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Tomasz Plebański 

Mikołajowe przygotowania      

Start przygotowań to środek lata: 

Czas renifery nauczyć latać, 

Naostrzyć w saniach wszyściutkie płozy, 

Podszkolić różne miny i pozy,  

jeść trochę zdrowiej i dbać o linię 

(tak, by się mieścić w każdym kominie), 

Wprawiać się co dzień w dawaniu paczek,  

umieć się znaleźć, gdy dziecko płacze, 

i koniec. Ach! Nie, nie, jeszcze to 

- kontrola głosu: ho, ho, ho, ho! 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze: 

Z życia szkoły……………………………..…. str. 2 

Relacje z zabawy andrzejkowej……...str. 3 

Zajęcia pozalekcyjne……………………….str. 5 

Rady nie od parady……………………….…str 6 

Świąteczne łamigłówki..……….………….str.7 

Zima i dzikie zwierzęta……………………..str.9 

Mol książkowy..………………………………str 10 



2 
 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY 

06.11.2010 r. – odbyło się uroczyste ślubowanie 

dziesięciorga uczniów klasy pierwszej. W uroczystości, 

przygotowanej przez wychowawczynię klasy pierwszej, 

udział wzięli rodzice pierwszoklasistów oraz nauczyciele 

i uczniowie szkoły. Pierwszoklasiści, wspierani przez 

starszych kolegów zaprezentowali program artystyczny 

prezentujący kraje Unii Europejskiej, następnie przeszli 

swój pierwszy w życiu egzamin na ucznia. Wszyscy zdali go celująco, więc wszyscy zostali pasowani na 

uczniów Szkoły Podstawowej w Białousach. Na pamiątkę tego dnia otrzymali dyplomy, a także upominki 

od rodziców i starszych kolegów. 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

22 - 25.11.2010 r. – W tych dniach odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych. Eliminacje rozpoczynały się o godz. 10.00 i trwały 90 minut. 22.11.2010 r. dziesięcioro 

uczniów z klas V i VI wzięło udział w szkolnych eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Polskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Małgorzata Solnik i Kornelia Tryzno – obie 

z kl. VI. 23.11.2010 r. – jedenaścioro uczniów z klas V i VI wzięło udział w szkolnych eliminacjach 

Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. 24.11.2010 r. – ośmioro uczniów zmagało się z testem 

przygotowanym na szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. 25.11.2010 – 

dziewięcioro uczniów rozwiązywało zadania przygotowane na szkolne eliminacje Wojewódzkiego 

Konkursu Matematycznego. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się: Małgorzata Solnik - kl. VI 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

24.11.2010 r. – bawiliśmy się na andrzejkach szkolnych, 

przygotowanych przez uczniów klasy VI, którzy wcieli się w role 

wróżek i wróżbitów. Każdy mógł więc wywróżyć, dokąd pojedzie na 

wakacje, kim zostanie i co go czeka w przyszłości. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się konkursy, w których trzeba było wykazać 
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się sprawnością fizyczną i umiejętnościami tanecznymi. Oczywiście tego dnia, nie zabrakło wspólnej 

zabawy, przy skocznej muzyce. 

RELACJE Z IMPREZY ANDRZEJKOWEJ 

Andrzejki to wspaniałe święto. W tym dniu nawzajem sobie wróżymy. Bardzo 

podobały mi się przepowiednie, ponieważ dowiedziałam się, co mnie spotka w 

przyszłości. Na początku braliśmy po jednej karteczce, a na niej był obrazek. 

Potem dowiedzieliśmy się, co on oznacza. 

Patrycja Bielawska, kl. III 

 

Andrzejki to bardzo wesoły dzień w szkole. Podobały mi się wróżby z butami oraz 

konkurs z jedzeniem jabłka. Tańczyłam sama i z koleżankami. W klasie były  

słodycze i ciasta, a sala była pięknie udekorowana. W andrzejkowe wróżby nie trzeba   

wierzyć, ponieważ nie zawsze się sprawdzają. 

