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Dlaczego święta BoŜego Narodzenia  

są dla Ciebie czymś waŜnym? 

 

 Takie pytanie usłyszeli uczniowie trzech klas: czwartej, piątej i szóstej. 
Odpowiedzieli na nie w anonimowej ankiecie, podając osobiste powody (niektórzy jeden, 
inni więcej), dla których zbliŜające się święta są czasem szczególnym.  
 Odpowiedzi, choć udzielone róŜnymi słowami, dały się pogrupować w kilka 
kategorii. Oto wyniki ankiety: 
- BO SPOTKAMY SIĘ Z RODZINĄ – 53 odpowiedzi 
- BO OTRZYMUJEMY PREZENTY – 30 odpowiedzi 
- BO ŚWIĘTA OTWIERAJĄ LUDZI NA SIEBIE – 19 odpowiedzi 
- BO DZIELIMY SIĘ OPŁATKIEM – 18 odpowiedzi 
- BO TO PAMIĄTKA NARODZIN CHRYSTUSA – 16 odpowiedzi 
- BO STROIMY CHOINKĘ – 10 odpowiedzi 
- BO ŚPIEWAMY WSPÓLNIE KOLĘDY – 8 odpowiedzi 
- BO MOśEMY SPRAWIĆ RADOŚĆ INNYM – 6 odpowiedzi 
 
 Wyniki ankiety dają do myślenia: 
  
- Widać, Ŝe rodzina jest dla nas czymś bardzo waŜnym. Wiele dzieci podkreśliło, Ŝe tego 
dnia ich rodziny wreszcie spotykają się w komplecie i mają czas dla siebie. To powinno 
dać do myślenia nam – dorosłym.  
To sygnał, Ŝe dzieci chciałyby, Ŝebyśmy mieli dla nich więcej czasu! 
 
- Dzieci bardziej myślą o tym, Ŝeby brać, niŜ o tym, Ŝeby coś dać. Tylko nieliczne cieszą 
się, Ŝe w te dni mogą sprawić radość swoim bliskim. Ktoś wzruszająco napisał: „Cieszę 
się, Ŝe w święta mogę pokazać moim bliskim, jak bardzo ich kocham”. 
 
- Niewiele dzieci pamięta o tym, Ŝe są to święta religijne. Zapominamy, Ŝe nie byłoby ich, 
gdyby nie narodziny Jezusa Chrystusa. Niestety – Ten, którego narodzenie (rzekomo) 
świętujemy, przegrywa z prezentami… 

    

Jednym zdaniem, czyli… 

…zdarzyło się w szkole    

•••• 23 listopada, czwartek – Uczniowie kl. 0-VI wzięli udział w akcji „Zdrowe zęby”, 
podczas której m.in. poznawali – wcale nie tak oczywiste – zasady higieny jamy ustnej. •••• 
24 listopada, piątek – W bibliotece szkolnej obchodziliśmy święto Katarzynki. 
Uczniowie, kierowani przez panią Katarzynę Bublewicz, dekorowali pierniki oraz 
odpowiadali na pytania związane zarówno z dziejami toruńskiego przysmaku, jak i 
Ŝyciem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. •••• 24 listopada, piątek – Odbył się szkolny etap 
konkursu przyrodniczego. Spośród 45 uczestników dwóch zakwalifikowało się do etapu 
rejonowego. •••• 28 listopada, wtorek – W szkole odbyły się dwie zabawy andrzejkowe dla 



uczniów kl. 0-III i IV-VI. Wielu uczestników twierdziło, Ŝe od muzyki lepsze było… 
ciasto. •••• 1 grudnia, piątek – Czterdziestu pięciu uczniów klas szóstych wzięło udział w 
wyjeździe do Warszawy, którego celem było zwiedzenie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Okazało się, Ŝe w muzeum wcale nie musi być nudno! Było na co 
popatrzeć… •••• 5 grudnia, wtorek – Klasy czwarte wybrały się do kina na filmową 
adaptację słynnej powieści Juliusza Verne`a pt. „W 80 dni dookoła świata”. •••• 5 grudnia, 
wtorek – Klasy szóste obejrzały przedstawienie pt. „Twój demon – agresja”. Niestety, 
trzeba przyznać, Ŝe na widowni zasiadło wiele osób, które zmagają się z tym demonem… 
•••• 6 grudnia, środa – Przyszedł do nas św. Mikołaj. Obdarował dzieci słodyczami, 
natomiast nauczycieli pominął… •••• 6 grudnia, środa – Szkolne Koło Caritas, dowodzone 
przez panią Dorotę Majkowska, zagrało przedstawienie o św. Mikołaju. Szkoda, Ŝe 
prezenty okazały się tylko rekwizytami… •••• 7 grudnia, czwartek – Odbył się próbny 
sprawdzian szóstoklasistów – znak, Ŝe Ŝarty się skończyły. Jest się co martwić – nasi 
uczniowie napisali go na niezbyt mocną „tróję”. NajwyŜszą średnią osiągnęła kl. VI C. •••• 7 
grudnia, czwartek – Rozpoczęła się doroczna wystawa szopek boŜonarodzeniowych 
wykonanych przez uczniów (i ich rodziców?...). Są piękne!  •••• 9-14 grudnia, sobota-
czwartek – Troje reprezentantów naszej szkoły: pan Adam Załuski, nauczyciel języka 
angielskiego oraz dwoje uczniów: Klaudia Wiśniewska i Kacper Zarzycki wyjechało do 
szkoły w Uden (Holandia) – naszego partnera w ramach programu „Sokrates-Comenius”. 
•••• 12 grudnia, wtorek – Rodzice na wywiadówce poznali planowane oceny semestralne 
swoich pociech. Nie obyło się bez szoku. Niektórzy uczniowie, zagroŜeni otrzymaniem 
oceny niedostatecznej, woleli się wcześniej do tego nie przyznawać w domu, stawiając 
swoich rodziców w niezręcznej sytuacji… •••• 13 grudnia, środa – Uczniowie klas 0-III 
obejrzeli przedstawienie pt. „Kłopoty smoka Kacperka”. •••• 14 grudnia, czwartek - •••• 
Szkołę odwiedzili przedstawiciele StraŜy Miejskiej. Wygłosili pogadankę na temat 
bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z fajerwerków. Część uczniów mocno się 
zdziwiła, Ŝe „odpalanie” fajerwerków jest dozwolone tylko przez dwa dni; 31 grudnia i 1 
stycznia. Na łamiących ten zakaz (i ich rodziców) czekają pokaźne mandaty. •••• 18 
grudnia, poniedziałek – Odbył się apel porządkowy. Brrrr! ••••  19 grudnia, wtorek – 
Klasa V B wybrała się do kina na film pt. „Narodzenie”. •••• 19 grudnia, wtorek – 
Uczniowie klas I wzięli udział w programie pt. „Obcy niebezpieczny”, przygotowanym 
przez panią Marzenę Obremską. Mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
  

