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OD REDAKCJI
W ferworze różnych przedświątecznych działań, których lista rośnie w każdym domu,
potrzebna jest chwila oddechu. Tę chwilę proponujemy wykorzystać na przejrzenie choćby
„Morskich wieści”.
W tym numerze proponujemy proste w wykonaniu i niedrogie ozdoby świąteczne.
Relacjonujemy wydarzenia, którymi żyła szkoła w przedświątecznym okresie. A działo się
sporo. Mimo natłoku obowiązków domowych znaleźliśmy czas na to, by pomyśleć o innychpotrzebujących. Temu służyły akcje „Iskierka radości”, kiermasz „I Ty możesz zostać
św. Mikołajem”, wizyta w szczecińskim schronisku dla zwierząt.
Poddajemy się również nastojowi Bożego Narodzenia. Pytamy o to, czy warto dawać,
czy dostawać prezenty: i nauczycieli, i uczniów. Poprosiliśmy o świąteczne wspomnienia
z dzieciństwa panią pedagog, Krystynę Kowalczyk. Mamy nadzieję, że skusi Was rozmowa
ze św. Mikołajem- dowiecie się o nim czegoś więcej.
Świętom Bożego Narodzenia towarzyszą kolędy i pastorałki. Nasi uczniowie brali
udział w konkursie, a niektórzy z nich zdobyli wyróżnienie. Gratulujemy. Relacjafotoreportaż również w tym numerze.
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć pięknych miłością, bliskością i ciepłem
Bożych Narodzin. Spędźcie ten czas w gronie najbliższych. Pamiętajcie o tradycjach
i zwyczajach. Największym darem, prezentem jest ten podyktowany sercem. Bądźcie
pomocni i życzliwi. Prosimy i życzymy. Udanych świąt. Niech radość zagości w Waszych
sercach i domach.
A w Nowym Roku, który niebawem nadejdzie: marzeń, chęci do ich spełniania,
zamierzeń, które da się zrealizować. Sił, mocy, odwagi!
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Finał Piosenki Bożonarodzeniowej

Natalia wyśpiewała wyróżnienie
Finał konkursu odbył się 13 grudnia., ale w naszej szkole eliminacje przeprowadzono 27
listopada. Wzięło w nich udział 48 osób. To była bardzo zacięta rywalizacja. Naprawdę
trudno było się dostać do półfinałów. Liczył się pomysł i wykonanie. Jury miało naprawdę
ciężkie zadanie, aby wybrać dalszych uczestników. Jury spośród nich wybrało:
Z kategorii solistów IV-VI

Zuzannę Chorzępę z klasy 5a, która zaśpiewała ,, Całą noc padał śnieg’’

Natalię Grocholską z klasy 5b, która również zaśpiewała ,,Całą noc padał śnieg’’

Oliwię Nerko z klasy 6c, która zaśpiewała ,, Kocham Cię Jezu’’
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W kategorii zespołów:

Klarę Skrzypczak i Julię Kaczmarek z klasy 6b.

Laurę Dobrowolską i Natalię Foryś z klasy 6f z piosenką ,, Merry Christmas’’

Natalia Grocholska
W etapie rejonowym reprezentowały naszą szkołę Natalia Grocholska i Zuzanna
Chorzępa.
W finale, który odbył się 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 35, nikt nie potrafił utrzymać
nerwów na wodzy. Po występach dziewczęta z niecierpliwością czekały na ogłoszenie
wyników. Obrady jury trwały, a uczestnicy nie kryli emocji. Atmosfera gęstniała. Każdy
w napięciu oczekiwał na rezultat obrad. Po chwili jury ogłosiło wyniki, które przerywały
okrzyki widzów i wykonawców. Głosy entuzjazmu słychać było także z naszej strony.
Natalia Grocholska zdobyła wyróżnienie.
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Wspólne zdjęcie finalistów festiwalu.
Natalia była podekscytowana. Powiedziała nam, że pewnie by cieszyła
z pierwszego bądź drugiego miejsca, ale w tym roku musi zadowolić się wyróżnieniem.

się

●Oliwia Nerko

Rozmowa numeru

Nie przejdę na emeryturę- wywiad ze Świętym Mikołajem
Święty Mikołaj wraz ze śnieżynkami 6 grudnia odwiedził naszą szkołę. Oto pytania jakie do
Niego skierowaliśmy :
Jak spędzasz święta Święty Mikołaju?
Święta spędzam bardzo pracowicie, bo rozwożę prezenty dzieciom na całym świecie.
Kiedy odpoczywasz ?
Właściwe ja nie odpoczywam. Mam mało czasu na odpoczynek, ponieważ przygotowuję
upominki dla pociech.
Jaką porę roku lubisz najbardziej ?
Najbardziej lubię zimę.
Czy to prawda, że niegrzeczne dzieci dostają rózgi ?
Prawda.
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Kto Świętemu wręcza prezent ?
Pani Mikołajowa oczywiście.
Kiedy Mikołaj zamierza przejść na emeryturę ?
Z zasady Święci nie przechodzą na emeryturę.
Weronika Mazurczak
Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem!”

