
 

Str. 12 

 Drodzy redaktorzy! Kolejny raz cały numer naszego pisma opracowa-

liśmy w systemie zdalnym i choć świat, który znamy nadal stoi na głowie, to 

zespół redakcyjny spisał się fenomenalnie! Bardzo dziękuję Wam za ciepłe 

słowa oraz za to, że redakcja cały czas pracuje, że piszecie do mnie z pomy-

słami na nowe artykuły.  Z każdym wydaniem naszej gazetki jesteście doj-

rzalsi, piszecie coraz lepsze teksty. Nie mogę się już doczekać Waszych po-

mysłów na kolejny – marcowy numer „Nowinek”, zwłaszcza, że w naszym 

składzie redakcyjnym pojawili się nowi koledzy z czwartej klasy. Natalio, 

Adamie, witamy Was serdecznie w naszym gronie. Spisaliście się fantastycz-

nie.  

Moi drodzy! Życzę Wam  wszystkim magicznych i szczęśliwych świąt, speł-

nienia marzeń i mnóstwa śniegu, żeby świat wydawał się piękniejszy. Po-

zdrawiam Was bardzo serdecznie, Trzymajcie się zdrowo i ciepło! 

                                           Opiekunka gazetki -Sylwia Ławniczak.  

Opiekun gazety, projekt graficzny, łamanie tekstu: mgr Sylwia Ławniczak 

Skład redakcyjny: Joanna W. Vkl.,Zuzanna U. Vkl., Oliwia S. V kl., Jan W. V kl. ,  

Damian S Vkl., Klaudia M. V kl., Radosław K. VI kl., Adam K. IV kl., Natalia P. IV kl. 
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 Przed nami najpiękniejsze święta oraz powitanie kolejne-

go roku, dlatego w dzisiejszym numerze gazetki czytelnicy znaj-

dą ciekawostki z życia szkoły, teksty o feriach, zabawach zimo-

wych, będzie też podsumowanie roku 2020 z perspektywy 

ucznia oraz kartki i życzenia świąteczne.                Redakcja 
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Str. 2 Z  życia szkoły 

Dzień patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów 

16 października 2020 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. 

Tego samego dnia odbyły się również dwie inne ważne uroczystości: 

uczniowie klasy pierwszej oficjalnie przystąpili do naszej społeczności 

szkolnej oraz zostało posadzone drzewo pamięci Pana Jana Ryka – boha-

tera, który urodził się w Głogowej, walczył pod dowództwem gen. Ander-

sa w 2 korpusie i został pochowany na naszym cmentarzu w Nowem. 

Po pierwszej części, już na sali gimnastycznej, odbyło się uroczy-

ste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W tym dniu ubrane na galowo 

dzieci, wraz z rodzicami, uczestniczyły w apelu. Z powodu epidemii rów-

nież ta uroczystość odbyła się na innych niż zawsze zasadach, zaprosze-

ni goście przesłali listy i upominki dla pierwszaków. Dzieci pod opieką 

wychowawczyni - Pani Ewy Dogadalskiej -  przygotowały bardzo ładny 

występ artystyczny. Śpiewały piosenki i opowiadały o sobie. Wszystkie 

były bardzo szczęśliwe a rodzice dumni. 

    Autorzy tekstu: Jan W. i Zuzanna U. V klasa, fot. strona internetowa 

szkoły: https://spnowe.wikom.pl/strona/aktualnosci 

 Święta to najpiękniejszy czas w roku. Lubię, kiedy za-

czynają się przygotowania, gdy w domu pachnie piernikiem  

i różnymi potrawami. Razem z rodzicami dekoruję i sprzątam 

swój pokój. Najbardziej lubię ubierać choinkę, przy której po-

maga mi tata. Jest to pełne radości zajęcie. Kiedy jest już go-

towa, to przez najbliższe dni z dumą patrzymy na nasze naj-

piękniejsze drzewko. Po wszystkich przygotowaniach z nie-

cierpliwością czekam na pierwszą gwiazdkę i wtedy przycho-

dzą święta. Rozpoczyna się uroczysta kolacja wigilijna i przy-

chodzi Mikołaj, a po kolacji 

idziemy wszyscy na uroczystą 

pasterkę. Przez całe  święta spę-

dzam razem z rodzicami dużo 

czasu. Możemy grać w różne gry 

planszowe, spacerować, rozma-

wiać, wspólnie spędzać czas. 

