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NASZA SZKOŁA 
JUŻ GOTOWA NA ŚWĘTA!

Nasza szkoła, jak co roku,
z niecierpliwością czeka na
Boże Narodzenie. Już się
wystroiła: założyła na drzwi
wieńce adwentowe, ubrała
choinki, przystroiła okna
i korytarze dekoracjami.
Może jeszcze tu i ówdzie
coś poprawi czy doda, ale
już czuć tę magiczną
atmosferę Wigilii: radość,
podekscytowanie i ciepło.
Zapraszamy na fotoreportaż
przedstawiający naszą
szkołę w ten wyjątkowy,
świąteczny czas. 

c.d. na str. 2

Stroik

W tym roku, uczniowie
naszej szkoły będą brali
udział w Ogólnopolskim
Programie Edukacyjnym
„Trzymaj Formę!”.
Program
współorganizowany jest
przez Główny Inspektorat
Sanitarny. 
Celem Programu  „Trzymaj
Formę!” jest edukacja
w zakresie trwałego
kształtowania
prozdrowotnych nawyków...

c.d. na str. 6 
Uczniowie klasy Ia

.

...wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji
i obsługi oraz uczniom i ich

rodzinom – wspaniałych
świąt Bożego Narodzenia:
cudownej i pełnej ciepła

atmosfery przy wigilijnym
stole, za oknem śniegu

i mrozu, a w nadchodzącym
Nowym Roku dużo zdrowia

i spełnienia marzeń.
Redakcja 

"NEWSÓW Melchiora"

Życzymy...Trzymaj formę!
DM

DCz
DM
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NASZA SZKOŁA
JUŻ GOTOWA NA ŚWĘTA!

Choinka w sali nr 51

Już od 6 grudnia
uczniowie
i wychowawcy klas
rozpoczęli
świątecznie
dekorowanie
pracowni w choinki,
girlandy, śnieżynki 

i kolorowe światełka,
tak by przed
i podczas wigilii
klasowych poczuć
atmosferę Bożego
Narodzenia. 
O wystrój korytarzy
szkolnych zadbała,

jak zwykle, p. Anna
Sztekmiler i uczniowie
z koła plastycznego,
a szkolną choinkę na
parterze ubrał
samorząd uczniowski.
Dzięki temu ten
ostatni w tym roku

wspólnie spędzony
tydzień na pewno
będzie wyjątkowy. 

RED

Magda i Blanka z kl. VIIc

.

Jak co roku, tak 
i w tym, szkolne koło
Caritas, działające pod
opieką pani Heleny
Surmy, zorganizowało
sprzedaż świec
Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. 
Duża świeca
kosztowała 12 zł, a
mała 6 zł. Rozeszły się
wszystkie w kilka dni.
Świece zapłoną na
wigilijnych stołach

już 28. raz, bo to od
ponad ćwierć wieku
sprzedawane są po to,
by uzbierać pieniądze
na wakacyjny
wypoczynek, posiłki,
stypendia i leczenie
oraz rehabilitację dla
najbardziej
potrzebujących dzieci. 
Jeśli kupiłeś świecę,
spełniłeś dobry
uczynek.

RED

Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom 

już 28. raz!

.

.

Sala nr 40 klasy IVb

.

DM
DM

http://wigilijnedzielo.caritas.pl/DM
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Z racji tego, że 
w naszej szkole jest
sporo osób
pochodzących
z Ukrainy, w tym
numerze „Newsów
Melchiora” przyjrzymy
się bliżej zwyczajom
świątecznym w tym
kraju.
Święta Bożego
Narodzenia trwają na
Ukrainie aż 13 dni i są
obchodzone później
niż u nas – w styczniu.
Pomimo tej różnicy
przebieg świąt jest
podobny do tych
w Polsce. Rodziny, gdy
zabłyśnie pierwsza
gwiazdka, siadają do
stołu, jedząc m.in.
barszcz i kutię (danie 
z pszenicy, bakalii,
miodu i maku).
Po skończonej
wieczerzy

obowiązkowym
elementem obchodów
jest kolędowanie.
Wykonywane
w domach, lecz także
na świeżym powietrzu,
podczas koncertów.
Często po domach
chodzą grupy
kolędników, które
występują dla
mieszkańców.
Jak widać, mimo
odległości, mamy wiele
wspólnych tradycji
i podobieństw na tle
narodowym. Warto
interesować się tym
tematem – może stać
się pretekstem do
rozmowy z naszymi
zagranicznymi
znajomymi.
Blanka Niewiadomska

