GOŚĆ W NASZEJ SZKOLE 

W naszej szkole miało miejsce niecodzienne 

wydarzenie - odwiedził nas wyjątkowy "Gość" - 

Puchar Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 

wywalczony przez Polskich Siatkarzy w 2014 r. Każdy 

uczeń mógł dotknąć to cenne trofeum i zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy panu Tomaszowi 

Donatowiczowi - dyrektorowi  Gimnazjum im. Lady 

Sue Ryder w Woli Batorskiej za umożliwienie nam 

tego niecodziennego doświadczenia.  

 

 

 

 



 

    Piotruś Pan, piraci i Święty Mikołaj ! 

Dnia 3 grudnia 2014 r. uczniowie klas I- III oglądali  

w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa  

w Niepołomicach przedstawienie teatralne pt „Piotruś 

Pan i piraci” w wykonaniu Katolickiego Teatru 

Edukacji. Przedstawienie bardzo podobało się 

dzieciom i podobnie, jak kilka wcześniej oglądanych 

zachwyciło wspaniałą grą aktorską, ciekawą dekoracją, 

rekwizytami oraz zaskakującymi rozwiązaniami 

oprawy świetlnej i muzycznej. Po przedstawieniu  

na dzieci czekała niespodzianka. Na scenie pojawił się 

Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami! Każde dziecko 

zostało obdarowane wspaniałym prezentem, było 

wiele śmiechu i radości. Dziękujemy aktorom  

za piękne przedstawienie i z niecierpliwością czekamy 

na kolejne ! 

      PAMIĘTAMY O POTRZEBUJĄCYCH 

W obliczu nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia społeczność naszej szkoły nie zapomina      

o najbardziej potrzebujących dzieciach z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Rokrocznie Szkolne Koło PCK organizuje akcję 

charytatywną ”I ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem”.  W wyniku przeprowadzonej akcji 

zebrano wiele produktów dla potrzebujących.  

Szlachetna inicjatywa przebiegała pod kierunkiem pań 

uczących w naszej szkole: Marii Grabowskiej, Renaty 

Marszałek, Marioli Grochot i Marii Macieja. 

    EDUKACYJNA WIZYTA 

Uczniowie klas trzecich regularnie uczestniczą 

w spotkaniach pod patronatem  Polskiej Akademii 

Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem dzieci 

miały okazję uczestniczyć w spotkaniu „Dlaczego się 

kłócimy oraz jak rozwiązywać konflikty” ? W drugiej 

części spotkania przedstawiono najpiękniejsze miejsca 

„Błękitnej Planety.” Dzieci uczestniczą w spotkaniach  

z  inicjatywy wychowawczyń: pani Marii Grabowskiej            

i pani Renaty Marszałek 

 

 

 

 

DBAMY O EKOLOGIĘ 

10 października  uczniowie klasy pierwszej D 

oraz czwartej uczestniczyli w zazielenianiu terenu 

wokół szkoły w ramach ogólnopolskiej akcji „Święto 

Drzewa”, w tym roku odbyła się już dwunasta edycja 

tej inicjatywy. Artykuł  o udziale naszych uczniów  

w akcji  opublikowany został w listopadowym 

numerze „Gazety Niepołomickiej”. Całokształt działań 

koordynowany był przez panią Grażynę Rosiak. 

 

ŻYWA LEKCJA  PRZYRODY 

19 listopada miała miejsce niezwykła lekcja, 

która odbyła się w naszej szkole. W ramach żywej 

lekcji przyrody, która zorganizowana została  

z inicjatywy pani Grażyny Rosiak, uczniowie mogli  

z bliska obejrzeć węże: boa dusiciel, pyton królewski, 

pyton tęczowy i pyton tygrysi – albinos oraz poznać 

zwyczaje tych egzotycznych zwierząt. 

„CZYSTA ENERGIA TO CZYSTE     

ŚRODOWISKO” 

26 listopada uczniowie klas czwartych  

i piątych uczestniczyli w szkoleniu finansowanym                   

z funduszu szwajcarskiego w ramach polsko – 

szwajcarskiej współpracy „czysta energia to czyste 

środowisko”. Szkolenie dostarczyło wiedzy z zakresu 

zachowań ekologicznych i odnawialnych źródeł 

energii. Nad całością działań związanych  

z przeprowadzeniem szkolenia w naszej szkole 

czuwała pani Grażyna Rosiak – nauczyciel przyrody. 

 



UWAGA !!!                                  

CIEKAWA KSIĄŻKA ! 

                    

Książka pt. „Wszystko przez Amandę” 

autorstwa Piotra Rowickiego to fascynująca opowieść 

o zwariowanym rodzeństwie – Amandzie i jej 

 starszym  o rok bracie Karolu. Amanda ma sto 

pomysłów na minutę, przez co bardzo często wplątuje 

się w kłopoty, winą   obarczając Karolka. Dziewczynka 

sprawia, że w tajemniczy sposób znika opiekunka 

dzieci, a rodzeństwo trafia do innej czasoprzestrzeni. 

