
Nasi nagrodzeni w konkursie uczniowie:

I miejsce – Karolina Peplińska
II miejsce – Jakub Baksalary
II miejsce – Julia Juszczak i Julia Otto

                                                    Od Redakcji

Oto kolejny numer i nasze wytwory. Pra-
gniemy zachęcić Was do zaangażowania
się w tworzenie Biuletynu. Każdy może
do  nas  napisać.  Nie  określamy  tematu
i formy wypowiedzi. Liczymy na Waszą
pomysłowość.

Na kolejnych stronach przeczytacie  tek-
sty,  zobaczycie  zdjęcia,  ilustracje,  wy-
wiady,  które  przygotowali  Wasze  kole-
żanki i Wasi koledzy ze Szkoły.

Obok możecie  zobaczyć zdjęcie  wyróż-
nionych  w  konkursie  (nagrody  zostały
wręczone im podczas  szkolnego apelu),
a na końcu SBP znajdziecie kolejne zada-
nie. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Monika Żalik, Karol Żalik
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Zdaniem starszych uczniów…

Uczniowie klasy gimnazjalnej dobrze pamiętają, w co wierzyli, będąc przedszkolakami. Postanowi-

liśmy ich zapytać o kilka spraw w ułożonej przez nas ankiecie.

1. Skąd się biorą dzieci?

(Wśród odpowiedzi znalazła się

informacja o podrzucaniu dzie-

ci przez listonosza.)

2. Kto przynosi prezenty

z     okazji Bożego Narodze  -  

nia?

(Bardziej spostrzegawczy wi-

dzieli prezenty w szafie, które

przechowywał tam św. Mikołaj;

a ci mniej wierzący pod brodą

starszego pana w czerwonym

ubraniu widzieli swojego tatę

lub sąsiada.)

3. Czego bałaś / -eś się najbardziej?

(Badani wymienili na pierwszym miejscu

pająki jako zwierzęta, które wywoływały

strach. Jedna dziewczyna i jeden chłopak po-

chwalili się, że nie bali się niczego.)

Eliza Hadrysiak, Zofia Stachowiak, Wiktoria Zakrzewska, Michał Pindara
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...i młodszych też

Przed uczniami klas piątych i szóstej postawione zostało pytanie: „Co znajduje się w pudeł-

ku?”

Co zobaczyli, a właściwie, co wyobrazili sobie niektó-

rzy uczniowie, prezentujemy poniżej.

Klasa VI

Jest tam stary szal na zimę. Pewna kobieta go używała, ale jej się znudził, dlatego włożyła go do pudła.
Joachim Skowronek

Moim zdaniem jest to królik, który utknął w pudełku. Wciskał się do środka przez otwór, ponieważ poczuł 
jedzenie. Skonsumował je, a teraz nie może wyjść.

Julia Otto

W pudełeczku jest taka włochata poduszka, którą została włożona przez pana lub panią, żeby zrobić zdjęcie 
na konkurs.

Izabela Kowalczyk

Na zdjęciu widać karton, w którym schowany jest Stworek-Potworek, który zjada wszystko, co włożymy do 
środka. Najbardziej lubi zeszyty, pisaki do tablicy i uschnięte kwiaty.

Marta Ostropolska

Jest tam gruby kot, którego ktoś zamknął i zapomniał wypuścić.
Krzysztof Rosik

Klasa V b
To jest futro kaptura kurtki. Znalazło się tam, ponieważ rodzina pakowała zimowe ubrania do kartonów, któ-
re, jak wiadomo, zajmują mniej miejsca w szafie niż puchowe kurtki na wieszakach.

Oliwia Jankowska

Jest to pies, który wszedł do wnętrza, gdyż zobaczył tam zdjęcie kota.
Łukasz Maćkowiak

Tam jest pies, a karton to jego buda. Właściciel zamknął go w nim, ponieważ nie chciał, by zwierzak biegał
po domu, kiedy on próbował zasnąć.

Michał Maślonka
klasa V a
Pudełko to stołówka dla kota, który przechodząc obok wyczuł jedzenie. Wskoczył do środka i najadł się tak 
dużo, że przytył i nie mógł wyjść. Musi spędzić tam całe życie.

Julia Adamczak

W pudle jest kot, który wszedł na tapczan i wpadł do kartonika pełnego kociej karmy. Zwierzak zjadł cały
zapas jedzenia, dlatego znacznie się powiększył i trochę jego sierść wystaje.

