
 

 

 

 

 

Nr1 (I 2020) 

Gazetka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wysowej-Zdroju 

 

 

UWAGA KONKURS 

NA LOGO „SZKOLNIACZKA” 

ZASADY: TRZEBA ZAPROJEKTOWAĆ , NARYSOWAĆ KOLOROWE LOGO GAZETY 

SZKOLNEJ. PRACE NALEŻY PODPISAĆ 4 CYFROWYM KODEM , DODATKOWO DO 

PRACY DOŁĄCZYĆ ZAKLEJONĄKOPERTĘ Z KODEM I IMIENIEM I NAZWISKIEM. 

PRACE  PRZYNOSIĆ DO: ALEKSANDRY KARLAK, ZUZANNY BARAN I JULII 

ROMANlub wysłać na adresszkolniaczek1@gmail.com 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 15 MARCA 
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Andrzejki 

Dnia 28.11 w czwartek w naszej szkole odbyła się andrzejkowa dyskoteka. 
Wszystkie klasy zostały podzielone na trzy grupy: 

Przedszkole------Klasy 1-3-------Klasy 4-8 
Oczywiście dyskoteka nie mogła odbyć się bez… Wróżb i zabaw! 

Wasze starsze koleżanki z 7 klasy wróżyły wam z kart, owoców oraz z 
wosku. 

Zabawa nie byłaby zabawą, gdyby nie odbyło się lanie wosku, bo jest to 
tradycja 

każdych andrzejek. 
 

Odbyła się również zabawa z butami, która polega na układania butów np. 
przez 

chłopców a następnie dziewczynki. Buty zostały ułożone przez środek sali, a 
osoby, 

których buty zostały ułożone przy drzwiach musiały ze sobą zatańczyć. 
 

Uczniowie i uczennice zostali poczęstowani pysznym ciastem oraz 
kanapkami. 

Wszystko zostało przygotowane przez kochane mamy należące do Rady 
Rodziców. 

Dnia 28.11 w czwartek w naszej szkole odbyła się andrzejkowa dyskoteka. 
Wszystkie klasy zostały podzielone na trzy grupy: 

Przedszkole------Klasy 1-3-------Klasy 4-8 
 

Oczywiście dyskoteka nie mogła odbyć się bez… Wróżb i zabaw! 
Wasze starsze koleżanki z 7 klasy wróżyły wam z kart, owoców oraz z 

wosku. 
Zabawa nie byłaby zabawą, gdyby nie odbyło się lanie wosku, bo jest to 

tradycja 
każdych andrzejek. 

Odbyła się również zabawa z butami, która polega na układania butów np. 
przez 

chłopców a następnie dziewczynki. Buty zostały ułożone przez środek sali, a 
osoby,których buty zostały ułożone przy drzwiach musiały ze sobą 

zatańczyć. 
 

Uczniowie i uczennice zostali poczęstowani pysznym ciastem oraz 
kanapkami.Wszystko zostało przygotowane przez kochane mamy należące 

do Rady Rodziców. 
  



 

MIKOŁAJKI 

HO, HO, HO! 

To TEN dzień! Dnia 6 grudnia 

naszą szkołę odwiedził 

Mikołaj! Przyleciał do nas 

swoimi pięknymi saniami... 

Zadowolony był każdy, nie 

wyłączając nauczycieli, bo w 

tak miły dzień trudno być 

niezadowolonym! 

Obdarowywanie prezentami Mikołaj rozpoczął od najmłodszych- 

przedszkolaków. Przygotowali oni dla niego przedstawienie, śpiewali piosenki.  

Na twarzy każdego dziecka zagościł uśmiech.Następnie upominki otrzymali 

uczniowie klas 1-3 . Wszyscy byli bardzo zadowoleni.  

Gdy swoje prezenty dostali osoby z klas 4 oraz 5 nasz Mikołaj skierował się do 

najstarszych uczniów, czyli osób z klas 6-8. 

Może nie wszyscy byli w tym roku aniołkami, ale każdy zasługuje na 

mikołajkowy prezent! Pisząc ten artykuł, wydaje mi się że był to bardzo 

przyjemny i… kolorowy dzień! 

Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły ubrani bardzo świątecznie- czerwone, 

zielone ubrania, niektórzy 

różne ozdoby na głowę a nawet 

świąteczne skarpety! 

Ach Mikołaju… Do zobaczenia 

za rok! 