Wigilijne ciekawostki 

 
Czy wiecie, Ŝe… 

…nazwa „Wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza czuwanie, straŜ, wartę? 
…jako choinki najczęściej uŜywa się jednego z trzech iglastych drzewek? W polskiej 
tradycji jest to głównie świerk lub jodła. 
…zawieszane ma choinkach ozdoby teŜ mają swoje znaczenie? I tak: 
       

� orzechy zawijane w złotko miały zapewnić dobrobyt i siły witalne  



� miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok 
� opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w rodzinie 
� łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi 
� lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludzkiej nieŜyczliwości  
� gwiazdka na czubku - to pamiątka gwiazdy betlejemskiej oraz znak mający 

pomagać w powrocie członków rodziny przebywających poza domem,  
� dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie  
� aniołki - to opiekunowie domu. 

    

BoŜe Narodzenie w innych krajach 

  We Francji  
1 grudnia dzieci dostają kalendarze adwentowe. Zgodnie z tradycją cała rodzina ubiera 
choinkę i ozdabia dom. Na wigilijnym stole obowiązkowo musi stać czerwona gwiazda 
betlejemska. Rośliny te są takŜe popularnym prezentem. 25 grudnia odbywa się specjalna 
kolacja w rodzinnym gronie. Święty Mikołaj, zwany przez Francuzów Père Noel, 
przynosi prezenty w nocy z 24 na 25 grudnia. 
 
 W Holandii 
Według tradycji Mikołaj przyjeŜdŜa do Holandii na trzy tygodnie przed świętami. 
Przemierza cały kraj i 5 grudnia rozdaje dzieciom prezenty. Kiedy Mikołaj wyjeŜdŜa, 
ubierane są choinki. W domach stawia się kwitnące rośliny przystrojone świecami i 
świątecznymi ozdobami. W noc wigilijną ludzie wraz z rodzinami udają się do kościoła. 
25 i 26 grudnia spędza się w rodzinnym gronie przy kolacji oraz rozdawane są prezenty 
  
 W Belgii  
Pierwsze prezenty Belgowie otrzymują juŜ 6 grudnia. Tradycyjnie w święta odbywa się 
mnóstwo przedstawień i targów. W Belgii BoŜe Narodzenie spędza się w rodzinnym 
gronie. Choinki ubiera się bardzo strojnie i zapala świece.  
 
 W Austrii 
Od początku adwentu w kaŜdą niedzielę zapala się świeczkę na okrągłym wieńcu 
ozdobionym czerwonymi wstąŜkami. Świąteczną kolację je się 24 grudnia. Tego samego 
dnia wręczane są prezenty. Rodzinne spotkanie kończy się zazwyczaj mszą w kościele, 
która odbywa się o północy. 
  
 W Wielkiej Brytanii 
W Wielkiej Brytanii tradycyjnie przy kominku wiesza się skarpety na prezenty. Święty 
Mikołaj wrzuca je przez komin. Z okazji świąt specjalnie dekoruje się domy. 
Obowiązkowo wiesza się przy suficie jemiołę. W czasie świąt Anglicy zajadają się 
indykiem z owocowym nadzieniem oraz puddingiem. Ukrywa się w nim monetę, która 
ma przynieść szczęście temu, kto ją znajdzie. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie łamie się 
świątecznymi ciasteczkami. 
  



 W Danii 
Ozdoby boŜonarodzeniowe oraz wieńce adwentowe wykonuje się własnoręcznie,. W 
kaŜdą niedzielę adwentu zapala się świecę. Dzieci zapalają świecę, która odmierza czas 
do BoŜego Narodzenia. Wigilię Duńczycy spędzają z rodzinami. Specjałem kolacji jest 
deser, w którym ukryty jest migdał. Kto go znajdzie otrzymuje prezent zwany 
migdałowym. Zanim rozpakuje się prezenty, śpiewane są kolędy przy choince.  
             
 W Grecji  
Grecy składają sobie Ŝyczenia od Wigilii do Trzech Króli. Dzieci śpiewają tradycyjne 
greckie pieśni pochwalne krąŜąc po domach. Nie ubiera się choinek. Zamiast nich ozdabia 
się małe łódeczki. Zwyczaj ten wywodzi się ze staroŜytności, kiedy Grecja była potęgą na 
morzu. Ozdabia się takŜe okna i kominki. W nocy 1 stycznia dzieci dostają prezenty od 
świętego Wasyla. W Nowy Rok podaje się specjalne ciasto z ukrytą złotą monetą. Kto ją 
znajdzie, będzie miał szczęście w nadchodzącym roku.  
 
