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W tym numerze:
• Zwiedzamy ciekawe
miejsca
• Obchody rocznicy
odzyskania niepodległości
w naszej szkole
• Niecodzienny gość
• Spotkanie wigilijne

Magia Świąt

Święta Bożego Narodzenia to dla nas wszystkich najbardziej radosny
czas w roku. Najważniejsze jest to, że możemy się spotkać przy stole ze
swoimi bliskimi. Atmosfera, która towarzyszy tym świętom jest
wyjątkowa. Podczas dzielenia się opłatkiem panuje podniosły nastrój. Te
święta mają magiczną moc, a ludzie stają się lepsi, bardziej serdeczni dla
siebie. W tym okresie najważniejszy jest dom i rodzina, są to bowiem
najbardziej rodzinne święta w ciągu całego roku.
Wszystkie dzieci najmilej wspominają ubieranie choinki. No i oczywiście
z niecierpliwością czekają na Mikołaja, który dla tych najmłodszych, ale
i trochę starszych, przynosi prezenty.
Uczniowie cieszą się ze świąt szczególnie, bo przecież wtedy jest długa
przerwa od nauki. Można naprawdę wypocząć. Jest to okres radości i
zabawy. Święta Bożego Narodzenia mają po prostu magiczną moc.

Redakcja

Słowo od redaktora
Witam!
Mijają kolejne miesiące roku szkolnego i zanim się obejrzeliśmy, nadszedł koniec I semestru.
Listopad i grudzień to miesiące trochę smutne, ponieważ większość czasu wolnego musimy
w grudniu
spędzać w domu. Dni są coraz krótsze, często też szare i ponure. Jednak
wszyscy z niecierpliwością czekamy na choinkę. W tym numerze staraliśmy się opowiedzieć
Wam o wszystkim, co działo się w naszej szkole, a działo się niemało: wycieczka do Mińska
Mazowieckiego, akademia z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz
spotkanie wigilijne. W każdym numerze zamieszczamy ciekawe kąciki, tj. Humor, Warto
przeczytać, Kącik kulinarny, a w Kalejdoskopie przypominamy o wszystkich wydarzeniach,
które miały miejsce w naszej szkole. Życzymy przyjemnej lektury! ☺
Mam przyjemność przypomnieć skład zespołu redakcyjnego, którego opiekunem jest pani
Lucyna Kulma.
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Zwiedzamy ciekawe miejsca
28 października 2014 roku
wybraliśmy się na wycieczkę
do
Mińska
Mazowieckiego.
Opiekowały się nami: p. Urszula
Nocek, p. Wioletta Karpińska
i p. Lucyna Kulma. Na początku
pojechaliśmy na basen, a następnie
firmę
Fol-Pak,
zwiedziliśmy
miejsce pracy jednego z rodziców
naszych
uczniów.
Kiedy
przybyliśmy na miejsce, zostaliśmy
bardzo miło powitani przez prezesa
firmy,
pana
Andrzeja
Baranowskiego. Podzielono nas na
dwie grupy: klasy 0-III oraz IV-VI i się zaczęło … Ogromne nowoczesne maszyny,
przestronne hale i olbrzymi hałas wywarły na wszystkich niesamowite wrażenie. Po zakładzie
oprowadzał nas pan Andrzej Dmioh, dyrektor handlowy firmy. Bardzo ciekawie opowiadał
nam o pracy przedsiębiorstwa, w którym zatrudnione jest 250 osób. Wiemy, że najdłuższa
folia wyprodukowana w tym zakładzie miała 40 km! Folie i torebki poddawane są wielu
kontrolom, a następnie
wysyłane do innych
państw np. do Holandii.
Właściciel
firmy
przygotował dla nas
napoje,
a
także
upominki.
To
była
niezwykle interesująca
wycieczka,
która
na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Przygotowali: Jakub i
Maciej Prus
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Święto Odzyskania Niepodległości
7 listopada w naszej
szkole obchodziliśmy Święto
Niepodległości.
Wszyscy
uczniowie przyszli do szkoły
ubrani w stroje galowe.
Do białych koszul i bluzek
przypięliśmy biało-czerwone
kotyliony, które przygotowały
klasy: II i III na zajęciach koła
plastycznego pod opieką
p.
Agnieszki
Radzio.
O godzinie 12:45 wszyscy
uczniowie i nauczyciele oraz
pani dyrektor zebrali się
na
szkolnym
korytarzu.
Uczniowie klas IV-VI pod opieką p. Lucyny Kulmy i p. Wioletty Karpińskiej przygotowali
i przedstawili montaż słowno-muzyczny Droga do Wolności. Wykonywane były pieśni
patriotyczne: Rota , Wojenko, wojenko…, Pierwsza Brygada. Dwie uczennice klasy szóstej
zaśpiewały piękną pieśń Rozkwitały pąki białych róż. Następnie Hubert Brzozowski jako
rodzic, Radosław Bontruk - ksiądz, Karol Kachniarz - żołnierz i Izabela Duszyńska nauczycielka złożyli przysięgę, że będą walczyć o wolną Polskę. Wystąpił również Jakub
Duszyński w roli gazeciarza, który roznosił gazety i informował, że Polski nie ma na mapie
oraz później, że zaborcy zostali pokonani.. Wreszcie pojawiła się Katarzyna Zawadka jako
Polska zamartwiona problemami Polaków.
Akademia była dla wszystkich ważną lekcją historii. Dowiedzieliśmy się wiele
nie tylko o walce o niepodległość Polski, ale i współczesnych problemach naszej Ojczyzny.
Druga część uroczystości poświęcona była patronom Zespołu Szkół w Wielgolesie.
Z tej okazji zorganizowano konkurs plastyczny W świecie Wyleżyńskich.
Laureatami zostali:
- w klasach I-III:
I miejsce - Dominika Osiak
II miejsce - Małgorzata Stankiewicz
III miejsce - Sławomir Kupecki
- w klasach IV-VI
I miejsce - Katarzyna Zawadka
II miejsce - Anna Sadowska
III miejsce - Bartosz Zawadzki.
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Wykonała: Katarzyna Zawadka
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Niecodzienny gość…
5

