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ZIMOWE SZALEŃSTWO 

Witamy naszych Czytelników w nowym roku kalendarzowym. Mamy 

nadzieję, że pozostaniecie z nami.  Życzymy przyjemnej lektury. 



 

 

Savoir-vivre – a co to takiego? 

 

 Savoir-vivre - (inaczej, choć również z francuska mówiąc: bon – ton) to po prostu „sztuka życia”, 

znajomość dobrych manier i umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. 

 Sztuka to dziś trochę zapomniana, choć przecież niezbędna na co dzień. Uczniowie klasy piątej wzięli 

udział w zajęciach poświęconych temu zagadnieniu na jednej z godzin wychowawczych. Poznali nie tylko 

podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w szkole, ale także starali się znaleźć argumenty na rzecz 

stosowania się do tych zasad. Musimy pamiętać, że ludzie oceniają nas także po tym, jak odnosimy się do 

innych, jaki poziom kultury osobistej reprezentujemy.  

A które z zasad savoir-vivre szczególnie przydadzą nam się na co dzień?  

 Przede wszystkim pamiętajmy, że „Dzień dobry” jest absolutnie obowiązkowe. Witamy tymi słowami 

nie tylko naszych nauczycieli, ale także innych pracowników szkoły oraz rodziców naszych kolegów i 

koleżanek. Ważne, by witając się na początku lekcji z nauczycielem, wstać z krzesła. Byłoby idealnie, gdyby 

przy tym nie ciągnąć go po podłodze i nim nie szurać. Pamiętajmy też, że gdy siedzimy na przerwie na 

korytarzu, a przechodzący obok nauczyciel zwraca się do nas,  powinniśmy wstać. 

 No i jeszcze kwestia przedstawiania się. Nie zapominajcie, że najpierw przedstawiamy kolegę mamie, 

a dopiero później mamę – koledze. 

 W razie wątpliwości co do tego, jak się zachować nie wahajmy się zapytać naszych nauczycieli i 

rodziców. Warto też z cała pewnością odwiedzić w Internecie strony poświęcone tej tematyce. Powodzenia!  

 



KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO,  

czyli o balach i maskaradach słów kilka 

  

 
 

         Karnawał to okres zimowych bali oraz świetnych zabaw. Rozpoczyna się w okresie 

Bożonarodzeniowym, a kończy się przed Środą Popielcową, kiedy to wchodzimy w okres  Wielkiego 

Postu.  Największe, popularne na całym świecie karnawały odbywają się Brazylii  -   w Rio De Janeiro 

oraz Wenecji. Przyciągają one rzesze turystów, którzy biorą udział w barwnych paradach 

połączonych z muzyką i tańcem. 

          Zgodnie z dawną tradycją w okresie karnawału organizowano przede wszystkim bale maskowe 

– tzw. maskarady. Stąd też pochodzą specjalne maski używane w tych okolicznościach. Prezentujemy 

je Wam powyżej.  

          A jak samemu zrobić maskę wenecką techniką paper mache? Nic trudnego! Ta technika 

plastyczna polega na nakładaniu na siebie kolejnych warstw papieru oraz substancji wiążących – 

kleju, gipsu albo krochmalu. Powstałej w ten sposób masie wystarczy nadać odpowiedni kształt! 

Pamiętajcie, aby potem dobrze ją wysuszyć, a następnie przyozdobić wedle uznania.  Zachęcamy do 

zabawy tą metodą!  

 Julia, Weronika i Ola  
 



Życie YouTuberów 

 
 W dobie powszechnego dostępu do Internetu, mediów społecznościowych czy kanałów typu You 

Tube, każdy z nas może zostać sławny. Ogromną popularność zyskują nierzadko ludzie bardzo  młodzi, a 

nawet nasi rówieśnicy. Specjalne portale ogłaszają nawet rankingi najbardziej znanych YouTuberów. 

Ciekawe, jakie miejsca zajmują na nich osoby, których sylwetki prezentujemy poniżej?  

 

http://cytaty-

live.tumblr.com/post/121923591148/grampaula  

Gram/Glam Paula 

Paula Perczyńska – uwielbia gry internetowe,                      

a także SIMS 4. 

Uwielbia swoich fanów i robi dla nich serie, czyli 

,,Paczki od widzów”, kocha też nagrywać dla nich 

Daily Vlogi. Na kanale GramPaula ma ponad 150 

tysięcy SUBSKRYPCJI, a na kanale GlamPaulaTV - 

prawie 200 tysięcy. Prowadzi sklep z fajnymi 

koszulkami, kubkami i innymi ciekawymi rzeczami. 

 

 

 

http://zszywka.pl/p/jdabrowsky-lt3-koffam-

12320643.html  
JDabrovsky  

Jan Dąbrowski- uwielbia grać zarówno na 

instrumentach muzycznych, jak i w popularne  gry 

komputerowe. Swoje fanki  pieszczotliwie nazywa 

,,Firanki”, a swoich fanów -  ,,Karnisze”. Ma ponad 

800000 SUBSKRYPCJI. Prowadzi dwa kanały : 

JDabrawsky, JD Stream. Zasłynął z piosenki 

TEREFERE. Prowadzi sklep z między innymi fajnymi 

koszulkami. 

 

Materiał przygotowały dla Was Natalia i Wiktoria  

 

 

http://cytaty-live.tumblr.com/post/121923591148/grampaula
http://cytaty-live.tumblr.com/post/121923591148/grampaula
http://zszywka.pl/p/jdabrowsky-lt3-koffam-12320643.html
http://zszywka.pl/p/jdabrowsky-lt3-koffam-12320643.html


 

CZYTAĆ WARTO ZAWSZE, CZYLI CO CIEKAWEGO W BIBLIOTECE 

 

 Mając na uwadze, iż czytanie rozwija naszą wyobraźnię i wrażliwość, poszerza 

wiedzę, kształtuje poglądy i jest nieocenioną rozrywką, postanowiliśmy na łamach 

naszej gazetki dzielić się wrażeniami  czytelniczymi   i polecać Wam pozycje 

szczególnie warte przeczytania.  