 We Włoszech  
Okres BoŜego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się juŜ 8 grudnia, a kończy w 
uroczystość Trzech Króli. Tradycyjnie ubiera się choinki, ozdabia domy, stawia Ŝłobki. 
Niektórzy Włosi poszczą w Wigilię. Dzieci mogą rozpakować prezenty po północy 24 
grudnia. 25 grudnia je się tradycyjny świąteczny obiad. 
 
 W Kolumbii 
Radość z BoŜego Narodzenia przeŜywają chrześcijanie nie tylko w naszym kraju, ale 
równieŜ w Afryce, Ameryce, Azji i Australii. Wszyscy wielbią Boga, który przyszedł na 
ziemię, aby zbawić ludzi. W Kolumbii Święta BoŜego Narodzenia obchodzone są bardzo 
uroczyście, choć trochę inaczej niŜ w Polsce. Miejscowi chrześcijanie przygotowują się 
do nich duŜo wcześniej. 
 Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia - jest jak 
gdyby początkiem obchodów Świąt BoŜego Narodzenia. Tego dnia ludzie uczestniczą we 
Mszy św., a wieczorem przed domami zapalają świece i wychodzą na ulice. Wszystkich 
ogarnia radosny nastrój - wspólnie śpiewają i tańczą. Jest to wyraz ich wielkiej miłości i 
czci do Matki BoŜej. Od tego teŜ dnia rozpoczyna się przystrajanie ulic, które stają coraz 
bardziej kolorowe i wesołe. Z dnia na dzień miasta przybierają odświętny wygląd.  
 W tym szczególnym okresie równieŜ poszczególne domy - zarówno biedne jak i 
bogate - przypominają o nadchodzących Świętach. Przystrojone są kolorowymi 
lampkami, które nie gasną nawet we dnie. Lampkami udekorowane są takŜe budynki 
uŜyteczności publicznej, biurowce, a nawet kościoły. Układa się z nich najróŜniejsze 
figury - dzwonki, gwiazdy i anioły. Niektóre z nich dochodzą do 30 metrów wysokości. 
Wielu ludzi przed swoimi domami ozdabia róŜnego rodzaju krzewy, podobnie jak my 
choinkę (w Kolumbii nie jest ona znana).  
 KaŜdego wieczoru rodziny wychodzą na ulice, aby cieszyć oczy wspaniałymi 
widokami. Dziewięć dni przed BoŜym Narodzeniem rozpoczyna się uroczysta nowenna 
do Dzieciątka Jezus, która gromadzi licznych chrześcijan. Dorośli i dzieci tłumnie 
zbierają się w kościołach, aby się modlić i śpiewać kolędy. Po kaŜdym takim 



modlitewnym spotkaniu wszystkie dzieci otrzymują w prezencie specjalną potrawę z 
bakaliami - coś w rodzaju naszego budyniu - podawaną z małymi niesłodkimi pączkami.  
 W Kolumbii nie ma zwyczaju obdarowywania dzieci upominkami z okazji Świąt 
BoŜego Narodzenia. Nie ma równieŜ wieczerzy wigilijnej ani dzielenia się opłatkiem. 
 24 grudnia wierni uczestniczą w uroczystej wieczornej Mszy św., po której 
wspólnie świętują aŜ do rana. MoŜe właśnie z tego powodu w dzień BoŜego Narodzenia 
kościoły są prawie puste. 
 
 Na Filipinach 
 Na Filipinach juŜ od listopada cały kraj przybiera odświętną szatę. Z palmowych 
liści i kwiatów robi się kolorowe girlandy, które przymocowuje się do okien i drzwi 
domów. Potem przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez dziewięć dni przed BoŜym 
Narodzeniem, wczesnym rankiem, dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby 
uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Ostatnia Msza odprawiana jest w noc wigilijną, a po 
niej dzieci urządzają "Ŝywą szopkę". 
 
 W Kamerunie 
 W Kamerunie BoŜe Narodzenie jest przede wszystkim świętem dzieci. W tym 
czasie mają one miesiąc wakacji po to, aby pomóc rodzicom przy zbiorach kawy i 
orzeszków arachidowych. Jednak dzień 24 grudnia jest ich świętem. Dzieci zbierają się 
przy ogniskach. Odmawiają modlitwę liturgiczną i czytają wyjątki z Pisma Świętego, a 
potem zaczynają się śpiewy i tańce, które trwają przez całą noc. 
 
 W Boliwii 
 Indianie w Boliwii nazywają BoŜe Narodzenie „Świętem Dzieciątka 
Zbawiciela”. Budują szopki i umieszczają w nich postacie ludzi i zwierząt. W dniu 24 
grudnia rodziny wyruszają w pochodzie w stronę kościoła. KaŜdy niesie „swoje” 
Dzieciątko. 
 Po Mszy św. ustawiają się w długim szeregu i czekają na poświęcenie figurek. 
Kiedy juŜ to nastąpi, wracają do swych domów przy dźwiękach muzyki. Śpiewają kolędę: 
"Ta noc jest najpiękniejsza i nie moŜna podczas niej spać". Dlatego teŜ śpiewy i tańce 
trwają aŜ do rana. Dla Indian nie ma święta bez rytmicznych tańców - jest to takŜe forma 
ich modlitwy. 
 