BOŻE NARODZENIE PO UKRAIŃSKU

Ciasto piernikowe

Pierniczki na blasze

Wraz ze zbliżającymi
się Świętami Bożego
Narodzenia razem
z moją
mamą wchodzimy do
kuchni i spędzamy ten
czas, wspólnie gotując
świąteczne dania.
Najbardziej lubię
piec słodkości. Dziś
polecam Wam
ciasteczka 
piernikowe z lukrem.
Składniki:
- 1 jajko
- łyżeczka proszku do
pieczenia 
- 150 ml miodu
- 100 g masła
- 300 g mąki
pszennej plus do
posypywania
przy wałkowaniu ciasta

- cukier
wanilinowy, przyprawy
do piernika (cynamon,
kardamon, imbir)
- lukier - szklanka
cukru pudru, 3
łyżki cytryny
(podgrzać na wolnym
ogniu).
Piec 270 stopni góra
dół do 10 min. 
Udekorować, jak się
chce - ja lubię tylko
lukrem.

Ola Zapart

Świąteczne 
pieczenie!

Czas na
świąteczną

kawę

Kawa jest prosta 
w przyrządzeniu 
i bardzo aromatyczna. 
Należy do kubka
wsypać czubatą
łyżeczkę kawy
mielonej, dodać do niej
startą skórkę
mandarynki, szczyptę
cynamonu, jeden
goździk i wszystko
zalać wrzącą wodą.
Następnie pozostawić
do zaparzenia 
i przefiltrować (lub nie).
Na koniec dodać
łyżeczkę cukru.

Świąteczna kawa

Ola Zapart

Ola Zapart

DM
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Najpiękniejsze
pracownie wybrane!

Na prezent pod choinę
polecamy niezawodną
serię „Magiczne
drzewo” A. Maleszki, 
konkretnie 8. część tej
serii – „Inwazję”.
Tym razem
bohaterowie: Alik,
Idalia, Budyń i inni
muszą stawić czoła
prawdziwej inwazji.
Podczas imprezy,
urodzinowej
niespodzianki dla Ailka
Olbrzymy ze Świata
ogromnych przybyły do
miasta. Olbrzymy
pojawiły się dzięki
magicznemu
przedmiotowi, który
uśpił wszystkich
mieszkańców.
Bohaterowie muszą
samotnie walczyć 

z ogromnymi
żołnierzami i wielkim
Gigunem. Pomóc
w walce mają im
drewniany łuk i strzały
o niezwykłej mocy.
Wygrają, jeśli użyją ich
we właściwy sposób...
Jak poradzą sobie
z Olbrzymami? Jak
ukryją przed ludźmi
giganta większego niż
dom? Co zrobią
bohaterowie, aby
pozbyć się ogromnych
stworzeń z ziemskiego
świata? Dowiecie się,
czytając „Inwazję”. 
Po raz kolejny
polecam!

Gabryś Samuła
.

"Inwazja" pod choinkę

W dniu 15 listopada
br. komisja
w składzie: 
p. Anna Sztekmiler,
p. Hanna Majkowska-
Pilarz oraz 
uczennice
reprezentujące
Samorząd
Uczniowski
rozstrzygnęła
wcześniej ogłoszony
konkurs na najlepiej
udekorowaną
w barwy narodowe
pracownię. 
Największe wrażenie
na oceniających
zrobiły 3 sale
lekcyjne, które były
udekorowane
adekwatnie do
tematu, estetycznie
i patriotycznie.
Podobały

się również dzieciom
z naszej szkoły.

