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AktualnościAktualności
Z życia szkołyZ życia szkoły

Hej  kolęda,  Hej  kolęda,  

kolęda...kolęda...
         

   11 grudnia odbył się tradycyjnie już w naszej szkole „Wieczór kolęd”. Spotkali się

na  wspólnym  kolędowaniu  uczniowie  kl.  I-  III  razem  ze  swoimi  rodzicami,

nauczycielkami  oraz  zaproszonymi  gośćmi.  Wieczór  pozwolił  zatrzymać  się

w  pędzie  przedświątecznych  przygotowań  i  wprowadził  nas  w  atmosferę

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Wspaniała dekoracja w zimowej scenerii oraz piękne występy uczniów oraz gościnny

występ pań z Koła Gospodyń Wiejskich umiliły spotkanie. Mogliśmy usłyszeć 

najpiękniejsze kolędy i pastorałki w języku polskim, angielskim, a także kaszubskim.

Wszyscy uczestnicy oraz goście wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez 

organizatorki spotkania, a dzieci otrzymały świąteczne upominki.

Na koniec uroczystego wieczoru pani Dyrektor Katarzyna Paczoska oraz v-ce 

dyrektor pani Sabina Zima złożyły wszystkim życzenia wspaniałych świąt.

o



Uczeń z klasą 
      Z czego składa się życzliwość?  Wystarczy

zsumować  uśmiech,  miłe  słowo  i  ciepłe

spojrzenie.  Na  co  dzień  zapominamy  o  takich

gestach.  Goniąc  za  codziennymi  sprawami,

zdarza  nam  się  zapomnieć  o  tak  prostej

czynności, jaką jest uśmiech, dobre słowo czy uczynek. Jako ludzie potrzebujemy

ciepła   i miłego gestu od innych osób. Słowem zwykłej jakże ludzkiej życzliwości.

    W ramach miesiąca życzliwości  odbył  się plebiscyt na najbardziej uprzejmego

i kulturalnego ucznia lub uczennicę w każdej klasie.

W konkursie udział wzięli  wszyscy uczniowie klas I-III.

Społeczność  każdej  klasy   wybrała  najbardziej  uprzejmego  kolegę  lub  koleżankę

według określonych regulaminem wymagań. Wyróżnionym uczniom na uroczystym

apelu  w obecności całej społeczności klas I-III pani dyrektor Katarzyna Paczoska

i  pani  wicedyrektor  Sabina  Zima  wręczyła   ordery  życzliwości.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Międzyklasowy Konkurs Piosenki Świąteczne

 17 grudnia 2019 roku  w Szkole  Podstawowej  na ul.  Leśnej

odbył  się   „  I  Międzyklasowy  konkurs  kolęd  i  pastorałek”.

Konkurs miał na celu kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia,

upowszechnianie kolęd i pastorałek, rozbudzanie zainteresowań

muzycznych  oraz  integracje  uczniów.  W  konkursie  wzięły

udział  wszystkie  klasy  0-3.  Każda  klasa  na  scenie

zaprezentowała  przygotowany  utwór.  Jury  składało  się  ze

wszystkich nauczycieli – zasady oceniania wykonawców były

takie, że wychowawca nie przyznawał punktów swojej klasie.



Łącznie  do  konkursu  przystąpiło  7  klas  z  ulicy  Lesnej.  Atrakcyjne  prezentacje

uczniów  były  nagradzane  głośnymi  brawami.  Komisja  konkursowa  I  miejsce

przyznała klasie II e, która wykonała „Pastorałkę od serca do ucha” 

Apele bożonarodzeniowy w szkole

 W piątek  20.12.2019  roku  w  ostatnim  dniu  przed

przerwą świąteczną w szkole w budynkach  przy ul. Leśnej

oraz przy ul. Szkolnej odbyły się apele bożonarodzeniowe,

na  które  zostali  zaproszeni  wszyscy  uczniowie  klas

młodszych.  Celem  spotkania  było  kultywowanie  zwyczajów  i  tradycji

bożonarodzeniowych  w szkolnym gronie. Muzyczny charakter apelu spowodował,

że wszystkie dzieci włączyły się we wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek i piosenek

świątecznych.  Reprezentanci  klas  przygotowali  utwory  muzyczne  w  których  się

zaprezentowali przed społecznością szkolną. Usłyszeliśmy wiele znanych i lubianych

przez  dzieci  utworów  zarówno  w  języku  polskim,  angielskim.   Na  koniec  nie

zapomnieliśmy również o przypomnieniu dzieciom zasad bezpiecznego zachowania

się w okresie przerwy świątecznej oraz numerów alarmowych. Wesołych Świąt!!! 