 W Meksyku 
 W Meksyku uroczystości BoŜonarodzeniowe zaczynają się dziewięć dni 
wcześniej. KaŜdej nocy odbywa się procesja, która ma przypominać poszukiwanie przez 
Maryję i Józefa betlejemskiej gospody. Na przedzie procesji idzie dwoje ludzi, którzy 
wyobraŜają Maryję i Józefa. Wierni, chodząc od domu do domu, śpiewają radosne pieśni. 
Ostatniego dnia w jednym z domów otwierają się drzwi i gościnni gospodarze zapraszają 
pielgrzymów do środka. W tym okresie odwiedza się znajomych, wymieniając przy tym 
prezenty. Najwięcej radości mają wtedy dzieci. Specjalnie dla nich wiesza się przy suficie 
kolorowe kubeczki napełnione piaskiem lub mąką, a wśród nich jeden z niespodzianką. 
Dzieci odgadują, w którym kubeczku ukryty jest prezent. 



 W Malawi 
 W Malawi, tam gdzie jeszcze nie znają kalendarza, i tak wszyscy wiedzą, kiedy 
przypada BoŜe Narodzenie. Nawet gdyby rok był nieurodzajny, to jednak w tym dniu 
przygotowuje się wyjątkowe potrawy na wspólny posiłek. Ludzie schodzą się do kościoła 
nawet z odległości 100 kilometrów (w tym kraju jest bardzo mało kościołów) i składają 
małemu Jezusowi swe skromne dary: jajko, trochę ziarna, czasem drobną monetę czy 
ozdobną szpilkę. 

Malwina Milewicz, Justyna Niedbała,  
Sandra Jodłowska i Patrycja Kowalska z kl. 6A 

 
Zawsze przepadałam za dziećmi… 

 Z panią Moniką Kosacką-Mińkowską, nauczycielką klasy 0, rozmawiają 
Ania Pietrzak, Michelle Sypko, Patrycja Rogozińska i Marika BłaŜejewska. 
 
- Co Panią skłoniło do pracy z najmłodszymi uczniami naszej szkoły? 
- Zawsze przepadałam za dziećmi w tym wieku. 
- A czy Pani ma dzieci? 
- Nie. 
- Czy praca z dziećmi sprawia Pani przyjemność? 
- Ogromną. 
- Gotowanie naleŜy do prac kaŜdej kobiety.  Czy Pani sama przygotowuje świąteczne 
potrawy? 
- Jak najbardziej! O ile tylko mam czas, to „mieszam” w garnku. 
- Czy pamięta Pani jakiś szczególny prezent otrzymany w dzieciństwie? 
- Tak. Najbardziej ucieszyły mnie kiedyś łyŜwy. 
- Jak chciałaby Pani spędzić tegoroczne ferie? 
- Jeszcze nie zastanawiałam się, ale chyba chciałabym pojechać w góry i wreszcie 
nauczyć się jeździć na nartach. 
- Czy święta spędzi Pani z rodziną? 
- Jak zawsze: z męŜem, rodzicami i dziadkami. 
- Po jaką bajkę najchętniej Pani sięgała jako dziecko? 
- nosiła tytuł „Franek”. Czytałam ją „w kółko”, tak teŜ nazwałam… moją lalkę… 
- Podczas akademii z okazji Święta Niepodległości grała Pani na werblu. Skąd takie 
umiejętności? 
- Chodziłam do szkoły muzycznej. 
- Bez jakiej potrawy nie wyobraŜa sobie Pani świątecznego stołu? 
- Bez barszczu z uszkami. 
- Jaką stroi Pani choinkę: sztuczną czy prawdziwą? 
- Zawsze prawdziwą. 
- Jaki kolor mają Pani ulubione bombki? 
- Zawsze podobały mi się niebieskie. 
- Czy w Pani rodzinie istnieje tradycja śpiewania kolęd?  
- Tak – często śpiewamy na dwa głosy. 
- Pani ulubiona kolęda to… 



- … „Do szopy pasterze” i „Bracia, patrzcie jeno”. 
- Czy nadal wierzy Pani w św. Mikołaja? 
- Pewnie, Ŝe tak! 
- Czy lubi Pani zimę? 
- Bardzo, ale tylko taką ze śniegiem i lekkim słoneczkiem. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
 

OCZKO, czyli kwestionariusz belfra 

 Trudno w to uwierzyć, ale Wasi nauczyciele teŜ kiedyś byli małoletni. Płatali 
figle w szkole, cierpieli z powodów sercowych, obrywali „pały”, doprowadzali swoich 
rodziców do rozpaczy, fundując im do wyboru siwiznę albo łysinę. Nasza redakcja 
wpadła na pomysł, aby tym, którzy na co dzień torturują Was przy pomocy ocen, 
dzienników, zeszytów uwag i klasówek zadać dwadzieścia jeden, zawsze takich 
samych, pytań. Tak powstało „OCZKO, czyli kwestionariusz belfra”  
 Przepytajmy naszych nauczycieli! Niech choć raz będzie sprawiedliwie! 

 
W bieŜącym numerze 

na nasze pytania odpowiada pani... 
 

IWONA PELCER 

nauczycielka przyrody 
 
1. Pierwsze wydarzenie, które pamiętam w swoim Ŝyciu... 
Św. Mikołaj w przedszkolu  
2. Najpiękniejszy prezent otrzymany w dzieciństwie... 
młodszy brat i kot  
3. Najwięcej trosk sprawiałam swoim rodzicom tym, Ŝe... 
nie sprawiałam Ŝadnych trosk  
4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczny za to, Ŝe... 
zdobyłam wykształcenie  
5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie... 
nie miałam przezwiska  
6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat... 
miałam juŜ dowód osobisty gdy powaŜnie się zakochałam  
7. Moja pierwsza miłość miała na imię... 
? 
8. Jako nastolatka słuchałam muzyki... 
Roxette 
9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat... 
nigdy nie paliłam papierosów 
10. Pierwszy raz dostałam od rodziców w skórę za to, Ŝe... 
nigdy nie „oberwałam” 
11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to... 



