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Rys. Teresa Barczyńska
W numerze:
Witajcie!
Za nami prawie pół roku szkoły, więc czas na
nasz dwumiesięcznik.
Chcecie wiedzieć, co się dzieje w naszej szkole?
Być może coś przeoczyliście, więc wszystkiego
możecie się dowiedzieć w tym numerze Echa
Szkoły. Zahaczymy też o święta Bożego
Narodzenia, które tuż przed nami.
Życzymy więc miłej lektury i wesołych świąt!
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Co w szkole piszczy?
 TURNIEJ

MIKOŁAJKOWY-

turniej w piłkę siatkową odbył się 5
i 9 grudnia.
 CHATA

U

SZPINAKA-

27.11.2019 r. uczniowie klasy 1b
uczestniczyli

w warsztatach

regionalnych.
 KONKURS

MY

CHRISTMAS

TREE- serdecznie zapraszamy do
udziału w konkursie ,,My christmas
tree”. Prace należy składać do
10.12.2019r.

Konkurs

przeznaczony dla

klas

jest

29.11.2019r

samorząd uczniowski organizuje
andrzejki

dużej

w

sali

gimnastycznej.
 BOŻE NARODZENIE w INNYCH
KRAJACH

-

wszystkie

http://www.strefaminsk.pl/artykul/174/dowcipy-swiateczne--boze-narodzenie/

drugich

i trzecich.
 ANDRZEJKI-

Wieczór wigilijny. Cała rodzina
gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście, przy stole
zostawiono jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle rozlega się pukanie do
drzwi.
– Kto tam? – pyta ojciec.
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie
miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?
– Bo tradycyjnie musi być puste.

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj
przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w
domu.
http://www.strefaminsk.pl/artykul/174/dowcipy-swiateczne--boze-narodzenie/

klasy

losowo wybierały kraje, o których
musiały

przedstawić

bożonarodzeniowe.

tradycje

Przed świętami św. Mikołaj
rozdaje prezenty na ulicy. Jasio
po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowerozbawia-kazdego/ar/4372367

KOMIKS
Karol Dickens „Opowieść wigilijna”

Czy

Pan

Duda

lubi

pracować z uczniami i jaką
dostał nagrodę?
Oliwia N., Kinga B.: Wiemy, że dostał Pan

Pan Duda: Poza informatyką interesuję się

nagrodę nauczyciela roku, czy może nam

podróżami,

Pan opowiedzieć coś więcej o niej?

i robotyką. Bardzo lubię konstruować,

Pan Duda: Nagroda nauczyciela roku jest

chodzeniem

po

górach

badać i projektować roboty.

przyznawana tym nauczycielom, którzy są

O.N., K.B.: Czy uczy Pan jeszcze czegoś

wytypowani

oprócz informatyki?

przez

rodziców,

a typują

rodzice nauczyciela, patrząc na jego pracę,
na to jak jest zaangażowany , na to, co robi
w szkole. Ja miałem tę przyjemność, że
mnie wytypowali nauczyciele, uczniowie,
a przede wszystkim rodzice, za to, co robię

O.N., K.B.: Czy udzielał już Pan wcześniej

Pan Duda: Tak, udzielałem już wcześniej
wywiadu.

moi

Realizowaliśmy

ogólnopolskie,

uczniowie
projekty

międzynarodowe.

z robotyki moi uczniowie tworzyli łaziki
marsjańskie,

z informatyką, wykorzystuję ją między
innymi na zajęciach z robotyki.

z uczniami?
Pan Duda: Bardzo, dlatego myślę, że

jakiegoś wywiadu?

udzielali

techniki. To jest bardzo mocno związane

O.N., K.B.: Czy lubi Pan pracować

w mojej pracy i w szkole.

wywiadu,

Pan Duda: Oprócz informatyki uczę

konstruowali

roboty

dostałem
oczywiście

tę
to

nagrodę

nauczyciela,

nie

przyjemność

jest

codziennie, bo są różne sytuacje też
nieprzyjemne, ale generalnie bardzo lubię
pracować

w

szkole,

z uczniami

i nauczycielami.

i na

podstawie tego udzielaliśmy wywiadu.

