
 

☼ prace uczniów;          zimową ☼ krzyżówkę;  
      

☼ świąteczne kłopoty językowe, czyli kącik ortograficzny     
                
   ☼ kącik matematyczny – świateczne zadania;          zimowy humor;☼

   ☼  świąteczne zwyczaje;     ☼ i wiele więcej …

W tym numerze znajdziecie: 

0 2 / 2 1 / 2 2

Weronika Gazda, 7b



Światowy Dzień Pluszowego Misia 
jest obchodzony corocznie 25 listopada.

Nasi uczniowie, podobnie jak dzieci na całym świecie, kochają swoje pluszaki 

i dały temu wyraz, przystępując do odbywających się corocznie 

”misiowych konkursów”- plastycznego dla klas 0-III i literackiego dla klas IV-V. 

„Miś dobry na wszystko”

Są takie dni w naszym życiu,
gdy wolisz czas spędzić w ukryciu.
I nie masz wtedy ochoty
na ciągłe rozmowy i psoty.

Za oknem ponuro i szaro,
wichura z deszczem stali się parą.
I nie ma mowy, by choć na chwilę, 
poćwiczyć w jeziorze pływackie style.
Nawet zabawy w Twoim ogrodzie
są niemożliwe przy takim chłodzie.

Lubię wziąć wtedy do ręki kocyk,
a gdy potrzeba mi lepszej pomocy, 
sięgam po misia, mego kompana,
dzięki któremu nie jestem sama.

Jemu we wszystkim mogę zawierzyć,
on lubi słuchać codziennych przeżyć.
I nie ocenia zdania mojego,
tylko doradza coś wesołego.
Wskazuje na to radosna mina,
którą od rana do nocy trzyma.

Czasami myślę, że w zgiełku codziennym, 
mój Miś- Przyjaciel jest kimś niezmiennym.
Zawsze po niego sięgnąć możemy.
I nigdy się na nim nie zawiedziemy.

Amelia Czerwińska, kl. 5a

I miejsce
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„Mój ukochany dzień z misiem”

Pamiętnik swój dedykuję tym, którzy kochają misie.
piątek, 30.04.2021 r.

Drogi Pamiętniku!

Opowiem Ci o moim najwspanialszym dniu. 

W piątek obudziłam się o dziesiątej, ale gdy wstałam, to miałam przeczucie, że spotkam misia. Zjadłam
śniadanie, ubrałam się, umyłam zęby i nagle usłyszałam mamę:

– Małgosiu, Małgosiu, chodź szybko! Pojedziesz ze mną do sklepu.
– Już idę, mamo- odpowiedziałam w pośmiechu.

Mama odpaliła  auto i  pojechałyśmy do galerii.  Poprosiłam mamę,  żebyśmy poszły do piekarni.  Po dziesięciu
minutach  byłyśmy na  miejscu,  weszłyśmy do  środka  po  bułeczki.  Ja  usiadłam na  krześle,  a  mama  poszła  
je kupić.  Siedziałam i  nudziłam się.  Na krześle obok zobaczyłam pluszowego
misia.  Uśmiechnęłam  się  do  niego  i  nagle  miś  uśmiechnął  się  do  mnie.
Pomyślałam, że spytam mamę, czy mogę wziąć go do domu. Szybko pobiegłam
do niej i pokazałam pluszaka, a ona na to:

– Skąd masz tego misia? Zostaw go tam, skąd go wzięłaś!
– Ale mamo!- odpowiedziałam ze smutkiem.

Nagle pan sprzedawca powiedział do mnie:
– Weź go, raczej nikt po niego nie wróci.
– Dziękuję, panu- odpowiedziałam z radością.
– Proszę. Tobie bardziej się przyda.

Zadowolona weszłam do auta i pojechałyśmy do domu. Powoli się ściemniało, więc mama zrobiła mi moją
ulubioną owsiankę z owocami. Poprosiłam jeszcze, żeby zagrzała mi ciepłe mleko w butelce. Zgodziła się, ale była
bardzo zaskoczona. Przyniosła mi kolację do pokoju. 
Kiedy  mama  wyszła,  ja  zaczęłam  karmić
mojego  misia.  Nagle  niedźwiadek  zaczął  się
ruszać,  
a ja wystraszona chciałam się schować. Wtedy
miś do mnie przemówił:

– Cześć,  Małgosiu!  Nie  bój  się  mnie,
proszę.

