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GRUDZIEŃ 2020 Szkolna Wtyczka 

 Moi drodzy przed Wami  
ostatni w tym roku numer  
naszej gazetki. 
 
W ten trudny czas 
W ten dziwny czas 
Wiary, 
Nadziei, 
Siły, 
I Szczęśliwego Nowego Roku 

 

                    Wasza Redakcja 

 



Publikujemy wywiad, jakiego udzieliła nam  pani Barbara Waszuk, 

opiekunka Samorządu Uczniowskiego, odnośnie pracy SU w czasie 

pandemii. Rozmawiała Zofia Szerszeń. 

Jakie działania samorządu zostały uniemożliwione przez 
przejście na nauczanie zdalne? 

      Ten rok szkolny jest inny niż wszystkie dotąd. Początkowe miesiące to naucza-
nie w cieniu pandemii, kolejne, to nauczanie zdalne. Tworząc Plan Pracy, wzięli-
śmy pod uwagę możliwość przejścia na nauczanie zdalne, został wprowadzony 
zakaz organizacji imprez środowiskowych i szkolnych. Plan Pracy jest dostoso-
wany do obecnej sytuacji, dlatego większość działań jest realizowana zgodnie z 
nim, część uległa modyfikacji, a z kilku musieliśmy zrezygnować.  

      Nie zorganizowaliśmy w tym roku „Szlachetnej Paczki”, nie odbyła się „Wigilia 
bez plastiku”. 

 
Jakie odczuwa Pani trudności podczas nauki zdalnej w pracy 

SU?  
 Na pewno mamy utrudniony kontakt. Nie spotykamy się, nie organizujemy 
imprez szkolnych czy środowiskowych. Każda zbiórka charytatywna odbywa się 
za pośrednictwem pudełek, stojących w przedsionku szkoły. Mimo to pracuje-
my i wydaje mi się, że nasze działania przynoszą pożądane efekty.  

 Przytoczę tu przykład jednego z naszych działań. 
Zwykle tuż przed 11 listopada organizowaliśmy w szkole szereg akcji: była wy-
stawa na II piętrze, happening „11 listopada – pamiętać wypada”, wspólne 
śpiewanie hymnu, a 11 listopada spotykaliśmy się na Mszy Św. za Ojczyznę 
oraz uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach. W tym roku nie spotkali-
śmy się na Rynku, nie wyśpiewaliśmy razem Pieśni Legionowych, nie było 
happeningu. Czy to oznacza, że nie uczciliśmy 11 listopada? Otóż nie. W kla-
sach młodszych uczniowie odśpiewali hymn przed ekranem komputera, 
uczestnicząc w akcji „Polska do Hymnu”. W klasach starszych przeprowadzone 
zostały dwie akcje. 
Pierwsza, polegała na wyjaśnieniu, czym dla nas jest WOLNOŚĆ -
NIEPODLEGŁOŚĆ. Swój tekst należało zilustrować zdjęciem z najbliższej okoli-
cy, pokazując jej piękno. 
Druga akcja to zebranie zdjęć zatytułowanych „Nad moim domem powiewa 
BIAŁO-CZERWONA”. Prace uczniów, zdjęcia zamieszczono na szkolnym FB ob-
ok udostępnionego postu ze strony Urzędu Gminy w Słomnikach, prezentują-
cego tegoroczne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 
Gdybyśmy wrócili do szkoły, jakie działania SU i w jakiej formie 

są planowane?  
Jakie działania? Tu mogę odwołać się do Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego:  
Styczeń - apel podsumowujący I semestr, nagrody dla wyróżnionych w konkursach  
Góra Grosza 
Luty - Walentynki na II piętrze  
- Wyślij Pączka do Afryki 
Marzec - Wspomnienie Żołnierzy Wyklętych 
- Z różą kobiecie do twarzy 
- Królewskie imieniny 
Kwiecień - Dzień Ziemi 
Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego 
- Wielkanocne jajeczko 
- Wsparcie hospicjum 
Maj - Uroczystości Gminne w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja 
Czerwiec - Uroczyste zakończenie roku szkolnego  
W ciągu całego tego okresu odbędzie się również szereg działań związanych z rea-
lizacją projektu Eko-Samorząd – EKO-SZKOŁA 

NASZ WYWIAD 
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„Na pewno mamy 
utrudniony kontakt. 
Nie spotykamy się, 
nie organizujemy 
imprez szkolnych czy 
środowiskowych. 
Każda zbiórka 
charytatywna odbywa 
się za pośrednictwem 
pudełek stojących w 
przedsionku szkoły”.  
 