grudnia w naszej
szkole odbyły się mikołajki.
Wszyscy uczniowie zebrali się
na szkolnym korytarzu. W
czasie długiej przerwy z sali
klasy szóstej wyjechał na
krześle św. Mikołaj! Były z nim
dwie panie Mikołajowe i córka
Śnieżynka.
Po
krótkiej
rozmowie z naszym gościem
wystąpili przed Mikołajem nasi
najmłodsi. Zaśpiewali piosenkę
o owocach,
za co zostali
nagrodzeni lizakami i brawami
od reszty klas. Następna w
kolejce do Mikołaja była klasa I, która zaśpiewała wesołą piosenkę i również została
nagrodzona lizakami. I tak kolejno każda klasa za swój krótki występ otrzymywała od
Mikołaja słodki upominek. Mikołaj podczas występu klasy VI miał problem z nagrodami,
gdyż śpiewały same dziewczynki, a chłopców nie było słychać. Sytuację uratowała
Śnieżynka,
która
pomogła wyrecytować
wiersz. Wtedy Mikołaj
wręczył
prezenty
również i chłopcom.
Zaraz
potem
nasz
niecodzienny
gość
pozował do zdjęć na
tle szkolnej choinki. To
były miłe chwile, na
twarzach
wszystkich
zebranych pojawił się
uśmiech.
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Przygotowała: Iza Duszyńska
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Warto przeczytać!
przeczyta !
Witajcie! Mam dla Was nową książkę i mam nadzieję, że pokusicie się o jej
przeczytanie. ☺
Historia zaczyna się w miasteczku
w pobliżu Alp. Główny bohater
i jego brat postanawiają odwiedzić
babcię. Niestety, nudzi im się.
Pewnego dnia, gdy szli do sklepu po
zakupy, usłyszeli, że w Alpach jest
ukryty skarb! Obaj postanowili,
że spróbują go odnaleźć. Było
to zadanie dużo trudniejsze niż im
się wydawało, ponieważ nie tylko
oni mieli taki plan. Na początku nie
chcieli nic mówić babci, jednak
jeden z chłopców stwierdził,
że powinna znać całą prawdę.
Mieli nadzieję, że wyrazi zgodę
na ich wyprawę, jednak następnego
dnia babcia zabroniła im wychodzić
do miasteczka. Byli niezadowoleni,
ale nie zamierzali się poddać.
Wyszli nocą z domu, a co ich
spotkało, dowiecie się czytając książkę. Osobiście powiem, że jestem fanką takich opowieści.
Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodoba, możliwe, że bardziej chłopakom niż
dziewczynom.
Zapraszam do lektury ☺