– Jak to? Ty mówisz?!- spytałam.
– Tak. Mam prośbę. Zwę się Coco, lecz

to  imię  mi  się  nie  podoba.  
Czy  możesz  mnie  nazywać  Bubo?-
poprosił.

– Dobrze, Bubo- odpowiedziałam.
– Małgosiu, mam jeszcze jedno pytanie.

Zostaniesz moją przyjaciółką? Proszę!
– Tak, zostanę.

Zdecydowałam, że Bubo powinien iść
teraz  spać,  więc  musiałam  poszukać  starego
ubrania  po  moim  starszym  bracie,  Miłoszu.
Ubrałam go i poszliśmy spać.

Tak właśnie  minął  mi  ten cały dzień  
i podobnie mijały mi kolejne spędzone z Bubo.
Cieszę się, że mam takiego małego  przyjaciela.
Mam nadzieję,  że  wszystkie  dzieci  posiadają
własnego pluszowego misia. 

Patrycja Bobrowska, kl. 5b

  

I miejsce

WYRÓŻNIENIE
Natalia 

Stanisławek
 kl. 5b
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II MIEJSCE
Franciszek Woźniak

 kl. 5b

WYRÓŻNIENIE
Szymon Kłys

 kl. 5b

III MIEJSCE
Bartłomiej 
Targowski

 kl. 5b
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Ciekawostki związane z mikołajkami

6



Jak  obchodzone są mikołajki ? 

POLSKA
W Polsce już od dawna istnieje tradycja związana z brodatym dziadkiem z wielkim brzuchem 
i workiem prezentów. Ta barwna, czerwona postać, zawsze kojarzona jest z grudniem, prezentami 
i świętami. W naszym kraju taki Mikołaj z reguły przychodzi dwa razy - nie tylko na 6 grudnia, 
ale także w nocy z 24 na 25 grudnia. Ponadto w Polsce są rejony, jak na przykład Śląsk, gdzie 
w Boże Narodzenie prezenty zostawia Dzieciątko Jezus. Jak Mikołajki wyglądają w innych krajach? 
Będziecie zaskoczeni! Hiszpania 

 Otóż dzieci w tym kraju na prezenty muszą 
trochę poczekać. Otrzymują je dopiero 
6 stycznia, a przynoszą im je Trzej 
Królowie, nazywani także Los Reyes Magos. 
Przed pójściem spać każde dziecko wykłada 
na parapet marchewkę dla wielbłądów, 
którymi podróżują królowie.

Holandia 

Mikołaj w Holandii to Sinterklaas. 
Przynosi on prezenty najmłodszym 
w ostatnią sobotę listopada. Do kraju 
przybywa statkiem, a następnie na białym 
koniu podróżuje przez ulice. Mikołajki
 w Holandii obchodzone są 5 grudnia. 

Rosja 
W Rosji grzeczne dzieci odwiedza Dziadek 
Mróz razem ze swoją pomocnicą Śnieżynką, 
która jest jego wnuczką. Przychodzi on 
do dzieci nie 6 grudnia, jak w Polsce, lecz 
w pierwszy dzień Nowego Roku. Rosyjski 
Dziadek Mróz nie porusza się po niebie, 
lecz po ziemi. Ubrany jest w szaty o kolorze 
niebieskim, srebrnym, ale czasem nawet 
i czerwonym. W pasie ma założony sznur 
i ma bardzo długą brodę - nawet do samych 
kolan! Do domów i mieszkań nie wchodzi przez 
komin, lecz zawsze przez drzwi. 

Belgia 

W Belgii Mikołaj odwiedza dzieci aż 
dwa razy! Najpierw przychodzi do nich 
4 grudnia, żeby zobaczyć jak się 
sprawowały, a później tak jak w Polsce 
6 grudnia razem z prezentami. 
Niegrzecznym dzieciom przynoszone 
są rózgi, a prezenty umieszczane 
w specjalnych butach przygotowanych
 z tej okazji. Ponadto dzieci zostawiają 
marchewkę i sianko dla głodnych 
osiołków świętego Mikołaja. 

