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Z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia życzymy Wam  nadziei, 

własnego skrawka nieba, 

zadumy nad płomieniem świecy, 

filiżanki dobrej, pachnącej kawy, 

piękna poezji, muzyki, 

pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia odde-

chu, nabrania dystansu do tego,           

co wokół, chwil roziskrzonych 

kolędą, śmiechem i wspomnie-

niami. Wesołych Świąt! 

Redakcja 

Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

NR 6/2019 

 

GRUDZIEŃ 2019 Szkolna Wtyczka 

 

„Hej ludzie, idą święta. 
Świeci gwiazda uśmiechnięta. 
Znowu jest w prezentach cały 
świat”.  
 

Świąt białych, pachnących 
choinką, skrzypiących 
śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych 
prezentów. 
 
Świąt dających radość        
i odpoczynek, oraz nadzie-
ję na Nowy Rok, żeby był 
jeszcze lepszy niż ten, co 
właśnie mija.  

 



Tradycyjnie, w grudniu nasza szkoła przystąpiła do międzynaro-

dowej akcji pisania listów w obronie praw człowieka. Listy pisali-

śmy od 4 do 13 grudnia w bibliotece szkolnej. 

W tym roku wybraliśmy sprawy z Filipin, Kanady i Egiptu – boha-

terowie naszego maratonu prosili między innymi o wsparcie w 

walce ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska. 

Listy zawsze piszemy pod patronatem Amnesty International.                 

Marines Sumook Ubaldu                              Ibrahim Ezz El-Din 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzież z Grassy Narrows 
 
 

W tym roku w naszej szkole napisaliśmy 312 listów. 

Bronimy praw człowieka 
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Iskra odwagi jest 
w każdym z nas. 
Możemy zabrać 
głos w słusznej 
sprawie. Możemy 
wysłać tweeta. 
Możemy prote-
stować. Możemy 
napisać list.  

 



„Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom 

Tchnienie wiatru - płatkom śniegu” 

 

A co jeśli pod wpływem przedświątecznego zmęczenia, brak pomysłu na 

smsowe  życzenia do Bliskich? Nie martwicie się, pomyśleliśmy o Was    

i przygotowaliśmy krótkie wierszyki, które możecie wysłać znajomym. 

 Wesołego jajka - oj, to nie ta bajka! Przepraszam, pomyłka, to miała 

być choinka! Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, karpia 

smacznego i świętowania udanego! 

 Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok 

zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej 

sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok 

lepiej było. 

 Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów 

trzy skrzynki, zimnego szampana i Sylwka do rana. 

 Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzo-

nych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo uda-

nego życzy... 

 Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na ze-

wnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z nut świątecznych 

zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii 

spełni Wasze marzenia. 

 Za oknem ciemno, cichutko puszyste ścielą się płatki. Niech serca się 

z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem. 

 W te święta magiczne - życzenia ślę liczne. Pachnących jodełek,         

z ogromem światełek. Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów. 

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka. 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok 

przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś do-

świadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze 

był przy Tobie. 

H.G. 

 

 
  

Bank pomysłów - życzenia świąteczne 
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
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Po raz pierwszy 
obchodzono to 
święto w 2000 

roku i był to 
niewinny 

studencki żart.  

 

 
 
 
 
 

Międzynarodowy Dzień Małpy przypada na 14 grudnia. 

 Dzień Małpy jest nieoficjalnym świętem międzynarodowym 

stworzonym i spopularyzowanym przez amerykańskich artystów 

w celu zwiększenia świadomości w odniesieniu do zwierząt, 

głównie ssaków człekokształtnych. Dzień Małpy jest dniem, kie-

dy możemy się czegoś nauczyć od tych uroczych i bardzo inteli-

gentnych naczelnych lub można użyć tego dnia, aby zachowy-

wać się jak małpy (tego w szkole nie polecamy) ;)) 

 Po raz pierwszy obchodzono to święto w 2000 roku i był to 

niewinny studencki żart. Student sztuk plastycznych na Michigan 

State University – Casey Sorrow narysował w kalendarzu swo-

jego kumpla, również plastyka Erica Millikina małpę i wpisał 

przy 14-tym grudnia Dzień Małpy.  

Ostatecznie wspólnie uznali, że przydałby się taki dzień i po-

stanowili świętować Dzień Małpy co roku. Do zabawy zaprosili 

swoich kolegów i koleżanki z uczelni. Od tamtego czasu umiesz-

czają małpy w swoich działach sztuki, komiksach, rzeźbach, pa-

latach, muralach, instalacjach  

W kolejnych latach Dzień Małpy zyskał na popularności. Pod-

czas obchodów dość często oglądane są klasyki filmu z udzia-

łem człekokształtnych takie jak “King Kong” czy “Planeta Małp”.  