I MIEJSCE –
KLASA 7C
II MIEJSCE –
KLASA 8B
III MIEJSCE –
KLASA 6A
Gratulujemy uczniom
tych klas
i dziękujemy za
zaangażowanie
i poważne
potraktowanie tak
ważnego święta dla
wszystkich Polaków,
jakim jest Narodowe
Święto
Niepodległości.

Ze strony 
www szkoły

Sala 51 - kl. VIIIc

Sala 54 - kl. VIa

Oliwier Morawski i Filip Jóźwiak: Ile lat Pan
wykonuje zawód nauczyciela?
Pan Dariusz Włodarczyk: 10 lat.
OM i FJ: Dlaczego wybrał Pan ten zawód, a nie
inny?
DW: Bo lubię go wykonywać.
OM i FJ: Co najbardziej lubi Pan w naszej
szkole?
DW: Uczniów.
OM i FJ: Jakie jest Pana hobby i dlaczego takie?
DW: Sport i podróże, dlatego że lubię spędzać
aktywnie czas.
OM i FJ: Lubi Pan zimę, dlaczego?
DW: Bardzo lubię zimę, dlatego że lubię biały
widok za oknem.
OM i FJ: A Boże Narodzenie?
DW: Jak każdy.
OM i FJ: Co konkretnie lubi Pan w tych
świętach?
DW: Spotkania z rodziną.
OM i FJ: Czym różnią się święta Bożego
Narodzenia w Polsce oraz w Anglii i w USA?
DW: Niezależnie od kraju, z jakiego pochodzimy i
spędzamy święta, najważniejsze wartości
pozostawiają niezmienne, dlatego najważniejsze
jest to, nie gdzie spędzamy święta, tylko z kim.
OM i FJ: Czy Pan chciałby się przeprowadzić za
granicę, np. do USA?
DW: Nigdy nie chciałem się przeprowadzać.
OM i FJ: Co Pan chciałby powiedzieć uczniom
naszej szkoły?
DW: Zdrowych, spokojnych świąt.
OM i FJ: Dziękujemy za wyrozumiałość
i wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego
Narodzenia.

Oliwier Morawski 
i Filip Jóźwiak

"Lubię spędzać aktywnie czas" 
– wywiad z Panem Dariuszem

Włodarczykiem, nauczycielem języka
angielskiego

https://czytamimowiepopolsku.com/

DM

DM
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Może zamiast
„Kevina samego w
domu” skusicie się na
inny świąteczny film?
Proponujemy Wam
w tym numerze
„Kronikę świąteczną”.
O czym opowiada?
Była sobie dwójka
dzieci, które nie miały
taty, ponieważ

zginął w samym
środku pożaru. Miały
mamę, która
pracowała w szpitalu
i czasami musiała
wyjść wieczorem.
Pewnego razu
dzieciaki spotkały
Świętego Mikołaja.
Wskoczyły do jego
sań właśnie

wtedy, gdy Mikołaj
wskakiwał przez
komin do kolejnego
domu, by podrzucić
podarki. W pewnym
momencie świętemu
się skończyły
prezenty, które miał
dać w tym mieście
i wrzucił worek do

sań, a następnie
odleciał do Chicago.
Kate było zimno
i powiedziała to na
głos, a Mikołajowi,
który o niczym nie
wiedział, tak się
wystraszył, że aż te
osiem reniferów się
odczepiło i Mikołaj
razem z Kate i jej
bratem spadli na dół.

Więcej nie zdradzam.
Jeśli ktoś chce znać
dalszy ciąg, to może
obejrzeć na Netflixie.