Jest to dla mnie najfajniejszy 

czas, na który zawsze czekam. 

Autor tekstu:  

Radosław K. VI klasa         

 

 

Str. 11 Numer 1 

Najlepszy czas w roku 



 

Str. 10 Numer 1 

 Zima to według mnie najpiękniejsza pora roku. To wła-

śnie teraz wcześniej zapada zmrok i na niebie szybko pojawiają 

się gwiazdy. Na dachach domów znajduje się śnieg. Zima jest 

magiczna, ponieważ ludzie przygotowują się podczas jej trwania   

do świąt Bożego Narodzenia. Ludzie ozdabiają swoje domy  

kolorowymi lampkami. Zimowy krajo-

braz przedstawia drzewa, które są już 

bez liści, pokrywa je szron lub biały 

śnieg. Kiedy robi się zimno pojawiają 

się na szybach  wzory malowane 

 przez mróz. Zima to także pora,  

w której zmienia się krajobraz ulic, lu-

dzie  chodzący chodnikami ubrani są  

w grube kurtki, szale oraz czapki.  

W tym okresie odbywają się tak zwane 

ferie zimowe, podczas których rodziny 

wyjeżdżają spędzić mile czas z dziećmi. 

Jeżdżą na nartach, spacerują. Gdy na dworze pada śnieg dzieci 

bardzo się cieszą, ponieważ świadczy to o tym, że będą mogły 

bawić się w zabawy zimowe takie jak: rzucanie się śnieżkami,  

jazda na sankach, kulig, lepienie bałwana, robienie na śniegu 

orła  (aniołka). 

                                        Autorka tekstu: Joanna W. V klasa 

Zima oraz zabawy zimowe 

 

Str. 3 

 27 listopada 2020 r. klasa V z panią wychowawczynią udała 

się na niezwykłą wycieczkę klasową, oczywiście ze względu  

na czas epidemii nie na taką tradycyjną, lecz on-line. Grupa zwiedza-

ła zamek w Malborku i podziwiała jego piękno i urok. Spotkaliśmy się 

wszyscy na dziedzińcu zamkowym i wspólnie razem zwiedzaliśmy ten 

niezwykły zamek. Pani opowiadała nam o wszystkich miejscach, któ-

re zobaczyliśmy: Wielkim Refektarzu, Pałacu Wielkich Mistrzów- Let-

nim Refektarzu, Ogrodzie Wielkich Mistrzów, Cmentarzu, Kościele 

Najświętszej Maryji Panny, Wieży widokowej. Wszędzie przemieszcza-

liśmy się razem,  klasa obserwowała przeróżne detale typu charakte-

rystyczne obrazy czy też ściany. Na samym końcu wycieczki, na wie-

ży widokowej, naszym oczom ukazał się namiot cyrkowy a także au-

tobus. Humoru nie brakowało na tej wycieczce, ponieważ wszyscy 

udawaliśmy, że to nasz autobus, a w środku już czeka na nas pan 

kierowca. Choć chwilami brakowało trochę tradycyjnej wspólnej po-

dróży i  "klimatu", grupa uznała wycieczkę za udaną :) 

Autorka tekstu oraz fotomontażu: Zuzanna U. V klasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Malborka 



 

Wigilia 
To właśnie w ten 
wieczorek, 
Gdy lodek za oknem lśni, 
Rodzi się dzieciątko, 

Gdy kolęda w niebie brzmi. 