Emilia Chłus, kl. III 

Andrzejki bardzo mi się podobały. Były różne konkursy i zabawy, takie jak: ustawianie butów, taniec z 

balonem, losowanie krzeseł. 

Kacper Gil, kl. III 

Bardzo mi się podobało na andrzejkach, ponieważ były różne konkursy, smaczne ciasta, dobra muzyka, 

ładnie udekorowana szkoła i fajne nagrody. To były moje najlepsze andrzejki! 

Tomek Smołko, kl.III 

Andrzejki to była udana impreza. Bardzo mi się podobały wróżby i inne zabawy, takie jak konkurs na 

krzesłach czy taniec z balonem. Było super ciasto i inne rzeczy. 

Anna Junkowska, kl. III 

Bardzo mi się podobało na andrzejkach, ponieważ były dyskoteka i ciekawe konkursy. 

Niestety ale dyskoteka trwała zbyt krótko. Za udział w konkursie dostałem lizaka. 

Piotr Szuflicki, kl. III 

Tegoroczne andrzejki były bardzo fajne. Widać było, że nikt się nie nudził. Wszyscy 

dobrze się bawili. Było dużo konkursów, w których dzieci chętnie brały udział. 

Nagradzane za to były różnymi słodyczami. Wszystkim bardzo podobały się wróżby i 

cyganki. Wszyscy byli zadowoleni. 

Martyna Czechowska, kl. V 

Andrzejki bardzo mi się podobały, ponieważ było wiele ciekawych wróżb. Najbardziej podobała mi się 

wróżba, w której okazało się, że zostanę najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. 

Mateusz Szuflicki, kl. V 



4 
 

Tegoroczne andrzejki były naprawdę udane. Podobały mi się wróżby i muzyka. Wszyscy wspaniale bawili 

się.      Paweł Szewczul, kl. V 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

25.11.2010 r. – odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "Poezja 

Adama Mickiewicza". Wiersze recytowało 44 uczniów z klas I - VI. 

11.12.2010 r. - dziewięcioro uczniów reprezentowało naszą szkołę w 

XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama 

Mickiewicza, który odbył się w 

Szkole Podstawowej nr 1 w 

Sokółce. Utwory Adama Mickiewicza recytował ponad stu uczniów 

w trzech kategoriach wiekowych. III miejsce zajęła Emilka 

Święcicka  w kategorii klasy I - II, a wyróżnienie otrzymał Mateusz 

Sokołowski, również w tej samej kategorii.  Pozostali uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

MIKOŁAJKI 

 

06.12.2010 r. - Tak jak co roku, i tym razem  naszą szkołę odwiedził św. 

Mikołaj. Przyniósł ze sobą mnóstwo prezentów, którymi obdarował 

wszystkich uczniów. Nie obyło się bez wspólnego śpiewu kolęd. Po 

rozdaniu upominków, Mikołaj odjechał, aby odwiedzić inne dzieci.  

Mamy nadzieję, że św. Mikołaj do naszej szkoły wróci już za rok! 
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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Tym razem chcieliśmy wam zaproponować kolejne zajęcia pozalekcyjne – kółka muzyczne. Prowadzone są  

przez panią Barbarę Sosnowską, z którą Zuzia Sosnowska, kl. VI, przeprowadziła wywiad. 

Jakie kółko Pani prowadzi i uczniowie jakich klas na nie chodzą? Ilu ich jest? 

- Prowadzę dwa kółka. Na jedno uczęszcza 16 osób z klas I – III, a na chórek szkolny – 16 osób (15 

dziewcząt i jeden chłopiec) z klas II – VI. 

Co robicie na tych zajęciach? 

