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WSZYSTKIM 

NAUCZYCIELOM, DYREKCJI, KOLEŻANKOM I 

KOLEGOM 

ŻYCZYMY 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU! 

 ���������� 

ZIMA 
Nadeszła zima biała, 

w puch wszystko poubierała. 
Śniegiem drogi, pola zasypała. 

Na dworze będzie zabawa doskonała. 
Ulepimy bałwana,  

Wyciągniemy narty i saneczki, 
By pomknąć na nich z góreczki! 

Choć mróz trzyma, 
 dobrze, że nadeszła zima. 

���������� 
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„Grudzień” 

Schyłek jesieni zapowiada, 

biały puszek nam przynosi. 

Często śnieżek pada, 

a mróz szczypie nas w uszy oraz nosy. 

Czas wyciągnąć sanki, łyżwy i narty. 

Zima to pora wesoła, 

gdy biel roztoczy się dookoła.  

Pędzą na górki, pagórki i lodowiska 

wszystkie uradowane śniegiem dzieciska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zima” 

Dzisiaj rano wcześnie wstałam 

i śnieg przywitałam. 

Powiedział mi radośnie, 

że już zima jest na dworze. 

Chuchnął, dmuchnął, 

bielą pokrył świat dookoła. 

 

„Uczniowskie rady nie od parady” 

Nie odkładaj nic na potem. 

Co masz zrobić zrób od razu. 

Nie spóźniaj się do szkoły. 

Uważaj na zajęciach, 

nie licz much na suficie. 

Bądź życzliwy i licz się ze słowami. 

Nie śpij z książkami pod poduszką, 

a potem nie wiń za złe oceny łóżko. 

Kto wszelkie uczniowskie 

powinności wzorowo wykonuje, 

„Święty Mikołaj” 

Czy wierzycie w Mikołaja dzieci? 

Ja tam wierzę.  

W noc grudniową właśnie 

idzie z nieba do Nas dobry Święty. 

Idzie Święty, serce mu się weseli, 

bowiem w worze pękatym Świętego 

znajdzie się prezent dla każdego. 

 

„Ferie zimowe” 

Ferie dla każdego 

to okres wypoczynku wspaniałego. 

To czas regeneracji sił i umysłu. 

Koleżanko, kolego 

uzupełnij energię, 

aby być w stanie 

osiągnąć miano 

„Ucznia Wzorowego”! 
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           To święto obchodzone jest na cześć Świętego Mikołaja,  

biskupa z Miry. W ten dzień obdarowuje się dzieci i dorosłych 

prezentami. Święty biskup Mikołaj dobroć rozdarował za darmo   i 

wszystkim potrzebującym przynosił prezenty.  

Co podpowiada nam święty biskup 

Mikołaj? 

- Kochaj każdego człowieka, a inni będą 

cię kochali 

- Doceniaj szlachetność innych, a Twoje dobre czyny też będą 

zauważone. 

- Słuchaj z uwagą drugiego a będziesz miał prawdziwych przyjaciół. 

- Przebaczaj, a i ty przebaczenie od innych otrzymasz 

Każdy z nas jest w stanie naśladować św. biskupa Mikołaja poprzez 

obdarowywanie innych ludzi dobrocią, czyli kochaniu drugiego 

jak siebie samego. 

 

          Przez cały rok możemy być dla innych świętymi Mikołajami poprzez obdarowywanie ich 

dobrocią, uśmiechem, radością bezinteresowną pomocą wsparciem, dobrym słowem. …  

Prawdziwe dobro wiele kosztuje, ale bardzo procentuje!! 

 

 

 

 

To najpiękniejsze, najradośniejsze i choć w środku zimy, 

najcieplejsze ze wszystkich świąt. 

Ze Świętami Bożego Narodzenia, a szczególnie z wieczorem 

wigilijnym związanych jest wiele pięknych zwyczajów i tradycji. 

Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie, przy uroczyście 

nakrytym stole, czyta się fragment pisma świętego (Łk.2,1-7)                

i odmawia się modlitwę. Dzielimy się też opłatkiem, 

przebaczając winy, składając 

sobie serdeczne życzenia. Następnie spożywamy wieczerzę 

wigilijną, która dawniej obowiązkowo musiała składać się                  

z 12 dań, a obecnie bywa z tym różnie.  

