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Echo Szkoły 
Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie            2/2017 

 

 

rys. Maja Grembowska 

Witam w kolejnym numerze. Święta tuż, tuż… 

Na razie jednak czeka nas w szkole ciężki dla 

niektórych czas. Z mojej strony życzę 

poprawienia wszystkich słabych ocen. Natomiast 

na święta redakcja gazetki życzy wszystkim dużo 

radości, miłości i rodzinnych świąt. Wierzcie lub 

nie, ale wcale nie jest najważniejsze, jaki prezent 

dostaniecie pod choinkę czy ile ciast pojawi się 

na stole. Parafrazując lisa z „Małego Księcia”, 

powiem Wam tylko, że najważniejsze nie jest 

widzialne dla oczu. Właśnie tego w święta Wam 

życzę w imieniu całej redakcji – żeby święta były 

czasem dla Rodziny, a nie telewizji czy internetu. 

 

Anita Zakrzewska 

W numerze: 

Narodowe Święto Niepodległości                       
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Światowy Dzień Życzliwości 
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Boże Narodzenie 
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Narodowe Święto 

Niepodległości 

11 listopada to ważna data dla wszystkich 

Polaków. Tego dnia Polska odzyskała 

niepodległość po 123 latach zaborów. 

Po raz pierwszy od ponad 100 lat państwa 

zaborcze: Niemcy, Austro-Węgry oraz 

Rosja były ze sobą skłócone. Rosja wraz z 

innymi krajami Ententy walczyła 

przeciwko państwom centralnym – 

Niemcom i Austro-Węgrom. Polacy 

wiedzieli w tej walce nadzieję na 

odzyskanie niepodległości. 

Dlaczego akurat 

11 listopada? 

Na Święto 

Niepodległości 

przyjęto akurat tę 

datę z dwóch 

powodów. 11 

listopada 1918 roku 

miały miejsce dwa ważne wydarzenia. 

Pierwsze z nich obejmuje skalę 

międzynarodową: tego dnia cesarstwo 

Niemieckie podpisało rozejm z Ententą – to 

wydarzenie zostało uznane jako oficjalny 

koniec 1 wojny światowej. Drugie 

związane jest bezpośrednio z historią 

Polski. 11 listopada Rada Regencyjna, która 

w Królestwie Polskim zastępowała króla 

lub regenta, oddała swoją władzę w ręce 

Józefa Piłsudzkiego. 

 

 

 

 

Jak współcześnie obchodzimy 

Święto Niepodległości? 

 

Święto Niepodległości 11 listopada jest 

dniem wolnym od pracy i szkoły. W tym  

dniu organizowane są różne porady, marsze 

czy koncerty patriotyczne. Ludzie 

wychodzą na ulicę, by oglądać różne 

defilady  historyczne. Biorą w nich udział 

rekonstruktorzy w mundurach z czasów 

różnych powstań i wojen. Warszawiacy  

zbierają się przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza, gdzie co roku organizowane są 

oficjalne uroczystości z udziałem 

najważniejszych osób w państwie. Dzień 

Niepodległości świętujemy także w sposób 

aktywny – 11 listopada odbywają się różne 

imprezy sportowe, m.in. Bieg 

Niepodległości. Uczestnicy tego 

wydarzenia mają do pokonania 10 

kilometrów, a bieg rusza punktualnie o 

godzinie 11:11. 

 

Opracowała Zosia Mirocha         
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     Co w szkole piszczy? 

 7 listopada odbył się pozaszkolny 

konkurs mitologiczny, w którym 

wzięło udział pięcioro uczniów z 

klas 6 i jeden – z klasy 7. 

 9 listopada klasy szóste obejrzały 

montaż słowno – muzyczny w 

wykonaniu klas gimnazjalnych. 

 10 listopada klasa 7b 

zaprezentowała przedstawienie 

poświęcone 99 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 13 listopada klasa 7b miała okazję 

obejrzeć sztukę pt. „Dziady” cz. II 

w Teatrze Ludowym. 

 14 listopada odbyła się żywa lekcja 

historii w Muzeum 

Archeologicznym, w której udział 

wzięły klasy piąte. 

 Klasa 4b wraz z wychowawczynią 

wzięła udział 16 listopada w 

warsztatach filmowych. 

 17 listopada w konkursie 

recytatorskim w Domu Kultury 

„Podgórze” dwie uczennice klasy 

7b reprezentowały naszą szkołę. 

Klaudia Śledziewska otrzymała 

wyróżnienie. 

 Klasy 4 a i 7 a w dniach 17 – 20 

listopada przebywały na zielonej 

szkole w Kościelisku. 

 21 listopada obchodziliśmy dzień 

życzliwości. 

 22 listopada obchodziliśmy 17. 

rocznicę Dnia Papieskiego. Z tej 

okazji uczniowie pod kierunkiem 

Pani Heleny Karolczyk - Wysogląd 

przygotowali przedstawienie. 

 Od 22-24 listopada uczniowie 

wszystkich klas uczestniczyli w 

zajęciach AED ratujących 

człowieka. 

 

 

 

 23 listopada odbył się Małopolski 

Konkurs Humanistyczny. 