 

 
 
„Czy to oznacza, 
że nie uczciliśmy 
11 listopada? 
Otóż nie. W kla-
sach młodszych 
uczniowie odśpie-
wali hymn przed 
ekranem kompu-
tera, uczestnicząc 
w akcji „Polska 
do Hymnu”.  

 



Jakie działania samorządu zostały zrealizowane mi-
mo nauczania zdalnego?  

 
Praktycznie wszystkie które zaplanowaliśmy.  
We wrześniu odbyły się wybory do SU oraz pierwszy dzień tematyczny: 

„KRAWATOWY ZAWRÓT GŁOWY”. Świętowaliśmy DZIEŃ CHŁOPCA. Nawią-
zaliśmy współpracę z Ekodoradcami działającymi w Urzędzie Gminy w 
Słomnikach. Pozyskaliśmy pierwszą partię roślin i rozpoczęliśmy obsadzanie 
terenu szkolnego. 
Powstał Plan Pracy, harmonogram działań i innowacja „EKO-SAMORZĄD”, 
której efektem końcowym ma być pozyskanie dla szkoły tytułu ‘EKO-
SZKOŁA” 

W październiku przygotowaliśmy w formie filmu życzenia dla pracowni-
ków oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były też kwiaty i życzenia. 
Nawiązaliśmy współpracę z Kołem Pszczelarzy w Słomnikach, pozyskaliśmy 
kolejnych darczyńców, dzięki czemu obsadziliśmy kolejne tereny zielone 
krzewami i drzewami. Razem obchodziliśmy Dzień Drzewa, kiedy to zasa-
dziliśmy przed szkołą lipę. Zorganizowaliśmy „Światełko pod Dobrym Anio-
łem”. Zebraliśmy znicze i tuż przed 1 listopada zapaliliśmy je na grobach 
poległych żołnierzy, ludzi zasłużonych dla naszego miasta oraz na grobach 
zapomnianych. 

W listopadzie obchodziliśmy Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Szkoła przy-
stąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „SZKOŁA DO HYMNU” W klasach młod-
szych hymn odśpiewano podczas lekcji zdalnych. Klasy starsze wytłumaczy-
ły nam znaczenie wolności i niepodległości, ilustrując to zdjęciami z najbliż-
szej okolicy. Przeprowadzono też akcję „Nad moim domem powiewa BIAŁO
-CZERWONA”. Pozyskaliśmy też środki czystości, które zostały przekazane 
Hospicjum w Miechowie. W ostatnim tygodniu października zorganizowali-
śmy zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierzaków ze schroniska RAFIK. Dzia-
łanie to jest efektem współpracy Małego i Dużego Samorządu, dzięki cze-
mu zebraliśmy blisko 140 kilogramów karmy. Rozpoczęliśmy kolejny pro-
jekt: „WRZUĆ TUSZ DO PAKI – NAKARM ZWIERZAKI”. 

Pod koniec listopada w ramach projektu EKO-SZKOŁA odbył się konkurs na 
plakaty dotyczące segregacji śmieci i ulotki na temat zarządzania odpadami 
w naszej gminie. Konkurs odbył się we współpracy z gminnymi ekodorad-
cami. Wszystkie prace zaprezentowano na szkolnym FB. 

W grudniu zaczęliśmy od akcji mikołajkowej – efekt tego działania widoczny 
jest na FB od 5.12. Prowadzimy zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka 
w Miechowie. Udało nam się pozyskać partnerów, takie firmy jak EuroTra-
de, Amplus, Intersnack czy Wawel. Wspierają nas rodzice, uczniowie, absol-
wenci i przyjaciele szkoły. Planujemy tez niespodziankę na czas „Szkolnych 
Wigilii”.  