Przygotowała: Iza Duszyńska
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Humor spod szkolnej ławki
Jasio pyta tatę:
-Tato, czy potrafisz podpisać się z
zamkniętymi oczami?
-Pewnie, że potrafię
To podpisz się kilka razy w moim
dzienniczku.
*
Jasio miał już 5 lat, a jeszcze nic nie
mówił.
Pewnego dnia mama podaje mu obiad,
a Jasiu wrzeszczy:
- A gdzie kompot?!
Mama zdziwiona:
- Jasiu, to ty umiesz mówić?
- Umiem.
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś?
- Bo zawsze był kompot!
*
Jasio dostał nowy rower od taty.
Następnego dnia jeździ nim dookoła domu
i mówi:
- Mamo, zobacz jadę na jednym kole.
- Dobrze synku, tylko uważaj.
- Mamo, zobacz jadę bez trzymania
kierownicy.
- Jasiu, tylko uważaj!
- Mamo, zobacz jeżdżę bez zębów!
*
Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".
Wszyscy wykonują ćwiczenie,
tylko Jasio położył się na plecach
i trzyma nieruchomo nogi w górze.
- A ty co?- pyta nauczyciel.
- A ja jadę z górki...
*
Jasiu po wywiadówce dostaje od mamy
karteczkę z ocenami. Jasiu ogląda i mówi:
- Uczeń bez 1 to jak żołnierz bez karabinu.
-Tylko po co żołnierzowi 1511 karabinów?
*

Jasio opowiada o swoich wrażeniach z
pobytu w indiańskiej wiosce:
- I poznałem wodza Wielkie Światło i jego
dwóch synów.
- A jak się nazywali???
- Włącznik i Wyłącznik.
*
Nauczyciel wkurzył się na Jasia, że mówi
do niego na ty i kazał mu napisać w
zeszycie: Nie będę mówił do nauczyciela
po imieniu.
Na drugi dzień nauczyciel czyta i mówi:
- Jasiu, ale ty napisałeś 200 razy, a nie
100.
- Bo cię lubię, Kaziu.
*
Jasiu wraca ze szkoły do domu .
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja
się zgłosiłem.
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?
- Kto nie odrobił zadania domowego?
*
Katechetka pyta dzieci:
-Kto chciałby iść do nieba?
Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia.
Pani pyta:
-Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść do nieba?
-Bo mama po szkole kazała mi iść do
domu.
*
Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze napisał to
zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była
niedziela!

Przygotowali: Dominik Poncyliusz
Radosław Bontruk
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OCZEKUJĄC NA ŚWIĘTA…
19 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. W uroczystości udział
wzięli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na początku głos zabrała pani
wicedyrektor Mariola Mucha, składając wszystkim życzenia świąteczne. Następnie
przeprowadzony został konkurs na najpiękniejsze wykonanie kolędy.
Wyniki:
I. miejsce Lena Prus i
Damian Bieńkowski
II. miejsce Małgorzata
Stankiewicz
III. miejsce Katarzyna
Zawadka.
Kolejną częścią
uroczystości był konkurs na
najciekawszy i najładniejszy
strój anioła, w którym
zwyciężyli:
I miejsce Martyna
Zawadzka i Krystian Gac
II miejsce Michał i
Mateusz Maśny
III miejsce Piotr Kuśmierczyk i Patryk Brzozowski
Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę choinkową:
klasy I-III:
I miejsce Dominika Osiak
II miejsce Dawid Gałązka
III miejsce Andżelika Kąkol
klasy IV-VI:
I miejsce Bartosz Zawadzki
II miejsce Anna Sadowska i Lena Prus
III miejsce Damian Bieńkowski
Kolejną częścią uroczystości były Jasełka w wykonaniu kl. II i III. W rolę Maryi wcieliła
się Amelka, natomiast Józefa zagrał Filip. Następnie przystąpiliśmy do dzielenia się opłatkiem,
składając sobie jak najlepsze życzenia. Po czym nastąpiła degustacja wigilijnych smakołyków.
Zgodnie z tradycją należało spróbować każdej potrawy. W czasie uroczystości panowała bardzo
miła i rodzinna atmosfera. Ta uroczystość przypominała wszystkim, że przed nami
najpiękniejsze święta.
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Władca Pierścieni:Śródziemie Cień Mordoru
Middle-earth:
of
Mordor
Shadow
to opracowana przez zespół
Monolith
Productions
trzecioosobowa gra akcji
osadzona w tolkienowskim
Śródziemiu.
ródziemiu. Jej kampania
rozgrywa
się
przed
wydarzeniami z Władcy
Pierścieni
cieni
i
opowiada
o wskrzeszonym zwiadowcy
szukającym
cym
zemsty
na sługusach Saurona.