Pięknym wigilijnym zwyczajem jest pozostawienie pustego nakrycia przy stole dla niespodziewanego 

gościa. Po wieczerzy wigilijnej śpiewamy wspólnie radosne kolędy. Najbardziej wytrwali o północy 

uczestniczą w Pasterce, wyjątkowej mszy świętej, odprawianej na pamiątkę narodzin Pana Jezusa. 

 

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, KOLEŻANKOM I KOLEGOM ŻYCZYMY 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO 2018 ROKU!!! 
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To święto obchodzone na pamiątkę przybycia ze Wschodu trzech Mędrców – Królów 

(Kacpra, Melchiora, Baltazara) do narodzonego, maleńkiego Jezusa z darami: złotem, 

kadzidłem i mirrą. 

 

Święto Trzech  Króli jest świętem Objawienia Bożego.  

W związku z tym świętem Chrześcijanie piszą na 

framugach drzwi trzy litery (K + M + B) wraz z rokiem lub 

(C + M + B). Litery K + M + B oznaczają trzech królów: 

Kacpra, Melchiora, Baltazara. Po łacinie litery  

C + M + B oznaczają „Chrystus + Mausionem + Benedicat”, 

czyli „Oby Chrystus pobłogosławił ten dom”. 

 

 

 

 

To okres zimowych zabaw, balów, maskarad i kuligów, trwający od Nowego roku do Środy 

Popielcowej. Dawniej karnawał zwano zapustami lub mięsopustem. Po wsiach chodzili 

przebierańcy, śpiewali i zbierali datki. 

 

 

 

 

 

   W dniu 18 stycznia 2018 roku w Szkole  Podstawowej w Trzcianie, na sali gimnastycznej 

zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci klas 0 – III z udziałem wodzireja – pana Janka 

Ślączki. Było mnóstwo atrakcji: konkursy, tańce, pyszny poczęstunek. Zabawa mile utkwiła 

wszystkim w pamięci. 
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    21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. Z tej okazji składamy wszystkim 

Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Mamy nadzieję, że wszystkie wnuczęta pamiętają                 

o tym, jak wspaniale babcie i dziadkowie opowiadają bajki, śpiewają kołysanki, przyrządzają pyszne 

potrawy, wypiekają smakowite ciasta, rozpieszczają, chronią, pomagają, poświęcają im mnóstwo 

swego czasu. My składamy im nasze podziękowania za trud i poświęcenie. 

 

 

Są takie dwa dni, 

Jedyne dni w roku. 

To święto Babci i Dziadka. 

Łza się kręci w oku. 

Kochamy nasze babcie 

i dziadków też . Ty dziadziuniu dobrze wiesz 

W dniu Babci i w dniu Dziadka czego wnuk Ci życzy: 

życzenia Wam składamy. zdrowia, skarbów jakich chcesz, 

Babciu nasza ukochana, szczęścia i słodyczy. 

nie bądź nigdy zatroskana. 

Niechaj wdzięcznych wnucząt koło, Niechaj dziadzio mój jedyny 

zawsze widzi Cię wesołą! żyje długo i przyjemnie. 

Niechaj w zdrowiu długie lata Niech mu w szczęściu mkną godziny 

dni Twe płyną w pomyślności. i niech ma pociechę ze mnie. 

Niech Twe chwile radość splata 

pośród wnucząt swych miłości! 

D z i ę k u j e m y  W a m  d z i a d k o w i e .  
B e z  W a s  s m u t n y  b y ł b y  ś w i a t !  

Ż y j  n a m  B a b c i u ,  
ż y j  n a m  D z i a d k u  

C o  n a j m n i e j  d w i e ś c i e  l a t !  

