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CZEŚĆ!
Nie było nas dwa lata i wracamy z powrotem! Pewnie o nas zapomnieliście  - już
wyjaśniam, co to jest „Luzik”. Jest to gazetka szkolna, w której będziecie mogli
znaleźć ciekawe artykuły dotyczące naszej szkoły, rożne wywiady, żarciki, krzyżówki i
wiele innych atrakcji. Gazetka pisana jest przez nas - uczniów. „Luzik” będzie
wydawany raz na dwa miesiące, a to jest edycja świąteczna! Od razu chcemy Wam
złożyć świąteczne życzenia:
Szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i
sukcesów w nadchodzącym nowym roku 2020 życzy:  
Redakcja gazetki szkolnej „Luzik”.
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WYWIADY
„Marzę o magicznej różdżce” - wywiad z Panią Beatą Walas–
Gamrot na temat tradycji świątecznych

- Jak spędza Pani święta?

Święta spędzam zwyczajnie, tak jak każdy: ubieranie choinki, pieczenie pierniczków, a przede
wszystkim spędzam czas z rodziną.

-Jakie tradycje świąteczne pielęgnuje Pani w swoim domu?

Tradycje, tak jak już wcześniej wspomniałam, to ubieranie choinki, pieczenie pierniczków, łamanie się
opłatkiem, dwanaście dań na stole i, oczywiście, Pasterka.

- Czy marzy Pani o jakimś specjalnym prezencie świątecznym?

Najbardziej chciałabym mieć taką magiczną różdżkę, żebym mogła nią czarować, wyczarowałabym
porządek w całym domu, tak, żebym nie musiała nic na Święta przygotowywać i mieć zawsze porządek
w domu.

- Dziękujemy za rozmowę.

Angelika Szwala, Aleksadra Dąbrowska, kl. VIII

Z ŻYCIA SZKOŁY
Niebieski Dzień Praw Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
uczniowie szkolnego klubu wolontariatu zorganizowali
zabawę. Polegała ona na szukaniu po górnym i
dolnym korytarzu pochowanych karteczek z logiem
UNICEF. Na ich odwrocie były różne pytania
dotyczące praw dziecka. Uczniowie na przerwach
szukali karteczek, a potem próbowali odnaleźć
odpowiedzi na plakatach rozwieszonych po szkole.
Gdy już znaleźli odpowiedź, podchodzili do stoiska,
przy którym stali wolontariusze. Jeżeli odpowiedzieli
na pytanie dobrze, to dostawali cukierka i niebieski
balon. Wszyscy uczniowie czynnie brali udział w tej
edukującej zabawie. Było dużo zabawy i na pewno
wszystkie dzieci poznały dobrze swoje prawa.

Laura Maślanka, kl. VII

UNICEF SP w Żegiestowie
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Opowiadania świąteczne

Rudolf i śnieżna zagadka

Pewnej śnieżnej nocy Rudolf siedział w stajni, był chory. Mikołaj nie mógł roznosić prezentów. Sanie Mikołaja
były brudne, elfy zaczęły je myć i ogrzewać renifery. 
Nagle, jakiś mężczyzna przyszedł do Mikołaja. Mikołaj zapytał, co on robi w dalekiej Laponii. 
- Przyszedłem do ciebie z listem od mojej córki. Proszę. - odpowiedział nieznajomy.
Mikołaj otworzył list od pana. W liście było napisane:
“Święty Mikołaju!
Wiem, że roznoszenie prezentów i przeciskanie się przez ciasne kominy to duży trud, ale proszę Cię tylko o
jeden prezent - o choinkę, bo zawsze Święta są magiczne. A gdy usiądziemy przy stole wigilijnym, nic mi już nie
trzeba. Wesołych Świąt, Mikołaju!”
Mikołaj był tak wzruszony, że powiedział elfom, żeby znalazły największą choinkę i żeby ją udekorowały.
Mikołaj poszedł do Rudolfa przeczytać mu list, po przeczytaniu Rudolf od razu wyzdrowiał. 
Mikołaj wsiadł do sań i odleciał z Laponii. Gdy dotarł do dziewczynki z listu, swoją długą brodą przewrócił
szklankę z mlekiem, dziewczynka się obudziła i zobaczyła Mikołaja. To było pierwsze dziecko, które go
zobaczyło, ale nagle Mikołaj zaczął uciekać przez komin i to było ostatni raz, nikt później nie widział go, ale
wciąż roznosi prezenty. 
A wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 
Wiktoria Marczyk, kl. IV

