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Przyniesie Wam zdrowie, radość, pomyślność i
spełnienie wszystkich marzeń!
  Redakcja ŻYCIA TRZYNASTKI

Z ŻYCIA SZKOŁY
KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

Czas przygotowań do świąt już trwa. My też w naszej szkole
podjęliśmy liczne zadania, które przybliżają nas do tego
upragnionego święta.
16 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne
dla uczniów i rodziców. Uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby
świąteczne. Powstałe wtedy prace oraz  późniejsze, wykonane
przez dzieci oraz wychowawców świetlicy, wzbogaciły stoiska
kiermaszu bożonarodzeniowego, który potrwa do 22 grudnia.
Możemy pochwalić się: stroikami świątecznymi, kartkami
okolicznościowymi, bombkami, pomysłowymi choinkami z
makaronu i masy solnej oraz innymi atrakcjami. Serdecznie
zapraszamy!

Szkolny

roku!

kiermasz
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SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
21 listopada w Światowy Dzień
Życzliwości odbyło się kolejne spotkanie
czytelnicze w ramach programu
edukacyjnego „Czytające szkoły”.
Uczniowie klasy szóstej przeczytali swoim
młodszym kolegom i koleżankom
opowiadania: „Franklin pomaga koledze” i
„Franklin i nowy przyjaciel”. Kto czyta

Czytająca

NASZ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE
EDUKACJI FILMOWEJ

22 listopada uczniowie klas I – III oraz IV –
VI wzięli udział w multimedialnej lekcji w
ramach projektu „Lekcja w kinie”.
Tegoroczne spotkanie dla młodszych uczniów
zatytułowane było: „I kto to mówi? Czyli jak powstaje
dubbing!” Podczas lekcji dzieci dowiedziały się, czym
jest dubbing filmowy. Odkryły, na czym polega praca
aktorów w studiu dubbingowymi. Natomiast uczniowie
klas starszych poznali tajniki sztuki filmowej, a
dokładniej elementy tworzenia efektów specjalnych.

Lekcja w

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka
już za nami…
23 listopada na zabawie andrzejkowej bawiła
się cała społeczność szkolna. Nie zabrakło
również wróżb przygotowanych przez
uczniów naszej szkoły.

Zabawa Lanie

żyje wielokrotnie...

szkoła

kinie

andrzejkowa wosku
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INNY A JEDNAK TAKI SAM…
24 listopada w naszej szkole odbyły się
zajęcia warsztatowe na temat tolerancji.
Przeprowadziły je pracownice Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Uczniowie po obejrzeniu filmu, wspólnych
ćwiczeniach i pracach w grupie zrozumieli
znaczenie słowa TOLERANCJA.
Uświadomili sobie jakie są konsekwencje jej
braku.

MIKOŁAJ KRĄŻYŁ DZIŚ
PO ŚWIECIE…
Tradycyjnie  jak co roku 6
grudnia do naszej szkoły
zawitał Mikołaj.
Tym razem święty przybył ze
swoją pomocnicą - Elfem. Tę
niezwykłą uroczystość
urozmaicił także występ
uczniów klasy 6 oraz 3b.
Wszystkie dzieci na
zakończenie tego
magicznego spotkania
otrzymały słodką
niespodziankę ufundowaną
przez Radę Rodziców.

  CIEKAWE ZAWODY NASZYCH RODZICÓW –
SPOTKANIE Z FLORYSTKĄ
7 grudnia uczniów klasy piątej odwiedziła florystka -
pani Anna Adamska. Uczniowie mogli dowiedzieć się
czym zajmuje się florysta, a także zobaczyć jak pracuje i
jakich narzędzi używa.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia,
mama Konrada  pokazała, jak wykonać przepiękne kolorowe
stroiki. Uczniowie wykonywali także swoje ozdoby
świąteczne pod czujnym okiem fachowca. Na zakończenie
spotkania uczniowie oraz pani dyrektor otrzymali efektowne
stroiki świąteczne.