Często imprezom towarzyszą pokazy sztuki, w tym obrazy ma-

lowane przez szympansy, aukcje charytatywne i zbiórki fundu-

szy na rzecz ochrony tych wspaniałych ssaków. 

a.m. 

 



 

Znaczenie imienia Adam 

Adam to mężczyzna zdyscyplinowany i poważny. Posiada raczej 

sztywne i konserwatywne poglądy. W życiu stawia na niezależ-

ność, konkrety oraz prostotę. Skrupulatnie wszystko zaplanuje i 

gwarantuje idealne wykonanie powierzonych mu zadań.  Osz-

czędny w słowach, woli działać. 

 

Pochodzenie imienia Adam 

Imię Adam pochodzi  z języka hebrajskiego adam (ludzie) Naj-

częściej przyjęte jest znaczenie biblijne: pierwszy człowiek stwo-

rzony przez Boga. 

 

Imieniny Adama 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Adama jest 24 

grudnia. 

 

Predyspozycje zawodowe 

Adam świetnie poradzi sobie jako architekt, budowniczy, ogrod-

nik, leśnik, lekarz, pedagog. 

 

Adam jako patron 

Adam – biblijny ojciec rodzaju ludzkiego. 

 

Przysłowia i powiedzonka 

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 

Adam zwala na Ewę, na Adama Ewa – a oboje jedli z drzewa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lustereczko powiedz przecie, które imię 

jest najpiękniejsze na świecie? 
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Znaczenie imienia Ewa 

Ewa to odpowiedzialna i rozsądna kobieta, która posiada naturę 

pełną czułości i miłości. Niezwykle poświęca się w każdej pracy 

i przykłada do powierzanych jej obowiązków.  Najczęściej kieru-

je się dobrem innych i najważniejsza jest dla niej radość dawania. 

 

Pochodzenie imienia Ewa 

Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów hajja (być) 

lub hawwa (wzięta od męża albo dająca życie). Według Biblii 

jest to imię pierwszej kobiety stworzonej z żebra Adama. 

 

Imieniny Ewy 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Ewy jest 24 

grudnia. 

 

Predyspozycje zawodowe 

Ewa spełni się jako nauczycielka, laborantka, lekarka, pielęgniar-

ka, bizneswoman. 

 

Ewa jako patronka 

Ewa – pramatka, pierwsza kobieta, która wg. Biblii dała życie 

rodzajowi ludzkiemu. 

 

Przysłowia i powiedzonka 

Ewa zgrzeszyła, Adama skusiła. 

Grzej się Ewka, kiedy się palą drewka. 

Nieodrodna córa Ewy. 
 

  

Lustereczko powiedz przecie, które imię 

jest najpiękniejsze na świecie? 
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Według pewnego starodawnego przekonania - jaka wigilia ta-

ki cały rok. Jaki z tego wniosek? Otóż przede wszystkim taki, 

iż tego dnia warto skupić się na samych pozytywnych aspek-

tach swojego życia, a jednym z obszarów, o który powinna 

zadbać młoda osoba, jest oczywiście wygląd.  

 

I choć do powyższego powiedzenia podchodzimy z przymruże-

niem oka, to kolacja wigilijna wymaga od nas odrobiny elegancji.  

Równie elegancko i odświętnie powinniśmy ubrać się na wigilię 

klasową. 

 

Porady dla dziewcząt: 

Przede wszystkim powinnaś tego dnia wyglądać elegancko i 

schludnie, dlatego najlepszym wyborem będzie elegancka sukien-

ka lub spódniczka. Wybierając sukienkę na święta, postaw raczej 

na ciemniejsze barwy. Jeśli jednak nie lubisz bardzo eleganckie-

go stylu lub w Twojej rodzinie nie ma takiej tradycji, postaw na 

połączenie swetra lub T-shirtu z elegancką spódniczką! Takie po-

łączenie jest naprawdę modne. Jeśli zdecydujesz się na spodnie, 

to koniecznie powinnaś połączyć je z elegancką bluzką. 

 

Porady dla chłopców: 

Czego z pewnością powinni unikać panowie - nie należy zakła-

dać bluzy, zwłaszcza tej z kapturem. Jeśli nie chcemy siedzieć w 

marynarce, to dobrym rozwiązaniem będzie elegancka koszula: 

świeżo wyprasowana, ze sztywnym kołnierzykiem.  

