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Skrót relacji z imprez 

6 grudnia p. Justyna zorganizowała zabawę mikołajkową dla uczniów klas młodszych.  

Ciekawe konkurencje, dużo ruchu, muzyka to wszystko czekało na hali na uczniów. Zabawa była bardzo udana. 

Brawa i ukłony dla p. Justyny za przygotowanie!  

 

                           6 grudnia dzieci z całej szkoły odwiedził 

św. Mikołaj  

                           z reniferem i śnieżynkami. W swoim 

ciężkim worze  

                            przyniósł upominki dzieciom, ale żeby je 

zdobyć  

                            wybrane klasy musiały np. zaśpiewać 

kolędę. Nauczyciele też byli grzeczni w ubiegłym roku i do nich także 

zajrzał Mikołaj z czymś słodkim. 

 

7 grudnia w ramach Mikołajek odbył się konkurs „Omnibus 2017”. Oprawa konkursu była 

zmieniona i poszerzona o nowe konkurencje wiedzowe. Rywalizacja między klasami była 

ogromna, ale zgodna z zasadami fair play i dobrej zabawy. Zaangażowanie wielu 

nauczycieli, pozytywne zachowania uczniów oraz ich chęć współpracy przyniosło tylko 

zamierzone efekty w postaci radości, uśmiechów i fajnej zabawy. Wyniki poniżej: 

I miejsce – kl. IV b 

II miejsce – ex aequo  

kl. V b i VI b 

III miejsce – ex aequo  

kl. VI c i IV a 

IV miejsce – kl. V a 

V miejsce – VI a 

9 grudnia wieczorną porą o dziwo w szkole byli uczniowie klas V-VI?  

Czemu? Właśnie tego wieczoru miała miejsce pierwsza w historii  
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szkoły „NOC FILMOWA”.  

Wprawdzie nie była to cała noc, ale jak zapewniają organizatorzy,  

to dopiero początek cyklu spotkań filmowych. Przed wakacjami ma odbyć się całonocne 

spotkanie. Najbliższe zaś planowane jest jeszcze przed feriami. Szczegóły na tablicach 

informacyjnych. 

                                                                        Od 5 do 9 grudnia szkołą zawładnęły dobre serca w ramach  

                                                                         kolejnego tygodnia tematycznego.  Ten tydzień obfitował w  

                                                                         wydarzenia, których część opisana jest powyżej a inne to np.  

                                                                         wspólne ubieranie choinek i dekorowanie sal, dzień  

                                                                         grzeczności czy mikołajowych czapek. Ponadto odbyła się  

                                                                         zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości,              

                                                                        z których przygotowano duże paczki świąteczne dla 10 rodzin  

                                                                        z naszej szkoły. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy!!       

                                                                        Zawsze można na Was liczyć drodzy rodzice!   

W tymże tygodniu klasy 4-te i 5 b super bawiły się na lodowisku oraz w pizzerii. 

 

14 grudnia odbyła się piękna akademia wieńcząca  

Rok Sienkiewicza przygotowana przez uczniów,  

p. Jolę i p. Małgosię oraz muzyków. Uroczystość  

przybliżyła wszystkim odbiorcom postać polskiego 

 pisarza, zaś cudowne wykonanie instrumentalne 

 „Dumki na dwa serca” wprowadziło magiczny nastrój.  

 

15 grudnia klasy I a, b i IV a, b wzięły udział w warsztatach pt. „ Dobre wychowanie”, natomiast klasy             

V a, b w warsztatach pt. „Radzenie sobie z emocjami i stresem”, prowadzonych przez psychologów                    

z Centrum Rozwoju i Szkoleń „Master Mind” z Warszawy.   

 

15 grudnia rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w poprzednim numerze gazetki na „Świąteczne, 

piękne drzwi do klasy”. Ogromne wyrazy uznania dla każdej z klas oraz dla nauczycieli, bo nasze 

korytarze przybrały zupełnie inny wygląd poprzez ozdobione drzwi i wprowadziły wszystkich w 

świąteczny czas. Wyniki poniżej: 

                                                       Klasy starsze:              
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                                                          I miejsce – kl. VI a 

                                                            II miejsce – kl. IV a 

                                                             III miejsce – kl. V a, VI c 

Klasy młodsze: 

I miejsce – kl. I a, b 

II miejsce – kl. III a, b 

III miejsce – kl. III c 

Wyróżnienie specjalne – kl. 0 a i 0 b 

Wszystkie pozostałe klasy i nauczyciele otrzymują  

wyróżnienia!! 