O.N., K.B.: Dziękujemy bardzo za wywiad.

O.N., K.B.: Jakie ma Pan hobby poza

Pan Duda: Ja również dziękuję.

informatyką?
Wywiad przeprowadziły Oliwia Nowak
i Kinga Bucka.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
SIATKÓWKI
WYWIAD
PRZEPROWADZONY
z PANIĄ KATARZYNĄ GRABOWSKĄ
K.G- KATARZYNA GRABOWSKA
J.P-JAKUB PROSIANOWSKI

J.P. Na czym polega Mikołajkowy Turniej
Siatkówki?

J.P. Czy podczas Mikołajkowego Turnieju
Siatkówki wydarzyła się jakaś ciekawa

K.G. Mikołajkowy Turniej Siatkówki ma
na celu wspólną zabawę w siatkówkę,
propagowanie gry i współpracy zespołu

sytuacja?
K.G. Sytuacji ciekawych jest kilka, to do
gry włączył się chodzący po szkole Mikołaj

klasowego.

- rodzic i jego orszak, to emocje biorą górę

J.P. Od kiedy jest rozgrywany?

i dziewczęta

K.G. Turniej jest rozgrywany od 2000 r.

płakały

po

przegranym

spotkaniu.

i został wpisany do kalendarza imprez

J.P.

sportowych szkoły. Odbywa się zawsze

związane z turniejem?

w okolicy dnia 6 grudnia.

K.G. Każdy Dyrektor zgadza się chętnie na

J.P. Czy dyscypliną turnieju zawsze była

organizację tej zabawy, fundując np.

piłka siatkowa?

słodycze,

K.G. Turniej Mikołajkowy od zawsze był
rozgrywany
powitania

jako
wiosny

siatkówka.

Z okazji

organizowany

jest

Turniej w Piłkę Ręczną.
J.P. Czy jest Pani pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia?

Czy

występują

puchary.

jakieś

W przyszłości

Wiesław Niejadlik, a w tym roku również
Pani Beata Maziak.

nie

planujemy rezygnacji z tej zabawy, mamy
propozycję od uczniów, by taki turniej
rozegrać między dziewczętami osobno
i chłopcami osobno – do przemyślenia.
J.P. Bardzo dziękuję Pani za udzielenie
wywiadu.

K.G.Jestem pomysłodawcą i organizatorem
tego turnieju. Do współpracy dołączył Pan

trudności

JAKUB PROSIANOWSKI 7A

„MYCIELSCY: HRABIOWIE, PRZEMYSŁOWCY
CZY NAUKOWCY? TAJEMNICA ROZKWITU
ŁUCZANOWIC”

19 października w łuczanowickim dworku
odbyło

się

podsumowanie

projektu

Mycielscy. Brały w nim udział była klasa
8b oraz obecne klasy ósme. o godzinie
11.30 rozpoczęły się próby generalne do
przedstawienia

odgrywanego

przez

uczniów z klasy 8a. Inscenizacja dotyczyła
koligacji

pomiędzy

Mycielskimi

a Branickimi, a także ówczesnych spraw
Łuczanowic. Każdy z aktorów dostał
bardzo oryginalny strój, przygotowany
przez Panią Natalię Zgadzaj- organizatorkę.
Przedstawienie odbyło się o godzinie 14.00.
Na

uroczystość

zostali

zaproszeni

potomkowie Mycielskich, byłe klasy ósme,
które czynnie brały udział w tworzeniu
projektu oraz inni goście. Po odegranym
przedstawieniu była możliwość w klubie
Aneks obejrzenia wystawy i posłuchania
historii opowiedzianej przez Pana Macieja
o właścicielach

dworku

i okolicy

w Łuczanowicach. Można było również
wziąć

udział

zorganizowanej
i sprawdzeniu

w grze
przez
swoich

terenowej
klasę

8b

umiejętności

w rzucaniu włócznią oraz quizie wiedzy
o rodzinie Mycielskich przez klasę 8b
i sprawdzeniu

swoich

umiejętności

w rzucaniu włócznią oraz quizie wiedzy
o rodzinie Mycielskich.