Włochy 
We Włoszech nie obchodzi się Mikołajek. Tam 13 grudnia prezentami obdarowuje się 
dzieci wyłącznie na północy Włoch. Przynosi je święta Łucja, ale oprócz niej jest też 
inna kobieta. To wróżka przypominająca czarownicę, która nazywa się Befana. 
We włoskiej tradycji zostawia dzieciom prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia w Święto 
Trzech Króli. 

Informacje o św. Mikołaju i mikołajkach opracowali uczniowie kl. 7: J. Bobrowska, I. Chruślak, A. Wójcik, A. Płatos, 
W. Pawłowska, M. Wulczyński, A. Borkowska oraz pani J. Chodor
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Mikołajki w naszej szkole!. . .
Jak co roku w naszej szkole uczciliśmy mikołajki bardzo hucznie. Były prezenty, 

imprezy klasowe, szkolna akcja SU oraz wycieczki do kina, teatru i parku trampolin. 
Oto krótka fotorelacja z tych wydarzeń. 

Odziały przedszkolne

Klasa I b

Klasa 8b

Klasa 4a
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Tradycje świąteczne z różnych zakątków świata
Filipiny
Święta na Filipinach są obchodzone najdłużej 
na świecie. Zakładają oni lampki już 
po zakończeniu Halloween. W Azji Południowo- 
Wschodniej katolicyzm to pozostałość po epoce 
kolonialniej. Wpływy Hiszpanii na tamtych terenach 
pozostawiła tam maraton dziewięciu świątecznych 
dni, zwany simbang gabi. 
Światła, które na myśl przywodzić mają gwiazdę 
betlejemską nazywane są falorami. 
Na Filipinach ,,Wesołych Świąt’’ to ,,Maligayang 
Pasko’’.

Szwecja
W Szwecji jest kozioł Yule. Jest to zwierzę 
wykonane ze słomy. Zwą go ,,Yulbok’’ pochodzenie 
jego sięga mitologii. Zwyczaj został ciepło przyjęty 
przez Szwedów jako część chrześcijańskiej 
nowoczesnej tradycji. 

Miejscowość w Szwecji Gaevle od lat, począwszy 
od 1966 roku buduje gigantyczną wersję kozła. 
Po szwedzku ,,Wesołych Świąt’’ to ,,God Jul’’

Finlandia
Wielu z nas uważa, że Finlandia jest stworzona 
do obchodzenia świąt. Według tradycji mityczna 
brodata postać znana jako Święty Mikołaj, mieszka 
tam ze swoimi reniferami oraz elfami, które zajmują 
się produkcją zabawek. Mikołaj wraz ze swoimi 
reniferami przemierzają świat, aby w Wigilię 
dostarczyć grzecznym dzieciom prezenty.

 A w Finlandii, w Wigilię w południe odbywa się 
uroczyste odczytanie deklaracji świątecznego pokoju, 
która pochodzi z XIII wieku i stanowczo przypomina, 
że każde złe zachowanie, które narusza świąteczny 
spokój ,,Winno być osądzonym i ukaranym zgodnie 
z tym, co prawa i kodeksy dla każdego przestępstwa 
z osobna’’. A więc chuligani, trzymajcie się z dala 
od fińskich Świąt. 

Deklaracja ta ma być dla finów życzeniem 
spokojnych świąt. Na stole podawane są: 
wędzona szynka, marynowane ryby, sery, 
słodkie wypieki. Na dalekiej północy zawsze 
znajdzie się pieczeń z indyka,
 czy renifera. 

Po fińsku ,,Wesołych Świąt’’ to ,,Hyvää 
Jouluna’’

Amelia Dujko, Weronika Lis, kl. 4a
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Boże Narodzenie 
 Wigilia czy wigilia.?

 

 
 
 

Świąteczne kłopoty językowe !

Ostatnia dekada grudnia nierozerwalnie wiąże się 
ze    świętami Bożego Narodzenia .  

Uwaga!(Pisze się wielką literą jedynie    Boże 
Narodzenie ,  gdyż to wyrażenie może funkcjonować 
samodzielnie).