 

 

 

21 grudnia odbyły się szkolne Jasełka, które swą  

obecnością zaszczyciła p. Hanna Kułakowska – Michalak,  

wiceburmistrz Gminy Piaseczno. Piękne dekoracje, uroczy,  

mali aktorzy oraz magiczna oprawa muzyczna sprawiły,  

że wszyscy poczuliśmy, że święta tuż, tuż.  

Jasełka były wstępem do  

organizowanych następnego dnia  

wigilii klasowych oraz wspólnego  
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kolędowania klas młodszych. 

 

  

10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem…  

1. Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci.  
Jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku  
miłość przytulając je, całując i mówiąc mu “kocham cię”, tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na nią 
zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.  

 
2. Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko.  
Interesuj się tym co robi i co czuje. Zapewnij je, że silne uczucia nie są czymś złym, jeśli wyraża się je w 
odpowiedni sposób. Im częściej będziesz to robić, tym rzadziej będziesz musiał(a) je dyscyplinować.  
 

3. Granice są potrzebne nawet w najbardziej kochającym się związku,  
w którym ludzie potrafią się słuchać. Bycie rodzicem polega między innymi na wyznaczaniu granic. Pamiętaj, 
że jest czymś naturalnym i normalnym, że dziecko testuje owe granice. To nie jest niesforność, ale część 
procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpieczniej jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś(-aś) (pod 
warunkiem, że są realistyczne), nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.  

 
4. Śmiech pomaga rozładować napięte sytuacje.  
Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać im radość. Dostrzegaj zabawne 
strony bycia rodzicem i pozwól sobie na śmiech, kiedy tylko jest to możliwe.  

 
5. Postrzeganie świata z perspektywy dziecka  
i wyobrażanie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij 
sobie, jak się czułeś(-aś), kiedy byłeś(-aś) dzieckiem i jak niezrozumiały wydawał Ci się świat dorosłych, kiedy 
miałeś(-aś) poczucie, że potraktowano Cię niesprawiedliwie.  

 
6. Chwal i zachęcaj swoje dziecko.  
Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze zachowywało i zachęcaj je do podejmowania wysiłków. Chwal je za 
dobre zachowania. Im częściej będziesz „zrzędzić”, tym rzadziej Twoje dziecko będzie Cię słuchać.  

 
7. Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowałabyś ( szanowałbyś) dorosłego.  
Pozwól mu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go dotyczą. Uważnie wysłuchaj 
jego zdania. Jeśli masz zamiar powiedzieć mu coś przykrego, zastanów się jakby to zabrzmiało, gdybyś 
powiedział(-a) to komuś dorosłemu. Przeproś jeśli postąpiłeś(-aś) niewłaściwie.  

 
8. Ustal porządek dnia.  
Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej będzie Wam uniknąć konfliktów jeśli ustalisz jasny porządek 
dnia. Będą się czuły lepiej jeśli wprowadzisz stałe pory posiłków, snu i głośnych zabaw.  

 
9. W każdej rodzinie potrzebne są pewne zasady,  
jednak staraj się zachować elastyczność w wypadku bardzo małych dzieci. Kiedy już ustalisz zasady 
obowiązujące w Twojej rodzinie, bądź konsekwentny(-a).  
Dzieci mogą się poczuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją 
odwołasz. Czasami trzeba ustalić odmienne zasady obowiązujące poza domem, które należy wyjaśnić 
dziecku.  
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10. Nie zapominaj o własnych potrzebach.  
Jeśli to wszystko zaczyna za bardzo przypominać ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz 
trochę czasu tylko dla siebie. Zrób coś, co sprawia ci przyjemność. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że tracisz 
panowanie nad sobą, albo że w każdej chwili możesz krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na 
chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu.  

PPoommyyssłłyy  nnaa  ffeerriiee!!  