Spotkanie z Mikołajem

W pewnym miasteczku mieszkał Maciek. Był bardzo
radosnym chłopcem. Kiedyś mama opowiadała mu o
świętym Mikołaju. Opowiadała, że Mikołaj jedzie na
swych czerwonych saniach ciągniętych po śniegu
przez Rudolfa i inne renifery. Mikołaj miał długą
brodę, czerwony płaszcz, duży brzuch oraz czerwoną
czapkę zakończoną pomponem. Maciek z
niecierpliwością słuchał i wyobrażał sobie tego
mężczyznę. 
Gdy śnieg zasypał okolicę, nadeszła oczekiwana noc.
Maciek postanowił przekonać się na własne oczy, czy
Mikołaj wygląda tak, jak mama opowiadała. Gdy
wszyscy spali, wstał ze swojego łóżka i usiadł na
kanapie obok choinki. Chłopczyk tak długo czekał, aż
zasnął. Wtem przez komin wpadł Święty Mikołaj z
elfami. Pod choinką zostawił wymarzone prezenty, a
Maciek obudził się, wyjrzał przez okno i zobaczył
odlatującego do Laponii Mikołaja. Maciek obudził
wszystkich, opowiedział, co widział, ale chyba nikt mu
nie uwierzył. 
I tak co roku Maciek czekał na Mikołaja.

Święta
Rys. Agnieszka Skalniak, kl.
VIII
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POLECAJKI LEKTUROWE
Artystyczna zachęta do lektury

Uczniowie klas IV i V,
zainspirowani lekturami, stworzyli
niezwykłe dzieła artystyczne. 

Na pierwszym zdjęciu widnieje
szalony pan Kleks, stworzony z
papieru i tektury, którego autorem
jest Kacper Bołoz z klasy IV. 

Drugie zdjęcie przedstawia
makietę placu bitwy, o której więcej
możecie przeczytać w książce
Ferenca Molnara "Chłopcy z placu
broni".  Makietę stworzyła Oliwia
Maślanka z klasy V. 

Zachęcamy do czytania książek,
które otwierają drogę do
cudownego świata fantazji. 

Akademia pana Kleksa Pan Kleks
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UŚMIECHNIJ SIĘ!
Bomb/k/a śmiechu (przyg. Adrian Rusnak, kl. VII)
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 TRENING UMYSŁU
Świąteczne zagadki (przygotowała: Beata Chryczyk, kl. VIII)
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Zabawa andrzejkowa.

28 listopada mieliśmy w szkole zabawę andrzejkową. Bawiliśmy się bardzo dobrze. Były
wróżby, tańce, a pod koniec zabawy wybraliśmy króla i królową balu. Oto kilka zdjęć z tej
imprezy.

Łukasz Wróbel i Jakub Fabiś z kl. VII

Zabawa andrzejkowa zabawa andrzejkowa

Zabawa andrzejkowa Zabawa andrzejkowa

Jakub Fabiś Jakub Fabiś

Jakub Fabiś Jakub Fabiś
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To już koniec tego numeru. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i chętnie będziecie chcieli nas czytać.
Gazetkę przygotowali dla Was:

Redaktorzy:

Wiktoria Marczyk, kl. IV
Oliwia Maślanka, kl. V
Laura Maślanka, kl. VII
Adrian Rusnak, kl. VII
Łukasz Wróbel, kl. VII
Jakub Fabiś, kl. VII
Beata Chryczyk, kl. VIII
Agnieszka Skalniak
Angelika Szwala, kl. VIII
Aleksandra Dąbrowska, kl. VIII

Opiekunowie:

p. Beata Bagnicka
p. Agnieszka Pawlik-Janica
'

DOŁĄCZ DO NAS!
Jeżeli lubisz pisać, fotografować lub rysować, masz ciekawe pasje lub chciałbyś się czymś podzielić ze
światem - możesz zgłosić się do jednej z pań opiekunek i razem z nami przygotować kolejny numer
"Luzika". 

Do zobaczenia!
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