 24 listopada uczniowie pisali 

Małopolski Konkurs 

Matematyczny. 

 26 listopada odbyła się akcja „góra 

grosza”. 

 27 listopada odbył się Małopolski 

Konkurs Języka Angielskiego. 

 28 listopada odbył się konkurs 

matematyczny ,,Pingwin”. 

 29 listopada Panie anglistki 

przygotowały quiz o Szkocji w 

ramach obchodów Szkolnego Dnia 

św. Andrzeja. 

 30 listopada odbył się konkurs 

matematyczny ,,Krakowska 

Matematyka”. 

 5 grudnia klasy czwarte pojechały 

zwiedzać Jaskinię Wierzchowską, a 

klasy szóste udały się do Multikina 

na film pt. „Listy do M 3” – były to 

wycieczki mikołajkowe. 

 

   Karolina Kucharska 
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ŚWIATOWY DZIEŃ 
ŻYCZLIWOŚCI 

 

21 listopada obchodzony jest jako 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, 

dzień dobrych uczynków i pozytywnych 

emocji. Idea tego święta wywodzi się ze 

Stanów Zjednoczonych z 1973r., kiedy to 

dwaj bracia Brian i Michael McCormack 

postanowili 

zareagować na 

konflikt zbrojny 

pomiędzy 

Egiptem a 

Izraelem. Chcieli 

pokazać światu, 

iż walka i zawiść 

szkodzą, nie 

budują.                                                       

Inicjatywa 

życzliwości 

miała za zadanie przekonać rządzących do 

rozwiązywania problemów w sposób 

pokojowy, a nie zbrojny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony 

jest w ponad 180 krajach.  

Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na 

wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich 

pozytywnych emocji. Jest to apel 

przeciwko problemom i często smutnej 

rzeczywistości. 

Jak je obchodzić? 

• Wystarczy 

się tylko 

uśmiechnąć do 

drugiej osoby. 

• Miłe  słowo  

czy  ciepłe  

spojrzenie. 

• Pamiętajmy, 

że pozytywna 

energia, którą 

przekazujemy 

innym, wraca do 

nas z nawiązką. 

Miłego Dnia Życzliwości  

na co dzień, nie tylko od święta :-)    

 

  Izabela Jajeśniak 
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305/60 LISTOPAD       2017 

1 

ŚRODA 
 

 

Święto zmarłych, czyli Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

są dniami wyjątkowymi na swój sposób. To nie tylko dzień, w którym 

odwiedzamy groby swoich bliskich zmarłych oraz rodzinę, ale także 

dzień, w którym się z nimi jednoczymy duchowo. Mimo że nie ma ich 

na tym świecie, że ich nie widzimy, to i tak są z nami. Nie są pod 

postacią człowieka czy też innego stworzenia. 

Co roku 1 listopada przychodzimy na cmentarze, aby zapalić znicz, 

położyć kwiaty i pomodlić się nad grobem, lecz co oznaczają te 

czynności? Zapalony znicz symbolizuje ciepło, którym darzymy bliską 

nam osobę, zaś światło, które się z niego wydobywa, ma wskazywać 

drogę do nieba. Kwiaty oznaczają pamięć. Ale najważniejsza jest 

modlitwa. Modląc się, prosimy pana Boga o przebaczenie dla zmarłej 

osoby i aby poszła do nieba. 
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306/59 LISTOPAD       2017 

2 

CZWARTEK 

 

2 listopada obchodzone są ,,Zaduszki” (Dzień Zaduszny), podczas 

których szczególnie modlimy się za dusze zmarłych. Uważam, że w 

tym dniu nie tylko powinniśmy modlić się za swoją rodzinę, ale także 

za osoby nam nieznane, zapomniane, ponieważ każdy powinien mieć 

bratnią duszę. 

 

Wiktoria Cudek 

 

 

 

Dzień Pluszowego 

Misia 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

obchodzimy 25 listopada już od 2002 roku, 

kiedy to pluszowy miś świętował swoje 

setne urodziny. Pierwsza pluszowa 

zabawka powstała w 1902 roku w Nowym 

Jorku. Na cześć prezydenta USA Teodora 

Roosevelta, zabawka została nazwana 

,,Teddy’s Bear”. Nazwa wzięła się od 

pewnego zdarzenia, mianowicie prezydent 

podczas jednego z polowań nie zgodził się 

na zastrzelenie młodego niedźwiadka. Cała 

historyjka została opublikowana  w gazecie 
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i zobrazowana w 

komiksie. Pluszowy Miś 

to jedna z ulubionych 

maskotek dzieci, ale nie 

tylko, bowiem wielu 

dorosłych lubi posiadać 

swego przyjaciela – 

pocieszyciela. Pluszak 

nieodłącznie kojarzony 

jest z  

Magiczne Święta 

  Każdy z nas ulega niezwykłej magii Świąt 

Bożego Narodzenia, które upamiętniają 

narodziny Jezusa Chrystusa. To czas 

rodzinnych, radosnych spotkań przy 

choince.  

 Zwyczaje bożonarodzeniowe 

ukształtowały się na przestrzeni wieków. W 

Polsce święto to jest poprzedzone 

adwentem, który trwa prawie 4 tygodnie. 