dostateczny  
12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
poszłam na wagary  
13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest... 
moja mama  
14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
nauczycielem (?) 
15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to... 
cieszę się, gdy słyszę od ucznia ,,dzień dobry” 
16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, jest... 
zapominalstwo  
17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam... 
Ŝe nie udało mi się go nauczyć  
18. Moje nerwy najbardziej koi... 
coś słodkiego  
19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to...  
ciasto swojej roboty 
20. Moja pasja Ŝyciowa to... 
turystyka  
21. Marzę, aby...  
było słońce i ,ciepło - przez cały rok 
    

Konkurs przyrodniczy 

Dwóch rywalizuje dalej… 

 24 listopada w naszej szkole odbył się pierwszy etap konkursu przyrodniczego. 
Wzięło w nim udział ponad 40 uczniów. Stawką był awans do etapu rejonowego, 
zaplanowanego na luty przyszłego roku. Najlepszymi uczestnikami okazali się Jakub 
Teper z kl. VI A oraz Sebastian Zaleśkiewicz z kl. VI C, którzy będą reprezentowali naszą 
szkołę na kolejnym szczeblu rywalizacji. 
 Tym, którzy nie brali udziału w konkursie, dajemy szansę sprawdzenia swoich 
wiadomości, publikując kilka przykładowych pytań.  
 
1. Jakie owoce moŜna zerwać we wrześniu w sadzie? [ wybierz prawidłowy zestaw] 
A. gruszki, czarny bez, brzoskwinie; B. czereśnie, jabłka, jarzębina 
C. jabłka, śliwki, gruszki; D. wiśnie, czereśnie, jabłka 
  
2. Grzybicą i wszawicą NIE MOśNA zarazić się [zaznacz prawidłową odpowiedz] 
A. wycierając się nieswoim ręcznikiem; B. przymierzając uŜywane buty na gołe stopy 
C. czesząc się cudzym grzebieniem; D. uŜywając poŜyczonego szamponu 
  
3. Które ptaki odlatują z Polski na zimę? [wybierz prawidłowy zestaw] 
A. puszczyk, dzięcioł, pliszka; B.strzyŜyk, sikora, sroka 
C. jaskółka, kukułka, bocian; D. skowronek, kuropatwa, myszołów 



  
4. Wchodzisz do pokoju i czujesz gaz. Jakich czynności NIE WOLNO wykonać? 
Podkreśl je. 
A. zapalasz światło; B. otwierasz okno; C. zapalasz zapałkę 
D. kładziesz się spać; E. sprawdzasz i zakręcasz kurki kuchenki gazowej 
  
7. Połącz liniami w pary produkty (a) z odpowiednimi roślinami uprawnymi (b). 
a/ pieczywo jasne, kasza manna;; olej, mąka, płatki;; włókna, olej; cukier.  
b/ burak cukrowy; kukurydza; pszenica; len; Ŝyto. 

Przygotowały: Iza Iwińska i Donata Niedzielska  
Klasa 5 B 

ZwycięŜyli w konkursie… 

…w nagrodę pojechali do Holandii! 

  
 Jak pamiętamy, 11 października w naszej szkole odbył się konkurs z języka 
angielskiego dla uczniów klas szóstych. Na zwycięzcę czekała wspaniała nagroda: 
tygodniowa wizyta w zaprzyjaźnionej szkole w Uden w Holandii.  
 Dziś pragniemy Wam zaprezentować relację jednego z uczestników 
wyjazdu, Kacpra Zarzyckiego z kl. VI B. 
 
 Chciałbym opisać swój 6-dniowy pobyt w Holandii. Znalazłem się tam wraz z 
Klaudią Wiśniewską z kl. VI A, poniewaŜ wygraliśmy konkurs języka angielskiego 
zorganizowany w naszej szkole. Przed wyjazdem miałem straszną tremę, ale 9 grudnia o 
godzinie 6.00 pojawiłem się na Dworcu Głównym w Toruniu. W pociągu czas trochę się 
dłuŜył, więc zająłem się czytaniem mojej ulubionej gazety („Teraz Rock”). 
  W Warszawie z dworca kolejowego udaliśmy się prosto na lotnisko. Na Okęciu 
czas wypełniliśmy grają w karty:-). Lot z Polski do Holandii przebiegł bez zakłóceń. W 
Amsterdamie czas oczekiwania na pana Henka (organizatora wyjazdu) wypełniliśmy 
zwiedzając port lotniczy. Pan Henk przybył z chłopcem o imieniu Hakan, który przyjechał 
z Turcji wraz ze swoimi opiekunami. Byli oni takŜe gośćmi w ubiegłym roku w naszej 
szkole.  
 Z lotniska pojechaliśmy do miejscowości Uden. PodróŜ była dosyć męcząca (4 
przesiadki), zakończyła się ona kolacją u pana Henka. Po posiłku rozstałem się razem z 
panem Załuskim oraz Klaudią, gdyŜ kaŜdy z nas został odwieziony do „swojej” rodziny. 
Ja mieszkałem poza miastem z rodziną Van Laanen. Składała się ona z pięciu osób: mamy 
- Filomene, taty- Jana, Jorisa (11 lat), Marieke (13 lat) i Lotte (16 lat) oraz psa, siedmiu 
kotów, trzech królików, konia oraz ryb. Państwo Van Laanen to wielcy miłośnicy zwierzą! 
  Po przyjeździe przekazałem im prezenty przywiezione z Polski, które - mam 
nadzieję - przybliŜą Im nasz kraj i miasto. Mój drugi dzień w Holandii naleŜał do bardzo 
atrakcyjnych, gdyŜ pojechaliśmy do oddalonego od Uden o około 1 godz. drogi parku 
rozrywki „Winter Efteling” w Kaatsheuvel (www.efteling.nl). Znajdowały się tam dwa 
czynne Roller Coaster, jeden w ciemnościach, a drugi tak jakby w pontonach. W parku 



