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Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas 

spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech 

błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere 

i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. 

Samorząd Uczniowski 

HUMOR  

Małgosia pyta mamę: 

- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie 

mi nową lalkę? 

- Przecież lalka, którą masz jest prawie 

nowa! 

- Co z tego? W zeszłym roku ja też 

byłam prawie nowa, ale pomimo to 

bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę! 

*** 

Świąteczna rozmowa: 

- Mamo! Mamo! Choinka się pali! 

- Ile razy mam ci powtarzać, nie mówi 

się pali, tylko świeci. 

- Mamo! Mamo! Firanki się świecą. 

*** 

Przychodzi mały Romuś z przedszkola. 

Buzia cała podrapana. Aż przykro 

patrzeć. 

- Co się stało, Romanie? - pyta mama. 

- Ah... Tańczyliśmy wokół choinki. 

Dzieci było mało, a jodełka spora... 

*** 

Co mówi bombka do bombki?  

- Chyba nas powieszą. 

 

Dzieci wybierają wymarzone zawody. 

Maluchy wymieniają piosenkarzy, 

aktorów, strażaków, policjantów itp. 

Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać 

Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego, że roznosi prezenty? - pyta 

nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

*** 

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok 

biegnie pies. Ponieważ koń idzie leniwie, 

chłop uporczywie uderza go lejcami. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz 

szedł piechotą! - mówi koń.  

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - 

dziwi się chłop.  

- Ja też! - mówi pies.   
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ŚWIĄTECZNY KOMPOT 

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

W piątek 9.11.2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Została ona przygotowana przez klasy VII wraz z wychowawcami, 

czyli panią Joanną Patorską i panem Bartłomiejem Antczakiem. W trakcie obchodów uczniowie mogli 

obejrzeć stare filmy i zdjęcia wojskowe, a także wspólnie odśpiewać najpiękniejsze polskie pieśni 

patriotyczne, m.in. “Mazurek Dąbrowskiego”, tym samym dołączając do ogólnopolskiej akcji “Rekord dla 

Niepodległej”.   Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: p. Piotr Bilnik – wizytator 

Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Henryk Mach – wójt Gminy Przystajń oraz p. Monika Rabenda czyli 

dyrektor szkoły. Wszyscy zgodnie wyrazili podziw dla ogromu pracy włożonej w wykonanie ceremonii. 

Uczniowie wzięli również udział w uroczystościach gminnych, występując 11 listopada w GOKSiR w 

Przystajni. 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny 

Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone 

jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.  

BOŻE NARODZENIE 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
No właśnie, dlaczego? Najprostsza odpowiedź brzmi: bo taka jest tradycja, to jeden z najbardziej utrwalonych  

w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chrystusa i znaczenie 

tego wydarzenia dla ludzi śpiewano już w średniowieczu. Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat. 

Najstarsze z nich to m.in. "Anioł pasterzom mówił" (XVI w.), "W żłobie leży", "Przybieżeli do Betlejem", "Gdy 

śliczna Panna" (XVII w.), "Jezus malusieńki"czy też "Lulajże, Jezuniu" (XVIII w.). Wykonując te stare pieśni, tak 

jak robili to nasi rodzice, dziadkowie, przodkowie, mamy poczucie wspólnoty z nimi, z tymi ludźmi, którzy żyli 

przed nami. Czujemy, że jesteśmy stąd, że łączy nas wspólny los.    

Znaczenie symboli wigilijnych 
Pierwsza gwiazda: jest znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Gwiazda jest pamiątką gwiazdy 

betlejemskiej, którą ujrzeli Mędrcy.  

Łamanie się opłatkiem: opłatki były wypiekane na plebaniach lub w klasztorach i roznoszone po domach. To 

miało swoją głęboką wymowę, były wyrazem jedności z kościołem parafialnym. Dzielenie się nawzajem 

opłatkiem-chlebem jest znakiem pokoju, gotowości do oddania bliźniemu nawet ostatniego kawałka chleba. 

Choinka: zwyczaj przyjęto od Niemców w latach 1795-1806. Zielone drzewko oznacza wieczną zieleń, nadzieję 

nieba. Światełka na drzewku przypominają przyjście na świat Chrystusa-Światłości Świata. Inne ozdoby 

wigilijnego drzewka to znak darów i łask jakie spływają na świat z przyjściem Odkupiciela. 

Puste miejsce przy stole: zwyczaj znany tylko w Polsce. Wywodzi się z tradycji goszczenia na Wigilii bliskich 

zmarłych. Zgodnie z nią jest to dzień łaski, w którym zmarli dostają pozwolenie na powrót. Wolne nakrycie dla 

„zbłąkanego wędrowca” to współczesne uzasadnienie. 
Sianko: Jak  nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie. 