O godzinie 16.00, Pani organizatorka oraz
Pani Maria Środoń, wnuczka ostatniego
właściciela Łuczanowic, podziękowały za
zaangażowanie
Zostały

i udział

także

w projekcie.

rozdane

nagrody

wolontariuszom tego przedsięwzięcia. Po
pożegnaniu wszyscy zaczęli powoli się
rozchodzić.

Opiekę

nad

projektem

sprawowała Pani Anna Adamska.
Napisała
XYZ

Ślubowanie
pierwszych

klas

była

na

inny

przeprowadzona

temat

i inaczej

(ruletka,

zapałki,

obliczanie, rzucanie monetą itd.). Całość
podkreślały też bardzo ciekawe przebrania

15.10.2019 r. odbyło się ślubowanie klas

prowadzących

pierwszych.

się

przedstawiały czarownice i czarodziejów,

w dużej sali gimnastycznej. Pan dyrektor

co jeszcze bardziej robiło magiczny klimat.

Wszyscy

zgromadzili

wygłosił uroczyste przemówienie, podczas

Bardzo

wróżby.

dziękujemy

którego złożył nowym uczniom najlepsze

Szkolnemu

życzenia.

interesującej imprezy!!!

Następnie

pierwszoklasiści

złożyli uroczystą przysięgę, podczas której
zobowiązali się do dbania o sprzęt szkolny,
uczenia

się,

i pomagania

szanowania

słabszym.

Po

innych
złożeniu

obietnicy Pan dyrektor zaczął pasować
uczniów na prawdziwych członków szkoły.
Kiedy

ślubowanie

rozpoczęła

się

zakończyło
część

się,

artystyczna,

recytowane wiersze, a dzieci z klasy 3
zatańczyły ,,Krakowiaka”.

Dominika Zając

Szkolne Andrzejki
29

listopada

andrzejki.

odbyły
Samorząd

się

szkolne
Szkolny

przeprowadził tę imprezę dwa razy: na
drugiej lekcji dla klas 1-3 i na trzeciej lekcji
dla klas 4-8. Było dużo wróżb, wszystkie
bardzo ciekawie poprowadzone. Podobała
mi się różnorodność przepowiedni, każda

za

Przebrania

te

Samorządowi

przeprowadzenie

tej

Pół żartem, pół serio
Jak wiecie, w naszej szkole wiele się
zmieniło. Położenie sklepiku, w ogóle
zmiana

sal

lekcyjnych,

no

i chyba

najistotniejsze dla uczniów (a przynajmniej
uczennic) – łazienki.
Nie wiem, czy znacie zabawne fakty z tym
związane.

w razie,

gdybyście

coś

przeoczyli, przeczytajcie ten artykuł.
Zacznę może od luster… tak,

miejsce, gdzie piją zwierzęta, ale to prawda,

właśnie luster. Po remoncie toalet wszystkie

że niektórzy z nas zachowują się jak one).

dziewczyny były zszokowane, że brakuje

Zasłyszano też nazwę „wodospad”.

wyposażenia.

Sklepik szkolny zmienił swoje

Oczywiście wszystkie były tym faktem

położenie. Na jego dawnym miejscu jest

głęboko oburzone, lecz na szczęście lustra

gabinet pani pedagog, więc radzę się nie

w niedługim czasie się pojawiły (podobno

zapędzić. Być może zauważyliście, że na

za sprawą wstawiennictwa samorządu).

sklepiku wisi szyld z napisem „Smyk”.

tam

najważniejszego

Druga sprawa dotyczy kraniku z

Niestety moja pamięć nie sięga tak daleko,

wodą. Doszły mnie słuchy, że uczniowie

by

powiedzieć

mówią do siebie, że idą do „poidełka”,

również tak się nazywał.