To okres wyciszenia, oczekiwania i 

przygotowań. Gospodynie zarabiają 

wcześniej ciasto na pierniczki, robią zakwas 

na barszcz, dzieciaki tworzą ozdoby 

choinkowe, wysyła się karki z życzeniami 

do krewnych, z którymi nie spotkamy się w 

okresie świątecznym. 

beztroskim czasem dzieciństwa. Misie 

często są bohaterami powieści, bajek, 

filmów i piosenek między innymi: ,,Kubuś 

Puchatek”, ,,Miś Uszatek”, ,,Troskliwe 

Misie”, ,,Yogi”, czy „Gumisie”. Miś często 

jest patronem 

przedszkoli i żłobków w 

Polsce i na świecie. Stał 

się również symbolem 

pomocy dzięki akcji 

charytatywnej „Podaruj 

Misie”. 

 

opracowała: Zofia 

Mirocha 

 

Adwent kończy Wigilia. W tym dniu 

ubieramy choinkę, ważne jest zachowanie 

postu przez cały dzień, a po pojawieniu się 

pierwszej gwiazdki na niebie zasiadamy do 

uroczystej wieczerzy wigilijnej. Stół 

nakrywa się białym obrusem, pod który 

kładzie się trochę sianka i ustawia się 

dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego 

gościa lub nieobecnej, bliskiej osoby. W 

tym dniu bowiem nikt nie powinien być 

sam. Po krótkiej modlitwie uczestnicy 

kolacji na początku dzielą się opłatkiem, 

składają sobie życzenia, wybaczają 

wzajemne urazy. Na stole pojawiają się 

tradycyjne świąteczne potrawy w 

zależności od regionu w Polsce. Każdej 

należy spróbować choć trochę, aby 

zapewnić sobie szczęście na przyszły rok. 

Najczęściej jest to barszcz czerwony z 

uszkami, zupa grzybowa, ryby 

przyrządzane na różne sposoby z 
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najbardziej tradycyjnym karpiem 

smażonym i w galarecie, kapusta z 

grochem, pierogi z kapustą, kluski z 

makiem, cukrem i miodem, chałka, kompot 

z suszonych owoców czy kutia. Zgodnie z 

polskim zwyczajem potrawy powinny być 

postne, bezmięsne. Po skończonej 

wieczerzy najczęściej śpiewa się kolędy i 

obdarowuje prezentami. O północy w 

kościołach całej Polski jest odprawiana 

uroczysta msza, nazywana Pasterką na 

pamiątkę hołdu złożonego Bożemu 

Dziecięciu przez pasterzy. 

Wspomnę jeszcze o Bożym 

Narodzeniu w innych krajach. W Austrii o 

17-tej rozbrzmiewa w oknach mały 

dzwoneczek. To znak rozpoczęcia 

świątecznej kolacji. Austria jest ojczyzną 

jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie 

"Stille Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, 

święta noc).W Wielkiej Brytanii wigilijny 

posiłek zaczyna się w południe w ścisłym 

gronie rodzinnym.  

Obiad, składa się z pieczonego 

indyka i " płonącego puddingu". 

Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci 

wywieszają swoje pończochy za drzwi, by 

nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione 

prezentami. Tu narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. 

 Mam nadzieję, że te święta będą dla 

Was cudowne i spędzicie je w miłej i 

tradycyjnej atmosferze.  

 

 

 

     
                                           Opracowała: 

Izabela Jajeśniak  
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Jak wyglądała ewakuacja 

w naszej szkole? 

 

 

Klaudia Śledziewska: Dzień dobry, 

jesteśmy z gazetki szkolnej. Czy 

możemy zadać dwa krótkie pytania? 

Jak Panowie oceniają ewakuację w 

naszej szkole? 

Strażak: Bardzo sprawnie i bez 

żadnych utrudnień. 

K.Ś.: Dlaczego Pan tak sądzi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.: Ponieważ czas, w jakim trwała 

ewakuacja, był bardzo zadawalający, 

wszystko zostało przeprowadzone tak, 

jak powinno być, żadna osoba nie 

została w budynku, suma osób zgadzała 

się z liczbą ludzi, która wcześniej 

przebywała w szkole. 

K.Ś: Dziękujemy, życzymy miłego 

dnia, do widzenia. 

S.: Ja również dziękuję. Do widzenia.  

 

rozmawiała: Klaudia Śledziewska 
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HEEJJ!!! 

Witajcie to znowu my <3 

Przychodzimy dzisiaj do Was z zimową sesją! 

Nadeszła już zima, pierwszy śnieg za nami, to trzeba zmienić zawartość szafy na nieco cieplejszą. 

Dzisiaj pokażemy Wam kilka, według nas, fajnych ciuszków.  

No to zaczynajmy!!! 

 
 
 
Najpierw opowiem Wam o moim polarku, który kupiłam sobie 

niedawno. Jest on z Housa. Jest taki fajny, cieplusi, ha, ha. Spodnie, 

które również mam na tym zdjęciu, są z sinsaya. No i zimowe buty, 

co chyba każdy ma. Moje są akurat z CCC. 