tym jest bardzo, bardzo duŜo atrakcji dla małych dzieci. Ten wspaniały dzień zakończył 
się kolacją w McDonald’s.  
 Nazajutrz o godzinie dziewiątej poszliśmy zapoznać się z holenderską szkołą, 
która  bardzo róŜni się od naszej. Nie ma tam nauczycieli od danego przedmiotu, kaŜda z 
klas ma jednego nauczyciela i jedno pomieszczenie. Z korytarza moŜna obserwować jak 
odbywają się lekcje, poniewaŜ wszystkie sale są przeszklone. Uczniowie siedzą w grupach, 
a nie tak jak u nas po dwóch w ławce, nie muszą oni równieŜ nosić podręczników, gdyŜ 
zostawiają to w swoich ławkach. Korytarze w tej szkole są fajnie zagospodarowane, 
uczniowie mogą spędzać czas przy stolikach z róŜnymi grami. Z tego, co zauwaŜyłem, jest 
tam takŜe inny sposób nauczania.  
 Po zapoznaniu się ze szkołą poszliśmy na spotkanie z 12-latkam,i którzy zadawali 
nam pytania dotyczące naszej szkoły i nas samych. O godzinie 12 uczniowie mogą iść do 
domu na lunch, ale wracają do szkoły o 13.30 i pozostają w niej do 15. 
 Wieczorem trzeciego dnia zamontowałem sobie gadu-gadu i mogłem sobie 
porozmawiać z kolegami z Torunia. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy liceum – „Udens 
College”, do którego idzie się zaraz po szkole podstawowej. Liceum, podobnie jak 
podstawówka, róŜnią się bardzo od naszych. W klasach licealnych jest bardzo duŜo zadań 
praktycznych, do których mają specjalnie przystosowane sale np. sala masaŜu, sala 
fryzjerska, warsztat stolarski itp.  
 Po szkole pojechałem wraz z rodziną Van Laanen do miasta na zakupy. Kolejny 
dzień rozpoczęliśmy wizytą w szkole, w której poŜegnaliśmy się z uczniami, po czym 
pojechaliśmy do muzeum w Arnhem (www.openluchtmuseum.nl). W muzeum tym znajduje 
się bardzo duŜo zabytkowych budynków sprowadzonych z całej Holandii. W niektórych z 
nich byli ludzie, który pokazywali róŜne czynności wykonywane w średniowiecznych 
Niderlandach. Widzieliśmy  na przykład,  jak robiono włosy dla lalek, krzesła, mogliśmy 
takŜe upiec ciasto na ognisku.  
 Powrót z muzeum był niestety bardzo dług,i gdyŜ trafiliśmy na „korek”. Po 
powrocie miałem nadzieję, Ŝe obejrzę mecz piłki noŜnej Wisła Kraków-Feyenord 
Rotterdam, ale „moja” rodzina zabrała mnie na wieczór gitarowy organizowany co 
tydzień przez ich znajomych. Było tam ok. 20 osób i większość z nich grała na gitarach. 
Wieczór był ten dla mnie bardzo interesujący, gdyŜ sam gram na gitarze. A relacje z 
meczu zdawał mi pan Adam, za co jestem mu bardzo wdzięczny.  
 Ostatniego dnia zjedliśmy bardzo wczesne śniadanie, na którym był chleb z 
cukierkami. Po śniadaniu pograłem z Jorisem i Marieke w piłkę. Przed wyjazdem z Uden 
pojechaliśmy do szkoły, aby spotkać się z panem Henkiem, który odwiózł nas do 
miejscowości, której nazwy nie pamiętam, skąd mieliśmy pociąg prosto na lotnisko w 
Amsterdamie. Na lotnisku co nieco przekąsiliśmy i poszliśmy do samolotu. Lot przebiegł 
bardzo spokojnie i o 16.20 szczęśliwie wylądowaliśmy na Okęciu, skąd odebrała nas 
Mama Klaudii.  
  
 Cały pobyt był bardzo fajny i utwierdził mnie w przekonaniu, Ŝe warto uczyć się 
języków. 

Kacper Zarzycki, kl. VI B   
    



Konkurs wiedzy religijnej 

 23 października 2006 r. odbył się konkurs o bł. Marii Karłowskiej, patronce 
naszej parafii. Nagrodą główną był darmowy wyjazd do Laskowic wraz z Ogniskiem 
Misyjnym (pozostałe nagrody będą rozdawane na apelu).   
 W konkursie wzięło udział 11 osób. Dość mało jak na konkurs wiedzy, ale to 
był pierwszy konkurs z religii.  
 Przeprowadziłam wywiad ze zwycięŜczynią - Izabelą Malinowską z klasy 
5C.  
 
1. Czy ten konkurs był dla Ciebie trudny? 
 - Myślę, Ŝe był prosty, jak dla mnie. 
2. Czy stresowałaś się przed konkursem? 
 - Bardzo, bałam się, Ŝe coś mi się pomyli. 
3. Ile się przygotowywałaś? 
 - Dość długo. 
4. Czy cieszysz się z wygranej? 
 - Bardzo się cieszę. 
5. Czy był to dla Ciebie szok? 
 - Naturalnie, byłam tak zszokowana, Ŝe nie wiedziałam, co powiedzieć. 
6. Czy interesuje Cię postać bł. Marii Karłowskiej? 
 - Tak, interesuje mnie postać bł. M. Karłowskiej, jest fascynująca. 
7. Czy Ŝycie Marii Karłowskiej ma jakiś wpływ na Twoje? 
 - Nie, nie wpływa na moje Ŝycie osobiste. 
8. Które wydarzenie z Jej Ŝycia, zapamiętałaś najlepiej?  
- Najlepiej zapamiętałam wydarzenie, w którym bł. M. Karłowska załoŜyła zakon. 