 
I tu możemy zadać sobie pytania: 

Czy zdalna praca miała wpływ na nasze działania? Na pewno tak. 
Czy zdalna praca bardzo ograniczyła zakres naszej działalności? Ograniczyła, ale jak 

widać z podsumowania powyżej, w niewielkim stopniu. 
 
W szkole jest wiele dzieciaków, którym się chce chcieć. Mamy  wspaniałych rodzi-

ców, którzy nas wspierają. Za to dzisiaj DZIĘKUJĘ w imieniu własnym i p. Nata-
szy Łączny. 

Bardzo Pani dziękujemy! 
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Powstał Plan Pracy, 
harmonogram 
działań i innowacja 
„EKO-SAMORZĄD”, 
której efektem 
końcowym ma być 
pozyskanie dla 
szkoły tytułu ‘EKO-
SZKOŁA” 

 

 

 
 
 
 

 
Rozpoczęliśmy  
kolejny projekt 
„WRZUĆ TUSZ DO 
PAKI – NAKARM 
ZWIERZAKI” 

 
 
 
 



W tym artykule znajdziesz prawdziwe znaczenie zwyczajów świątecznych, obchodzonych 
przez nas w okresie Bożego Narodzenia. Wiesz skąd się wzięły i jakie jest ich prawdziwe 
znaczenie? 
 
   Pierwsza Gwiazda – Znakiem do rozpoczęcia wieczerzy było ukazanie się na niebie pierw-
szej gwiazdy, jest to pamiątka gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli  Mędrcy. Zwyczaj ten 
głęboko zakorzenił się w polskiej kulturze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Łamanie się opłatkiem – Tradycja ta wywodzi się od pierwszych chrześcijan, którzy 
dzielili się chlebem na znak, że są wspólnotą. 
Przełamując się opłatkiem dzielimy się radością, pokojem i miłością 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwyczaj dawania sobie prezentów – w Polsce jest on obchodzony  
w  Wigilię. Tradycja znana jest od XIII w. i nawiązuje do darów jakie złożyli Trzej Królo-

wie podczas wizyty w Betlejem.  
 

 
 

  

   ZNACZENIE ŚWIĄT BOŻEGO 

     Str. 4 NR 8/2020 

 

 

 
 
 
„Tradycja znana 
jest od XIII w.       
i nawiązuje do 
darów jakie zło-
żyli Trzej Królo-
wie podczas wi-
zyty w Betlejem”.  

 



      Wolne miejsce przy stole –  jest wyrazem solidarności z ludźmi przeżywającymi święta 
samotnie i gotowością życzliwego przyjęcia niespodziewanego gościa na wieczerze wigi-
lijną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasterka – uroczysta msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Upamiętnia oczekiwa-
nie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choinka – zwyczaj ten przyjęto od Niemców. Kościół początkowo był niechętny, potem 

przyjął choinkę i nadał jej chrześcijańską symbolikę „biblijnego drzewa wiadomości do-
bra i zła”.  Światełka na drzewku przypominają przyjście na świat Chrystusa Światłości 
Świata  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

     Hanna Grudzień 

 

     Str. 5 NR 8/2020 

 
 

 

 
 
 

„Światełka na 
drzewku przy-

pominają przyj-
ście na świat 

Chrystusa Świa-
tłości Świata”. 



Są takie prezenty, które pamiętamy mimo upływu lat. Spytałam uczniów 
naszej szkoły, jakie prezenty świąteczne pamiętają do dzisiejszego dnia.  

I oto wyniki ... 

  

 
 

„Bo jak zbudowałem sokół millenium 
miałem dwie figurki, to się tym 3 lata 
bawiłem.” 

 
 

 
 
 

„Zawsze miałam problem 
z tym, że musiałam je 
wypożyczać, aby na nich 
jeździć. A teraz mam je na 
własność. „ 

  
 

 
 

Prezent, który pamiętam do dziś... 
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Szukasz idealnego prezentu dla rodziny?! Ten artykuł jest idealny dla Ciebie. 