 

 

 

 

 

 

Niedawno były mikołajki, czyli czapka Mikołaja to standard ;) 

Czarny sweterek z napisem „Sparkle” jest z New Yorkera. Jest to 

mój jeden z ulubionych swetrów w tym roku. Gorąco polecam <3 

 
 
 
 

 

 

 

Mój piesek też chciał się załapać na sesyjkę. Ha, ha. Pozdrawiam 

Was wszystkich! 

Ale kolejny sweterek, tym razem bordowy, także jest z New 

Yorkera. 

 

My się już żegnamy!  

Przed świętami to jest już nasz ostatni blog, więc nie pozostaje nam 

nic innego jak życzyć Wam wszystkim WESOŁYH ŚWIĄT! 

Pa, paa<3 
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NIE TAK DAWNO 
TEMU NA ZIEMI 

,,Dawno, dawno temu w odległej galaktyce'',  

tak 25 maja 1977 roku zaczął się pierwszy film 

o tematyce Star Wars ,,Gwiezdne Wojny: Nowa 

Nadzieja''. Za niedługo w polskich kinach 

będzie premiera 8 części ,,Gwiezdne Wojny: 

Ostatni Jedi''. Ale to nie jedyna rzecz związana 

ze światem Gwiezdnych Wojen.  Zaczęło się w 

kwietniu od Star Wars Celebration w Orlando. 

Na nim zobaczyliśmy trzy oczekiwane na ten 

czas zwiastuny : powyżej wspomniany ostatni 

jedi, serialu animowanego Star Wars Rebelianci 

i gry EA Star Wars Battelfront II.

 

http://nothingbutgeek.com/wp-

content/uploads/2017/02/key-art-with-logo-vert-web2.jpg 

 16 października tego roku rozpoczął się ostatni 

sezon Star Wars Rebelianci odcinkiem 

dwuczęściowym ,,Bohaterowie Mandalory". W 

polskiej telewizji można było go obejrzeć 

dopiero 8 dni później 24 X . 14 listopada 

ukazała się gra EA pod tytułem Star Wars 

Battlefront II. Gra ta ma dwa tryby gry: tryb 

jednoosobowy, w której jako Odział Infefno po 

zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci walczą w 

imię imperium o honor. W trybie 

wieloosobowym, w którym możemy walczyć 

postaciami z różnych er z uniwersum 

gwiezdnych wojen, armiami, w którym można 

grać żołnierzami z czterech różnych klas. Ten 

rok skończy się filmem, na który wiele osób 

czeka ,, Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi''. Film 

reżyserii Riana Johnsona opowiadać będzie 8 

część sagi Skywalkerów. Druga część seqeli 

opowiadać będzie o: treningu Lucka i Rey, 

walce Najwyższego Porządku z Ruchem Oporu 

itp. Premiera tego epizodu będzie miała miejsce 

pierwsze w Polsce(14.12.18), a dzień później w 

USA. W 2018 czekać nas będzie film o Hanie 

Solo pt. ,,Solo: A Star Wars Story'', którego 

premiera będzie 25 V 2018. To już na tyle, więc 

życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego 

nowego roku, i niech moc będzie z Wami. 

Dawid Trela  

 

http://1.fwcdn.pl/po/10/49/671049/7808454.3.jpg 
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Kącik literacki, czyli coś dla 
duszy 

 
 
 Jest 22 grudnia. Przed chwilą 

wyszłam z domu trzaskając 

drzwiami. Jestem wkurzona! Właśnie 

pokłóciłam się z mamą. 

 Zostało niewiele dni do świąt 

Bożego Narodzenia. W domu ciągle słyszę 

tylko „zrób porządek w szafie”, „posprzątaj 

na biurku”. Naprawdę mam już tego dosyć! 

Gdzie mama widzi ten bałagan? To mój 

nieład artystyczny. Ja się w nim odnajduję. 

Jeżeli ktoś tego nie rozumie to ma problem. 

Słyszałam już o „magii świąt”, ale jeszcze 

nigdy o „magii sprzątania”. Czy ona nie 

wie, ile ważnych spraw mam na głowie? 

Szkoła, lekcje, zajęcia dodatkowe, 

znajomi…Kogo obchodzi porządek w 

szafie, albo że w przedpokoju stoi już 

trzecia para moich butów, a na biurku 

znajduje się masa potrzebnych rzeczy? W 

czym przeszkadza łóżko zaścielone byle jak 

przed wybiegnięciem do szkoły i sterta 

ubrań na krześle, które ledwie widać?! 

Czasami mam wrażenie, że mama nic nie 

rozumie. Jest moją mamą, ale jakby 

pochodziła z innej planety. 

 Teraz idę alejką przez park. Mijam 

ludzi, na których nawet nie patrzę. Myślę o 

tym, co się stało. Czy aby trochę nie 

przesadziłam? Może w tym, co mówiła 

mama było trochę racji? Może nie chciała 

mnie urazić, tylko otworzyć mi oczy na 

rzeczywistość. 

Kurczę, ale zrobiło się zimno. 

Zapomniałam ubrać czapkę. Uszy mi chyba 

zaraz zamarzną. Kiedy tak idę zamyślona, a 

moje emocje już opadły to zaczynam 

rozumieć, co mama miała na myśli. 