Dawniej ustawiano także w kątach izby snopy zboża. Miało to zapewnić urodzaj i dobrobyt.  

WYKREŚLANKI 

KĄCIK KULINARNY 

DOMOWE PIERNICZKI (30 sztuk) 

SKŁADNIKI: 
- 2 szklanki mąki pszennej 

- 2 łyżki miodu 

- 3/4 szklanki cukru 

- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

- 10g (pół torebki) przyprawy do 

piernika (może być domowa) 

- 1 łyżeczka masła 

- 1 średnie jajko + 1 jajko do 

posmarowania 

- ok. 1/3 szklanki ciepłego 

mleka 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód  

i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając dodawać 

kolejno cukier, sodę, przyprawy, masło, 1 jajko. Dolewając 

stopniowo mleka, zagniatać ciasto, aż będzie średnio twarde 

 i gęste (podobne do kruchego). Wyrabiać, aż będzie gładkie 

(ok. 10 min). Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto 

do grubości 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. 

Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na blasze  

w odległości 2 cm od siebie. Piec ok. 10-15 min w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni.  

SKŁADNIKI: 
- 4 jabłka 

- 1 pomarańcza 

- 4 laski cynamonu 

- 1 gałka muszkatołowa 

- 1 łyżeczka goździków 

- 1/2 szklanki miodu 

- 2 litry wody 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Nieobrane jabłka kroimy w kawałki i przekładamy do garnka. 

Dodajemy wyszorowaną, pokrojoną w półplasterki pomarańczę. Do 

garnka wrzucamy cynamon, gałkę muszkatołową, goździki. Całość 

zalewamy wodą.  Gotujemy na dużym ogniu. Gdy kompot zacznie 

wrzeć, zmniejszamy ogień, przykrywamy pokrywką i gotujemy 

jeszcze 2 godziny. Na koniec dodajemy miód do smaku. 

DODATEK (PRZYPRAWA DO PIERNIKA)  

Cynamon, imbir i biały pieprz wsypać do miski. Kardamon rozkruszyć i wyjąc ze środka ziarenka. 

Laskę wanilii pokroić na kawałeczki. Nasiona kardamonu i wanilię zmielić w młynku do kawy razem 

z goździkami, kolendrą i zielem angielskim. Wsypać do miski ze zmielonymi przyprawami. Dodać 

drobno startą skórkę z pomarańczy i cytryny. Przechowywać w zamkniętym słoiczku. 



Klasy, które czytają najwięcej, to… 

 

  

MIEJSCE KLASA WYPOŻYCZENIA ŚREDNIA 

1 2A SP 143 7,94 
2 2B SP 124 7,75 

3 4D SP 66 3,67 
4 3A SP 39 3,55 

5 8A SP 52 2,89 
6 4C SP 60 2,86 

7 8B SP 54 2,70 
8 2C SP 44 2,59 

9 3A GIM 62 2,58 

10 3B GIM 66 2,36 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

MIKOŁAJKI 

ANDRZEJKI 

W dniu 30 listopada obchodziliśmy w naszej szkole andrzejki. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował dla 

uczniów klas I – V zabawę andrzejkową połączoną z wróżbami. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy 

muzyce. Wszyscy bawili się bardzo dobrze. Dla uczniów klas VI – VIII oraz klas III gimnazjum zorganizowano 

popołudnie filmowe. 

Andrzej – jest to imię męskie pochodzenia greckiego. Pochodzi od greckiego imienia będącego zdrobnieniem od imion 

złożonych zawierających wyraz aner – „człowiek, mężczyzna, taki jak mężczyzna” (inne źródło tłumaczy je też jako: 
„dzielny, mężny”). Pierwotny grecki Andréas, poprzez łacińskie imię Andreas, rozwinął się w języku polskim w imię 

Andrzej.  Imię to nosił również jeden z apostołów.  

Do wszystkich Andrzejów z okazji ich święta kierujemy najserdeczniejsze życzenia: 

Andrzejku kochany, bądź zawsze wyspany, niech szczęście Ci sprzyja, i czas miło mija   

Redakcja gazetki „Echo Szkoły” 

 

 

 

W niedzielę 9 grudnia 2018 roku odbył się w naszej szkole festyn mikołajkowy. Impreza rozpoczęła się o 

godzinie szesnastej przedstawieniem pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu wolontariuszy z SKW. Po 

obejrzeniu przedstawienia najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z najróżniejszych atrakcji, np. 

darmowego malowania twarzy, modelowania balonów lub po prostu wspólnie spędzić czas w kąciku zabaw. 