Oskar Śniegucki

Moim zdaniem na zdjęciu przedstawiono kota, który ucieka z prowadzącego do Krainy Smoków portalu
przed smokiem wody (ucieka, bo nie lubi wody). Niestety, utknął w szparze i nie może się wydostać. Po go-
dzinie pewno mu się uda, ale będzie mokry i zziębnięty. Po tej przygodzie poprosi swojego kolegę psa, by
zakopał pudło głęboko w ziemi.

Marta Ciszak
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W obiektywie

To już tradycja, że przed udaniem się na przerwę świąteczną w naszej Szkole
organizujemy klasowe spotkania opłatkowe. Każda klasa przygotowuje je we-
dług własnego pomysłu i chęci. Poniżej prezentujemy fotoreportaż pt. „Jak
klasa V a przygotowywała się do klasowej Wigilii...”

Na początku zwykła sala, ... ...a już po chwili zaczęło się dziać.

Inne ustawienie stołów... ... przykrycie ich białym obrusem...

… i można podziwiać wspólne dzieło! Gdy na stole pojawią się smakołyki,...

... wolno przez chwilę odpocząć, ... … by wreszcie zaśpiewać kolędę.
Fot. Monika Żalik
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Trudno być poetą

Nie tylko dzieci lubią rymowanki. Nasi uczniowie też świetnie się przy tym

bawią, a zwłaszcza, gdy udziela im się świąteczny nastrój. Oto co stworzyli.

Alicja Kowalska, kl. V b

Czary – mary, niech się stanie,
Najpierw zaśniesz, potem wstaniesz.
Sny kolorowe będziesz miała
I już tak zawsze będziesz chciała.

Marta Ostropolska, kl. VI
Magia Świąt

Na stole leży piernik,
a obok przy nim sernik.

Zapach z kuchni pierogów,
to znak, że święta na progu.

Z rodzeństwem lepimy bałwanki,
wieczorem pójdziemy na sanki.

Na choince świecą światełka,
a pod nią leżą pudełka.

Piotr Pindara, kl. VI
Lubisz jeść pierniki,
ja wolę serniki.

Zofia Skrobała, kl. VI
3 x Na
Na święta wyjmuję światełka z pudełka.
Na choince świecą lampeczki i wiszą 
bombeczki.
Na stole są stroiki i smaczne pierniki.

Marcelina Gajewska, kl. II
10 sylab

Uraczyłam się smacznym barszczykiem,
delektuję się pysznym karpikiem.

Nie zabraknie białego opłatka
dla młodszego mojego bratka.

Krzysztof Bartlewicz, kl. II
9 sylab

Dzieci czekają na gwiazdora,
co wyjmuje prezenty z wora.

Lubię jadać serniki z makiem,
kojarzą mi się z dobrym smakiem.

6



Pytania do…

W tym numerze, zgodnie z zapowiedzią, kolejne wywiady przeprowadzone tym razem przez 
uczniów klasy VI. Zapytali oni p. Kingę Urbańczak i p. Karola Żalika, o ich pracę, zaintereso-
wania i przedmioty, których uczą.

O  wyborze  zawodu  decydują  różne
czynniki.  Z  jakiego  powodu  została
Pani nauczycielką?
Zawsze marzyłam o tym, aby zostać na-

uczycielką.  Już  od  przedszkola  bawiłam  się
w szkołę.
Uczniowie  lubią  jedne  przedmioty  bardziej,
inne mniej, a czasem zdarza się, że czegoś nie
lubią. Czy Pani lubiła religię i historię, kiedy
była Pani uczennicą? A z jakiego powodu, za
co?
Historię lubiłam zawsze i bardzo się nią intere-
sowałam.  Lubiłam filmy  i  książki  historyczne.
Miłość do historii wyniosłam z domu rodzinne-
go.  Poza  historią  interesowałam  się  geografią.
Bardzo lubiłam też zajęcia artystyczne.
Który z nauczanych przez Panią przedmiotów
sprawia Pani najwięcej satysfakcji i dlaczego?
Lubię  uczyć  wszystkich  przedmiotów,  do  któ-
rych mam kwalifikacje, czyli historii, wos-u i re-
ligii. Każdy z nich jest ważny, ponieważ kształ-
tuje osobowość młodego człowieka.
Gratulujemy pani otrzymania nagrody jubile-
uszowej.  Czy  po  25  latach  pracy  z  dziećmi
i młodzieżą zmieniłaby Pani zawód? A czego
nie lubi Pani w pracy nauczyciela?
Zawodu nie  zmieniłabym.  W swojej  pracy  nie
lubię „pracy papierkowej”.  Wolałabym tę ener-
gię w pełni wykorzystać w pracy z uczniami.
Niektórym uczniom trudność sprawia uczenie
się dat. Jakie wskazówki ma Pani dla nich?
Daty  najłatwiej  zapamiętuje  się  metodą  skoja-
rzeń.
Dziękujemy.