Wszystkim polecam tę wesołą i bardzo ciekawą 

książkę, czytając   nie będziecie się nudzić.  

 

                                                                        

                                                                                                                      

HUMOR SZKOLNY 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. 

Podchodzi do niego Jaś i pyta: 

- Łowi pan ryby? 

- Nie, prezenty. 

 

Nauczycielka pyta uczniów: 

Kto mi poda przykład zwierzęcia , które tak jak 

niedźwiedź zapada w sen zimowy ? Kuba odpowiada: 

Święty Mikołaj, tylko on zapada w sen latem! 

 

 

Są Święta Bożego Narodzenia. 

Nagle Jasiu podchodzi do mamy i mówi: 

- Mamo choinka się pali! 

- Synku nie mówi się „pali” tylko „świeci”! 

Po chwili Jasiu znów przychodzi: 

- Mamo, teraz firanka się świeci! 

 

KĄCIK MODY 

                                Moda na zimę 

Dla chłopców proponujemy czarną kurtkę  z węzłem  

z szalika w kolorze biało – czarnym, do tego czarne 

buty ze srebrnymi ćwiekami.   

Dla dziewczynek kurtka w jaskrawych kolorach,  

do tego komplet: szalik, czapka oraz rękawiczki  

w panterkę. Brązowe kozaczki dopełnią stroju. Jednak 

w tym sezonie królują buty z ćwiekami. Moda modą, 

ale pamiętajcie, że najważniejsza jest wygoda i ciepło  

- zwłaszcza zimową porą. 

 

 

 

 

 



KĄCIK LITERACKI – 
UCZNIOWIE PISZĄ… 
 

 Świetlicowa twórczość 

                

                Wspaniała zima 

                

Hu hu ha , Hu hu ha 

Nasza zima wspaniała 

Pada śnieżek, szczypie mrozik 

Aż się chce na dwór wychodzić. 

Stęsknione dzieciaki spoglądają w niebo 

Szukają kogoś – Mikołaja Świętego ! 

                                           

 

     Mroźna zima                                                 

Mroźna zima się zrobiła 

Aleksandra się przeziębiła 

Zmarzła od głowy do stóp 

I do domu tup tup tup 

Teraz Aleksandra wie 

Na zimę trzeba ciepło ubrać się  

                                                                                                                                                                      

                         OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNA 

 

Dawno, dawno temu w małym domku na wsi 

zdarzyła się dziwna historia! 

Każde dziecko  wie, że  szóstego grudnia 

przychodzi święty Mikołaj, tak też się zdarzyło  

w pewnym małym domku. Mieszkał tam Michał i Kasia 

– byli rodzeństwem. Tego dnia założyli się, o to, kto 

pierwszy zobaczy świętego Mikołaja. Noc była mglista, 

dzieci leżały już w łóżkach, Michał zasnął. Kasia 

cichutko leżała w swoim łóżku, aż tu nagle usłyszała  

za oknem dzwoneczki. Szybko podbiegła do okna,  

ale nic nie było widać. Przetarła szybę chusteczką, 

 ale Mikołaja nie było widać. Kasi było smutno 

 i w końcu zasnęła. Rano dzieci wstały i poszły  

do salonu, gdzie zobaczyły mnóstwo prezentów, nagle 

Michał przypomniał sobie o zakładzie. 

- Nie widziałaś może świętego Mikołaja? –  zapytał 

Kasi 

- Nie, nie widziałam, ale go słyszałam! 

- Naprawdę? 

-Tak, naprawdę, ale kto wygrał zakład? 

-Nikt, ponieważ nie widzieliśmy go. 

Dzieci postanowiły, że spróbują zobaczyć 

Mikołaja w przyszłym roku. Nagle usłyszały wołanie 

mamy, która zapraszała na śniadanie. W kuchni  

zauważyły tajemniczego gościa. Był to święty Mikołaj! 

Miły przybysz powiedział, że w ubiegłym roku spotkał 

tatę dzieci na biegunie północnym  

(tata rodzeństwa był podróżnikiem). Okazało się,  

że tata zaprosił Mikołaja na całe tegoroczne święta. 

Dzieci oniemiały z wrażenia, i poprosiły Mikołaja, by 

także w następnym roku był ich gościem.  

 

              Świąteczne drzewko 
 

Dawno, dawno temu,  za siedmioma górami, 

za siedmioma lasami, był  sobie las. Zresztą może 

wcale nie było to tak dawno temu i być może wcale 

nie był to las. No cóż, tak naprawdę nikt tego  

za bardzo nie wie. 

W tym magicznym „czymś” stało drzewo. Może stało 

tam sto lat, a może znacznie krócej. Pewnego dnia 

podeszła pod drzewo  mała dziewczynka z pluszowym 

misiem pod pachą i powiedziała „będziesz moje” 

Drzewo bardzo się ucieszyło, bo zawsze chciało być 

czyjeś i zawsze chciało wiedzieć jak wygląda świat 

poza magicznym miejscem,  w którym stało. Jeszcze 

tego samego dnia dziewczynka przyszła pod drzewko 

ze swoim tatą i małym braciszkiem 

 i powiedziała. ”Weźmy je do domu” Jak powiedziała, 

tak zrobili i  wzięli drzewo do domu. 