Poprawne są obie pisownie, ponieważ to 
słowo ma różne znaczenia.
Wigilia  (pisana wielką literą) oznacza     
dzień  24  grudnia poprzedzający Boże 
Narodzenie, a  uroczysta kolacja 
przygotowywana tego dnia to wigilia, 
przez małe w .„ ”
Używa się czasem słowa    wigilia   
w szerszym znaczeniu jako 'dzień „
poprzedzający inny dzień , np. ludzie ”
starsi mówią:    w wigilię ślubu, w wigilię 
przyjazdu gości, w wigilię św. Jana..

Gwiazdka czy gwiazdka?
I w tym wypadku poprawne są obydwie pisownie  –
zależnie od znaczenia,.
Wiele słowników podaje, że   Gwiazdka  może  
oznaczać okres świąt Bożego Narodzenia  oraz „ ”
gwiazdka jako ' podarunek wigilijny .” ”

Sylwester czy sylwester?
Sylwester pisany wielką literą oznacza 
oczywiście imię męskie. Natomiast sylwester 
to albo bal, na który wybieramy się  31 
grudnia, albo po prostu ostatni dzień roku, 
a właściwie noc z 31 grudnia na 1 stycznia.

Dość często spotkać można pisownię 
Sylwester, gdy mowa właśnie o balu 
noworocznym, ale językoznawcy nie 
akceptują (jeszcze?) takiej praktyki, gdyż 
nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów (a do 
nich zalicza się sylwester) piszemy mały 
literami, np. andrzejki, mikołajki, oczepiny, 
walentynki, zaręczyny.

Nowy Rok czy nowy rok?
Inaczej rzecz się ma z Nowym Rokiem. 
To jest właściwa nazwa święta przypadającego
 1  stycznia, a zatem należy pisać ją wielką 
literą. Oczywiście, gdy mamy na myśli nowy 
rok jako przeciwieństwo starego roku, to 
poprawny jest wyłącznie zapis małymi 
literami, 
Źródło:https://obcyjezykpolski.pl/z-okazji-swiat-bozego-narodzenia/
 https://www.ekorekta24.pl/swiateczne-klopoty-jezykowe/
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Dyktando graficzne

W y d r u k u j  d i a g r a m  a  n a s t ę p n i e  p o k o l o r u j  o d p o w i e d n i e  p o l a  w e d ł u g  p o d a n y c h  
p o n i ż e j  w s p ó ł r z ę d n y c h  i  p r z e k o n a j  s i ę ,
c o  p r z e d s t a w i a  o b r a z e k .  M i ł e j  z a b a w y !

Ortografia inaczej...

Źródło:BystreDziecko.pl 11



W naszej szkole przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia „ idą pełną parą“...

OZDOBY, OZDOBY I JESZCZE RAZ OZDOBY ….

Uczniowie klas piątych na zajęciach techniki szyli 
przytulanki z filcu. Nie były to łatwe działania, począwszy 
od: odrysowania sowy na materiale, wycięcia części, 
po posługiwanie się ostrą igłą, robienie supełków 
czy prawidłowe wbijanie igły.

Wszyscy poradzili sobie wyśmienicie! Poznali nie 
tylko nowe ściegi i technikę szycia, ale również ćwiczyli 
przede wszystkim: cierpliwość, staranność i dokładność.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali także ozdoby 
w nawiązaniu do tradycyjnych metod zdobienia domu

 na święta Bożego Narodzenia 
 z wykorzystaniem przeróżnych technik

 hand made. 

A poniżej wspaniałe ozdoby przygotowane 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli na szkolny 

Kiermasz Świąteczny...

12



Wigilia

W Wigilię ulicą Słoneczną szedł dwunastoletni chłopak o imieniu Michał. Był bardzo
samotny, ponieważ gdy miał osiem lat, zmarli jego rodzice. Wychowywał go dorosły brat, który
całymi dniami pracował, aby zarobić na ich utrzymanie.

