
IV Władza Grudzień, 2018 

Gazetka szkolna  

Szkoła Podstawowa im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 18/19 

Co w numerze? 

 Święto Niepodległości, s. 2  

 Wkrótce święta, s. 3 

 Euroweek, s. 4 - 5 

 Sportowe wieści, s. 5 

 Humor, s. 6 

Grudniowe kalendarium: 

6 grudnia - mikołajki 

21 grudnia - początek astronomicznej 

         zimy 

24 grudnia - Wigilia  

25—26 grudnia - Boże Narodzenie 

31 grudnia - sylwester 



Kto ty jesteś? 

 Polak mały... 

 Dokładnie sto lat temu - 11 listopada 1918 roku - 

nasza ojczyzna odzyskała niepodległość.  Po 123 latach 

niewoli wreszcie mogliśmy cieszyć się wolnym pań-

stwem! 

 Bardzo ważną rolę w tworzeniu wolnej Polski odegrał Józef Piłsudski. 
11 listopada 1918 r. ten wielki patriota, żołnierz i polityk objął władzę 
nad polskim wojskiem. Kilka dni później został Naczelnikiem Państwa, czy-
li najważniejszą osobą w kraju. 
  Piłsudski dowodził też żołnierzami podczas słynnej Bitwy Warszaw-
skiej w 1920 roku. Bitwa została nazwana Cudem nad Wisłą, ponieważ woj-
sko polskie pokonało dużo większą armię rosyjską. 

 11 listopada to wielka data - sym-
bol miłości ojczyzny, walki o wolność, 
symbol wiary i zwycięstwa. My również 
włączyliśmy się w obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości.  
 Uroczysty apel z tej okazji przygo-
towali uczniowie klas IV. W akademii 
aktywnie uczestniczyli również koledzy 
i koleżanki z klas starszych oraz nasi 
nauczyciele.  

 Nasza szkoła przyłączyła się również 
do akcji bicia Rekordu dla Niepodległej. 
Dokładnie o 11.11 zaśpiewaliśmy cztery 
zwrotki  hymnu państwowego. W tym sa-
mym czasie cztery zwrotki Mazurka Dą-
browskiego zabrzmiały w szkołach i przed-
szkolach w  całej Polsce. 



Choinka 

 Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germań-
skich ponad 300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy (a więc 
21 grudnia) zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, so-
sny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 
światła nad ciemnością.  

 

Skarpety nad kominkiem/łóżkiem 

 Zwyczaj ich wieszania pochodzi z Włoch. Św. Mikołaj 
do skarpet grzecznych dzieci wkłada małe upominki, np. czekoladki, 
a dla tych niegrzecznych ma kawałek węgla. 

Legenda mówi, że św. Mikołaj dał trzem biednym  
dziewczynkom do  skarpet trzy złote monety. 

Czy wiesz, że: 

 największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości, 

 najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów 
dolarów, 

 Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym 
świętem na świecie - pierwszym jest Nowy Rok,  

 w 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek cho-
inkowych, 

 kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków, 

 pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu w 1224 ro-
ku.  

 Już wkrótce najpiękniejszy w roku czas - Święta Bożego Narodzenia. 
Znów ubierzemy choinkę, zabrzmią kolędy, a w telewizji poleci kolejna 
część  „Kevina”:)  
 Przygotowaliśmy dla was garść świątecznych ciekawostek. 

  Święty Mikołaj  

 Święty Mikołaj istniał naprawdę! Żył na przełomie III i IV wieku 
i był biskupem Miry w Licji (dzisiejsza Turcja), wsławił się cudami 
oraz pomocą biednym i potrzebującym.  
 Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone 
szaty, to zasługa kampanii reklamowej Coca-Coli z lat dwudziestych 
poprzedniego stulecia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Myra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licja


         Euroweek - po raz trzeci:)  

 Tegoroczny EUROWEEK odbył się w dniach 2 - 6 listopada. W progra-
mie uczestniczyli uczniowie z klas V, VI i VII szkoły podstawowej  
oraz III gimnazjum. Tym razem wyjechaliśmy do malowniczej miejscowości 
Różanka w Kotlinie Kłodzkiej.  