Warsztaty u św. Mikołaja

W świetlicy szkolnej odbyły się już po raz szósty

"Warsztaty u Św. Mikołaja".

Na rozpoczęcie warsztatów i przywitanie rodziców jak co roku dzieci zaśpiewały 

piosenkę o Św. Mikołaju, o dawaniu prezentów, z których najpiękniejszym jest dobre 

serce.Rodzice, którzy przyszli na zajęcia mogli wykonać świąteczne ozdoby 

bożonarodzeniowe, a dzieci oprócz świątecznej wydrapywanki dekorowały pierniki.

Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze i dały chwilę wytchnienia w codziennym 

pędzie.    Bardzo dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie.



Apel na temat bezpiecznych  ferii zimowych

W  trosce  o  bezpieczeństwo

uczniów dzieci z oddziałów IIa

oraz  IIe  przygotowały  apel

przypominający  zasady

bezpieczeństwa,  o  których

należy  pamiętać  w  czasie

wypoczynku  podczas  ferii

zimowych. 9 stycznia w apelu

uczestniczyli  uczniowie  klas

młodszych  w  budynku  przy

ulicy Leśnej, a 10 stycznia dzieci w budynku przy ul. Szkolnej. Mali artyści z IIa i IIe

przygotowali  program  artystyczny,  podczas  którego  udzielili  kilku  cennych  rad

dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, między innymi:

- Wychodząc z domu, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie 

wychłodzić swojego organizmu, ale też go nie przegrzewać.

- Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach, czy nartach wybieraj miejsca bezpieczne,

z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych oraz gęsto 

rosnących drzew.                                                                                                             

- Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana 

nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób. Do jazdy na łyżwach 

zawsze wybieraj lodowiska.                                                                                            

- Nigdy nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, 

stawów, 

- Podczas zabaw w rzucanie śnieżkami używaj śnieżek z miękkiego śniegu, nie 

używaj ubitego lodu, ani lodu. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, najlepiej baw 

się rzucając do celu.



DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W  tym  roku  Dzień  Babci  i  Dziadka  obchodziliśmy  31  stycznia.  Klasa  IIId

zaprosiła  nie  tylko  swoich  dziadków,  ale  także  mieszkańców  Domu  Pomocy

Społecznej  z  Wejherowa.  Uczniowie  zaprezentowali  gościom  przedstawienia

pt.  ,,Wieczór  wigilijny,  ,,Nowoczesna  babcia  i  dziadek  oraz  taniec  hiszpański.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam,

jak ważne są takie  spotkania i  wspólnie  spędzone chwile z wnukami.  Po części

oficjalnej  niecodzienni  goście  zostali  zaproszeni  na  kawę  i  słodki  poczęstunek

przygotowany przez rodziców. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły

swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej
w Wejherowie

9 stycznia uczniowie  klasy IIc z wychowawczynią panią Anną Sulik-Wysiecką oraz

panią  Malwiną  Reschke-Budzisz   udali  się   ze  świątecznym występem oraz  koncertem

kolęd  do  Domu Pomocy  Społecznej  w  Wejherowie.  Dzieci  przedstawiły  podopiecznym

domu tradycyjne  polskie  kolędy  i  współczesne  pastorałki.  Dzieci  przygotowały również

przedstawienie na temat tradycji bożonarodzeniowych. Występ zakończony został pokazem

tańca. Po występie  nastąpiło wręczenie wykonanych własnoręcznie  upominków (aniołków,



bombek, choinek itp).   Występ bardzo się podobał,  a uroczystość nieco się przedłużyła

ponieważ uczniowie zostali poproszeni o kilka bisów. Mieszkańcy DPS  zaprosili uczniów

na następne spotkanie  zapewniając, że  z niecierpliwością już  czekają na  kolejne występy.

Cieszymy, się  że mogliśmy sprawić tyle radości, bo każdy z nas  może zostać Świętym

Mikołajem.   

Przywitaliśmy Nowy Rok 2020 !

Nowy Rok – to międzynarodowe święto przypadające   każdego

roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano

Sylwestra  od  imienia  świętego  św.  Sylwestra.  Zwyczaj

rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia pochodzi

ze  starożytnego  Rzymu,  którego  mieszkańcy  czcili  w  ten  dzień

Janusa, boga bram, drzwi i początków.