Przechadzjąc się,  Michał  zauważył starszego pana,  który szedł z ciężkimi torbami.  Chłopiec podbiegł  
do staruszka i pomógł mu zanieść zakupy do domu. Wdzięczny starzec o imieniu Józef podziękował mu za pomoc
i dał mu kilka cukierków. Chłopiec ucieszył się,  że dostał słodycze, gdyż jadł je niezwykle rzadko. Wracając  
do  domu,  zauważył,  że  mała  dziewczynka  spadła  z  roweru.  Michał,  nie  zastanawiając  się,  podbiegł  do  niej,
podniósł  ją  i  posadził  na  pobliskiej  ławce.  Opatrzył  jej  zdarte  kolano  i  podał  chusteczkę
 na otarcie łez. Na pocieszenie i poprawę humoru w tym szczególnym dniu postanowił, że da jej cukierki, które
dostał od pana Józefa. Michał bardzo szybko nawiązał z dziewczynką dobry kontakt. Pola, bo takie było jej imię,
miała osiem lat. Chłopiec opowiedział jej, że od kilku lat spędza święta Bożego Narodzienia tylko z bratem, gdyż
stracił rodziców. Zdradził jej, że tęski bardzo za nimi, za wspólną kolacją wigilijną i śpiewaniem kolęd. Wzruszona
dziewczynka kazała poczekać Michałowi na ławce, wsiadła na rower i szybko pojechała do domu. Opowiedziała
mamie o spotkaniu z wyjątkowym chłopcem i o tym, jak jej pomógł, Kobieta po wysłuchaniu córki postanowiłą
wspólnie udać się do Michała. Był bardzo zaskoczony widokiem kobiety. Mama dziewczynki zaprosiła chłopca
wraz z bratem na wieczór wigilijny do swojego domu.  Michał  zaniemówił  z  wrażenia,  ale po krótkiej  chwili
podziękował za zaproszenie i  powiedział,  że  musi  porozmawiaćz bratem.  Kobieta dała  mu kartkę z adresem  
i żegnając się, rzekła, że cała ich rodzina z niecierpliwością będzie czekała na ich przybycie.

Po długich wahaniach obaj bracia udali się do domu Poli na kolacje wigilijną. Była to dla nich wzruszająca
chwila, gdyż pierwszy raz od dłuzszego czasu mogli spędzać radośnie święta Bożego Narodzenia.

Julia Witczak, kl. 6b
Zimowe sposoby

Zima przyszła, przyszły mrozy, 

mamy na nie już sposoby.

Pierwszy sposób – zrozumiały. 

Szalik, czapka i te sprawy, 

rękawiczki, ciepłe buty, 

to jest ubiór obowiązkowy.

Drugi sposób – odlotowy. 

Ognisko na skrawku trawy, 

zjemy przy nim ciepłą zupkę,

 rozgrzewającą grochówkę.

Trzeci sposób - to jest hit. 

Nie wychodzić z domu dziś, 

przy kominku się wygrzewać, 

z czekoladą i herbatą.

Czwarty sposób – doskonały. 

Na mróz nie zwracać uwagi, 

zbudować iglo do gwiazd 

i w nim przebywać cały czas.

W zimę nikt nie zachoruje,

 bo odporności nabraliśmy, 

witaminę D braliśmy.

Te sposoby dużo dają 

i zabawę zapewniają!

Hanna Łoboda, kl. 6A

Twórczość uczniowska...

Zima
Biały śnieżek pada,

 a ja się do snu układam.

Śnię o Świętym Mikołaju,

 jak prezenty pakuje.

I wyruszy w podróż, 

dzieci obdaruje.

Dzień się budzi, 

na dworzu śnegu co niemiara.

Będzie lepienie bałwana, 

rzucanie śnieżkami. 

Już dzieci przybywa cała chmara! 

Korneliusz Szczęsny, kl. 6b
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Bezcenny prezent
Pewnego ranka Ula obudziła się cała zapłakana.