Dorośli mogli natomiast skorzystać z kawiarenki i usiąść przy smacznym cieście z kawą lub herbatą oraz 

odwiedzić stoisko Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy mogli również zakupić ozdoby na kiermaszu w 

całości przygotowanym przez wolontariuszy. W międzyczasie każdy z obecnych mógł podziwiać występy 

grup tanecznych i posłuchać wspaniałego koncertu Orkiestry Dętej w Przystajni. 

STATYSTYKI Z BIBLIOTEKI 

W naszej szkole niemal od zawsze funkcjonuje biblioteka. Przez lata szkolny księgozbiór czynnie 

powiększał się o coraz to nowsze i ciekawsze pozycje, nic więc dziwnego, że uczniowie tak chętnie z 

niej korzystają. Wśród naszych molów książkowych tegorocznymi rekordzistami są: 

1. Natalia Siódmak, klasa IIa (31 

pozycji) 

2. Julia Pilarz, klasa IIa (30 

pozycji) 

2. Zofia Tekieli, klasa IIb (30 

pozycji) 

3. Przemysłam Książarek, klasa 

IIb (22 pozycje) 

4. Marcel Sendal, klasa Vb (15 

pozycji) 

Najchętniej wypożyczane gatunki to powieści i komiksy. 

Najczęściej wypożyczane tytuły to „Franklin”, „Akademia pana Kleksa”, „Mikołajek”, „Miecz 

Przeznaczenia”. 

Serdecznie dziękujemy paniom z biblioteki za ogromną pomoc w przygotowaniu rankingu! Bez 

ich wkładu nie byłoby to możliwe   

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursów przedmiotowych to: 

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO: 

Dominika Matuszczyk 

 

Z GEOGRAFII: Kinga Małyska, 

Beata Mićka 

GIMNAZJUM: 

Z JĘZYKA POLSKIEGO: Kinga 

Grajcar, Alicja Jelonek 

 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

Bartłomiej Drosik 

 

Z HISTORII: Emilia Grzyb 



 

 

 

WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA 

17 października 2018 r. uczniowie klas III GIM wraz z wychowawcami: p. Kariną Mrozek, p. Radosławem Porajem oraz 
opiekunkami: p. Jarosławą Mach i p. Katarzyną Kierat zwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau  

w Oświęcimiu. Celem wycieczki było poznanie zjawiska Holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w 

Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, a z drugiej strony budzenie szacunku i 

tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodów podczas II wojny 

światowej. Zwiedzanie  uczniowie rozpoczęli od bramy z napisem „ARBEIT  MACHT  FREI”, („Praca czyni wolnym”), 

by później przejść do bloków obozowych. Następnie przeszli korytarzem pełnym fotografii więźniów zarejestrowanych w 

obozie. Oprócz fotografii za ogromnymi szybami można było obejrzeć różnego rodzaju dokumenty, zapiski oraz przedmioty 

codziennego użytku, m.in. sterty butów, okularów, garnków czy nawet protez. Gimnazjaliści odwiedzili też blok 11, gdzie 
znajdowały się m.in. tzw. cele stojące. Wychowankowie mogli zobaczyć również słynną Ścianę Śmierci, gdzie dokonywano 

egzekucji więźniów. Wraz z wychowawcami zapalili tam znicze, aby oddać hołd temu miejscu i ludziom, którzy tam zginęli. 

Przewodnicy pokazali im także celę, w której umarł św. Maksymilian Maria Kolbe. Wielkie wrażenie wywarł na uczniach 

widok pomieszczenia, w którym znajdowały się krematorium i komora gazowa. Uwagę młodzieży przykuły dawne piece 

krematoryjne. Przewodnicy dokładnie opowiedzieli im, co się działo z więźniami po przyjeździe do obozu, jak wyglądała 

selekcja oraz życie obozowe. 

Wyjazd ten bardzo wiele wszystkich  nauczył, była to niecodzienna lekcja historii. Dla każdego, było to niesamowite 

przeżycie, które z pewnością pozostanie już w  pamięci na zawsze… 

 

WYCIECZKA DO ŁODZI 

We wtorek 16.10.2018r. uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami  – p. Anitą Pradelą, p. Iwoną 