Spotkanie

Lekcja

Tworzymy

mikołajkowe

tolerancji

stroiki



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻYCIE TRZYNASTKI

SZLACHETNA PACZKA
8 grudnia w naszej szkole zakończyła się akcja zbierania darów na Szlachetną Paczkę.
9 grudnia wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do rodziny Pana
Krzysztofa i przekazali zebrane dary. Były to żywność, środki chemiczne, artykuły
gospodarstwa domowego, odzież oraz oczywiście zabawki i słodycze dla dzieci. Dzięki
wsparciu darczyńców udało się pozyskać szczególny i główny prezent, którym jest nowe
łóżko piętrowe.
Wszystkim osobom, które wsparły akcję serdecznie DZIĘKUJEMY!

Młoda

KONKURS MUZYCZNY

Sukces naszych uczennic - Cecyliada
2017
Główną nagrodę – statuetkę „Klucz do
Muzyki Świętej Cecylii” otrzymali: w kategorii
schole parafialne – „Promyki” z parafii
pw.Świętej Rodziny (dziewczynki z klasy 4)
Wyróżnienie otrzymała - Zuzanna Banasiak
uczennica klasy V. 

Odkrywamy

Uzdolnione

NASZE TALENTY
MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY PLASTYCZNE
„Na straży bezpieczeństwa” - Julia Kaczmarek zajęła w nim
III miejsce wśród uczniów kl. IV, a Aleksandra Lisiak II
miejsce z klas V.
Konkurs Plastyczny promujący ideę wolontariatu - Laura
Pałasz zajęła II miejsca w kategorii klas IV - VII.
„Moja droga do szkoły” to konkurs organizowany przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Praca
plastyczna Laury została zakwalifikowana do etapu
finałowego!

artystka

talenty...

plastycznie
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POZNAJ SWOJEGO BELFRA  
Wywiad z panią Aleksandrą Baranowicz, nauczycielką języka angielskiego.

1. Czy lubi pani Święta Bożego Narodzenia, a jeżeli tak, to co w nich najbardziej?
Odp.: Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia i co roku wytrwale na nie czekam. Uwielbiam ich atmosferę,
spokój i oczywiście prezenty, które mogę dostawać i dawać innym. Chciałabym, aby te święta były częściej niż
raz w roku, bo są one magiczne.

2. Czy ma pani jakieś miłe wspomnienia związane ze świętami, jeżeli tak, to jakie?
Odp.: Miłe wspomnienia... Mam ich bardzo dużo. Jednym z najmilszych wspomnień jest coroczne ubieranie
choinki. Uwielbiam patrzeć na drzewko świąteczne, na którym są powieszone kolorowe bombki, błyszczące
łańcuchy i wesoło migające światełka. Bardzo lubię, kiedy pada śnieg i wszystko wokoło jest białe, uwielbiam też
lepić bałwany.

3. Czy pamięta pani ten moment, kiedy przestała wierzyć w świętego Mikołaja?
Odp.: Tego momentu niestety nie pamiętam, ale wiem, że kiedyś w niego wierzyłam, to było bardzo dawno temu.
Ale kto powiedział, że przestałam w niego wierzyć?

4. Jaka jest pani ulubiona kolęda i dlaczego pani ją lubi?
Odp.: Moją ulubioną kolędą jest „Cicha Noc”, czyli po angielsku „Silent Night”. Ogólnie lubię jej nastrój, emocje,
kiedy ją śpiewam. 

5. Jaka jest pani ulubiona potrawa wigilijna i dlaczego?
Odp.: Nie wiem czy znacie taką potrawę o nazwie kutia, popularną na wschodzie Polski? Jest zrobiona z
pszenicy, maku, miodu oraz bakalii: różnorakich orzechów i rodzynek. Ta potrawa jest przyrządzana na słodko.
Bardzo ją lubię i nie wyobrażam sobie świąt bez niej.

6. Jaki był pani najgorszy prezent, który dostała na święta?
Odp.: Nie było takiej sytuacji, żebym nie cieszyła się z prezentu. Podobał mi się każdy prezent jaki dostałam na
święta.�

7. Ma pani swoją ulubioną tradycję świąteczną?
Odp.: Mam ich kilka np.: dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń. Uwielbiam składać życzenia innym,
sprawia mi to wielką radość.