Rozmawiała: Marta Wilińska, kl. V C 
 
 
    

Sukces w konkursie piosenki 

Godnie reprezentowali naszą szkołę 

 9 grudnia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 34 w Toruniu odbyły się IV 
Czerniewickie Spotkania z Piosenką. Jest to konkurs, w którym uczniowie szkół z Torunia 
i powiatu toruńskiego prezentują swoje umiejętności w trzech kategoriach wiekowych: kl. 
0-III, IV-VI i gimnazjum. Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyŜszy – tym 
bardziej cieszy, Ŝe udane występy uczniów naszej szkoły zostają docenione przez jury. 
 W najmłodszej kategorii drugie miejsce wśród dziewięciu prezentowanych 
piosenek zajął zespół przygotowany przez panią Monikę Kosacką-Mińkowską, zaś w 
kategorii kl. IV-VI trzecie miejsce w gronie piętnastu startujących młodych artystów 
„wyśpiewała” Paulina Brzuszczak z kl. 4 A, której opiekunem jest pan Przemysław 
Łosoś. 

Przemysław Łosoś, nauczyciel muzyki 
 



Zabawa andrzejkowa 
 Andrzejki to nasza szkolna dyskoteka, organizowana pod koniec listopada. O 
tegorocznych, które odbyły się 28 listopada,  większa część uczestników powiedziała, Ŝe 
były do bani; pozostali twierdzili, Ŝe dyskoteka była fajna. 
 Po dłuŜszym zastanowieniu osobiście uwaŜam, Ŝe naleŜę do tej pierwszej grupy. 
Tegoroczne Andrzejki powinno się nazwać imprezą pod tytułem „Zapraszamy uczniów na 
darmowe ciasto”. Bo kaŜdy przyzna, Ŝe najlepsze ze wszystkiego było właśnie ciasto i 
napoje. Jednoosobowa orkiestra dyskotekowa przypominała mi orkiestrą weselną. Takie 
same piosenki słyszałam na weselu mojej cioci. 
 Podsumowując – tegoroczne andrzejki wyróŜniły się przede pysznym darmowym 
ciastem.  

Marika BłaŜejewska kl. 5 C 
Z Ŝycia wzięte 

Koszmarne sny nauczycieli 

 Nauczyciele – jak wszyscy normalni ludzie – równieŜ miewają koszmarne sny. 
Mnie na przykład śnie się często, Ŝe nie potrafię zapanować nad klasą, Ŝe tracę panowanie 
nad sobą, Ŝe totalnie nie kontroluję czasu i ledwie zacznę lekcję, juŜ dźwięczy dzwonek. I 
zawsze gdzieś w tle przewija się postać hospitującego mnie dyrektora… 
 Po przebudzeniu zawsze cieszę się, Ŝe to był tylko zły sen. A tak na marginesie: 
ciekawe, co się śni nauczycielom, dla których opisane wyŜej koszmary  nie są scenami z 
sennych rojeń, ale codziennym doświadczeniem na jawie?  
 Wczoraj jednak miałem sen o wiele straszniejszy i bardziej męczący. OtóŜ śniło 
mi się, Ŝe jestem… uczniem! Byłem przeraŜony! Na kaŜdej lekcji inny przedmiot – 
przyroda, matematyka, polski, angielski – i z kaŜdego trzeba być przygotowanym. Do 
tego nigdy nie wiadomo, kto i o co zapyta! I jeszcze ta nieznośna zaleŜność od czynników 
wyŜszych (czytaj: nauczycieli)… 
 Przebudzenie przyniosło niesamowitą ulgę. Uff, jak dobrze! Wszystkie moje 
dzisiejsze lekcje to matematyka, a tu czuję się jak ryba w wodzie. A poza tym to ja zadaję 
pytania i w pełni kontroluję sytuację. Jak to dobrze być nauczycielem! 
 Ten sen dał mi jednak wiele do myślenia. Przypomniał mi, jak o jest być 
uczniem. Bo prawdę mówiąc, zdąŜyłem juŜ trochę zapomnieć, jak to było, gdy siedziałem 
po drugiej stronie biurka. 

Profesor Kwadrat 
 

Moda i styl 

 Ostatnio zauwaŜyliśmy, Ŝe w modę weszły klasyczne czapki i kapelusze w 
śmieszne wzory oraz kaszkiety („bereciki” z przykrytym daszkiem). Tworzą one 
doskonałą kompozycję z modnymi w tym sezonie długimi swetrami (przed kolano) oraz 
śmiesznymi, grubymi rajstopami.  
 Czy Twój codzienny strój to spodnie i bluzka? Jeśli tak, to pora to zmienić. MoŜe 
jakaś spódniczka na szelkach? A moŜe luźne dresy? Wszystko zaleŜy od Ciebie. 
Polecamy luźne bluzy z kapturem, jeansy i bluzki z nadrukami, ale nie zapominajcie o 



dziewczęcych dodatkach, takich jak kolczyki, bransoletki, oraz łańcuszki z zawieszką. 
 Niech moda Będzie z wami ☺ 

Patrycja Rogozińska, kl. V C 
      

Muzyka 

Wasza muza 

Cześć! To znowu my! Powróciłyśmy z nowym wykresem Waszych ulubionych piosenek. 
Tym razem nie chodziłyśmy po szkolnych korytarzach i nie zamęczałyśmy was 
pytaniami. ☺ Postanowiłyśmy więc kupić gazety i sprawdzić w nich listy przebojów. Z 
tych artykułów wywnioskowałyśmy, Ŝe na pierwszych dziesięciu miejscach znajdują się 
następujące utwory: 