Wianki, stroiki, ciasta, losy…
Tego dnia w najbardziej reprezentacyjnym miejscu szkoły tłumy odwiedzały stoiska
przygotowane przez uczniów i rodziców. Można było kupić stroiki, bombki, skosztować
ciasta. Chętnych nie brakowało. Wszystko to w szczytnym celu.
13.12.2013r. w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny. Można było tam
podziwiać lub kupić piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Jak zawsze pieniądze
zebrane na kiermaszu zostaną przeznaczone na pomoc
-W tym roku uzbieraliśmy ok.1500zł. Kwota jest większa niż w ubiegłym.-mówi p.
Grażyna Pławska.
Oczywiście największymi kupcami na kiermaszu były dzieci z klas młodszych.
-Bardzo mi się podobało. Kupiłam serce i aniołka. Ale najpiękniejszą rzeczą były
wianki-mówi Maja z klasy 1b. Igor z klasy 3e kupił choinkę:
-Było bardzo fajnie i bardzo mi się podobało-odpowiada. Jednak tak jak Mai
najbardziej podobały mu się wianki z gałązek.
Dochód ze sprzedaży ciast i dekoracji zostanie przeznaczony na pomoc
potrzebującym.
- Dzieci naprawdę zaangażowały się akcję. Oferta, którą przygotowały, była
pomysłowa i piękna. Pieniądze, które udało się zebrać dzięki hojności kupujących, zostaną
przeznaczone na dofinansowanie wycieczek klasowych. Podobnie jak w roku ubiegłym
Samorząd Uczniowski będzie mógł wspomóc wyjście do kina, Zielona Szkołę.- powiedziała
p. Katarzyna Uścinowicz.
● Patrycja Kaczor 6b

Szczęśliwa trzynastka i…
W dniach 09.12-13.12.2013r. nasza szkoła brała udział w trzynastej edycji akcji ,,Podaruj
Dzieciom Iskierkę Radości’’. Uczniowie sprzedawali w szkole domowe wypieki, pozyskując
pieniądze dla najbardziej potrzebujących dzieci. W czasie słodkich dni uczniowie chętnie
wspomagali akcję.
● Patrycja Kaczor 6b

Prezenty dla zwierzaków
To nie jedyne przedsięwzięcie, w które zaangażowała się nasza szkoła. Dnia 13.12.2013r.
chętni uczniowie odwiedzili przytułek dla zwierząt.
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- Ze schroniskiem szkolne koło L O P współpracuje od kilkunastu lat. Zawozimy zwierzakom
karmę i koce. Najczęściej w przedświątecznym okresie. Dzieci z naszej szkoły mogą zwiedzić
schronisko, a także poznać zasady jego funkcjonowania-mówi p. Marlena Wojszwiłło. Możemy być dumni z każdego, kto przejmuje się losem zwierząt.
- Kiedy zobaczyłam pieska za kratami, rozpłakałam się – wspomina Dominika z 3a.
● Patrycja Kaczor 6b

Boże Narodzenie tuż tuż

Pomysł na świąteczne ozdoby
By stworzyć świąteczny nastrój w domu naprawdę niewiele potrzeba. Pani Jowita
Fiedorowicz radzi, jak przygotować atrakcyjne zawieszki i stroiki.
Pani Jowita Fiedorowicz: Dobrym pomysłem jest też stroik świąteczny. Można go zrobić
z gałązek choinki, które zostały handlarzowi choinek. Wystarczy położyć (np. w koszyczku)
dekoracyjną świecę lub kilka bombek choinkowych i obłożyć to gałązkami.
Na Święta Bożego Narodzenia warto samemu zrobić ozdoby choinkowe i nie tylko. Może to
być piękny bałwanek, który będzie wisiał na choince lub ekologiczny mikołaj z pozornie
niepotrzebnych rzeczy. Oto dwie instrukcje do tych dekoracji.