Odtwarzam sobie obraz mojego pokoju. 

Wow! Mama chyba naprawdę miała rację. 

Mój pokój rzeczywiście wygląda, jak by 

przeszło przez niego tornado.  

Postanawiam jak najszybciej wrócić do 

domu. Muszę spokojnie porozmawiać z 

mamą. Przecież idą święta. Wszyscy je 

lubimy. A nerwy i złość psują świąteczny 

nastrój.  

Właśnie zaczął padać śnieg. Ale super! 

Może w tym roku będziemy mieć białe 

święta?  

Już tyle czasu minęło. Zamarzłam na kość. 

Biegiem ruszam w stronę domu.  

 Droga powrotna zajmuje mi jakieś 

dwadzieścia minut. Przed wejściem do 

domu otrzepałam buty ze śniegu. Szkoda na 

czystej podłodze zostawić mokre plamy. 

Ściągam kurtkę i odkładam na miejsce.  

W domu jest jakoś dziwnie. Słychać bicie 

zegara w pokoju, a na sofie siedzi babcia. 

Nie wiedziałam, że ma dzisiaj do nas 

przyjechać. Ale fajnie, że jest. Coś jednak 

jest nie tak… Ze swojego pokoju wychyla 

głowę mój młodszy braciszek. 

-Co się stało?-pytam, widząc jego 

zapłakane małe oczka. Podchodzi do mnie i 

zaczyna chlipać. Przytulam go do siebie. 

Wtedy babcia staje koło nas. 

-Co jest?- myślę sobie. Babcia prowadzi nas 

do pokoju i każe usiąść obok siebie. Teraz 

to zaczynam się już niepokoić. W naszym 

domu jest babcia, której miało nie być, a 

gdzie są rodzice? 

Babcia patrzy na mnie smutnymi oczami i 

mówi, że mama miała wypadek 

samochodowy. Następuje chwila ciszy. 

Powtarzam w głowie słowa babci – MAMA 

MIAŁA WYPADEK- dociera do mnie sens 

tych słów. Nie wiem czy krzyczeć czy 

ryczeć. Słowa babci paraliżują mnie od 

środka. Udaje mi się tylko wydobyć z siebie 

pytanie: 

-Jak to się stało? Następnie łzy zamazują mi 

obraz przed oczami. Babcia przytula mnie i 

szepcze, abym się uspokoiła, że na pewno 

wszystko będzie dobrze.  

Okazało się, że po tym jak wyszłam z domu, 

mama wyszła do sklepu. Miała załatwić 

jakieś ważne sprawy. Może chciała nam 

zrobić świąteczną niespodziankę jak co 

roku?  

Już wracała do domu, kiedy na przejście dla 

pieszych wjechał samochód potrącając 

mamę i jeszcze jednego pieszego. Przed 

świętami pełno jest piratów drogowych. 

Każdemu się gdzieś spieszy.   
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W przedpokoju słychać dźwięk telefonu. 

Babcia biegnie by odebrać. Ja idę za nią. 

Chcę wiedzieć, kto dzwoni. Słyszę jak 

rozmawia z tatą. Jestem spięta i nasłuchuję 

uważnie. Po chwili babcia kończy 

rozmowę, a na jej twarzy pojawia się lekki 

uśmiech, a z oczu płyną łzy. Zaraz też 

przekazuje nam wieści ze szpitala. Z mamą 

nie jest źle. Ma złamaną nogę i trochę 

siniaków. Musi zostać dwa dni w szpitalu, 

bo muszą jej zrobić jeszcze jakieś badania. 

Oddycham z ulgą. Będzie dobrze. Będzie 

dobrze – powtarzam w duchu.  

Idę do swojego pokoju. Muszę się na chwilę 

położyć i wszystko przemyśleć. Boli mnie 

głowa. Ta głupia kłótnia z mamą, moje 

nagłe wyjście z domu, mróz, śnieg, spacer 

w samotności, kłębiące się myśli i ten 

powrót do domu, w którym zastałam 

przykrą wiadomość. Fatalnie jest pokłócić 

się z bliską osobą w dodatku przed samymi 

świętami. Najgorsze jest chyba to, że po 

powrocie do domu nie mam możliwości 

naprawić błędu. Mamy nie ma. Łzy cisną mi 

się do oczu. Tak bardzo chciałabym się do 

niej przytulić i przeprosić za swoje 

zachowanie. Dobrze, że jest w szpitalu pod 

opieką lekarzy, a jej życiu nic nie zagraża. 

Nie wybaczyłabym sobie nigdy gdyby jej 

nagle zabrakło, a ja nie pogodziłabym się z 

nią, nie wytłumaczyła się i obiecała, że będę 

słuchać uważnie jej uwag i że będziemy 

rozmawiać, a nie kłócić się. Mama tyle razy 

mi powtarzała, że nie należy rozchodzić się 

pokłóconym, bo później można tego bardzo 

żałować. I co? Mam za swoje. Kolejny raz 

już dzisiaj dochodzę do wniosku, że mama 

miała rację. 