Iga Chruścielewska,
Nadia Sokalska

"Kronika świąteczna" 
do obejrzenia

Zima, czas kolędSzkolne kolędowanie

24 grudnia przy
wieczerzy wigilijnej
śpiewa się kolędy. Na
początek wyjaśnię, co
to jest kolęda i czym
różni się od piosenki
świątecznej.
Kolęda to nic innego
niż radosna pieśń
bożonarodzeniowa
o tematyce religijnej,
a piosenka świąteczna
ma bardziej świecki
charakter. W tym
świątecznym numerze

polecamy Wam dwie
płyty: polskie „Kolędy
i pastorałki” oraz
„Christmas Hits”. To
sprawdzone prezenty
z klasycznymi,
najbardziej znanymi
wykonaniami
ulubionych utworów
bożonarodzeniowych
tych polskich i tych
angielskich (w tym
jedna hiszpańska).

Maja Czajkowska

"Przybieżeli do Betlejem", "Jingle Bell"
i nie tylko

Zapraszam wszystkich
uczniów klas IV-VIII do
udziału w zimowej sesji
Olimpusa z j.
polskiego. Konkurs
odbędzie się 10
stycznia. Koszt - 9,50
Zainteresowanych
proszę o informację o
udziale do 14 grudnia
do mnie librusem.
Przypominam, że
wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna.

Ewa Kamińska

OGŁOSZENIE
Olimpus 
z języka

polskiego

.

DMDM

.
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...prozdrowotnych
nawyków wśród
młodzieży szkolnej
i ich rodzin poprzez
promocję aktywnego
stylu życia
i zbilansowanej diety.
We wrześniu odbyła
się pierwsza akcja
przygotowana przez
uczniów klasy 4b -
Ważne! Drugie
śniadanie. Uczniowie
tej klasy razem
z wychowawcą
przygotowali drugie
śniadanie dla dzieci
z klasy 1a. Na pięknie
nakrytym stole
królowały kolorowe
kanapki
przygotowane ze
zdrowych składników:
pieczywa, białego

i żółtego sera, chudej
wędliny i  jajka
w towarzystwie
warzyw, takich jak:
pomidory, ogórki,
rzodkiewka,
szczypiorek,
warzywne sałatki oraz
owoce: jabłka,
gruszki, śliwki,
winogrona. Do picia
zaproponowano wodę
z miodem, cytryną
i miętą. Starsi koledzy
wytłumaczyli
pierwszakom, jak
ważne jest pierwsze
i drugie śniadanie
w diecie każdego
ucznia i dlaczego nie
wolno ich pomijać.
Przepyszne, zdrowe,
drugie śniadanie obu
klas przebiegło

w przyjaznej
atmosferze
i zakończyło
wspólnym
śpiewaniem piosenki,
co sprzyjało
integrowaniu
zespołów klasowych.
Aby poszerzyć
wiedzę na temat
znaczenia drugiego
śniadania
i konieczności jego
spożywania podczas
pobytu dziecka
w szkole, uczniowie
klasy 5a przygotowali
wystawę plakatów, na
których znajdziemy
wiele informacji
dotyczących
właściwego
odżywiania oraz
przepisy na posiłki,

których składniki są
odżywcze dla mózgu
i wspierają dzieci w
nauce i wysiłku
fizycznym.
Wiemy również, że
codzienna,
umiarkowana
aktywność fizyczna
jest gwarancją
zdrowia i sprawności,
dlatego
wykorzystujemy
piękne, jesienne oraz
zimowe dni
i ćwiczymy, gramy,
biegamy na
powietrzu, aby jak
najszybciej wrócić do
formy po
wielomiesięcznej
nauce online.

D. Czarnecka, 
A. Koźba, M. Bariasz

Uczniowie klasy Ia Zdrowo w lunchboxie

Trzymaj formę!

Smakołyki w lunchboxie

Smacznie w kl. IVb

Zabawy na śniegu

W tym roku zima
zawitała do nas dużo
wcześniej niż zwykle.
Warto skorzystać ze
śniegu, bo nie
wiadomo, jak długo się
utrzyma i czy podczas
ferii też będzie biało za
oknem. W co się bawić
na śniegu? Oto nasze
propozycje wraz 
z drobnymi zasadami
bezpieczeństwa:
Aniołek – trzeba

pamiętać o czapce, bo
można sobie odmrozić
uszy
i się przeziębić.
Bałwan – trzeba
pamiętać
o rękawiczkach
i powinno się uważać,
żeby
nie zmiażdżyć kogoś
kulą śniegu, no i nie
bijcie się marchewką.