Karnawał - to  okres  od  Trzech  Króli  (  6  stycznia)  do

wtorku  “diabelskiego”,  czyli  “kusego”,  przed  Środą  Popielcową,
poprzedzający  Wielki  Post.   Początki  karnawałowych  zabaw,
połączonych z  przebieraniem się,   sięgają w Zachodniej  Europie
czasów  Średniowiecza,  skąd   przywędrowały  do  Polski
i zaowocowały powstaniem wielu ludowych zwyczajów.
 W  miastach  urządzano  w  najpiękniejszych  salach,
np.  ratuszowych,  bale  karnawałowe,  które  często  były  balami
maskowymi,  natomiast  w  prywatnych  mieszczańskich  domach  –
potańcówki. 



http://my-life-my-passion-my-choice.blogspot.com/2015/02/podzia-roku-ilustracje.html 

Moje plany na  Nowy Rok (wpisz  swoje  postanowienia,
możesz też je narysować):

1.........................................................................
2.........................................................................
3.........................................................................



JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI,

CZAS WYSYŁAĆ WALENTYNKI!

Walentynki! Ach, Walentynki!
To najgorętszy jest w roku dzień!
Choć jest zima, to jak kominki,
W krąg żarzą się tysiące serc!

Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać,
Ale fajnie jest w upominku
Serduszko dostać albo dać!

Walentynki  można ukradkiem włożyć  do  kieszeni,  wsunąć  do  skrzynki  lub

wysłać  pocztą,a  najlepiej  wrzucić  do  naszej skrzynki  „poczty   walentynkowej”

przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Otrzymują je najczęściej osoby, które

darzymy  ciepłym,  przyjaznym  uczuciem.  Mogą  się  więc  obdarowywać  starzy  i

młodzi, krewni,  przyjaciele i  znajomi. Nie są wykluczeni z tej zabawy  szefowie,

nauczyciele, nawet ci groźni i pełni powagi.  

A jak to z walentynkami było?

Początki walentynek sięgają średniowiecza a wywodzą się z Anglii. W Polsce
obchodzone są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma
lat i jakiej jest płci.
Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, aby
zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty
kostkę  cukru,  którą  wcześniej  przez  9  dni  nosiły  pod  pachą.  Z  całego  serca
odradzamy wam stosowania takich metod!

CZYM JEST MIŁOŚĆ? – PYTAJĄ POECI.



WIERSZE USIŁUJĄ DAĆ NA TO PYTANIE ODPOWIEDŹ

W dziejach ludzkości i literatury mamy
przykłady wielkich miłości: szczęśliwych, nieszczęśliwych, udanych, trwałych np. 
Kleopatra i Cezar, Odyseusz i Penelopa, Romeo i Julia, Dante i Beatrycze, Petrarka i 
Laura... 

Jeśli to nie miłość – cóż ja czuję?
A jeśli miłość – co to takiego?
Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?
Gdy zła – skąd gorycz cierpienia każdego?

(F. Petrarka)
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca
Lecz widać można żyć bez powietrza.

(M. Pawlikowska – Jasnorzewska)
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże, gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

(A. Mickiewicz)

Czy wiesz, jaka jest jej miłość?
To jakby mżył najdrobniejszy deszcz,
W którym idziesz i nie wiesz, że pada,
A potem czujesz, żeś przemókł do 
samego serca
Taka jest jej miłość.
(z poezji ludowej Kurdów)

Już kocham cię tyle lat
Na przemian w mroku i śpiewie,
Może to już jest osiem lat,
A może dziewięć – nie wiem;
Splątało się, zmierzchło – gdzie ty, a 
gdzie ja,
Już nie wiem – i myślę wpół drogi,
Że tyś jest rewolta i klęska, i mgła,
A ja to twe rzęsy i loki.

(K. I. Gałczyński)



MNIEJ LITERACKIE WALENTYNKI
czyli inne propozycje wierszyków walentynkowych

Kocham śledzie,
Kocham szprotki,
Lecz najbardziej
Ciebie, chłopcze słodki.

Wszyscy lubią małe misie,
Ty je lubisz też,
A ja Ciebie bardzo lubię
I Ty o tym wiesz.

Są tacy, którzy kochają
Chomiki, koty, psy...
A ja tam wolę Ciebie,
Bo w moim sercu – Ty!

Zakochałem się w Tobie
Aż po same uszy.
Z drżeniem serca wyznaję –
Może Cię to wzruszy. 

Kocham Cię daremnie,
Ty nie kochasz mnie.
Dobrze Ci beze mnie,
Mi bez Ciebie - źle!

Co wolisz: czy gwiazd tysiące?
Czy oczy niebieskie, marzące?
Czy jasne słońce na niebie?
Czy ciche słowa: Ja kocham Ciebie?!