Środziemie: Cień Mordoru jest dziełem studia deweloperskiego Monolith Productions, które
w swoim dorobku ma również takie produkcje jak Aliens vs Predator 2 i F.E.A.R.: First
Encounter Assault Recon. W kampanii głównej gracze kierują
kierują poczynaniami Taliona,
zwiadowcy, który za sprawą
wą prastarego Ducha Zemsty powstaje z martwych, by wziąć
wzi
krwawy odwet na sługach Saurona za śmierć swoich bliskich. Sedno rozgrywki stanowią
stanowi
widowiskowe potyczki z hordami przeciwników, w trakcie których korzystać
korzysta można z
bogatego zestawu ataków i uników.
Oprawa audiowizualna gry nawiązuje
nawi
do kinowej sagi Petera Jacksona. Gra dostępna na:
XBOX ONE/360, PC, PS3/4

Wykonał Karol Kachniarz
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Kącik kulinarny - miodowiec
Składniki:
-3 ½ szklanki mąki
-2 jajka
- 2 łyżki miodu
- ½ szklanki cukru pudru
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 1 kostka margaryny (najlepiej Kasia)
Przygotowanie:
Mąkę, cukier puder, proszek i sodę wymieszać, dołożyć margarynę i zmieszać. Dodać jajka i
miód zagnieść ciasto. Upiec trzy placki na złoty kolor w temperaturze 180 stopni.
Krem:
- 2 i ½ szklanki mleka
- ¾ szklanki cukru
- 4 łyżki mąki
- 2 żółtka
- 1 margaryna
2 szklanki mleka zagotować z cukrem i margaryną. Resztę mleka rozrobić z żółtkami i mąką,
dodać do gotującego się mleka mieszając aż zgęstnieje. Gorącą masą przełożyć upieczone
spody.
Wykonała: Katarzyna Zawadka
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Kalejdoskop
4 listopada 2014 r. w Mrozach odbył się konkurs recytatorski pod nazwą ,,Moja ojczyzna jest
wszędzie’’. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy VI: Anna Sadowska i Izabela
Duszyńska. Iza z wierszem Marii Konopnickiej ,,O Wrześni’’ otrzymała wyróżnienie.
6 listopada 2014 r. - kolejny kolorowy czwartek. Tym razem kolorem przewodnim był
czerwony.
7 listopada 2014 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości. Klasy: IV,
V i VI zaprezentowały nam interesującą część artystyczną, a także został rozstrzygnięty
konkurs plastyczny ,, W świecie Wyleżyńskich”.
25 listopada 2014 r. – uczniowie, którzy biorą udział w projekcie w szkole w Wielgolesie
wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzili Muzeum Techniki, obejrzeli film ,, Sebastian
i Bella” w kinie Promenada, a na koniec zjedli posiłek w McDonaldzie.
28 listopada 2014 r. odbyły się andrzejki. W tym dniu były organizowane wróżby
andrzejkowe, m.in. losowanie ,,Kim zostaniesz w przyszłości?’’
29 listopada 2014 r. w szkole w Wielgolesie odbył się piknik ekologiczny. Było tam wiele
atrakcji, w tym konkurencje, w których do zdobycia były cenne nagrody.
5 grudnia 2014 r. - Dzień Mikołaja, uczniowie przebierali się za Mikołaja, Mikołajową lub
Śnieżynkę. Odwiedził nas niecodzienny gość - Św. Mikołaj.
8 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie mikołajkowe Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej, w której uczestniczyć przyjemność miało dziesięciu uczniów naszej
szkoły pod opieką pani Magdaleny Duszyńskiej (mamy Izy, Kuby i Krystiana).
12 grudnia 2014 r. - gminne zawody mikołajkowe w Latowiczu. W rywalizacji klas I-III
w tym roku lepsze okazały się dziewczęta, natomiast w klasach IV-VI - chłopcy.
12 -19 grudnia 2014 r. - kiermasz książek zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Pani
Lucynie pomagały dziewczęta z klasy VI: Kasia i Iza.
19 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne, zostały również rozstrzygnięte liczne
konkursy.
Wykonała: Anna Sadowska
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1.Przeciwieństwo nocy.
2.Dzwonią przy saniach.
3.Rodowicz.
4.Urodzinowy.
5.Księga islamu.
6.Ptak z naszego godła.
7.Żądlący owad.
8.Prezent.
9.Czerwony kwiat, kwitnie w polu.
10.Pierwszy mężczyzna.
11.Zawiera go każda bajka.
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12.W parze z nitką.
13.60 sekund.
14.Najwyższe góry świata.
15.Nawilżający do twarzy.
16.Na muchy
17.Szkło powiększające.
18.Czarna w stadzie.
19.Królewska siedziba w Krakowie.
20. Z kukułką na ścianie.
21.Najobfitszy posiłek w ciągu dnia.
22.Np. wiolinowy.

Uzupełnij kupon (hasło, twoje imię i nazwisko), a następnie zgłoś się do redakcji.
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