Śnieżki – trzeba
uważać, żeby nie trafić
kogoś w głowę, bo
może się zamienić
w mrożonego ludka.
Sanki – pamiętajcie
o szaliku lub kominie,
uważajcie też na to,
żeby nie spaść
z sanek i nie stoczyć
się, tak by nie zamienić
się w kulę śniegu. 

Gorąco, mimo mrozu
za oknem, polecamy
spędzanie czasu na
świeżym powietrzu.
Oderwijmy się od
komputerów i złapmy
trochę odporności!

Iga Chruścielewska,
Amelia Mokrzycka

Zabawne
zabawy na

śniegu

D. Czarnecka D. Czarnecka

D. Czarnecka

D. Czarnecka

Amelia Mokrzycka
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W dniu 8 listopada
odbyły się
międzyklasowe
rozgrywki w unihokeja.
Reprezentacje klas 4a
i 4b złożone
z dziewcząt i chłopców
rywalizowały
z zaangażowaniem,
ale w duchu fair play.
Do walki zagrzewali
zawodników kibice,
koleżanki i koledzy 
z klas 4-tych. Mecz
zakończył się
wynikiem 8:1 na
korzyść klasy 4b. 
Takie szkolne,

sportowe zmagania to
dodatkowa dawka
ruchu, ale przede
wszystkim dobra
zabawa i doskonały
sposób na
integrowanie zespołów
klasowych.

D. Czarnecka

ĆWICZYMY, 
BAWIMY SIĘ 

I RYWALIZUJEMY

Uczniowie kl. IVb

Kibice w formie
Klasa IVa

…a z racji tego, że
mamy grudzień, to
grudniowe zawody
w skokach
narciarskich są
idealnym tematem do
nowego wydania
gazetki.
Obecnie najlepsi
skoczkowie świata to:
Halvor Egner
Granerud, Norweg –
najlepszy skoczek
narciarski 2021/22,
Ryoyu Kobayshi,
Japończyk – 2. drugi
najlepszy skoczek
narciarski 2021/22
i najlepszy 2019/20,
Karl Geiger, Niemiec
– 3. najlepszy skoczek
narciarski 2021/22,
2017/18, 2018/19,
Anze Lanisek,
Słowacja – 4.
najlepszy skoczek
narciarski 2021/22,
Markus Eisenbichler,

Niemiec – 5. najlepszy
skoczek narciarski
2021/22.
Pytacie, a gdzie
Polska? Czy jest na
liście? Oczywiście!
Kamil Stoch to 6.
najlepszy skoczek
narciarski 2021/22 
i najlepszy skoczek 
w Polsce.
Dawid Kubacki – 8.
najlepszy skoczek na
świecie 2021/22 i 2.
najlepszy Polski
skoczek Liczymy też
na dobre skoki 
i szalone poczucie
humoru Piotra Żyły,
czyli 11. najlepszego
skoczka narciarskiego
tego sezonu.
W najbliższym czasie
czekają nas zawody
w szwajcarskim
Engelbergu (18 i 19
grudnia) oraz od

29 grudnia 2021 r. do
6 stycznia 2022 r. –
Turniej Czterech
Skoczni, m.in.
Obersdorfie 
i Innsbrucku, a później
skoki w Zakopanem,
15 i 16 stycznia 2022
r. Będą też Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie
w dniach 4–20 lutego
nowego roku, gdzie
wystąpią nasi
skoczkowie.