Chciałbyś ciekawie spędzić te ferie? Nie chcesz siedzieć całymi dniami 

przed komputem czy telefonem?  Jeżeli tak, to przeczytaj ten artykuł! 

W ferie, gdy się nudzisz, czas się niemiłosiernie dłuży. Możesz leżeć do woli na 

kanapie oglądając telewizję. A przecież można sobie umilić ten czas. 

Pierwszą propozycją, oprócz jeżdżenia na nartach, są łyżwy - jest wiele 

świetnych lodowisk, jeżeli nie masz łyżew możesz je wypożyczyć i świetnie 

spędzać czas z rodziną lub przyjaciółmi. Możesz po prostu wyjść na dwór i 

cieszyć się zimą, pójść na spacer, urządzić bitwę na śnieżki. Zaproś przyjaciół, 

możesz z nimi pójść do kina (możesz zrobić wieczór kinowy w domu:-) ), po 

prostu pogadać,  zaprosić na nocowane… Ciekawym pomysłem może 

okazać się też to, aby spróbować coś ugotować! W Internecie znajdziesz 

masę różnych pomysłów na słodkości i nie tylko.  Rozwijaj pasje! Wolny czas 

możesz wykorzystać do rozwijania swych zainteresowań np. maluj, pisz, 

fotografuj, pływaj, gotuj. 
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Spędź te ferie wyjątkowo! 

 

DDDaaammmssskkkiii   kkkąąąccciiikkk   

Podczas okresu dojrzewania nasza skóra potrzebuje odpowiedniej 

pielęgnacji. Pojawia się trądzik i inne różne pryszcze. Oto kilka 

podpowiedzi: 

1. Nie myj buzi zbyt często. Oczyszczanie cery jest oczywiście bardzo ważne, ale nie 

wolno z tym przesadzać. Twarz powinna być myta dwa razy dziennie. Jeśli będziesz 

myć twarz częściej, możesz jej tylko zaszkodzić. Pozbawisz cerę potrzebnego jej 

serum. 

2. Dobierz odpowiedni produkt. W każdym wieku należy stosować kosmetyki 

dopasowane do wieku naszego ciała. Nie podkradaj kremów mamie, bo możesz 

sobie zaszkodzić. Udaj się do apteki lub drogerii, najlepiej z mamą i wybierzcie 

kosmetyki odpowiednie do Twojego wieku i rodzaju cery. Niektóre z nich zawierają 

substancje łagodzące podrażnienia i atakujące młodzieńczy trądzik. Wiele 

nastolatków boryka się z tym problemem. 

3. Nie wyduszaj wyprysków! Staraj się unikać wyduszania i w ogóle dotykania 

wyprysków. Dzięki temu nie będą się one roznosić po całej twarzy. Zamiast tego 

zainwestuj w serum na wypryski. To dużo lepsze rozwiązanie. 
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Różowe delfiny 

 
 

      Na naszym świecie jest wiele dziwnych zwierząt, ale czy na 
pewno znacie wszystkie? W tym wydaniu gazetki przedstawię 
wam pewnego delfina ;) 

    Nasz bohater  nie jest wymysłem mojej wyobraźni, ale istnieje 
naprawdę . 
  Otóż nasze dziwadło jest różowe! :-) 
Żyje ono w rzekach Amazonii, co też jest dziwne, gdyż delfiny 
żyją zazwyczaj w oceanach i morzach. Nasz magiczny delfin jest 
także kuzynem delfina szarego i różni się tylko tym, że delfin szary 
ma płetwę grzbietową, a  nasz bohater nie. Żeby było zabawniej 
natura wyposażyła go w garba na grzbiecie.      
    W Amazonii różowe delfiny są pod ścisłą ochroną, niestety 
wielu ludzi łamie zakaz zabijania tych zwierząt i dlatego z każdym 
rokiem zmniejsza się ich liczba . Jeśli więc się ujrzy takiego 
delfina w rzekach Amazonki, można to uznać za znak dający 
szczęście .                                                                                                                  
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                      Mam nadzieję, 
że  artykuł się podobał. 
Uwaga!  Wyniki zagadki 
matematycznej! 