Przyszła  mama  i  spytała  się  jej,  o  co  chodzi.  Ula
wytłumaczyła, że miała sen o tacie, który nie przyjedzie
na święta Bożego Narodzenia. Mama uśmiechnęła się  
i  powiedziała,  że  to  niemożliwe,  bo  tata  za  cztery
godziny  ma  wylot  z  lotniska  wojskowego.  Wyszły  obie
 z  pokoju  i  zeszły  na  dół.  Zaczęły  szykować  stół
 i  dekoracje  na  Wigilię.  Mama  poprosiła  Ulę,  żeby
poszukała  wstążek,  w  tym  czasie  zadzwonił  telefon.  
To był tata. Powiedział, że pada dużo śniegu i samolot
nie  może  narażać  wszystkich  na  niebezpieczeństwo.
Mama odłożyła słuchawkę, zauważyła Ulę zalaną łzami.
Obie  przez  chwilę  nic  nie  mówiły  aż  w  końcu  Ula
powiedziała,  że jednak jej  sen był  prawdą i wybiegła  
z płaczem. Mama nie wiedziała, jak ma zareagować ale
poszła za nią i nadsłuchiwała, co córka mówi. Ula się modliła, żeby zobaczyła swojego tatę chociaż w te święta, 
bo tak bardzo jej go brakuję.

Mama zbiegła na dół i myślała, jak „ściągnąć” męża do domu. Po pięciu minutach wymyśliła, że jej brat
Adam pojedzie po niego samochodem. Autem jest około trzech godzin jazdy, więc jakby nic po drodze się nie stało,
to byliby za sześć godzin. Zadzwoniła do Adama. Była szczęśliwa, gdy usłyszała, że się zgadza. Weszła na górę
 do Uli i powiedziała, żeby zaczęła się szykować na Wigilię. Po godzinie cała rodzina czyli babcie, wujkowie wraz 
z ciociami, dziadkowie i oczywiście kuzyni i kuzynki Uli zasiedli do stołu. Tylko Uli brakowało wujka Adama.  
Gdy  przyszedł  czas  na  prezenty,  zadzwonił  dzwonek  do  drzwi.  Babcia  powiedziała  do  Uli,  żeby  otworzyła,  
bo to jej prezent.

Ula nie wiedziała, co to może być. Wstała z krzesła, otworzyła drzwi i zaraz zza rogu wyskoczył jej tata
 i wujek Adam. Nie wierzyła własnym oczom! Tak się ucieszyła, że wskoczyła na tatę i razem przewracając się,
wpadli w śnieg. Wysuszyli się i wspólnie już usiedli do stołu. Ula zapytała, jak to się stało, że tata tu jest, przecież
dalej pada ogromny śnieg. Wujek powiedział, że to zasługa mamy. Ula podziękowała jej, tuląc się do niej. 

Wszyscy byli razem i dziewczynka nie potrzebowała już innego prezentu na gwiazdkę. Tak działa właśnie
magia świąt!

Oliwia Mendrek, kl. 6a„
Już na trawie leży śnieg,

przed świętami wrzuć wyższy bieg!

Święta już tuż- tuż,

więc ciepłą czapkę włóż.

Pędzi Mikołaj saniami,

wszystkich obdarza prezentami.

Wszyscy cieszą się Wigilią,

którą spędzą ze swą familią.

Uczyć też nie trzeba się, 

by świętami móc cieszyć się.

A za chwilę w Nowy Rok

poprowadzi nas taneczny krok.

Kacper Świątek, kl. 6b

Na str 13 i 14 wykorzystano zdjęcia wspaniałych  prac 
wykonanych przez uczniów klas drugich14



 
W świątecznym numerze gazetki nie może zabraknąć matematycznych zadań 

o mikołajach, reniferach, choinkach, czy prezentach.

Mam nadzieję, że rozwiązując je będziecie dobrze się bawić. 

Chętne osoby, które chcą otrzymać punkty dodatnie, mogą wysłać rozwiązania zadań
na adres: marta.zaniat@pspmazowszany.pl. 

Na odpowiedzi czekam do 7 stycznia 2020 roku.

Zadanie 1
40 Mikołajów przygotowuje prezenty. 
Każdy ma dostarczyć po 100 prezentów 
do 100 miejsc. Ile prezentów muszą 
przygotować wszyscy Mikołaje? Zadanie 2 

Zosia chce kupić prezenty pod 
choinkę dla taty, mamy, i dwóch 
braci. Prezent dla taty kosztował 
45,50zł, a dla mamy 47,50. Ile może 
wydać Zosia na prezent każdego 
z braci - jeśli miała w skarbonce 
200zł?

Zadanie 4
W szkółce rosło 2000 drzewek. 40% 
stanowiły ozdobne drzewka liściaste, 20% 
to iglaki, a reszta to choinki, które zostaną 
wycięte na święta. Każda choinka kosztuje 
50 zł, ile zarobi właściciel szkółki, jeśli 
sprzeda wszystkie drzewka?