 Musiałam zasnąć, gdyż brat obudził 

mnie dopiero rano. Pierwsza moja myśl 

dotyczy mamy. Zastanawiam się co z nią? 

Jak się teraz czuje? Jeszcze za wcześnie, 

może śpi? Później do niej zadzwonię. 

Ale zaraz…budzik dziś nie dzwonił, więc 

nie idę do szkoły. A…to mamy sobotę. To 

znaczy, że jutro Wigilia. W głowie rodzi mi 

się już plan dnia. Ogarnę się trochę i od razu 

biorę się do pracy. Dołożę wszelkich starań 

aby te święta były wyjątkowe. 

Poprosiłam babcię o pomoc. Wzięła na 

siebie pieczenie ciast. Potrawy wigilijne, 

których w tym roku niestety nie przygotuje 

moja mama (a tak lubię jej barszcz z 

uszkami i pierogi) zrobimy wspólnie. Gdy 

babcia gotowała i piekła, ja z bratem 

kończyliśmy porządki. Niezbyt dobrze szło 

nam ścieranie kurzu, szczególnie na 

wyższych półkach. Dowodem na to, są dwa 

rozbite flakony i porcelanowy słonik. 

Czuję się trochę zmęczona tym 

sprzątaniem. Teraz rozumiem, dlaczego 

mama prosi nas o pomoc. Ile ona ma spraw 

na głowie. A ile razy jej odmawiamy i 

jeszcze strzelamy focha. Jest mi wstyd, bo 

przecież nie togo rodzice nas uczyli. Trzeba 

nie tylko brać, ale i dawać. Muszę o tym 

pamiętać, a zwłaszcza przed świętami, 

kiedy jest tyle rzeczy do zrobienia. Bo 

przecież święta to nastrój, a on bierze się z 

otoczenia. Tworzy go panujący ład i 

porządek, zapach pieczonego ciasta, ryba w 

wannie, a przede wszystkim panująca 

zgoda, radosny uśmiech i wzajemne 

zrozumienie. 

Patrzę na brata. On także dał z siebie 

wszystko. Właśnie wstał z krzesła, na 

którym leżała mokra szmatka od sprzątania. 

Ma mokrą plamę na spodniach. Ale to 

wygląda…Uśmiecham się do swoich myśli 

i bez słowa podaję bratu suche spodnie. 

Przebiera się, a na jego twarzy również 

pojawia się uśmiech. 

Ogarniam wzrokiem mieszkanie. Chyba 

sobie poradziliśmy. Wszędzie ład i 

porządek. Dom pachnie czystością. Teraz 

rozumiem, co mama miała na myśli 

prosząc, abym posprzątała swój pokój.  

Głos babci wyrywa mnie z zamyślenia. 

Pędzę do kuchni. Na stole leży pełna miska 

farszu na uszka i pierogi.  

- To co babciu, lepimy? – pytam, ale znam 

doskonale odpowiedź. Tyle razy 

pomagałam mamie w tej czynności. 

Szkoda, że nie ma jej tu z nami.  

W tym momencie drzwi do domu otwierają 

się i staje w nich tata. Jest trochę 

niewyspany, ale uśmiecha się do nas. 

Pewnie ma ochotę na dobrą kawę. Ta w 
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szpitalnym automacie to podobno tylko 

pachnie kawą.  

Witamy się w przedpokoju i pytamy jak się 

czuje mama. Tata powoli ściąga płaszcz i 

buty. Siada w fotelu w salonie. Widać, że 

jest zmęczony. Babcia podaje mu gorącą 

kawę i siada obok nas na sofie. Teraz trzy 

pary oczu wpatrują się w tatę oczekując 

dobrych wiadomości ze szpitala.  

- Mama czuje się już lepiej. Ma prawą nogę 

w gipsie, trochę siniaków, ale na szczęście 

nic poza tym. Lekarze pozwolą jej wyjść na 

święta do domu – informuje nas tata, 

przekazując przy tym pozdrowienia od 

mamy. 

- To wspaniała nowina – mówię i z radości 

aż podskakuję do góry. Brat obok mnie 

szepcze: 

 - Yes. 

- Dajmy teraz tacie odpocząć – mówi 

babcia.  

Wychodzimy do kuchni. Tam czeka na nas 

jeszcze dużo pracy. 

Biorę się za przebieranie grochu do 

gotowania, a babcia w tym czasie zajęła się 

kapustą i kompotem z suszu. Jak to 

wszystko ładnie pachnie. Do kuchni 

wchodzi zaspany tata. Pewnie nie wypił 

kawy tylko przysnął na fotelu. 

- Mama dzwoni – mówi podchodząc do 

mnie. - Chciałaś z nią rozmawiać. 

- Tak, dziękuję- biorę telefon od taty i 

wychodzę do swojego pokoju. Chcę mamę 

usłyszeć i dopytać czy wszystko ok. Tak 

bardzo za nią tęsknię. 