Ekologiczny Święty Mikołaj z wydmuszki z jajka
Potrzebne będą:
- tekturowe opakowanie na jajka
- wydmuszka z jajka
- plastikowe lub wycięte z brystolu oczy
- wycięta buzia i nos
- akwarele i pędzel
- nożyczki
- klej w sztyfcie lub tubce
Przygotowanie:
1. Z opakowania na jajka wytnij stożek. To będzie czapka Mikołaja. Przyklej go do
węższego czubka wydmuszki.
2. Wytnij dwie nogi oraz dwie ręce z opakowania i przyklej je do ciała.
3. Przed przyklejeniem oczu, nosa i buzi możesz pomalować farbkami ciało i czapkę.
4. Teraz przyklej oczy, nos i buzię.
Bałwanek- zawieszka na choinkę lub kartkę świąteczną
Uwaga! To jest piękne, szybkie i bardzo proste!
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Potrzebne będą:
- dwa okrągłe waciki kosmetyczne
- kolorowe papiery techniczne o różnych fakturach
- czarny, najlepiej błyszczący papier
- cienki sznurek
- satynowa wstążeczka
- klej w sztyfcie lub tubce
- nożyczki
- ziarnka pieprzu
- goździki
Przygotowanie:
1. Dwa waciki sklej tak, aby trochę nachodziły na siebie. Pomiędzy przyklej sznurek. To
będą ręce naszego bałwanka.
2. Na pierwszy wacik przyklej oczy (ziarnka pieprzu) i goździki (nos).
3. Na drugi wacik przyklej ziarnka pieprzu jako guziki.
4. Złóż na pół czarny papier i wytnij dwa kapelusze. Na jeden naklej wstążeczkę.
5. Na koniec doklej buzię i kapelusz z przodu.
●przygotowała: Weronika Jocz

Wspomnień Czar

Święta mojego dzieciństwa- Pani Krystyna Kowalczyk
Święta Bożego Narodzenia wspominam jako piękne, rodzinne święta. Śnieżne, białe
i szczęśliwe. Cały rytuał przygotowania rozpoczynał się dużo wcześniej. Nie było takiej
różnorodności zabawek czy świecidełek choinkowych, jaka jest dziś. Razem z moimi
starszymi braćmi robiliśmy łańcuchy i inne ozdoby na choinkę. Choinka była zawsze wielka,
świeża, pachnąca lasem, przynoszona od leśniczego dzień przed wigilią. Zawsze też mieliśmy
pachnące sianko pod obrusem. Pomagałam też mojej mamie w pieczeniu ciast
i przygotowywaniu bezmięsnych potraw, których obowiązkowo musiało być dwanaście.
Dużym przeżyciem dla mnie były spotkania z rodzeństwem moich rodziców, moimi
kuzynkami. Przemierzali oni setki kilometrów, by w ten wieczór być razem, aby podzielić się
opłatkiem. Kolędowaliśmy, rodzice i wujostwo wspominali swoje dzieciństwo i obyczaje
jakie panowały w ich domach. Po wieczerzy wigilijnej dzieci czekały na otwieranie
prezentów spod choinki. Nie były takie bogate jak dziś, były to tylko słodycze, orzechy lub
owoce. Dla nas były to zapachy niecodzienne, które wszyscy uwielbialiśmy. Wszystkim
nauczycielom, uczniom i ich rodzicom życzę...
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !
●wysłuchała: Wiktoria Jocz
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Sonda

Spytaliśmy Was o to, czy wolicie wręczać, czy dostawać prezenty
Iga Orłowska 4b: Wolę dostawać prezenty, ponieważ jestem szczęśliwa, że ktoś o mnie
pamięta i czuje się doceniona.
Amelka Kotuła 6b: Wolę dawać prezenty, ponieważ cieszę się gdy widzę uśmiechnięte
twarze, które cieszą się prezentem ode mnie.
Maciek Tokarz 2b: Wole dostawać prezenty, ponieważ ciekawi mnie co dostane i bardzo
lubię niespodzianki.
●zebrała: Roksana Kociszewska

To pytane zadaliśmy też trzem nauczycielkom. Oto, jak na nie odpowiedziały:
p. Mariola Hajdukowicz: Lubię dostawać i otrzymywać prezenty. Jeśli dostanę prezent, jest
mi miło. Widok zadowolonej osoby zawsze będzie dla mnie ważny.
p. Małgorzata Malarz: Jedno i drugie jest dla mnie miłe, lecz obdarowywanie jest bardziej
przyjemne.
p. Dorota Klimek: Dawać ! Otrzymywać też bardzo lubię.
●zebrała: Weronika Mazurczak

Wigilia
W ten piękny wieczór świąteczny
Choinka ozdobiona lampkami
Świeci światłem bajecznym
By wypełnić nas marzeniami
My wyczekujemy
Pana z siwą brodą i wąsami
I za upominki dziękujemy
Mikołajowi z zaśnieżonymi saniami
Kiedy nadszedł już czas by zasnąć
A w okno zagląda nam księżyc
Świeca zaczyna gasnąć
A na dworze zaczyna śnieżyć
●Patrycja Kaczor
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Dzień Pluszowego Misia w liczbach
25 listopada- tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
1902- w tym roku narodziła się maskotka
2002- w tym roku, w setną rocznicę narodzin maskotki, ustanowiono święto Pluszowego
Misia
1- tyle razy w naszej szkole obchodzono to święto
730- tyle maskotek odwiedziło naszą szkołę 25 listopada 2013r.
●Patrycja Kaczor

Rebus

●Roksana Kociszewska

Ten numer gazetki tworzyły: Weronika Jocz, Patrycja Kaczor, Roksana Kociszewska,
Weronika Mazurczak
Opieka: Joanna Piskorowska
Pomoc: p. Marcin Giedziun
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