 W domu dzieci przystroiły  drzewko 

kolorowymi bombkami,  długimi łańcuchami  

i migoczącymi światełkami. Gdy drzewo zobaczyło 

swoje odbicie w szybie, było z siebie bardzo 

zadowolone i dumne. Migotało tak bardzo,  

że zaciekawiony św. Mikołaj,  wleciał przez komin i 

zostawił pod nim prezenty! Rano dzieci zobaczyły 

podarunki i wesoło zatańczyły wokół drzewka. 

                                                                    



POZNAJMY 

SIĘ 

        

W tym numerze prezentujemy wywiad z Panią 
Karoliną Puchała. Pani Karolina jest wychowawczynią 
klasy I B. 
 
 
REDAKCJA: Czy lubi Pani pracę nauczyciela?  
PANI KAROLINA:  Od dziecka chciałam uczyć w szkole 
obserwując moją mamę, która również jest 
nauczycielką. Spełniam się w tej pracy.  Lubię pracę  
z dziećmi i młodzieżą. Chętnie przekazuję uczniom 
swoją wiedzę. Dlatego ze spokojnym sumieniem mogę 
stwierdzić, że lubię swoją pracę.  
REDAKCJA: Czy pracowała Pani wcześniej w innych 
szkołach ? 
PANI KAROLINA: Nie, to pierwsza szkoła, w której 
pracuję. Wcześniej pracowałam w przedszkolu 
integracyjnym w oddziałach zerówkowych. 
REDAKCJA: Jakie są Pani zainteresowania?  
PANI KAROLINA: Interesuje mnie wszystko                    
co związane      z muzyką. Obecnie kolekcjonuję płyty 
winylowe mojego ulubionego zespołu. 
REDAKCJA: Czy lubi Pani zwierzęta? Jeśli tak, to jakie ?  
PANI KAROLINA: Lubię zwierzęta, w domu posiadam 
pieska. Straszny z niego uparciuch ! 
REDAKCJA: Jaka jest Pani ulubiona świąteczna 
potrawa? 
PANI KAROLINA: Uwielbiam wszystkie świąteczne 
potrawy, najbardziej lubię zupę grzybową. 
REDAKCJA: Co robi Pani w wolnym czasie? 
PANI KAROLINA: W wolnym czasie lubię słuchać 
muzyki, potrafię to robić godzinami ! 
REDAKCJA: Jaki gatunek muzyczny lubi Pani 
najbardziej? 
PANI KAROLINA: Najbardziej lubię muzykę 
alternatywną, rock alternatywny. 
REDAKCJA: Czy ma Pani ulubioną potrawę? Jaką ? 
PANI KAROLINA: Uwielbiam każdą potrawę, w której 
jest makaron. 
REDAKCJA: Gdzie najchętniej spędza Pani wakacje? 
PANI KAROLINA: Uwielbiam góry, tam wyjeżdżam 
najczęściej. 
REDAKCJA: W jaki sposób spędzi Pani tegoroczne 
Święta Bożego Narodzenia ? 
PANI KAROLINA: Święta spędzę w domu z najbliższą 
rodziną. 
REDAKCJA: Prosimy o dokończenie zdań. 
Mój ulubiony film to…„Wszystko za życie” 
Moja ulubiona książka to… „List do przyjaciela” Haliny 
Poświatowskiej 

W podróż moich marzeń wybrałabym się do… Brazylii 
REDAKCJA:  Dziękujemy za rozmowę 
PANI KAROLINA : Dziękuję. 
 
Wywiad przeprowadził zespół redakcyjny pod 
przewodnictwem Mateusza Korpana. 
 

      PRZEPIS KULINARNY 

       W związku ze zbliżającymi się świętami 
przedstawiamy oczywiście przepis na potrawę 
świąteczną. 

 

                       MAKOWIEC 
Składniki: 

 50 dag mąki  
 5 dag świeżych drożdży  
 1/2 szklanki cukru  
 1 opakowanie cukru waniliowego  
 1 szklanka mleka  
 3 jaja  
 5 dag margaryny  
 1 mała puszka masy makowej 

 Sposób przygotowania: 

Margarynę rozpuszczamy. Mąkę przesiewamy  
do miski. Drożdże zalewamy mlekiem, dodajemy łyżkę 
cukru, mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Do 
mąki dodajemy rozczyn drożdżowy i jajka, cukier  
i cukier waniliowy, wyrabiamy ciasto dodając 
rozpuszczoną margarynę. Ciasto odstawiamy do 
wyrośnięcia. Następnie rozwałkowujemy je, 
smarujemy masą makową i zwijamy w rulon. 
Nacinamy go i wkładamy do blaszki wyłożonej 
papierem do pieczenia,  odstawiamy do wyrośnięcia. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
pieczemy do 35 minut. 

Smacznego! 

                                                              

 

 

 

 