Wywiad przeprowadziły: uczennice klasy 5 – Daria Muszyńska, Aleksandra Lisiak.

Thank you
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 Ciekawostki
ŚWIĘTY MIKOŁAJ ORAZ JEGO HISTORIA

Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z czerwonym
strojem i czapką oraz prezentami.
na wielkich saniach zaprzęgniętych przez renifery.
Taki obraz świętego Mikołaja to nic innego jak fałszywa
kreacja, którą stworzyła popkultura i branża handlowa.
Prawda jest taka że, Mikołaj był zupełnie normalnym
człowiekiem. Urodzony w Patarze na terenie obecnej
Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był
bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o
tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi
ludźmi.Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z
mieszkańców jego rodzinnego miasta popadł w biedę.
Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie
mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez
okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed
biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych
jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz.  Niestety
zmarł 6 grudnia, ale dokładny rok jego śmierci nie jest
znany. Z osobą biskupa związanych jest wiele legend,
był on patronem żeglarzy i podróżników. Święty jest
także uznawany za opiekuna dzieci, studentów,
kupców i piekarzy

Zielona

Święty

        TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
Najważniejsze symbole Bożego
Narodzenia
·  Pierwsza gwiazdka
·  Pięknie przystrojona choinka
·  Opłatek
·  Sianko pod obrusem 
PASTERKA – tradycyjna msza
odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia.
Symbolizuje czuwanie pasterzy przy
żłobie Jezusa.  Jest najważniejszym
momentem w czasie Świąt Bożego
Narodzenia.

choinka

Mikołaj



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 12/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL ŻYCIE TRZYNASTKI

Gotuj z nami
PRZEPIS NA PIERNIKI

Składniki:
4  szklanki mąki pszennej
1,5 szklanki cukru
3 łyżeczki sody oczyszczonej
3 łyżeczki kakao naturalnego
3 łyżeczki przyprawy do piernika
5 łyżeczek dżemu śliwkowego
3 szklanki mleka
1 szklanka oleju

Przygotowanie:
1.  W dużej misce wymieszaj: mąkę, cukier, sodę,
kakao, przyprawę do piernika.
2.  Dodaj mleko, olej i wszystko zmiksuj.
3.  Do masy dodaj dżem śliwkowy,
4. Miksuj do uzyskania gładkiej masy.
5. Przygotowaną masę wylej na blachę  wyłożoną
papierem do pieczenia. Piecz ok. 50 minut, w
piekarniku nagrzanym do 1800.
                  Smacznego!

KĄCIK MODOWY
Obecnie w modzie są sztuczne, pastelowe futra i aksamitne suknie, które można założyć  np. na sylwestra.  W
tym roku znowu modne są śniegowce. Fashionistki uwielbiają zimowy model Noweles od Isabel Marant. Od
trzech sezonów są to najmodniejsze zimowe buty i na razie nie widać potencjalnego następcy.
 

Młodzi redaktorzy: Oliwia,
Sara, Klaudia i Karina z
klasy 6 oraz Daria i Ola z
klasy 5.
Opiekunowie: Katarzyna
Dudkiewicz, Marlena
Woda.

kto przygotował

Humor
Polonista pyta Kazia:
- Kaziu, jaki to czas – wszystkie dzieci śpią?
- Noc, panie profesorze!
………………………………………………………………
Jaś odmienia rzeczownik „kot” przez przypadki:
-  Mianownik: kot.
-  Dopełniacz: kota.
-  Celownik: kotu.
-  Wołacz: kici, kici.
………………………………………………………………
Dwóch kolegów siedzi w kinie - pierwszy mówi:
- Podobał Ci się film?
- Nie.
- To czego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.
……………………………………………………………..
Pająk pyta pająka:
- W co grasz?
- W motylki - odpowiada drugi.
- A skąd masz? - pyta pierwszy.
- Z sieci sobie ściągnąłem.

Karnawałowe

Nieśmiertelne Cieplutkie

sukienki

śniegowce futerka
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