Zadanie 3
Renifery św. Mikołaja zjedzą 
przed świętami po 550 kg siana 
każdy. Ile siana musi zakupić 
Mikołaj, jeśli w jego stadzie jest 
12 reniferów?

Zadanie 5
Marysia i Krzyś ubierają choinkę. 
W pudełku znaleźli 125 bombek. 
Niestety kilka z nich było 
stłuczonych. Wieszając ozdoby 
potłukli jeszcze trzy. Ostatecznie 
na choince zawisło 113 bombek. 
Ile uszkodzonych bombek było 
w pudełku?

Zadanie 6
Elfy urządziły wyścig 
reniferowymi zaprzęgami.
Ailios jechał z prędkością 
48 km/h, a Ainairos z prędkością 
800 m/min. Który z elfów dotarł 
do mety szybciej, jeśli do 
pokonania mieli odcinek 
24 000 m.
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Sposób na spędzenie wolnego czasu  ...
W tym numerze gazetki „Szkolniak“ chcielibyśmy zachęciać 

Was do wizyty w Teatrze Powszechnym w Radomiu. To doskonała 
rozrywka dla małych i dużych! W bogatym repertuarze radomskiej 
placówki znalazł się wspaniały spektakl pt. „Chłopcy z Placu 
Broni“.  Poniżej prezentujemy opinie uczniów klasy 5b, którzy 
w ostatnim czasie mieli przyjemność go oglądać. 

“Spektakl - Chłopcy z Placu Broni” - sprawozdanie

20 listopada 2021 roku o godzinie 17.00 nasza klasa 5B wraz z klasą 5A wybrała się do Teatru Powszechnego 
w Radomiu na spektakl pt. “Chłopcy z Placu Broni“ w reżyserii Michała Derlatki. Spektakl ten został zrealizowany 
na podstawie książki autorstwa Ferenca Molnara. Wspólne wyjście było dopełnieniem wcześniej przeczytanej 
i omawianej lektury.

Akcja wydarzeń rozgrywa się pod koniec XIX w., wiosną 1889r. Wydarzenia dzieją się w Budapeszcie: 
na Placu Broni przy ulicy Pawła, w szkole (gimnazjum), w Ogrodzie Botanicznym (była to baza Czerwonych Koszul), 
w domu Nemeczka (kamienica przy ulicy Rokoszańskiej).

Podczas przedstawienia ukazane zostały potyczki grupy chłopców walczących po obu stronach barykady, którzy 
chcą bronić przed drużyną nieprzyjaciół Plac Broni – czyli ich ukochane miejsce zabaw, będące dla nich małą ojczyzną.

W spektaklu wzięło udział wielu wspaniałych aktorów. Głównego bohatera, Erno Nemeczka zagrał Przemysław 
Bosek, Gereba - Alan Bochnak, Czonakosza – Piotr Kondrat, Feriego Acza – Adam Majewski, Bokę - Łukasz Mazurek, 
Kolnaya – Mateusz Michnikowski, Weissa – Mateusz Paluch.

Naszą uwagę przykuła też piękna muzyka opracowana przez Joannę Sowkę - Sowińską. W sztuce tej bardzo 
duże zainteresowanie wzbudziła scenografia i kostiumy, których autorem był Michał Dracz, zaś autorem choreografii był 
Michał Cyran.

Bardzo ciekawe kostiumy i realistyczna scenografia oraz dużo ruchu, koloru i dynamika spektaklu,  pomogły 
nam przenieść się myślami do czasów Nemeczka i dawnego Budapesztu.

Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem obejrzeliśmy ten piękny spektakl, w którym główną rolę odgrywały takie 
wartości jak: przyjaźń, lojalność, honor i patriotyzm. Sztuka ta dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i rozbudziła 
naszą wyobraźnię.