Karolina Śmieszała, Zofia Skrobała, 
Kacper Pietraszewski, Wojciech Włodarczyk

Czy dłużej jest Pan nauczycielem fi-
zyki czy informatyki?
Fizyki uczę od początku pracy w szko-
le, a informatyki od 1999 r., kiedy to po
reformie  została  wprowadzona  jako
przedmiot szkolny.
Jakie trzeba posiadać umiejętności, aby uczyć
informatyki?  Czy  dużo  czasu  spędza  Pan
przed komputerem?
Trzeba mieć wiedzę informatyczną i praktyczną,
a także należy posiadać dokument potwierdzają-
cy  kwalifikacje,  tzn.  dyplom  ukończenia  stu-
diów. Dużo czasu spędzam przed komputerem,
muszę  być  na  bieżąco  z  nowinkami  technolo-
gicznymi.
Uczniowie postrzegają Pana jako wesołą oso-
bę. Skąd czerpie Pan pomysły na żarty?
Uważam, że niektóre sprawy łatwiej się rozwią-
zuje  dzięki  takiemu podejściu do życia.  Nigdy
nie przygotowuję sobie żartów, czasem zabawna
sytuacja z udziałem uczniów podpowiada mi po-
mysł.
Czy  mógłby  Pan  opowiedzieć  zabawne  zda-
rzenie  z  udziałem  uczniów,  które  utkwiło
Panu w pamięci?
To  było  na  początku,  kiedy  jeszcze  niewiele
osób miało komputer w domu. Uczeń miał na-
prowadzić myszkę na ikonę. Nie mógł tego zro-
bić, dlatego chciałem mu pomóc. Spojrzałem na
monitor  i  pokazując  na  ekran  palcem,  powie-
działem, żeby przesunął wyżej. Uczeń twierdził,
że to zrobił, ale kursor ani drgnął. Spojrzałem na
chłopaka,  a właściwie  jego  rękę  –  myszka
w jego dłoni była wysoko nad blatem stołu.
Prosimy Pana, jako specjalistę w tej dziedzi-
nie,  o  podanie  trzech porad dla  nauczycieli,
którzy chcieliby być lubiani przez uczniów.
Każdy  nauczyciel  ma  na  to  swoje  sposoby,
a moje propozycje są następujące:
1) Uśmiechaj się do uczniów!
2) Dobrze tłumacz lekcje!
3) Bądź sprawiedliwy!
Dziękujemy.

Kacper Basiak, Fabian Naskręt, Piotr Pindara
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Warto przeczytać, obejrzeć, posłuchać...

Pozostając w świątecznym nastroju uczniowie klasy VI proponują, aby posłuchać oraz zachę-

cają do śpiewania tradycyjnych i nowoczesnych kolęd (sakralnych pieśni mówiących o narodze-

niu Zbawiciela) i pastorałek (ludowych pieśni pasterskich). 

„Bosy Pastuszek” to napisana przez Annę Warecką w 1988 r. pastorałka. Autorem muzyki do niej

jest Andrzej Seroczyński. Ta dziś popularna bożonarodzeniowa piosenka powstała specjalnie dla

dzieci. Wykonywana jest najczęściej podczas jasełek.

Julia Otto, Karolina Śmieszała, Julia Juszczak, Zofia Skrobała

Ta polska kolęda powstała w XVIII/XIX wieku. Wpisano ją do śpiewnika kościelnego księdza Mi-

chała Mioduszewskiego w 1853 r. Jej twórca jest nieznany. W XIX w. często była przerabiana, a na 

jej melodię śpiewano pieśni patriotyczne. „Wśród nocnej ciszy”, bo o niej mowa, to kolęda powi-

talna, bo najczęściej rozpoczyna się nią pasterkę.

Karolina Peplińska, Kacper Pietraszewski, Wiktoria Pruchnik, Wojciech Włodarczyk

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem” od momentu powstania w XVII wieku przechodziła różne prze-

miany, dlatego może nam się wydawać, że posiada wielu autorów. W XVIII zastosowano inny po-

dział na zwrotki i odrzucono refren. Znana współcześnie wersja pochodzi z drugiej połowy XIX w.

Jej pierwowzór zachował się w kilku egzemplarzach.