- Cześć mamuś! Co u ciebie? Jak się 

czujesz? Czy coś cię boli? – zadaję pytanie 

za pytaniem nie dopuszczając mamy do 

głosu. Chciałabym cię przeprosić za moje 

zachowanie. Powinnam była cię wysłuchać, 

powiedzieć spokojnie, co miałam do 

powiedzenia, a nie krzyczeć i wychodzić z 

domu trzaskając drzwiami. Bardzo cię 

przepraszam. Następnym razem, kiedy 

będziemy mieć różne zdania na dany temat, 

postaram się panować nad swoimi 

emocjami. 

 – Mamo, jesteś tam? – przerwałam 

wreszcie swój monolog. 

- Tak kochanie - słyszę w słuchawce głos 

mamy. – Jestem. Cieszę się, że zrozumiałaś 

tyle rzeczy. Kiedy wrócę porozmawiamy 

spokojnie. Będziemy mieć wiele czasu.  

Nagle wbiega do pokoju mój brat i wyrywa 

mi telefon z ręki. Nawet nie zdążyłam się 

pożegnać. 

- Tyle czasu rozmawiałaś z mamą, teraz ja! 

– krzyczy i ucieka do swojego pokoju.   

Wieczorem przy kolacji rozmawiamy o 

jutrzejszym dniu. Tata przywiezie mamę 

około godziny czternastej. Do tego czasu 

musimy już tylko ubrać choinkę. 

Wszyscy kładziemy się wcześniej spać. 

Przed nami dzień pełen wrażeń. 

 24 grudnia. Nadszedł dzień Wigilii. 

Uwielbiam ta chwilę, kiedy razem z bratem 

biegamy między pudełkami z ozdobami. W 

tym roku nasza choinka będzie wyglądała 

wyjątkowo. Ubierzemy ją dla mamy na 

czerwono. Nawet tata kupił czerwone 

światełka. On także cieszy się na powrót 

mamy.  

Wieszamy już ostatnie ozdoby. Tata 

przed godziną pojechał po mamę. 

Śpieszymy się, aby zdążyć przed ich 

powrotem. 

Na czubku choinki błyszczy gwiazdka. 

Babcia podłączyła właśnie światełka, 

wybierając tryb migania. 

- WOW! - wyrwało się mojemu bratu. – Ta 

choinka wygląda jak czerwone, bijące 

serce! Dla naszej ukochanej mamusi! 

- Tak. DLA NASZEJ UKOCHANEJ 

MAMUSI – powtarzam te słowa wpatrując 

się w migające światełka.  

 

 

Aleksandra Sendor 
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Limeryk - Krótki, nonsensowny i 

najczęściej groteskowy wierszyk o 

następującej budowie:  

- pięć wersów, 

 - układ rymów a-a-b-b-a, 

- trzeci i czwarty wers krótszy od 

pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby), 

 - nazwa geograficzna w pierwszym 

wersie. 

 

 

 

Pewien zdun ze Zduńskiej Woli 

nie miał zbytnio silnej woli, 

by się uczyć matematyki. 

Wolał wkuwać gramatyki 

obcych języków do woli. 

Anna Wąsowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawno temu w Krakowie żyła Żyła. 

Po jakimś czasie tej Żyle pękła żyła. 

Żyła poszła do doktora, 

doktor wsadził ją do wora. 

Ta żyła już więcej nie żyła. 

                    Tomasz  Sopalski 
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Kuchnia naszych nauczycieli 

 

Kotlety galicyjskie vege Pani Barbary 

Chuchmacz 

Składniki: 

2 duże cebule 

2 łyżki oleju 

75 dag kiszonej kapusty 

1 łyżeczka przyprawy do bigosu 

1,5 kg ugotowanych ziemniaków 

4 łyżki mąki pszenno- razowej 

4 łyżki mąki kukurydzianej 

1 łyżka mąki ziemniaczanej 

sól do smaku. 

Przygotowanie: 

Cebulę pokroić i udusić na oleju ,kapustę 

ugotować, odcisnąć i pokroić. Dodać 

przyprawę do bigosu i połowę cebuli, 

posolić.ziemniaki zemleć z pozostałą 

cebulą I mąką, posolić.Formować placki, 

nakładać farsz z kapusty i zacisnąć brzegi. 

Smażyć na oleju. Można panierować przy 

użyciu bułki tartej z ziołami lub nasion 

sezamu. 

RADA KUCHARZA... 

Aby formowanie kotletów było łatwiejsze, 

należy każdorazowo moczyć ręce w 

wodzie. 

S M A C Z N E G O  !!! 

 

 

Zdjęcie P. B. Chuchmacz 
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Nasze recenzje 

„Detektywi z klasztornego wzgórza” 
Autor: Zuzanna Orlińska 

Seria:  A to historia! 

 

 „Detektywi z klasztornego wzgórza” 

fascynująca i niezwykle interesująca 

książka. 
Akcja rozgrywa się ok. 1930 roku w małej 

miejscowości Czerwińsk, który leży nad 

Wisłą. 

Opowiada nam ona o losach dwojga 

głównych bohaterów. 

Pierwszy, jedenastoletni chłopiec, Jerzyk, 

niezwykle spostrzegawczy, uwielbia 

patrzeć na odpływające i przypływające 

statki. Zna nawet ich rozkład na pamięć . 

Drugą główną bohaterką jest Bronka. Jest 

nieco zwariowana. Często łobuzuje.   