Trafionym prezentem dla mamy może być: termofor, kocyk oraz kubek termiczny (bidon) 

na rozgrzanie w czasie mroźniach dni. 

 

 

 

 

Prezentem dla taty mogą być praktyczne rzeczy takie jak: ciepłe, świąteczne skarpetki oraz 
portfel.  

 

 

 

Prezentami dla rodzeństwa może być mały głośnik, czapka świąteczna oraz maskotka.  

 

 

 

 
 
 
 

Trafionym prezentem dla dziadków jest kalendarz, kubek i etui na okulary.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prezentami dla cioci i wujka mogą być perfumy 

oraz kubek. 
 

Prezenty na święta  
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Grać w gry planszowe np: 
-scrabble, gra dla 2, 3, 4 osób 
-gry karciane 
-eurobiznes, w grze może wziąć udział od 2 do 6 osób 
-warcaby, gra dla 2 osób 
-szachy, gra dla 2 osób 
-uno, gra dla od 2 do 10 osób 
-chińczyk, gra dla od 2 do 4 osób 
-bierki, gra dla 2 lub więcej graczy 
-państwa miasta, gra dla od 2 do 6 graczy 
-statki, gra dla 2 graczy 
Czytać książki np: 
-,,Opowieść Wigilijna” -ta książka opowiada o mężczyźnie, który uważał Boże 

Narodzenie za święto wymyślone przez szaleńców, ale po wizycie gości z inne-
go wymiaru, zmienił zdanie ... 
-,,Opowieści z Narnii” -książka opowiada o przygodach dzieci, które odkrywają 
historię świata, miejsca, gdzie zwierzęta mówią, magia jest powszechna, a do-
bro walczy ze złem. 
-,,Akademia Pana Kleksa” - jest to historia dwunastoletniego, rudego Adasia 
Niezgódki, który zostaje umieszczony w tytułowej Akademii wraz z dwudziesto-
ma czterema innymi chłopcami – wszyscy o imionach zaczynających się na 
literę A, ale to nie jest to zwykła szkoła … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Łukasz Ponikiewicz 

Co robić w wolnym czasie ? 
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zdjęcie albo 

dodatkowy tekst , 

 

Cytat z artykułu 

 

 
 

„Opowieść Wigi-
lijna” - ta książka 
opowiada o męż-

czyźnie, który 
uważał Boże Na-
rodzenie za świę-

to wymyślone 
przez szaleńców, 

ale po wizycie 
gości z innego 

wymiaru, zmienił 
zdanie... 



Święta to magiczny czas w roku. Spędzany w rodzinnym gronie, stanowi nieod-
łączną część tradycji. Jednak jest też tradycja oglądania świątecznych filmów.  

Oto zestawienie bożonarodzeniowych filmów, któ-
re cieszą się wielką popularnością. 

 
„Grinch: świąt nie będzie’’-można obejrzeć na 
cda 
 

Film opowiada o zielonej postaci, która nie lubiła 
świąt i chciała je zepsuć, ponieważ nikt go nie od-
wiedzał ani nie dawał mu prezentów. 

  
 

 
 
„Kevin sam w domu” 
 

Któż wyobraża sobie Święta bez uwielbianej historii nie-

zwykłego chłopca, który w wyniku zamieszania zostaje  

w domu zupełnie sam. Święta zbliżają się wielkimi kroka-
mi, ale to nie jedyny powód, 

dla którego Kevin zostać sam 
nie powinien. Dwóch, do-

świadczonych i ambitnych 
złodziejaszków, próbuje wykorzystać sytuację, lecz chłopiec 
sobie z nimi radził robiąc na nich różne pułapki. 

 

„Kevin sam w Nowym Jorku’’                                 

Jest też o tym samym chłopcu, który tym razem pole-
ciał innym samolotem i w inne miejsce, niż jego rodzi-
na i jak zwykle musiał sobie radzić sam. 