To przedstawienie poleciłabym wszystkim, ponieważ jest bardzo pouczające i ciekawe.
Natalia Stępień, kl. 5b

W dniu 20 listopada 2021roku razem 
z klasą wybrałem się do Teatru Powszechnego w 
Radomiu na przedstawienie pt,, Chłopcy z Placu 
Broni ‘’. Spektakl ten został zrealizowany na 
podstawie książki Ferenca Molnάra pod tym 
samym tytułem. Opowiedziano w nim przygody 
Nemeczka, Boki, Czonakosza , którzy bronią 
swojego placu przed bandą 
,, Czerwonych koszul”. We wzruszający sposób 
pokazano los Nemeczka.

Podobały mi się dekoracje, które 
znajdowały się na scenie oraz świetne efekty 
specjalne w postaci sztucznego dymu. Nie 
podobała mi się natomiast oprawa muzyczna.

Moje ogólne wrażenia były bardzo 
dobre . Polecam ten spektakl każdemu 
rówieśnikowi.

Rafał Pszczółka, kl. 5b

W sobotę 20 listopada razem z klasą 5B i z moją mamą 
pojechaliśmy do Teatru Powszechnego w Radomiu. Sztuka, na 
której byliśmy, to “Chłopcy z Placu Broni”. Książkę napisał 
Ferenc Molnar, a przedstawienie wyreżyserował i zaadaptował 
Michał Derlatka. Muzykę skomponowała Joanna Sówka - 
Sowińska, scenografię i kostiumy stworzył Michał Dracz, 
a choreografię Michał Cyran.  

W sztuce przedstawione były najważniejsze wydarzenia
 z książki, między innymi: choroba Nemeczka, wkradnięcie się 
Boki, Nemeczka, Czonakosza do Ogrodu Botanicznego i walka z 
Ferim Aczem. Nemeczka grał Przemysław Bosek. Pozostałych 
bohaterów grali: Gereb – Alan Bochniak, Czonakosz - Piotr 
Kondrat, Feri Acz – Adam Majewski, Boka - Łukasz Mazurek, 
Kolnay – Mateusz Michnikowski, Weiss – Mateusz Paluch, Ona – 
Natalia Samojlik. 

Przedstawienie bardzo mi się podobało, ponieważ było 
zaaranżowane w nowoczesny sposób i działo się 
w teraźniejszych czasach. Najbardziej spodobała mi się muzyka, 
choreografia, efekty dźwiękowe, takie jak: plusk wody, wybuchy 
i sztuczny dym. 

Chętnie wybrałbym się ponownie do teatru na inną 
ciekawą sztukę. Chciałbym, aby była pełna humoru, abym dobrze 
się bawił. 

Maximilian Błaszczyk, kl. 5b

„Chłopcy z Placu Broni“ na dużej scenie 
Teatru Powszechnego w Radomiu 

już w styczniu!
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ZIMOWY
HUMOREK

:)

Co wykrzyknął MIKOŁAJ, wchodząc do domu przez komin?
O cho - cho - choinka.

JAŚ: Mogę dostać kanarka 
na gwiazdkę?

MAMA: Nie , dostaniesz karpia 
jak wszyscy!!!!

W co ubiera się choinka?

W łań - ciuchy.

Dlaczego choinka nie potrafi szyć?

Bo koniec końców i tak traci igły.

Dlaczego drzewom nie jest zimno?

Bo mają śniegowe czapy.

Dlaczego igloo jest okrągłe?

Żeby niedźwiedzie nie chowały się po kątach.

Jakie kwiatki nadają się do sportów zimowych?

Sa- sanki.

Co lubi  je  nied wiedzie polarne?ą ść ź
Ham-brrrrrrrrrr-gery

Co mówi kot, kiedy leży w zimę na zapiecku?

Mrrrrrróz, mrrrrróz, mrrrrrróz.

Co lubi  je  ba wanki?ą ść ł
Cheb ze nieszynk .ś ą

NA POWAŻNIE!

Hubert Kwiecień, kl. 6a
17



Kalina Dusza, kl. 5a18



Opiekunowie gazetki: p. Aneta Urbańska i p.Marta Zaniat

Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań. 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie 
Wam spokój, wytchnienie i radość. 

Każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
niech żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

                          Redakcja gazetki „Szkolniak“

Idą Święta wielkim krokiem,
Pachnie drzewko w Twoim domu.
Patrzysz na nie ciepłym wzrokiem,
I życzenia złożysz komuś…
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