 Już na pierwszych zajęciach zostaliśmy po-
dzieleni na grupy wiekowe - uczniowie młodszych 
klas szkoły podstawowej i starsi (klasy VII i gim-
nazjum). Każda z grup pracowała oddzielnie. 
 Wolontariusze, z którymi mieliśmy zajęcia, 
byli bardzo mili, sympatyczni i niesamowicie po-
mysłowi. Przyjechali z różnych krajów: Greta 
z Armenii, Alok z Indii, Rodrigo z Meksyku, Ale-
handro z Kolumbii oraz wolontariusz z Wietnamu, 
którego nazwaliśmy Tinky-Winky,  

 Nasz dzień  był w całości wypełniony. 
Codziennie wstawaliśmy o 7.00. O godzinie 
8.00 szliśmy na śniadanie, po którym spotykali-
śmy się w salach z wolontariuszami. Zaczynały 
się zajęcia, które trwały aż do obiadu. Obo-
wiązkowym językiem, którym się posługiwali-
śmy, był oczywiście język angielski!  
 Na zajęciach poznawaliśmy kraje, z któ-
rych pochodzili wolontariusze. Robiliśmy pla-
katy, w których przedstawialiśmy najważniej-
sze informacje o wskazanym państwie: położe-
nie, flagę, ludność, potrawy itp. Natomiast mu-
zykę, taniec i narodowy strój musieliśmy zapre-
zentować.  
 Najczęściej wykorzystywanym rekwizy-
tem były niebieskie koce ściągane z naszych 
łóżek:) 



Lionel Andrés Messi Cuccittini  

 13 listopada 2018 r. w naszej szkole odby-
ły się rozgrywki piłki ręcznej. W zawodach ry-
walizowali chłopcy oraz dziewczęta. Wystąpiły 
drużyny: SP Lututów, SP Wieruszów oraz SP 
Czastary. 

Choć mecze były bardzo zacięte, na szczęście 
nikt nie odniósł poważnej kontuzji:) 

 

 

Wyniki - chłopcy:  

I miejsce - SP Wieruszów 

II miejsce - SP Lututów 

III miejsce - SP Czastary 

 Ten słynny argentyński piłkarz urodził się 
24 czerwca 1987 w Rosario. Występuje na pozycji 
pomocnika lub napastnika w hiszpańskim klubie 
FC Barcelona, którego jest kapitanem oraz w re-
prezentacji Argentyny, której także jest kapita-
nem.  

 W wieku 21 lat Messi otrzymał nominację 
do nagrody Złotej Piłki i tytułu Piłkarza Roku FI-
FA. W 2011 roku zdobył 
tytuł Piłkarza Roku w Eu-
ropie według UEFA .W 
2005 roku Messi z sześcio-
ma golami na koncie został 
królem strzelców Młodzie-
żowych Mistrzostw Świa-
ta. W 2006 roku został naj-
młodszym Argentyńczy-
kiem, który zagrał na mi-
strzostwach świata, a rok 
później doszedł z kadrą do finału Copa América.  

Sportowe wieści 

Wyniki - dziewczęta: 

I miejsce - SP Lututów 

II miejsce - SP Wieruszów 

III miejsce - SP Czastary 

 Do każdego występu trzeba było się 
odpowiednio przygotować… W tej dzie-
dzinie niezastąpione były nasze panie:) 
 
 Oczywiście Euroweek to nie tylko 
zajęcia. Wieczorem  odbywały się dysko-
teki, na których didżejem był nasz kolega 
z gimnazjum - Wojtek. Chodziliśmy też 
na spacery, udało nam się nawet zdobyć 
dość sporą górkę. 

 To, co dobre, jed-
nak szybko się kończy… 
Po pięciu wspaniałych 
dniach nadszedł czas, by 
wrócić do domu. Pozo-
stały piękne wspomnie-
nia, nowe przyjaźnie  
i niezliczona ilość an-
gielskich słówek:) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosario
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomocnik_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napastnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Argentyny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Argentyny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitan_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitan_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_Pi%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz_Roku_FIFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82karz_Roku_FIFA
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C5%82karz_Roku_w_Europie_UEFA&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C5%82karz_Roku_w_Europie_UEFA&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_U-20_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_U-20_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_U-20_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2007


Jasio mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałbym ci coś kupić pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matema-
tyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
 

Przedszkolak pyta kolegę:  
 - Co dostałeś na gwiazdkę?  
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 
złotówkę!  
- W jaki sposób?  
-Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

- Powiedz, tato, czym się zajmował Józef? 
- Był cieślą i budował domy. 
- A Maryja, co robiła? 
- Była w domu i opiekowała się Jezusem. 
- To dlaczego dali go do żłóbka? 

Tata pyta Jasia: 
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa 
komplety kolejki elektrycznej? 
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu, tato... 

Dwa karpie oglądają program telewizyjny „Ryba na każ-
dym stole”. Gdy prowadzący audycję pokazuje telewidzom 
jak usmażyć karpia w piekarniku, jedna z ryb mówi: 
– Wyłącz natychmiast ten telewizor. Ostatnio pokazują za 
dużo przemocy! 

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