1. Fergie – “Fergalicious” 
2. Pink - “Stupid girl” 

3. Stereoliza –“Corporate logic” 
4. Pink – “U+ur hand” 

5. 50 cent – “In Da Club” 
6. Kalwi & Remi – “Imaginacjon” 
7. Bob Sinclar – „ Rock this party” 

8. Akcent – Kylie 
9. Akon & Eminem – “Smack that” 
10. Szła dzieweczka do laseczka” 

 
 

Nasi ulubieni sportowcy – Małgorzata Glinka 

Imię: Małgorzata Nazwisko: Glinka 
Urodzona: 30 września 1978 Miejsce urodzenia: Warszawa 
Stan cywilny: panna 
Wzrost: 192 cm Waga: 76 kg Atak/Blok: 320 cm/295 cm 
Obecny klub: Asystel Novara (Włochy) 
Poprzednie kluby: Metodo Infoplus Vicenza (1999-03), Augusto Kalisz (1998-99), 
Dick Black Andrychów (1996-98), Skra Warszawa (1993-96) 
 
Osiągnięcia: 
- 1996 - trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy juniorek 
- 1996/97 - wicemistrzostwo Polski oraz Puchar Polski z zespołem Dick Black 
Andrychów 
- 1997/98 - wicemistrzostwo Polski z zespołem Dick Black Andrychów 
- 1998/99 - wicemistrzostwo Polski z zespołem Augusto Kalisz 
- 2001 - Puchar Włoch z zespołem Minetti Veneto Banca Vicenza 
- 2001- Puchar Konfederacji siatkarek (została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju 
Final Four) 
- 2003- mistrzostwo Europy (została wybrana najlepszą zawodniczką mistrzostw) 
- 2003 - została wybrana najlepszą siatkarką Europy 2003 roku 



                      
 
                                                                       
 

    

Dodatek specjalny dla uczniów klas 0-III 

(i nieco starszych…) 

    

 Kot w butach, Czerwony Kapturek, złota rybka, królewna ŚnieŜka… Tę 
listę moŜna wydłuŜać bez końca. KtóŜ z Was nie zna tych postaci! PrzecieŜ to 
bohaterowie Waszych ulubionych bajek i wiecie o nich wszystko. No właśnie: czy na 
pewno wszystko? Nasza redakcja (Patrycja Rogozińska z V C i Agnieszka Lange z 
IV D) przygotowała sprawdzian wiadomości. MoŜe jednak autorzy pytań czymś was 
zaskoczą? Przyjemnej zabawy!  

 
1. Kocha miód. Jego przyjaciółmi są Prosiaczek, Tygrysek, Kłapouchy, Maleństwo 

i Krzyś. 
2. Jest małą, wesołą, bezinteresowną pszczółką. Wraz z Guciem poznaje inne 

owady i przeŜywa niebezpieczne przygody. 
3. Jest prawdziwą pięknością. Kiedyś musiała robić wszystko, co kazała jej 

macocha. Na balu zgubiła pantofelek, co zupełnie odmieniło jej los. 
4. Wraz z babcią została zjedzona przez złego wilka. Obie damy – starszą i młodszą 

- uratował leśniczy. 
5. Jest sierotą. śyje z ulicznej sprzedaŜy. Niestety, przechodnie, nie zwracają na nią 

najmniejszej uwagi. Marzy o kawałku bułki i choince… 
6. Mieszka nad rzeczką w pobliŜu krzaczka. Kiedyś poszła do fryzjera, aby… kupić 

pół kilo sera. W aptece chciała kupić 5 deko mleka, zaś u praczki – pocztowe 
znaczki. 

7. Wybierała się za morze, ale wybrać się nie mogła. W końcu została w domu. 
8. Ciągle się przechwala. – Piękna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam 

ubranie, moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to juŜ powiem, jak 
odpowiem to roztropnie, w szkole mam najlepsze stopnie” – oto jej „teksty”. 

9. W Szczebrzeszynie … brzmi w trzcinie. 
10. Ma duŜo nóg - stąd jej nazwa. 
11. LeŜy cały dzień na tapczanie i nic nie robi. 
12. Jest mądrzejsze od kury. Kura przez to wyłazi ze skóry. 
13. Twierdzi, Ŝe cukier jest słony; Ŝe mrówka jest większa od wrony; Ŝe woda w 

morzu jest sucha; Ŝe wół jest lŜejszy niŜ mucha; Ŝe mleko jest czerwone; Ŝe 
Ŝmija gryzie ogonem; Ŝe kowal ma ogień w gębie; Ŝe najlepiej fruwają krowy. 

 
1. Czym otruła się królewna ŚnieŜka? 

zatrutą mandarynką 
zatrutym jabłkiem 
Królewna się nie otruła 



2. Kto zjadł Czerwonego kapturka? 
Wilk 
Kot w butach 
Kubuś Puchatek 

3. Ile jest Koźląt w bajce ,,Wilk i .... koźlątek”? 
siedem 
sześć 
osiem 

4. Prosiaczek z bajki ,,Kubuś Puchatek‘’ jest... 
odwaŜny i silny 
bardzo niemiły 
strachliwy  

5. Jaka jest królewna z bajki „ .............. królewna”  
wesoła  
śpiąca 
mądra 

6. Król  ma na imię... 
 Gepard 
 Nemo 
 Lew 
7. Tata Nemo miał na imię ... 
 Morno 
 Marlin 
 Karlin 
8. śona Shreka ma na imię: 
 Fenona 
 Ola  
 Fiona 
9. Jelonek ze znanej bajki..... 
 Bambi  
 Bombo 
 Bimbi  
10. Czerwony Kapturek szedł do: 
 Babci 
 Cioci 
       Dziadka 
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