    Jak co roku w Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, dnia                          

21 stycznia 2018 roku odbyła się środowiskowa impreza „Dzień Seniora”. Nasze babcie i 

dziadkowie obejrzeli wspaniałą część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli, uczniów 

i rodziców. W tej imprezie udział miały również dzieci z klas młodszych SP. Dzieci z klasy II b 

SP zaprezentowały spektakl słowno - muzyczny pt. ,,Dziewczynka z zapałkami”. Wykazały się 

talentem aktorskim oraz muzycznym. Piękne stroje i ciekawa scenografia wykonana własnym 

sumptem przez rodziców kl. II b SP / p. Monikę Gałuchę, p. Agnieszkę Szalony , p. Monikę 

Gierlak / dodały uroku przedstawieniu.  Dzieci z klas : 0 a i 0 b  ciekawy ,, Taniec z szarfami” , 

a z kl. II b recytowały wiersze skierowane do babć i dziadków. 
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   26 stycznia zakończyło się I półrocze roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie 
klas I – III włożyli dużo wysiłku i pracy po to, aby uzyskać jak  najlepsze wyniki               
w nauce oraz zachowaniu. 
    Na wyróżnienie zasłużyło 29 dzieci z klas I – III. 

 
OTO ONI – PRYMUSI: 

 

   Klasa I a :                    Klasa I b : 
 Weronika  Adamus                 Laura  Gawrońska                                                                  
Sandra   Depowska                                                      Lena  Gawrońska 
 Amelia  Dziedzic                 Daria  Gieroń                               
Hubert Komza                                                 Kacper   Jodko   
Karolina  Miśta                                             Tomasz  Kocur                           
Szymon  Nyzio            Milena  Płaza                         

                                    Ślęzak Zuzanna 

 Klasa II a :                   Klasa II b : 

 Sandra  Grochmal                                           Julia  Dziedzic 

 Julia  Kwoka                                                    Aleksandra Gierlak 

 Gabriela Jędrzejek                                         Dorian  Gałucha 

 Mateusz  Skoczylas                 Jakub  Leśniowski 

 Oliwia  Stępień                                               Wiktoria Mytych 

 Dawid  Szczepanowski                 Emilia  Pomianek 

                 Eliza  Szalony 

                                                     Kamila  Tomaka  

  Klasa III: 

Jacek  Czachor 

Emilia  Hadyś 

 Weronika  Książek 

 

 

 

 

        GRATULUJEMY WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, KTÓRZY                  

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZNALEŹLI SIĘ NA LIŚCIE 

NAJLEPSZYCH! 
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SUKCESY  UCZNIÓW  KLAS  0 - III  SP  W  TRZCIANIE              
W   KONKURSACH   POZASZKOLNYCH                                                          

W   I   PÓŁROCZU  R. SZK. 2017/2018 

 

   Uczennica   klasy  II b  SP   w   
Trzcianie   została   laureatką  
Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego 
pod hasłem                          ,, Z baśniowego 
kufra ”, którego organizatorem była SP w 

Niedźwiadzie Dolnej pod honorowym 
patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
i burmistrza Ropczyc.                 W konkursie 

wzięło udział 251 szkół z 16 województw. Dostarczono 1250 prac - 
magicznych przedmiotów. Nagrodzono prace 60 uczestników, 
wśród których znalazła się uczennica naszej szkoły - Wiktoria 
Mytych z klasy II b SP. Wykonała ona magiczny przedmiot                        
,, Kwiat paproci ”  na podst. baśni J.I. Kraszewskiego. W dniu                   
6 listopada 2017 roku miało miejsce wręczenie dyplomów                                    
i nagród 60 laureatom konkursu. Gratulujemy Wiktorii Mytych                      
i życzymy dalszych sukcesów. 

      Uczennica klasy 0 b -  Izabela  Zagulska  została laureatką 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,, Bombka 

bożonarodzeniowa ”, którego organizatorem była Szkoła 

Podstawowa im. Jana Kochanowskiego  w Toporzysku. Zadaniem 

uczestników konkursu było wykonanie pracy przestrzennej, 

bożonarodzeniowej bombki nadającej się do zawieszenia. W  dniu 18 

grudnia 2017 roku wyłoniono laureatów w/w konkursu. Gratulujemy 

Izabeli Zagulskiej i życzymy dalszych sukcesów . 
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Zwyczaj pod nazwą „Walentynki” pochodzi od imienia 

świętego Walentego, patrona zakochanych. Zwyczaj ten 

związany jest z przesyłaniem kartek z życzeniami, drobnych 

upominków, serduszek wybranym , bardzo lubianym osobom. 