Fabian Naskręt, Piotr Pindara, Joachim Skowronek, Aleksander Matuszewski, Kacper Basiak, Leszek Michalak

Przetłumaczona w XVI wieku z łaciny pieśń „Angelus pastoribus” to polska kolęda „Anioł paste-

rzom mówił”. Jest bardzo popularna i znana w innych językach pod nazwami:

- po angielsku: „The Angel told to shepherds”;

- po niemiecku: „Der Engel der Hirten sprach”;

- po rosyjsku: „Angel pastukhi govoril”;

- po francusku: „L’ange les bergers ont parlé”;

- po czesku: „Anjel pastevci mluvili”.

Aleksandra Bryl, Oliwia Krauze, Anna Dudzińska, Agnieszka Kempa
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Ciekawostki

Przeglądając strony internetowe, naszą uwagę zwrócił ranking 99 absurdalnych praw utwo-

rzonych przez urzędników; a zamieszczony został na stronie interia.pl. Kilka z nich rozśmie-

szy Was na pewno; inne pewnie zaskoczą.

✗ W miejscowości Denver (USA) nie wolno pożyczać sąsiadom odkurzacza.

✗ W Danii przed uruchomieniem samochodu należy sprawdzić światła, hamulce, układ kie-

rowniczy i koniecznie… zatrąbić klaksonem.

✗ Na Filipinach samochodom z rejestracją zaczynająca się od 1 i 2 nie wolno się poruszać po

ulicach w poniedziałki, 3 i 4 - we wtorki, 5 i 6 – w środy, 7 i 8 – w czwartki, 9 i 0 – od piąt-

ku 7.00 do niedzieli.

✗ W Kanadzie podczas deszczu nie można podlewać trawników.

✗ We Włoszech grzywnę zapłaci mężczyzna, jeśli założy sukienkę.

✗ W Singapurze obowiązuje zakaz sprzedaży gumy do żucia.

✗ W Luizjanie (USA) osoba, która nie spełni danej obietnicy, może spodziewać się kary jedne-

go roku pozbawienia wolności.

✗ Na Florydzie (USA) niezamężna kobieta skacząca ze spadochronem w niedzielę karana jest 

więzieniem.

✗ W stanie Idaho (USA) smutne osoby, które chodzą po ulicach, są karane.

✗ W Izraelu nie wolno publicznie karmić zwierząt.

✗ W Rosji zakazane jest częstsze (niż dwa razy dziennie) czyszczenie zębów.

✗ We Francji nadanie świni imienia Napoleon grozi śmiercią.

✗ W RPA młodzi ludzie w strojach kąpielowych mogą siedzieć obok siebie w odległości mini-

mum 30 cm.

✗ W Niemczech pracujący w biurach muszą mieć zapewniony widok na niebo.

✗ W Szwajcarii w niedzielę zakazuje się suszenia prania, mycia samochodu i koszenia trawni-

ka.

Gdy znajdziecie więcej dziwacznych przepisów prawnych, napiszcie o nich do nas!

Redakcja
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Rozrywka

Uśmiechnij się!

PMG to skrótowiec, który uczniowie kla-

sy II gimnazjalnej rozwinęli następująco:

Polska Ma Godło

Pieluchy Mogą Gryźć

Pomysłowy Mały Gnom

Pomoc Małym Gamoniom 

Pomoc Małym Geniuszom

Pomoc Miłym Grubaskom

Państwo Młodych Gołębi

Państwo Mądrych Gazeli

Podaj Mi Garnek

Pomagajmy Małym Gazelom

Pierwsza Magia Gwiazdki

Pani Mirosława Graf

Jaki to związek frazeologiczny?

            

 

KONKURS

SBP - skrótowiec utworzony od nazwy naszej gazetki, to Szkolny Biuletyn Pawłowicki. Zachęca-

my do wymyślenia innej, ciekawej, oryginalnej, wyjątkowej czy zabawnej nazwy i przesłanie jej do

31 stycznia 2018 r. Najciekawsze nagrodzimy! Życzymy wielu pomysłów.

         

10

         O
      LAO
    LAOLA
         O
      LAO
    LAOLA
  OLAOLA
         O
       LAO
    LAOLA
 OLAOLAO
       LA 

            M
        ARTA
      MARTA
           M
        ARTA
       MARTA
     MARTAM
            A
        RTAM
      ARTAMA
   RTAMARTA
 MARTAMART
          AM

            K
        ASIA
      KASIAK
           A
       SIAKA
      SIAKASI
     AKASIAKA
            S
        IAKAS
      IAKASIAK
   ASIAKASIAK
 ASIAKASIAKAS
            IA

 CHOINECZKI UCZENNIC KL. V A