Grabarczyk, p. Katarzyna Purą oraz p. Ilona Grajcar –  pojechali na wycieczkę do Łodzi do Centrum Nauki 

 i Techniki EC 1 oraz Planetarium. Miejsce, do którego się udali, to nowoczesna interaktywna wystawa 

prezentująca dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia 
i dotknięcia oryginalnych urządzeń i maszyn wywodzących się z początków działania pierwszej łódzkiej 

elektrowni. W wielu miejscach na różnych poziomach były również dydaktyczne gry interaktywne, które 

szczególnie zainteresowały młodych zwiedzających. Dotyczyły one przeważnie obszarów fizyki, np., z jakich 
cząsteczek składa się atom albo w jaki sposób wytwarzany jest prąd. Piątoklasiści mogli również dokładnie 

obejrzeć miniaturę elektrowni w formie makiety. Dużym zainteresowaniem cieszyła się maszyna, która 

wypalała różne formy i kształty. Uczniowie wybierając na monitorze kształt oraz postępując zgodnie 
 z instrukcją maszyny, tworzyli przeróżne ciekawe rysunki. Wychowankowie mogli też obejrzeć wystawę 

pyłków różnych roślin. Po tak interesującym i pełnym wrażeń zwiedzaniu wszyscy udali się do Planetarium na 

projekcję filmu pt. „Dobór naturalny”. Słynny Karol Darwin przybliżył piątoklasistom teorię ewolucji oraz 
wyjaśnił wyginięcie dinozaurów. Uczniowie byli zachwyceni efektami specjalnymi. Na pewno długo będą 

pamiętać o tak fascynującym miejscu, w którym tak efektywnie wzbogacili swoją wiedzę. 

UZALEŻNIENIA  

FONOHOLIZM - Korzystamy z nich wszyscy, więc wszyscy jesteśmy narażeni na 

niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ich nierozsądne używanie. To właśnie brak racjonalizmu  

w posługiwaniu się telefonami komórkowymi doprowadził do narodzin problemu, który jest 

swoistym znakiem naszych czasów. Mowa o uzależnieniu od telefonu – fonoholizmie. 

Uzależnienie może objawiać się w różnych zachowaniach. Oznaką uzależnienia jest niepokój 

wywołany niemożnością skorzystania z komórki. Jeśli zdarza nam się czuć zagubienie, niepewność 

bądź wręcz strach w sytuacji, w której pozbawieni jesteśmy telefonu, nie jest dobrze. Inne częste 

objawy to nerwowe nasłuchiwanie, czy ktoś do nas dzwoni lub ciągłe odświeżanie stron 

internetowych. 

ZAKUPOHOLIZM - Nie ma jednej obowiązującej definicji zakupoholizmu. Można powiedzieć, 

że zakupoholizm (kupnoholizm, kompulsywne zakupy) to uzależnienie od dokonywania zakupów, 

przymus kupowania różnych przedmiotów/artykułów (często niepotrzebnych), niekontrolowane 

robienie zakupów wpływające niekorzystnie na funkcjonowanie człowieka. Kompulsywne zakupy, 

które są często reakcją na negatywne wydarzenia lub nieakceptowane stany emocjonalne, 

powodują spadek napięcia psychicznego oraz poprawę samopoczucia wkrótce po dokonaniu 

zakupu. 

NARKOMANIA - Uzależnienie od narkotyków, określane także terminem „narkomania” (z j. gr. 

narke – odurzenie, mania – szaleństwo), jest postępującą chorobą prowadzącą do wyniszczenia 

organizmu (w skrajnych przypadkach do śmierci uzależnionego). Cechą charakterystyczną choroby 

jest konieczność przyjmowania środka odurzającego. Środek ten powoduje uzależnienie 

psychiczne i fizyczne. Narkoman odczuwa wewnętrzny przymus zwiększania dawek 

przyjmowanych środków psychoaktywnych. Symptomem świadczącym o zażywaniu narkotyków 

może być zmiana sposobu bycia, środowiska, stylu ubierania się. Osoby uzależnione często 

oddalają się od przyjaciół i rodziny, mają problemy w kontaktach z otoczeniem, stają się drażliwe, 

nerwowe, zaniedbują codzienne obowiązki (szkolne, zawodowe, domowe). 

NIKOTYNIZM - Nikotyna to substancja, która odpowiada za pobudzenie znajdujących się w 

mózgu receptorów nikotynowych, które w konsekwencji uwalniają dopaminę, nazywaną także 

„hormonem szczęścia”. Proces ten odbywa się bardzo szybko, dlatego też w krótkim czasie 

prowadzi do uzależnienia. Nikotynizm to fizyczne i psychiczne uzależnienie od nikotyny, które 

opisano w klasyfikacji chorób ICD-10. Zmienia ono funkcjonowanie ośrodkowego układu 

centralnego, jest nawracające i wymaga leczenia. Osoba uzależniona czuje nieodpartą potrzebę 

zapalenia papierosa – najczęściej w szczególnych momentach, np. gdy chce się odstresować. 

Nikotynizm wymaga udania się do specjalisty i leczenia, gdyż prowadzi do ciężkich chorób, a 

nawet śmierci. 

 

 

 

Uzależnienie – to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, 

który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania 

określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. 

Poznajcie jedne z najpopularniejszych uzależnień XXI wieku.  

 