Święty Walenty poniósł śmierć męczeńską 14 lutego ok. 270 

roku. Był mądrym i pobożnym kapłanem. W imię lojalności 

wobec rzymskiej władzy zmuszono go, aby wyrzekł się 

swoich przekonań. Gdy odmówił, wydano go na tortury, a 

następnie ścięto. Święty Walenty w przeszłości był patronem 

chorych, zwłaszcza epileptyków. Obecnie jest patronem 

zakochanych. 

 

 

 

 

 

 

 

   Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Chrześcijanie w tym dniu biorą udział w Mszy 

Świętej, w czasie której następuje obrzęd poświęcenia i posypania głów popiołem. Jest to 

zewnętrzny znak rozpoczęcia publicznej pokuty, symbol przemijania życia 

człowieka na ziemi. Czterdziestodniowy post jest naśladowaniem Chrystusa, 

który przez czterdzieści dni przygotowywał się do swojej Paschy – 

przejścia przez mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania.  

W Wielkim Poście chrześcijanie podejmują różne 

postanowienia oraz pewne wyrzeczenia, jako pokutę za 

swoje grzechy.  
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•  Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach, jeziorach  
i rzekach! 

 

•  Nie zjeżdżaj z górek  kończących się  drogami ! 

 

•   Nie zjeżdżaj z górek  porośniętych drzewami! 

 

•   Nie jeźdź na łyżwach, trzymając się samochodu! 

 

•   Nie zjeżdżaj z górek  po nieznanych trasach! 

 

•  Uprawiając sporty zimowe ubieraj się ciepło,  

    ale w  lekkie ubiory ! 
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RECEPTA NA BEZPIECZNE, ZDROWE 

FERIE ZIMOWE ! 

Wrzuć do garnka  

rozsądku troszeczkę  

i już nie wejdziesz  

na zamarzniętą rzeczkę. 

Gdy wyobraźni  

trzy łyżki odliczysz 

ominiesz górki   

w pobliżu ulicy.  

Dodając kubek  

rozwagi i miodu,  

nie przypniesz sanek  

do samochodu.  

Wszystko przyprawisz 

szczyptą uwagi, 

a nie rzucisz śnieżką 

w twarz kolegi.  
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Wypij napoju  

dwie filiżanki,  

resztą poczęstuj  

wszystkie koleżanki. 

Przepis wspaniały,  

działa błyskawicznie, 

Bawiąc się świetnie 

 zachowasz 

                     ZDROWIE I ŻYCIE. 
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CZY ZNASZ 

SPORTY ZIMOWE  

Skoki narciarskie 

 

 

Bobslej – zjazd po 
lodowym torze na 

specjalnych sankach 
dla 2 lub 4 

zawodników. 

Biatlon – dwubój 
narciarski: bieg na 
nartach i strzelanie  

z karabinka.  
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Skibob – zjazd na 
specjalnych sankach    

z kierownicą. 
 

Łyżwiarstwo szybkie 
– ściganie się po lodzie 
na specjalnych łyżwach 
zwanych panczenami. 

 

 

Bojery –  
żeglarstwo lodowe. 
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Saneczkarstwo –  
zjazd na saneczkach  

   z góry. 
 

 
      
 
       

 
 
 
 
 
 
Snowboard  
(czyt. snołbord) –               
jazda na jednej, 
specjalnej, szerokiej 
narcie. 

                                                                                      

 

Hokej na lodzie 
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                                       Slalom gigant –  

                                      zjazd z góry  

                                     na nartach, 

   między ustawionymi                                                                                      

bramkami. 

 

 

 

    
Łyżwiarstwo figurowe –     
   piękna jazda                                

                     na łyżwach  

              w rytm muzyki. 
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Hej, na sanki 

koleżanki,   

w nocy srebrny śnieżek spadł!  

A więc z górki na saneczkach, 

aż zaświszcze w uszach wiatr! 

                                  Ach, z tej górki  

                                   na pazurki, 

                                  miło się na sankach mknie! 