Krawat nie jest konieczny, choć będzie dodawał elegancji.  

Modne od wielu lat w okresie świątecznym są ubrania z motywa-

mi tematycznymi. Na przykład koszule z elementem drobnej deli-

katnej kratki w kolorystyce czerwono-zielono-złotej. 

 

Stylistka 

 

Jak Się ubrać na wigilię? 

     Str. 7 NR 6/2019 

 
Równie 

elegancko          
i odświętnie 
powinniśmy 
ubrać się na 

wigilię klasową. 

 

 



Jest takie wyjątkowe miejsce na drugim piętrze w naszej szkole 
obok którego nie można przejść obojętnie. To sala numer 16, której  
opiekunką jest  pani Barbara Waszuk ( człowiek – orkiestra), jedna      
z opiekunek Samorządu Uczniowskiego. 
 

Salę numer 16 można bez trudu znaleźć,  podążając za  głosem, ser-

ca, bo w tej klasie dzięki Pani Basi Waszuk dzieją się prawdziwe cuda na   

co dzień. Ja wspomnę tylko o kilku. 

To z tej sali 14.11.2019  wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu 

ruszyli na szkolne korytarze, by kwestować w ramach akcji ,, Listy do św. 

Mikołaja” dla pacjentów hospicjum dziecięcego w Krakowie. Każdy, kto 

wrzucił co najmniej 1 zł został opieczętowany czerwonym serduszkiem.    

W sumie wolontariusze uzbierali 1.715,64, a w szkole zaroiło się od czer-

wonych serduszek uczniów ,,naznaczonych miłością”. Finałem akcji był 

wspólny taniec Belgijka na drugim piętrze, tuż obok 16. 

To tu 6 grudnia każdy, kto wszedł do sali  mógł mieć wrażenie, że 

trafił do prawdziwej kwatery świętego Mikołaja. Aniołki, reniferki, skrzaty 

oraz inne niezidentyfikowane postaci nabierały sił przy  ciepłej herbacie, by 

ruszyć na szkolne korytarze z ciężkimi worami pełnymi prezentów dla tych 

najmłodszych, jak i starszych. W tle słychać było hit Georga Michaela ,, 

Last Christmans”. 

To właśnie tu w sali numer 16 znajdował się punkt zbiórki produk-

tów, w ramach akcji Szlachetna Paczka. Każdy, kto był w ostatnich dniach 

w 16,  mógł zobaczyć i uwierzyć w dobroć ludzkich serc. Uczniowie naszej 

szkoły nie zawiedli i wraz ze swoimi Rodzicami stanęli na wysokości zada-

nia, by nieść nadzieję potrzebującym, opuszczonym, schorowanym, samot-

nym. 

 To właśnie tu,  w tej sali pani Barbary Waszuk rodzi się dobro każ-

dego dnia. 

 

                                                                                                 Wolontariuszka 

 
  

Sala naznaczona miłością 
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Pani Jolanta Piwowarczyk wraz ze swoją klasą II b realizuje in-

nowację pedagogiczną pt. " Pisanie jest coll". 

 

Innowacja ma na celu wykorzystanie własnej wyobraźni, umie-

jętności językowych i  znajomości możliwości TIK do pisania 

bajek i opowiadań. Rozwijanie kreatywności i twórczego myśle-

nia, wzbogacenie słownictwa. Wyrabianie szacunku do literatury.  

 

Uczniowie wykorzystując poznany na informatyce edytor grafiki 

i edytor tekstu piszą opowiadania oraz je ilustrują. Następ-

nie  układają  je w tomiki, które drukuje dla nich mama Oli i Ka-

rola. Uczniowie tej klasy chcą wydać kilka takich tomików.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest nasz pierwszy tomik, który teraz prezentujemy.  

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Idzik  

za pomoc w realizacji naszej innowacji. 

 
  

Co słychać u naszych najmłodszych kolegów? 
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”Światło zgaśnie w rękach temu, kto go nie chce dać drugiemu” 

Daniel Ange „Zraniony Pasterz” 

 

 POCZĄTKI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS  

IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY 

Wraz z powstaniem Parafialnego Zespołu Caritas w Słomnikach, a było to 

15 listopada 2000 r. młodzież, również nowo powstałego, Publicznego Gim-

nazjum w Słomnikach włączyła się do pracy. Od samego początku wolonta-

riusze gimnazjalni towarzyszyli prawie każdemu działaniu. Stało się tak 

dzięki temu, że członkami Parafialnego Zespołu Caritas zostały między in-

nymi nauczycielki Gimnazjum w Słomnikach pani Anna Lepiarczyk 

(nauczyciel historii i wos) i pani Ewa Warda-Kaszuba (nauczyciel matema-

tyki i informatyki). 