Gdy dzieci poznają się, 

postanawiają stworzyć 

klub detektywistyczny. 

Razem obserwują i 

szpiegują podejrzanego 

mężczyznę, który zjawił 

się w  mieście.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy w jego torbie odkrywają rewolwer, nie 

mają już wątpliwości, że chce on napaść na 

prezydenta, który za niedługo miał 

odwiedzić miasteczko. W książce 

występują znane postacie historyczne, min. 

Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Stefan 

Ossowiecki, Kornel Makuszyński, ks. Jan 

Twardowski.  Jest w niej również wiele 

wątków historycznych.. Czy podejrzany  

mężczyzna rzeczywiście planuje zamach, 

czy kryje się za tym inna tajemnica? Jak 

potoczą się losy bohaterów oraz znanych 

postaci historycznych? Dowiecie się 

wszystkiego po przeczytaniu… 

 

                                                                                                             

Zuzanna Lesińska 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/55977/zuzanna-orlinska
http://lubimyczytac.pl/seria/7972/a-to-historia
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Humor 
 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 

od siebie. 

 

 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 

jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to 

znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 

proszę pana. 

 

 

Babcia zaczepia idącego sobie chodnikiem 

studenta fizyki i pyta: 

- Szukam dworca PKP. Czy to dobry 

kierunek? 

- Tak. 

Babcia odeszła, a student po cichutku: 

"Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny..." 

 

Student szuka pomocy u swojego kolegi: 

- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, 

że znowu oblałem egzamin. Wymyśl coś, 

żeby dobrze zabrzmiało. 

- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u 

mnie nic nowego”. 

 

 

 

Przed egzaminem student pyta studenta:  

- Powtarzałeś coś?  

- Ta.  

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

 

 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 

ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 

ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły 

rok - zostaję w tej samej klasie. 

 

 

Opracował Norbert Gieras 



19 
 

KRZYŻOWKA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1. Kładziemy je pod obrus. 

2. … Bożego Narodzenia. 

3. Jedna z pór roku. 

4. Przedstawienie wystawiane w 

okresie Bożego Narodzenia. 

5. Msza Święta  o północy w Wigilię. 

6. Napisali ją Mateusz, Marek, Jan i 

Łukasz. 

7. Jest symbolem boskości. Jeden z 

darów mędrców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Matka Jezusa. 

9. Objawił się Maryi. 

10. Był cieślą. 

11. Z greckiego Mesjasz. 

12. Naród wybrany. 

13. Chciał zabić Jezusa. 

14. Miasto trzech religii. 

15. Miejsce, do którego uciekła święta 

rodzina. 

16. … ze Wschodu. 

       

       

 

      

         

          

           

          

       

 

        

 1.       
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17. Ludowa pieśń świąteczna. 

18. Jeden z Mędrców ze Wschodu. 

19. W Święta Bożego Narodzenia jest w 

każdym kościele. 

Redakcja 

 

Jeżeli udało Ci się odgadnąć hasło, to zapisz 

je na kartce, włóż  do koperty (nie zaklejaj 

jej) podpisanej imieniem, nazwiskiem i 

klasą, a następnie 20 grudnia na długiej 

przerwie (9.45 – 10.00) dostarcz ją  do sali 

33, do pani Anity Zakrzewskiej. 

Przewidziana jest nagroda dla trzech osób. 

 

 

Quiz świąteczny 

Quiz przeznaczony jest wyłącznie dla 

uczniów klas trzecich i czwartych. Jeżeli 

udało Ci się odgadnąć hasła, to zapisz je na 

kartce, włóż  do koperty (nie zaklejaj jej) 

podpisanej imieniem, nazwiskiem i klasą, a 

następnie 20 grudnia na długiej przerwie 

(9.45 – 10.00) dostarcz ją  do sali 33, do 

pani Anity Zakrzewskiej. Przewidziana 

jest nagroda dla trzech osób. 

 

 

 

 

 

1. Co oznacza słowo Wigilia? 

2. Co upamiętnia msza Pasterka? 

3.  Jak nazywa się potrawa wchodząca 

w skład 12 tradycyjnych potraw 

wigilijnych, mająca w nazwie pięć 

liter i zaczynająca się na literę „k”? 

4. Wymień imiona czterech postaci 

rozdających dzieciom prezenty w 

grudniu (nazwy postaci zaczynają 

się na literę „M”, „G”, „A”). 

5. Jak nazywa się maszkara 

przedstawiająca rogate, czarne i 

włochate zwierzę z kłapiącą 

paszczą, za które przebierają się 

kolędnicy?         

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny: Klaudia Śledziewska (VIIb) 

Zespół redakcyjny: Izabela Jajeśniak (VIa), Zuzanna Lesińska (VIa), 

Karolina Kucharska (VIIb), Dawid Trela (VIIb), Agata Nowakowska (VIIb), 

Kacper Pituch (VIIb), Natalia Wilamowska (VIIb), Wiktoria Cudek (VIIb), 

Zofia Mirocha (VIb), Aleksandra Sendor (Va) 

Przygotowanie do druku: Norbert Gieras (VIIb) 

Opieka merytoryczna: Anita Zakrzewska 

Do użytku wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie 
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