Wam,

czy

wcześniej

a nawet pytają na świetlicy o pozwolenia na

Na ten moment to chyba wszystko,

pójście do „wodopoju” (wiecie, to jest takie

co udało mi się zebrać… A! Jeszcze
jedno… widzieliście szafę prowadzącą do

Przyjaciółka pyta
przyjaciela :
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
potrawy.

Narnii w sali chemicznej? To pytanie
bardziej do młodszych uczniów, bo oni nie
mają tam lekcji. w sumie jest tam tyle
różnych, dziwnych rzeczy (substancji), że
w stanie

uwierzyć,

iż

biała

- Jakie?

jestem

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

czarownica albo faun też się tam znajdą.

https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowerozbawia-kazdego/ar/4372367

Ola Sendor

Trochę historii
6 sierpnia 1944, wojna na pacyfiku zmierza
ku końcowi, a Tsutomu Yamaguchi zostaje
wysłany

do

Hiroszimy

w celach

Tradycje
Bożonarodzeniowe
naszej szkoły

służbowych.
6 sierpnia 1944 na japońskie miasto
Hiroszima zostaje zrzucona bomba ,,Little

Tradycją Bożonarodzeniową naszej

boy” Tsutomu Yamaguchi urodził się

szkoły są jasełka, które organizuje p.

w 1916r. Pochodził ze starego, zamożnego

Helena Karolczyk- Wysogląd. w jasełkach

rodu. Burzliwe czasy wojny przetrwał,

biorą udział uczniowie z kółka religijnego.

pracując

Mitsubishi

Po przedstawieniu wszyscy uczniowie wraz

w Nagasaki. 6 sierpnia 1944 roku w celach

ze swoimi nauczycielami idą do klas, gdzie

służbowych został wysłany do Hiroszimy,

mają Wigilię klasową. w salach wszyscy

Tego

razem

dla

koncernu

samego

dnia

Hiroszima

legła

śpiewają

kolędy.

Dzielą

się

pierwszego

opłatkami i przy tym składają sobie

w historii ataku nuklearnego. Tsutomu,

życzenia, następnie zasiadają do stołu i

który

jedzą potrawy.

w gruzach

na

cudem

wskutek
ocalał,

został

mocno

poparzony, stracił włosy oraz czasowo
oślepł.
3 dni później wrócił do domu. Do
Nagassaki.
9 sierpnia, opowiadając przełożonemu
o niszczycielskich

skutkach

ataku

na

Hiroszimę, stał się świadkiem kolejnej
tragedii. w trakcie rozmowy na Nagassaki
Amerykanie zrzucili bombę ,,Fat boy" drugą
Tsutomu

bombę

atomową

Yamaguhi

w historii.

jest

jedynym

człowiekiem, który przeżył zrzucenie bomb
na

Hiroszimę

i Nagassaki.

Zmarł w styczniu 2010 roku z powodu
choroby nowotworowej żołądka.
Mikołaj Żywioł

Kącik literacki, czyli coś dla
duszy
Wesoła klasa
Na Wigilii, moi mili,
dzieci dzieliły się opłatkiem,

Zbliżają się święta,

a Pan Bóg był im świadkiem.

i każdy o nich pamięta.
Pamięta o nich też Henryk i ciągle o tym
gada, żeby przygotowania

zaczęła już

klasowa rada.
Przewodniczący Bolesław rozdzielił nam
zadania,

Stasiu,

Halinka

i

Ryszard

odpowiedzialni byli za wigilijne dania.
Ubieranie choinki – Janusz i Marlena,
pomóc im chciała także Zena.
Przed Wigilią, dużo pracy czeka wszystkie
dzieci, przecież trzeba było wynieść śmieci.
Wszystko już było prawie gotowe,
Aby Czesław mógł wygłosić mowę:
,,Oto przeczytam kawałek Ewangelii
dla naszej ukochanej pani Amelii.
Nasz Wiesiu też jest kochany,
ale najważniejsze są wszystkie damy.
Więc moje drogie życzę wam
Stada lam.”