Autor: Aleksandra Wąsik, kl. VII 

  



 

 

- Archiwum Burzowego Światła   BRANDON  SANDERSON 

- Kroniki Czarnej Kompani           GLEN  COOK 

- Hobbit        J.R.R TOLKIEN 

- Baśniobór               BRANDON  MULL 

- Smocza Straż        BRANDON MULL 

- Awiatorzy        JAROSŁAW SOKÓŁ 

- Zwiadowcy        JOHN FLANAGAN 

- Drużyna        JOHN FLANAGAN 

- Robinson Crusoe       DANIEL DEFOE 

- Pan Lodowego Ogrodu              JAROSŁAW GRZĘDOWICZ      (nie ma 

) 

- Pomnik Cesarzowej Achai         ANDRZEJ ZIEMIAŃSKI              ( nie 

ma ) 

- Dziedzictwo       CHRISTOPHER PAOLINI      

- Pięć Królestw      BRANDON MULL      

- Smocze Królestwo                    RICHARD A. KNAAK  ( Uście )   

- Iskra     KRISTIN CASHORE  ( Uście ) 

- Wybrańcy    KRISTIN CASHORE  (Uście) 

- Era Pięciorga                            TRUDI CANAVAN     ( Uście) 

- Kroniki Rodziny Kane                RICK RIORDAN  

- Percy Jackson      RICK RIORDAN 

- Olimpijscy Herosi      RICK RIORDAN 

- Smilaridon     J.R.R TOLKIEN ( Uście) 

- (Pieśń Lodu i Ognia ) 

 Gra o Tron        GEORGE R.R. MARTIN  

- CAŁA TWÓRCZOŚĆ                STEPHEN KING 

- DZIKIE KARTY                GEORGE R.R. MARTIN  ( Uście ) 

  

kkttóórree  wwaarrttoo  
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Warte polecenia 
 

 Filmy: 

„Kraina Lodu 2”– „Mam tę moc, mam 

tę moc” - śpiewała całkiem niedawno cała 

Polska. Pamiętacie naszego bałwanka 

Olafa? Chyba każdy go pamięta. Elsa i 

Anna siostry, które miały wiele przygód. 

Kristoff i jego przyjaciel Sven. 

Pamiętacie? Jeśli tak to pewnie nie 

mogliście się doczekać „Krainy Lodu 2”. 

Właśnie nadeszła ta chwila. Już w kinach 

możecie obejrzeć „Kraine Lodu 2”, aby 

dowiedzieć się o dalszych przygodach 

naszych bohaterów. 

 

 

 

 Seriale: 

 

„Dark” – serial dla fanów „Stranger 

Things”. Zaginięcie dzieci wydobywa na 

światło dzienne skrywane sekrety czterech 

rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich 

członkami. Wydarzenia sprzed trzydziestu 

lat łączą się z teraźniejszością. 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

Złota Piłka dla Roberta 

Lewandowskiego? 
 

 Złota Piłka to coroczny plebiscyt piłkarski. Trofeum przyznawane jest            
piłkarzowi, który zaprezentował się najlepiej w mijającym roku. 

 
 

2 grudnia odbyła się Gala Złotej Piłki w Paryżu. Był na niej również Robert 
Lewandowski. Zdobył 44 punkty co dało mu miejsce w pierwszej dziesiątce, a 

dokładniej ósme. 

 
Źródło: sport.radiozet.pl 

 
 

Został najlepszym Polskim zawodnikiem w 2019 roku. Jednak nie udało mu 
się zwyciężyć. Natomiast pierwsze miejsce już szósty raz zajął Lionel Messi. 

Na ten temat wypowiedział się sam Zbigniew Boniek. 
 

W jego wypowiedzi padły ostre słowa „Złota Piłka to wielkie g***o. Messi jest 
genialny i to wiemy, ale co zrobił więcej od Roberta Lewandowskiego w tym 

roku? 
 
 

 

  



 ROZRYWKA 
 

 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 

- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

 

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 

- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka. 

- Stałam całą noc przed lustrem z zamkniętymi oczami. 

- Ale po co? 

- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię. 

 

Na przystanku autobusowym mały chłopiec trąca w nogę starszego pana. 

- Czy lubi Pan lizaki? 

- Nie. 

- To proszę go chwile potrzymać, bo muszę zawiązać sznurowadło. 

 

Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Hubercika: 

- Dlaczego płaczesz, dziecko? 

- Bo zgubiłem 10zł... 

- Masz tu 10zł i nie płacz. 

Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. 

- Czemu jeszcze płaczesz? 

- Bo gdybym nie zgubił tej dychy to bym miał 20zł. 

 

Kłótnia między rodzeństwem. Mama rozdziela dzieci i mówi do syna: 

- Jak Ty możesz mówić, że ona jest głupia? Przeproś ją natychmiast i powiedz, że żałujesz! 

Brat do siostry: 

- Żałuję, że jesteś głupia. 

 

  



 

KRZYŻÓWKA  
1. Zawieszasz ją na świątecznym drzewku.  

2. Przynosi prezenty. 

3. Spada z nieba w zimie.  
4. Stoi pod choinką. 

5. Świąteczne drzewko. 

6. Świecą na różne kolory.  

7. Świąteczne ciasteczka.  

8. Dzielimy się nim na Wigilii. 

9. Świeci na niebie 

10. Na szyi renifera lub w szkole.  

11. Leżał z nim Jezus.  

12. Robimy go ze śniegu. 

13. Jest w zaprzęgu Świętego Mikołaja. 

14. Wierny pomocnik Mikołaja. 
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH  
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