 

„Listy do M’’ można obejrzeć w cda, telewizji i 
playerze 
Historia rozgrywająca się w zaśnieżonej, mroźnej 
Warszawie w trakcie jednego wyjątkowego dnia – 
wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Jego magiczna 
moc połączy ze sobą losy bohaterów tej wyjątko-
wej komedii, zmieniając ich życie już na zawsze… 

          Łukasz Ponikiewicz 

 

 

Filmy, które warto obejrzeć w święta 
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„Święta to magiczny 
czas w roku. 
Spędzany w 
rodzinnym gronie, 
stanowi nieodłączną 
część tradycji. 
Jednak jest też 
tradycja oglądania 
świątecznych 
filmów”.  

 

 
 
 



 
W tym numerze nasz stylistka Liliana proponuje, jak stylowo wyglądać przy świątecz-
nym stole. 

  

Czas na modę 
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   Wraz z kolejnym artykułem gazetki przychodzę do Was z kolejnymi 
świętami nietypowymi, tym razem z listopada oraz grudnia.  
W okresie tych dwóch miesięcy, zapewne jak wszyscy wiecie, jest 
dość sporo świąt, takich jak np. 11 listopada, Mikołajki oraz oczywi-
ście Boże Narodzenie. Ale moim zadaniem jest, aby wam przedsta-
wić niekonwencjonalne święta, o których mało osób wie, ale moim 
zdaniem warto o nich wspomnieć, ponieważ są naprawdę ciekawe. 
 
 
13 listopada - Dzień Placków Ziemniaczanych. Z czym lubisz jeść 
placki ziemniaczane? Ze śmietaną, z gulaszem, a może jeszcze z 
czymś zupełnie innym? Jest jeden dzień w roku, w którym nie może 
ich zabraknąć na talerzu. 13 listopada obchodzimy Dzień Placków 
Ziemniaczanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 grudnia - Dzień Bez Przekleństw. Nim wypowiemy jakieś zdanie, 
zastanówmy się dwa razy – język polski jest taki piękny. Najwięk-
szym przekleństwem staje się to, że coraz częściej ludzie podczas 
wypowiedzi zastępują przecinek wulgaryzmem. 
Wkładajmy troszkę więcej wysiłku w to jak mówimy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Kasia Gas  

Kalendarz świąt nietypowych 

     Str. 11 NR 8/2020 

 
 

 

 

 
 



Chris Van Allsburg „Ekspres Po-

larny”: 

to ponadczasowa opowieść      

o dziecięcej wyobraźni i magii 

świąt. Napisana ponad 30 lat 

temu historia stała się klasykiem 

literatury dziecięcej, sprzedała 

się w ponad 12 milionach eg-

zemplarzy. „Ekspres Polar-

ny” zyskał miano bestsellera 

„New York Timesa”, otrzymał 

także Medal Caldecotta – pre-

stiżową amerykańską nagrodę.  

 

W 2004 roku do kin weszła 

ekranizacja tej opowieści, a w 

główną rolę wcielił się Tom 

Hanks.  

Właśnie ten film chciałabym 

Wam polecić na święta, dzięki 

niemu zanurzycie się w magicz-

ną świąteczną opowieść. 

Jest to magiczna historia przed-

stawiająca dziecięcą wiarę      

w Świętego Mikołaja. Opowieść   

o małym chłopcu, który nie mo-

gąc zasnąć w Noc Wigilijną 

nadsłuchuje sań Świętego Miko-

łaja. Zamiast nich pod jego dom 

nadjeżdża Ekspres Polarny, wy-

pełniony dziećmi zmierzającymi 

w kierunki Bieguna Północnego. 

Na miejscu spotyka setki elfów, 

Świętego Mikołaja oraz renife-

ry z przyczepionymi do uprzęży 

dzwoneczkami.  

Kto jest w stanie usłyszeć ich 

magiczny dźwięk?  

 

„Ukochana bajka z dzieciństwa, my-

ślę, że oglądana wiele razy”. 
Domi2010lady   z lubimy czytać  

„Piękna i zachwycająca fabuła. Nie 

nudziłam się ani razu, jestem pewna, 

że sięgnę po nią jeszcze nie raz”.  
life_scent  z lubimy czytać 

Recenzja „Szkolnej Wtyczki” 

 

ul. św. Jana Pawła II 2 

32-090 Słomnik 
 

tel.: 12 388 11 25 
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