- Na kółku muzycznym z dziećmi młodszymi poznajemy elementy składowe piosenki: rytm, zapis nutowy, 

wartości solmizacyjne i literowe nut, następnie próbujemy zagrać poznaną piosenkę na instrumentach 

perkusyjnych i dzwonkach chromatycznych. Na chórku śpiewamy pieśni patriotyczne, kolędy i pastorałki, 

piosenki turystyczne i okazjonalne. Repertuar przygotowujemy w celu uświetnienia uroczystości szkolnych. 

Czy uczniowie chętnie uczęszczają na te kółka? 

- Uważam, że jest to pytanie nie do mnie, tylko do uczniów. Mogę powiedzieć tylko o miłej i sympatycznej 

atmosferze na zajęciach i dużej aktywności uczniów. 

Czy organizujecie jakieś występy poza akademiami szkolnymi? 

- w ubiegłym roku zaprezentowaliśmy się w Kościele parafialnym w Łubiance oraz na Dniach Janowa. W 

tym roku szkolnym planujemy także wystąpić. Pierwszy nasz występ będzie w Domu Opieki w Ostrej Górze 

z repertuarem kolęd i pastorałek. Na pewno zaśpiewamy też ponownie na Dniach Janowa. 

Z dziećmi młodszymi zagramy na wywiadówce dla rodziców, w Dniu Babci i Dziadka oraz Dniu Matki i 

Ojca. 

Czego chce Pani nauczyć uczniów na tych zajęciach? 

- Chcę rozbudzić zamiłowanie do muzyki, nauczyć słuchania różnej muzyki i poszerzyć repertuar dzieci. 

Czy te zajęcia są potrzebne w szkole i dlaczego? 

- Wszystko czego nauczymy się w szkole, przyda nam się w życiu 

dorosłym. 

Czy lubi Pani prowadzić te zajęcia? 

- Kiedyś przeczytałam wróżbę na mój dzień urodzenia, która 

brzmiała: „Tyle w głowie pioseneczek, ile na łące kwiateczek:. 

Kocham śpiewać i chciałabym chociaż niewielką część tych piosenek, 

które znam, przekazać swoim uczniom.  

Czy będzie Pani prowadzić te zajęcia w kolejnym roku? 

-Jeżeli tylko będą chętni to na pewno. 



6 
 

RADY NIE OD PARADY 

 

Świerszczyk , nr 24
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ŚWIĄTECZNE ŁAMIGŁÓWKI
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ZIMA I DZIKIE ZWIERZĘTA 

 

Zima będąc jedną z czterech pór roku, charakteryzuje się krótkimi dniami i długimi 

nocami. Rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 21 marca. W tym czasie nie tylko ludzie 

muszą zmagać się z mrozem, śniegiem, wiatrem. Warto pomyśleć o bardzo pożytecznych 

zwierzętach, którym ciężko jest przetrwać tą nieprzychylną porę roku.  

DOKARMIANIE PTAKÓW 

       Dokarmianie ptaków to jedna z najpopularniejszych form ochrony ptaków. Już nawet najmniejsze 

dzieciaki mają wielką radość z "rzucania jedzenia ptaszkom": gołębiom, łabędziom, czy wróblom.        

Aktualnie spotykamy u nas kilkaset gatunków ptaków,  z czego oczywiście tylko część zimuje. Jak one to 

zrobiły, że mimo tylu zim, niejednokrotnie o potężnych mrozach i śniegach jednak dotrwały do dnia 

dzisiejszego? Gatunki przetrwały niekorzystne warunki pogodowe, poradziły sobie z mrozami, zaspami, 

zawiejami.  