Autorka tekstu: Joanna W. V klasa 

 
  Boże Narodzenie 
  Wigilia to czas radości 

  jeść karpia i liczyć  ile ma ości 
  zapraszać wszystkich gości 
  niech pierwsza gwiazdka na niebie zagości 
  czekać na prezent pod choinką  
  Z uśmiechniętą minką. 
  Składać wszystkim wspaniałe życzenia 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Autorka tekstu: Oliwia S. V klasa 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Bardzo chcę przesłać Tobie swe ży-
czenia. Niech te Święta miłe będą,  
z zieloną choinką i kolędą. Z 
pyszną wigilią o zmroku, i wielką 
radością w Nowym Roku.            
  

Autor tekstu: Damian S. V klasa 

 

 

Str. 4 Wiersze o choince i świętach  
oraz życzenia od zaprzyjaźnionej 

Redakcji Ułana Karpackiego 

 

Str. 9 

 Niestety rok 2020 rozpoczął się dość niefortunnie, bo zaczęła 

się pandemia Covid-19. Szkoła stanęła na głowie, zamiast uczyć się 

wspólnie z rówieśnikami w klasie, wszyscy uczniowie w Polsce zostali 

zamknięci w domach. Bywało nam wtedy bardzo trudno, przetrwali-

śmy jednak do końca roku szkolnego, odebraliśmy świadectwa  

w nietypowy jak na nasze przyzwyczajenia sposób (reżim sanitarny). 

Potem były długo oczekiwane przez nas wakacje. One też okazały się 

trudne, ponieważ pojawiły się różne obostrzenia. Bardzo cieszyliśmy 

się na rozpoczęcie roku szkolnego i żyliśmy nadzieją na spotkanie  

z koleżankami i kolegami. Niestety nasza radość nie trwała długo, bo 

już po niecałych dwóch miesiącach znów wróciliśmy przed laptopy. 

Ale ten krótki czas w szkolnych ławkach wspominamy najlepiej. Na-

reszcie mogliśmy być razem, rozmawiać, bawić się i uczyć. Oczywiście 

najbardziej cieszyły nas lekcje wychowania fizycznego, ponieważ mo-

gliśmy grać w piłkę, skakać i ćwiczyć wspólnie. Ważnym wydarzeniem 

w naszej szkole, w którym mogliśmy uczestniczyć osobiście były też 

wybory przewodniczącego szkoły. Każdy z nas mógł sam zdecydować  

o wyborze wrzucając kartę do głosowania z zaznaczonym kandydatem 

do urny. Obchodziliśmy również 13-tą rocznicę nadania naszej szkole 

imienia gen. Władysława Andersa. Z tej okazji zostało posadzone drze-

wo  pamięci Jana Ryka ( platan ), w tym uroczystym dniu nasi nowi 

koledzy i koleżanki z klasy pierwszej uroczyście ślubowali przyjęcie 

ich do naszej wspólnoty. Choć cieszy nas możliwość spotkania on-

line, to bardzo brakuje nam bliskości z naszymi nauczycielami, kole-

żankami i kolegami. Wszyscy mamy nadzieję, że ten stan się skończy 

jak najszybciej i zgodnie z zapowiedziami wrócimy do szkoły zaraz po 

feriach zimowych.                         Autorka tekstu: Oliwia S. V klasa 

Okiem ucznia : podsumowanie Roku 2020  



 

 W tym roku ferie zimowe dla wszystkich dzieci w Polsce odbędą się  

w jednym terminie, będzie to czas od 4 stycznia do 17 stycznia 2020r. 

Przeczytajcie proszę, co na ich temat napisał najmłodszy członek naszego 

zespołu.  

 Ferie to czas odpoczynku, który spędzam uprawiając sporty zimowe. 