                                  Tylko potem trzeba znowu 

                                  pod tę górę ciągnąć je! 
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 CZY   ZNASZ   ODPOWIEDŹ   NA     
PYTANKO ? 

  SÓWKA  INTENSYWNIE  MY ŚLI  I MY ŚLI !  NAD 
NAD CZYM ??? SAM ZOBACZ ! 

1.  Na granicy polsko-czeskiej kogut zniósł jajko. Do kogo należy jajko? 
2.  Wstajesz o godzinie 9.00, kładziesz się spać o godzinie 8.00. Ile godzin śpisz ? 
3.  Ile złotówek jest w tuzinie ? 
4.  Czy we Francji istnieje 22 lipca ? 
5.  Baca ma 17 owiec. Wszystkie oprócz dziewięciu zdechły. Ile owiec zostało ? 
6.  Jesteś pilotem samolotu, w którym leci pięciu pasażerów: trzech Niemców               

i  dwóch Polaków. Kto jest pilotem samolotu ? 
7. W jakim miesiącu kosi się siano ? 
8.  Ile jest palców u dwóch rąk ? 
9.  Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na arkę ? 
10.Długość kota z ogonem wynosi 50 cm. Ile waży kilogram sierści kota? 
11.Wchodzisz do ciemnego pokoju. Na stole stoją dwie lampy: naftowa i gazowa. 

Co najpierw zapalasz ? 
12. Lekarz dał Ci trzy tabletki i kazał brać co 30 minut. Ile trwała kuracja ? 
13. Po stole chodzi dziesięć much. Trzy zostały zabite. Ile much zostało na stole ? 
14. Malarz miał namalować na drzwiach numery 1-100. Ile musiał namalować 

dziewiątek ? 
15. Kiedy było ostatnie spotkanie papieży ? 
16. Na gałęzi siedziało dziesięć wron, trzy zostały zabite. Ile wron zostało na 

gałęzi ? 
17. Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi ? 
18. Po stawie pływają kaczki, jedna za drugą. Ile pływa kaczek ? 
19. Statek ma 50 łokci długości. Ile łokci ma kapitan ? 
20. Jak powiedzie poprawnie: 5-letnie kurczę, czy 5-letni kurczak ? 
21. Który miesiąc ma 28 dni ? 
22. Kij ma dwa końce. Ile końców ma 7,5 kija ? 

(  Odpowiedzi na te trudne pytanka w kolejnym numerze gazetki !!! )  
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DOKOŃCZ RYSUNEK ( ŁĄCZĄC LINIĄ KOLEJNO LICZBY )              
I  POKOLORUJ GO 
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Hahahaha, czyli kącik  
                  humoru   

 1. Jasio mówi do ojca: 
-  Tato, już  nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!  
-  Nie gadaj tyle synu, tylko ciągnij! 

2.  Pani mówi do Jasia:  

-  Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  
-  Koń ciągnie wóz.  
-  Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było 

zdaniem rozkazującym.  
-   Wio! 

3. Bli źniaki wracaj ą ze szkoły i od progu wołaj ą:  
-   Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja 

mama jest najpiękniejsza?".  
Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty 
dostałaś dwa głosy.... 

4. Nauczyciel j ęzyka polskiego pyta si ę uczniów:  
-   Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"?  
-    Wakacje, proszę pani! 
5. Co to znaczy jak kto ś znajdzie 4 podkowy?  
-   To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY „NOWINEK": 
UCZNIOWIE   KL. II B SP W TRZCIANIE 

KOREKTA I DRUK: ELŻBIETA FURMANIAK 

  

  

 

1.   Odszukaj tak ą drog ę od lewego górnego rogu      
      do prawego dolnego, aby ś wędruj ąc po liniach  
      od liczby do liczby dodaj ąc je, uzyskał sum ę 33.  
      Po żadnej linii nie mo żna przej ść dwa razy.  
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        2.  Porównaj  te dwa obrazki.
                        Znajd ź 10 szczegółów, 
3. Odszukaj wszystkie przedmioty na rysunku            którymi si ę one ró żnią. 
    i poł ącz je w pary.  
    Który przedmiot zostanie bez pary?  

 

 

  

 

 

 

4. Rebus 

 

 