Pamiętny był rok 2001 lipiec i powódź, która szczególnie nawiedziła połu-

dniową Polskę. Pod kierunkiem opiekunek młodzież zbierała żywność przed 

sklepami w naszym miasteczku, wcześniej przygotowując plakaty zachęca-

jące do pomocy. Była to całkowicie spontaniczna akcja i przyniosła bardzo 

dobry efekt. Dwa samochody żywności i środków czystości zawieziono do 

parafii Morawica koło Kielc. 

Począwszy od tej akcji stało się już tradycją zbieranie żywności przed skle-

pami w naszym mieście (15 sklepów) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkiej Nocy. Paczki zrobione przez członków Parafialnego Zespołu Cari-

tas dokładnie opisane wraz z życzeniami świątecznymi młodzież dostarcza 

do osób objętych pomocą.   

 

 

 
  

Szkolni Ambasadorzy Caritas  
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Aby sprostać wszystkim tym działaniom, do pracy w Szkolnym Kole 

Caritas w 2007 roku dołączyła jako trzecia opiekunka pani Danuta Witek 

(nauczyciel chemii), a w 2009 pani Lucyna Jędrychowska (nauczyciel ma-

tematyki). 

Obecnie opiekunkami Koła są pani Katarzyna Adamek – Lepiar-

czyk oraz Ewa Michalska – Kiwior , które sprawnie zarządzają i koordy-

nują powierzone im zadania. W tym roku do współpracy zaprosiły uczniów 

z najstarszych roczników w naszej szkole. 

Do szkolnego Koła Caritas należą chętni uczniowie klas 7 i 8, którzy 

regularnie i z dużym zaangażowaniem oferują swoją pomoc. 

8a - 18 osób 

8b - 22 osoby 

7a - 22 osoby 

7b - 22 osoby 

We wrześniu odbyła się akcja "Kromka chleba dla sąsiada" pod 

patronatem sklepu Biedronka. Około 20 uczniów uczestniczyło w zbiórce 

żywności dla potrzebujących osób z naszej gminy. 

W grudniu w  przedświątecznej  zbiórce żywności w sześciu sklepach : 

Biedronka, Delikatesy Centrum, Lewiatan Galeria Słomniki, TOP MAR-

KET, EURO sklep, U VIOLI zaangażowanych było około 90 uczniów.  

W okresie adwentu przez 3 niedzielę po mszach świętych odbywała się 

sprzedaż świec Caritas. Zaangażowanych było 30 uczniów. 

 

Pisząc o takich działaniach aż serce rośnie, że mamy tak wspa-

niałą młodzież,  która ma w sobie potrzebę pielęgnowania w  życiu te-

go, co najważniejsze: poszanowania drugiego człowieka, niesienia po-

mocy innym, pracy nad sobą nad swoją przyszłością. 

 

                                                                                          Wolontariuszka 

 

 
  

Szkolni Ambasadorzy Caritas  
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„Tajemnica Floriana” 

Autor: Chava Nissimov 

 

Florian ma tajemnicę. Jest nią 

Ewa, pięcioletnia Żydówka, któ-

rą  jego rodzina ukrywa w swo-

im domu.  

Trwa druga wojna światowa.  

To ciężki, przerażający czas. 

Chłopiec chciałby spotkać się   

z przyjaciółmi, lecz od przyby-

cia dziewczynki nie może się z 

nimi widywać. Trudno mu pogo-

dzić się z rozłąką z rówieśnika-

mi, zwłaszcza z ukochaną Kami-

lą. Powoli jednak pomiędzy Flo-

rianem a małą Ewą tworzy się 

wyjątkowa więź. On jest dla 

niej trochę jak starszy brat, ona 

zaś, przez swą dziecięcą nie-

winność,  

daje mu ważną lekcję życia – 

uczy go, jak kochać  i chronić.  

Jest to piękna książka o nadziei, 

przyjaźni, odpowiedzialności i 

zaufaniu w niebezpiecznych 

czasach.  

 

Autorka w czasie II wojny świa-

towej była ukrywana przez pol-

ską rodzinę. Po latach wróciła 

do swoich przeżyć w tej książce 

i opisała je z perspektywy 

dziecka. 

 

„Tajemnica Floriana” otrzymała 

nagrodę izraelskiego Minister-

stwa Kultury oraz znalazła się 

na liście lektur wyróżnionych 

przez izraelskie Ministerstwo 

Edukacji.  

a.m. 
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