Często chodzę na lodowisko i z kolegami rozgrywamy mecze hokejowe lub 

ścigamy się na łyżwach. Bardzo lubię też zjeżdżać na sankach. Fajną atrak-

cją jest kulig, który organizują nam rodzice. Po kuligu robimy sobie rozgrze-

wającą herbatkę i gramy w różne gry planszowe. Lubię także czytać ciekawe 

książki i tworzyć budowle z klocków lego.     Autor tekstu: Adam K. IV klasa 

 

 

Chciałabym polecić wszystkim kolegom i koleżankom książkę ,,Dziennik 

cwaniaczka „Jak po lodzie" Jeffa Kinneya, ponieważ jest to fantastyczna lite-

ratura, którą warto przeczytać.        Autorka tekstu: Klaudia M. V klasa 

 

 Polskie tradycje wigilijne to: na wigilijnym stole powinno znaleźć 

się dwanaście potraw, dzielenie się opłatkiem, ubieranie choinki. 

Dwiema ważnymi tradycjami Wigilijnymi są: sianko pod obrusem oraz wol-

ne nakrycie przy stole. Zgodnie z wiarą chrześcijańską sianko po obrusem 

to nawiązanie do żłóbka, w którym przyszło na świat dzieciątko Jezus. Przy-

pisuje się mu magiczną moc, która zapewnia domostwu dobrobyt. Sianko 

pod obrusem ma więc symbolizować skromność, jaką każdy chrześcijanin 

powinien nosić w sercu. 

 Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna, która każe 

nam pamiętać o wszystkich samotnych osobach. Oznacza to także, że jeste-

śmy gotowi zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka do naszych 

drzwi. Puste nakrycie daje również wyraz pamięci o bliskich, którzy nie mo-

gli z nami spędzić świąt lub na zawsze odeszli. 

 W XIX wieku wierzono, że podczas wieczerzy wigilijnej ujrzeć można 

osobę zmarłą w minionym roku - byleby tylko wyjść do sieni i spojrzeć  

do izby przez dziurkę od klucza, a ujrzy się ją siedzącą wespół z innymi.  

Odmienne podania wskazują, że tylko raz w roku można usłyszeć mowę 

zwierząt domowych… wystarczy poczekać do północy.    

                Autor tekstu: Jan W. V klasa 

Niebawem ferie zimowe Str. 8 

Polecam do czytania na ferie 

Tradycje wigilijne 

 

Str. 5 
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Str. 6 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składam wszystkim najpiękniejsze życzenia  

niezapomnianych chwil w gronie rodziny. 

Niech przyniosą one radość i wzruszenie 

oraz wzajemną życzliwość i optymizm 

w nadchodzącym Nowym Roku. 

Życzy Patryk 

 

Str. 7 

Moje życzenia  dla uczniów  

i nauczycieli w tym trudnym czasie, 

kiedy nie możemy spotkać się ze sobą 

fizycznie.  

Życzę wszystkim, aby już skończył się 

ten czas izolacji i tęsknoty za swoją 

klasą, szkołą i przyjaciółmi. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

życzę Pani dyrektor, wszystkim  

nauczycielom, uczniom oraz wszyst-

kim pracownikom szkoły dużo  

zdrowia. 

Niech dzień Wigilii będzie chwilą,  

w której łamiąc się opłatkiem pomyśli-

my o sobie. 

 

                           Natalia P. z  klasy IV  

Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom  

i uczniom składamy najserdeczniejsze życze-

nia. Dużo zdrowia , uśmiechu , radości  

i spokoju w Nowym Roku życzą: 

 Julka , Amelka i Gabrysia. 

(A szczególnie naszym wychowawczyniom : 

pani Antoniewicz, pani Ławniczak  

oraz pani Dogadalskiej ).  

Święta to wyjątkowo piękny czas, z tej okazji 

uczniowie naszej szkoły przesyłają  

za pośrednictwem naszej redakcji moc 

życzeń swoim kolegom, nauczycielom, 

wychowawcom, a także Pani Dyrektor  

i  pracownikom szkoły.  

Wesołych Świat!!!!!!!!! 