Przemek Kowalski,
Maksym Kosmala
Photo: Autorstwa
Marzecky - Praca

własna, CC BY-SA
4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=50138100 

SKOCZKOWIE NARCIARSCY 
TO TEMAT ZIMOWY…

https://commons.wikimedia.org

Następcy naszych skoczków już się szykują

Wojewódzkie
Konkursy

Przedmiotowe

Z dumą informujemy,
że do drugiego,
regionalnego etapu
kuratoryjnych
Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych
dostali się:
- Blanka Skrzynecka 
z klasy VIIc - język
polski,
- Mateusz
Kołodziejczyk z klasy
VIIIa - historia i język
angielski.
Gratulujemy Blance 
i Mateuszowi 
i życzymy dalszych
sukcesów 
w konkursach.

Red NM

D. Czarnecka

D. Czarnecka D. Czarnecka

Autorstwa
Marzecky

DM
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Czy Wasza przyjaźń
jest prawdziwa?
Zróbcie test i
poznajcie odpowiedź.
Za każdą wskazaną
pod testem
odpowiedź dopiszcie
sobie 10 punktów.
Życzymy wam
powodzenia!
1. Czy znacie swoje
daty urodzenia?
a) Oczywiście, że tak!
b) Czasami zdarza
nam się zapomnieć.
c) Nie znamy.
2. Czy
zdradziłybyście
sobie swój
największy sekret?
a) Jasne, przecież
ufam jej! B) Nie
zawsze. C)
Oczywiście, że nie.
Wstydzę się.
3. Czy znacie swoje
ulubione
filmy/seriale?
a) Tak, oczywiście! B)
Nie. C) Trudno za tym
nadążyć.
4. Czy znacie swoich
ulubionych
celebrytów?
a) Pamiętamy swoich
dawnych.

B) No jasne, jesteśmy
z tym na bieżąco. C)
Nie..
5. Czy pamiętacie,
jak się poznałyście ?
a) Niestety, nie. b)
Tak pamiętamy. c)
Coś tam pamiętamy.
6. Czy znacie swoje
ulubione potrawy?
a) Nie bardzo b) Nie.
c) Jasne.
7. Czy kiedykolwiek
byłyście razem na
wakacjach?
a)Tak i to nie raz! .b)
Nie za bardzo
pamiętamy. C) Nie.
8. Czy macie
naszyjniki przyjaźni
BFF (Best Friends
Forever)?
a) Jasne to oznaka
przyjaźni. B) Mamy
w planach kupić. c)
Nie mamy.
9. Co zrobiłabyś,
gdyby twojej
przyjaciółce ktoś
robił krzywdę?
a) Patrzyłabym
z boku. b) Rzuciłabym
się jej na pomoc! c)
Zależy od sytuacji.
10. Czy traktujecie
siebie jak bliskiego
członka rodziny?

a) No tak, czasami…
b) Nie, jesteśmy
przyjaciółkami i nic
ponadto c) Jesteśmy
dla siebie jak siostry.
Punkty:
1. Za odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów. 2. Za
odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów
3. Za odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów. 4. Za
odpowiedź b
dopiszcie sobie 10
punktów
5. Za odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów. 6. Za
odpowiedź c
dopiszcie sobie 10
punktów
7. Za odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów. 8. Za
odpowiedź a
dopiszcie sobie 10
punktów
9. Za odpowiedź b
dopiszcie sobie 10
punktów. 10. Za
odpowiedź c
dopiszcie sobie 10
punktów
Podsumowanie:

0-30 – Nie jesteście
dla siebie
przyjaciółkami, ani
nigdy nie będziecie.
Najlepiej będzie, jeśli
każda z was znajdzie
sobie inną
przyjaciółkę.
30-50 – Jesteście dla
siebie koleżankami,
ale do przyjaźni
jeszcze trochę wam
brakuje.
50-70 – Jesteście
przyjaciółkami, ale
czy na zawsze?
Pamiętajcie, że
waszą przyjaźń trzeba
bardzo pielęgnować !
70-100 – Jedno jest
pewne. Jesteście
przyjaciółkami i już
zawsze nimi
będziecie! Nigdy nie
zerwiecie kontaktów
ze sobą.
Dopasowałyście się
idealnie!

Karolina Zagórska 
i Kornelia Tracz

Piknik z przyjaciółmi

Zabawy z przyjaciółmi
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