        Jeżeli zdecydujemy się dokarmiać ptaki musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach:  

1. Zabezpieczmy karmnik przed drapieżnikami, najlepiej jeżeli postawimy go na pojedynczym słupku, 

przez co uczynimy go mniej dostępnym. Dodatkowo "niski strop" uniemożliwi przesiadywanie w 

nim kotów;  

2.  Dokarmianie rozpoczynajmy późną jesienią a kończmy wczesną wiosną, 

gdy jednak nie ma silnych mrozów i obfitych śniegów, to nie 

rozpieszczajmy ptaków nadmiarem pokarmu;  

3.  Regularnie uzupełniajmy pokarm w karmniku, mile widziana jest 

także woda, o którą zimą nie jest łatwo;  

4.  Co jakiś czas wyczyśćmy karmnik. Im częściej usuniemy z 

niego zanieczyszczenia, tym lepiej uchronimy ptaki 

przed chorobami i pasożytami;  

5.  Nie wszystko co nam smakuje, albo gorzej - co nam się 

zepsuło, smakuje ptakom!!! Niejednokrotnie im szkodzi i 

powoduje choroby lub śmierć!  

6. Zwracajmy uwagę na to co sypiemy do karmnika. Unikajmy białego 

pieczywa i produktów solonych (także słoniny solonej). Im więcej naturalnych 

składników (nasion) tym lepiej.  

        Chcąc dokarmiać ptaki należy najpierw stworzyć odpowiednie miejsce. Oczywiście możemy wyrzucać 

pokarm bezpośrednio na ziemię lub parapet okienny. Wtedy jednak pokarm taki szybko się psuje, a 

dodatkowo ten na parapecie nie jest dostępny dla większości ptaków, które nie tolerują aż takiej bliskości 

człowieka. Zobaczymy tu głównie bogatki, wróble czy sierpówki. Możemy postawić tradycyjny karmnik na 

słupku lub drzewie, albo zrobić karmnik naziemny - niskie zadaszenie, osłonięte z dwóch stron przed 

wiatrem. Ten jednak jest dosyć niebezpieczny ze względu na zagrożenie ze strony drapieżników. Jeżeli 

stawiamy karmnik na słupku, to najlepiej w pobliżu jakiś zadrzewień lub krzewów, które zapewnią ptakom 

bezpieczeństwo.  
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MOL KSIĄŻKOWY 

W odpowiedzi na nasz konkurs ogłoszony w poprzednim numerze 

gazetki otrzymaliśmy dwie recenzje książek, które podbiły wasze serca. 

 

 

Polecam książkę „Nowe przygody Mikołajka”, napisaną przez Sempe Jean-

Jacques, Goscinny Rene .  Przedstawia ona wesołe historyjki o najsłynniejszym 

francuskim uczniu i jego paczce przyjaciół, rodzicach i sąsiadach. 

Kacper Gil, kl. III  

 

 

 

Moją ulubioną książką jest opowieść „Dzieci z Bullerbyn”. Tę książkę 

napisała Astrid Lindgren. Poleciłabym ją moim kolegom i koleżankom, 

ponieważ opowiada o dzieciach, które przeżywają niezwykle ciekawe 

przygody. Możemy przez to dowiedzieć się jak żyją ludzie w Szwecji. Gdy 

czytałam tę książkę nie mogłam oderwać się i musiałam wiedzieć, co będzie 

dalej. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się np. ile dzieci było w Bullerbyn, 

przeczytajcie tę książkę i nie zwracajcie uwagi na to, że jest gruba, bo na 

pewno bardzo szybko ją przeczytacie. 

Emilia Chłus, kl. III 

 

 

Przypominamy o konkursie na najlepszą opinię o książce!!!! 

Nadal z niecierpliwością czekamy na kolejne opinie o kolejnych książkach, które warto przeczytad. Przypominamy, że 

wypowiedź musi byd zawarta maksymalnie w 150 słowach. Pamiętajcie  o podaniu: tytułu, autora i bohaterów. 

NAGRODY CZEKAJĄ!!! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Sempe+Jean-Jacques%2C+Goscinny+Rene&start=1&catalogType=all&searchCategory=all
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Sempe+Jean-Jacques%2C+Goscinny+Rene&start=1&catalogType=all&searchCategory=all