Zagadka: 

Ile razy można 1 odjąć od 100? 

Odpowiedź: 

                   1! 

Bo dalej będziesz odejmował od 98,97 ... . 

 

Wygrani: 

Kinga Wasiewicz , Tomek  Domowicz, Oliwier Osiński, Wiktoria Kosnowska, Natalka 
Rajkowska, Szymon Kucharski – nagrody wkrótce.  

 

 

Przegląd piłkarski 

Arkadiusz Milik 

Data urodzenia: 28.02.1994 

Klub: SSC Napoli 

Waga/wzrost: 80/186 
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Mecze/gole: 33/11 

   Na boisku: środkowy napastnik 

 

 

Arkadiusz Milik występuje na pozycji napastnika i jest zawodnikiem holenderskiego Ajaxu 

Amsterdam. Karierę rozpoczynał w Rozwoju Katowice. Po kilku latach spędzonych                       

w młodzieżowych drużynach tego klubu trafił do seniorów. W Ekstraklasie zadebiutował                  

w lipcu 2011 roku w Górniku Zabrze i od razu stał się podstawowym i ważnym zawodnikiem 

drużyny. Udane dwa sezony w lidze polskiej zaowocowały transferem do Bayeru 

Leverkusen. Tam jednak nie zyskał uznania w oczach trenerów i przeniósł się do 

Augsburga. W lipcu 2014 roku został wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. W Holandii 

Arkadiusz Milik zaczął prezentować się bardzo dobrze, co poskutkowało transferem 

definitywnym. Wyrósł on na kluczowego zawodnika Ajaxu oraz reprezentacji Polski,                    

w której debiutował już w październiku 2012 roku w spotkaniu z RPA. 

 
 

QUIZ 
CZY JESTEŚ OPTYMISTĄ, REALISTĄ CZY PESYMISTĄ??? 

 
1.Zapomniałeś/aś się nauczyć do klasówki, co myślisz : 
   a) nie uda mi się , dostanę złą ocenę … 
   b) będzie dobrze , uda mi się... 
   c) pewnie napiszę na złą ocenę , ale trudno 
 
2. Wybierz kolor: 

  a) biały 
  b) szary 

c)  zielony 
 
3. Załóżmy, że panicznie boisz się latać samolotem i czeka cię długi lot, co myślisz : 
a) myślę, że nie spadnie, samolot był dobrze sprawdzany... 
b) wszyscy zginiemy !!!! :( 
c) przelecimy na pewno 
 
 

ODP: 
optymista :1b,2a,3c 

pesymista: 1a, 2b,3b 
realista:1c,2c,3a 

 

TESTY DLA  PRZYJACIÓŁ  
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P r z y p o m i n a m y ,  o  i s t n i e n i u :  

 

 

ZAPOWIEDZI! 

 1 luty – wystawa twórczości dziecięcej, 

 6 luty bal karnawałowy!  

Uwaga!! 

„Bal bohaterów literackich” 

Ogłaszamy konkurs na strój bohatera literackiego.  

Ocenie podlegać będzie: 

- oryginalność stroju, 

- wiedza (kilka zdań) o bohaterze. 

 

 13 – 24 luty – FERIE!!!! 

 22 marca Dzień Patrona Szkoły. 
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Uwaga KONKURS!! 

„By czytać Ci się chciało, 

zakładkę zrób wspaniałą!” 

Zapraszamy do udziału w konkursie na zakładkę do 

książki o tematyce zimowej.  

Zakładkę, wykonaną dowolną techniką, należy oddać  

p. bibliotekarce do 8 lutego, oczywiście podpisaną  

– imię, nazwisko, klasa. 

Nagrody czekają! 

 

WAŻNE! 

Po przeczytaniu gazetki prosimy o przekazanie jej następnemu uczniowi  i nie niszczenie jej, ponieważ zależy nam na 

niemarnowaniu papieru. Po wykorzystaniu gazetek oddamy je na makulaturę. 

PODZIEL SIĘ GAZETKĄ! 

NIE NISZCZ - PRZEKAŻ DALEJ! 

BĄDŹ EKO! 

                         Nasza gazetka jest dostępna także na naszej stronie internetowej. 