Lucjan rozbił trzy bombki,
a Kornel dał pani na prezent cztery gąbki.
Później dziewczyny kolędy śpiewały,
tylko

Grażyna

i

Celinka

w piłkę

z chłopakami grały.
Krysia i Maryśka prezenty roznosiły,
oczywiście nauczycielom, chociaż nie
każdy był dla nich miły. Włodziu i Józek,
wzięli skądś dziecięcy wózek
i po korytarzu się nim wozili,
a potem dziewczynom o tym mówili.
Prezentem od Mikołaja chwalił się Stasiu,
że dostał książkę pt. ,,Gdzie jesteś Kasiu?”.
Wigilia ta wesoła niestety dobiegła już
końca, ale dopiero po zachodzie słońca.
Musimy już kończyć, żeby przygotować
dom na święta Czesław na koniec zaśpiewał
,,Hej kolęda, kolęda!!!”.

Kaja Bąk i Kamila Chmura

Żona pyta męża:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.
https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowerozbawia-kazdego/ar/4372367
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Sen
Miałam kiedyś sen o morzach
i o pięknych, dużych zorzach.
Była wtedy wielka burza
no i zmokła moja róża.
Śnieg obsypał drogę gładko,
co powiedzieć mogę rzadko,
no bo w Polsce są kamienie
i w szkole na matematyce zamiast zabawy
mierzenie.
Bardzo zmarzła moja twarz,
ale na szczęście mama powiedziała: ,,ciepłą
herbatę tu masz”.
Bałam się wtedy podczas tej burzy jak
tchórz i koniec, sen się skończył już.

Klasa 5-8
1. Cztery lata temu Antek i Franek mieli łącznie
12 lat. Ile lat będą mieli łącznie lat za trzy lata?
2. Sklep jest otwarty w poniedziałek, wtorek i
środę od godziny 6.30 do 20.45, czwartek i w
piątek od 13.00 do 20.45 a w sobotę jest
otwarty od 15.00 do 20.00. Przez tydzień jest
otwarty 70 godzin. O której godzinie jest
zamykany sklep w niedzielę, jeżeli właściciel
otwiera sklep o godzinie 12.30?
3. Żółw zatrzymał się w odległości 120
cm od odpoczywającego ślimaka. W
pewnym momencie zwierzątka te
ruszyły jednocześnie w tym samym
kierunku i żółw podążał za ślimakiem.
W ciągu każdej minuty tej wędrówki
ślimak przesuwał się o 5 cm, a żółw o
20 cm. Po ilu minutach żółw dogoni
ślimaka?

Jeżeli

rozwiązaliście

matematyczne,
Kamila Chmura

to

zapiszcie

zagadki
swoje

odpowiedzi na kartce podpisanej imieniem,
nazwiskiem i klasą. Następnie dostarczcie

Zagadki matematyczne
Klasy 3-4
1. Ile jest równa suma cyfr liczby 2019?
2. Basia dostaje co tydzień 10 zł
kieszonkowego. Połowę tej sumy
odkłada, aby kupić wymarzoną książkę
za 25 zł. Po ilu tygodniach będzie mogła
kupić tę książkę?
3. . Szymon, mama i tata podczas podróży
samochodem jedli ciastka. W czasie
jednej podróży tata zjadał trzy ciastka,
Szymon dwa, a mama jedno. Od
poniedziałku do piątku w podróże
wyjeżdżali trzy razy. Natomiast w
sobotę raz i w niedzielę raz. Ile w sumie
w ciągu miesiąca (dla uproszczenia
cztery tygodnie) zjedli ciastek?

odpowiedzi do Pani Anity Zakrzewskiej do
s. 33 w dniu 18 grudnia w czasie przerwy
8.50 – 9.00. Na czterech zwycięzców
czekają nagrody!