Gdy gołąbek czule grucha,
Niechaj szepce Ci do ucha,
Że się w Tobie zakochałem
Ledwie tylko Cię poznałem.

Jeden księżyc jest na niebie,
Jedno serce jest dla Ciebie.
Będę tęsknić i miłować,
Będę ściskać i całować!

Jest was tysiące,
Tyś tylko jeden,
Nie kocham innych,
Lecz właśnie Ciebie.

Tak cię kocham, tak cię lubię
Że za tobą kapcie gubię.



Jak powiedziała Magdalena Samozwaniec „miłość to krótki okres czasu, w którym 
jakiś bliźni płci przeciwnej jest o nas tego samego zdania, co i my...”

Romeo mówi do Julii:

 Nie mogę jeść śniadania, bo myślę o Tobie..
 Nie mogę jeść obiadu, bo myślę o Tobie...
 Nie mogę jeść kolacji, bo myślę o Tobie...
 Nie mogę spać, bo jestem GŁODNY!!   

w artykule zawarto fragmenty z czasopisma „Biblioteka w szkole”)

Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek.

Życzymy wszystkim wielu walentynek od tajemniczych wielbicieli.



Biblioteka poleca książki zimowe !!

    Za  oknem  jest  coraz  zimniej  i  ciemniej.

Więcej  czasu  spędzamy  w  domu,  często

doskwiera nam nuda. Jest to doskonały czas na

to, aby przykryć się kocem i z kubkiem kakao

poczytać  wieczorem  ciekawą  książkę.  Wybór

zimowych pozycji idealnych na tą porę roku jest

ogromny.  Zachęcamy  do  sięgania  po  nie,

a  poniżej  w  skrócie  przedstawimy  kilka

ciekawych     i wartych uwagi pozycji. 

Zdjęcie: Alicja Lange

„Mój przyjaciel Malmi” G.Hahn

       Główna bohaterka Nela zastając na dworzu pełno śniegu, postanowiła ulepić bałwanka. Jej

sąsiad  Matti  podpatrzył  ją  i  również  zaczął  lepić  bałwana,  ale  zdecydowanie  większego

i  okazalszego  niż  ten  Neli.  Chłopiec  zaczął  się  wyśmiewać  z  małego  i  karłowatego  bałwana

koleżanki,  ona  jednak  nie  zwracała  na  to  uwagi  i  swojego  bałwanka  pieknie  ubrała  w  szalik

i czapkę zrobione na drutach przez babcię. Nadała mu również imię: MALMI. Gdy dziewczynka

postanowiła wrócić do domu zwróciła uwagę, że z bałwankiem dzieją się dziwne rzeczy.....jakie?

tego dowiecie się czytając książkę.

„Zimowa wyprawa Ollego” E.Beskow

       Kiedy Olle dostał nowe narty, wprost nie mógł się doczekać kiedy spadnie śnieg. Chciał

koniecznie wypróbować nowy prezent. Długo czekał, aż wreszcie przyszedł dzień, kiedy za oknem

ujrzał góry śniegu. Wyruszył z samego rana na wyprawę do lasu, zupełnie sam. Gdy był już w



samym środku zaśniezonego, bielutkiego lasu, nie mógł się nadziwić jak jest tam pięknie i bajkowo.

Wtedy stanął przed nim starzec, cały ubrany na biało.... kim jest i gdzie zabrał Ollego? dowiecie się

sięgając po książkę. 

„Patrz Madika, pada śnieg” A. Lindgren

       Jak wszystkie dzieci, te na Czerwcowym Wzgórzu również czekały z utęskienieniem na śnieg.

Gdy w końcu spadł, cały dzień Lisabet i Madika bawiły się na dworzu. Jednak nastepnego dnia

okazało się, że Madika zachorowała i musiała zostać w domu. Wtedy Lisabet wybrała się do miasta

z opiekunką Alvą, aby zakupić prezenty. Stojąc przed sklepem dziewczynka nie pilnowana przez

opiekunkę, która była w sklepie, uczepiła się stojących niedaleko sań. Sanie nagle ruszyły i Lisabet

razem z nimi.  Dziewczynka początkowo zachwycona przejażdżką po jakimś czasie  zdała sobie

sprawę,  że  konsekwencje  podjętej  pochopnie  decyzji  mogą  być  bardzo  złe....  Co  się  stało  po

drodze? kim był woźnica sań? oraz jak z głębi lasu Lisabet dotarła do domu? Książka odpowie na

wszystkie te pytania.

 REDAKCJA
      Zespół redakcyjny: Uczniowie pod opieką 

p. Anny Sulik-Wysieckiej i Katarzyny Chmury
przy współpracy z  biblioteką szkolną