 

Dziś prezentujemy Wam: 

 

1. Tajemnicę miłości Martina Widmarka. Opowiada ona o dwójce dzieci Lasse i Mai, którzy prowadzą 

swoje małe biuro detektywistyczne. W tej części dzieci muszą zmierzyć się z problemem zaistniałym 

na  festiwalu miłości... Był to dzień, w którym pary rywalizowały ze sobą o pierwsze miejsce. Jednak 

podczas  konkursu zniknęły pieniądze, które miały być przeznaczone dla biednych dzieci. Młodzi 

detektywi podejrzewali wiele osób. Jeśli chcecie się dowiedzieć kto był sprawcą przeczytajcie 

Tajemnicę miłości… 

2. Opowieści z Narnii – cz. II – Książę Kaspian Clive'a Staples'a Lewis'a. Opowiada ona                                  

o rodzeństwie, które przenosi się do magicznego świata zwanego Narnią. Tym razem wpadają do wody, 

która wypływa z obrazu i w ten sposób przedostają się do baśniowej rzeczywistości. Tytułowy książę 

Kaspian ratuje ich przed utonięciem. Zaopatruje w jedzenie i umożliwia przebywanie na statku.  Jeśli 

chcecie poznać kolejną część narnijskich przygód, koniecznie przeczytajcie tę książkę. Na nas zrobiła 

olbrzymie wrażenie... 

3. Magiczne drzewo – Czerwone krzesło Andrzeja Maleszki. Opowiada ona  o czworgu rodzeństwa, 

które znalazło magiczny przedmiot. Było to krzesło koloru czerwonego, które potrafiło spełnić każde 

życzenie. Gdy bohaterowie zorientowali się, jak działa, byli zachwyceni. Mieli oni jeszcze wiele 

przygód, ale nie wszystkie dobre. Nieopatrznie dzieci sprawiły na przykład, że ich rodzice wypłynęli w 

długą podróż statkiem.  Jeśli chcecie poznać dalsze przygody bohaterów, koniecznie sięgnijcie po tę 

lekturę.  

4. Harry Potter i kamień filozoficzny Joan Kate Rowling. Powieść prezentuje  przygody chłopca, który 

jest sierotą, wychowywanym przez wujostwo. Życie Harry'ego nie jest łatwe. Wszyscy traktują go 

gorzej niż jego kuzyna, a  jego „pokój” znajduje się w schowku pod schodami. Pewnego dnia los chłopca 

diametralnie się odmienia... Książkę polecamy nawet tym, którzy znają losy bohatera z filmowych 

ekranizacji. Pamiętajcie, że nawet najlepsza adaptacja nie zastąpi przyjemności płynącej z lektury.  

 



  Śmiech to zdrowie!!!  
 

 

*** 

Mama Jasia stoi przed lustrem. 

-Starzeję się- mówi -strasznie dużo zmarszczek widzę na swojej twarzy. 

-Nie martw się- uspokaja ją Jasiu –niedługo zepsuje ci się wzrok. 

 

*** 

- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? 

- Bo one żon nie mają. 

 

*** 

Blondynka pyta się blondynki : 

-Która godzina ? 

-Prawie północ. 

-O rety, jak późno! 

Na to druga: 

-To trzeba było zapytać wcześniej! 

 

 

*** 

Jadą dwie blondynki na rowerach. Jedna zaczyna podnosić siodełko. Druga się jej pyta: 

-Co ty robisz? 

-Podnoszę siodełko, bo mi powietrze z kół wyleciało. 

Druga odkręca siodełko i kierownicę. Pierwsza się jej pyta: 

-A co ty robisz? 

-Przekręcam siodełko i kierownicę, bo nie zamierzam jechać z kimś, kto ma tak głupie pomysły!  

 

*** 

Humor zeszytów: 

 

Chłop był wyciskany przez pana.  

 

Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył w niego, a nie w dom.  

 

Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.  

 

Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie.  

Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze miejsca szlachcica.  

Pasek dobrze czuł się na wsi, lubił zwierzęta i dlatego się ożenił.  



Choinka szkolna  

 

 Pisaliśmy już w tym numerze o balach karnawałowych, ale przecież każdemu z nasz bliższy 

niż parada w Rio de Janeiro jest nasz własny bal, czyli choinka szkolna. W tym roku odbyła się ona 

już 30 stycznia i jak zawsze zgromadziła wszystkich uczniów, nauczycieli, ale także rodziców                      

i przyjaciół szkoły. Uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem pani Ewy Frączkowskiej 

zaprezentowali krótką część artystyczną. Specjalnie dla swoich młodszych kolegów odegrali 

fragment przewrotnej bajki na motywach utworu Lilianny Bardijewskiej Za ósmą górą. Na scenie 

pojawili się królowie, księżniczki oraz niezapomniane smoki. Spektakl podobał się zwłaszcza 

najmłodszym widzom.  

 Najważniejszym elementem choinki była jak zwykle zabawa przy dźwiękach ulubionej, 

popularnej muzyki. O oprawę muzyczną zadbał didżej z Radia RSC, a dzieci chętnie prezentowały swoje 

taneczne umiejętności. Jak co roku święty Mikołaj rozdawał maluchom cukierki, a Rada Rodziców 

zapewniła pyszny poczęstunek.  

 Na stronie internetowej szkoły znajdziecie wiele zabawnych zdjęć z uroczystości.   

 



POMAGANIE NIE JEST TRUDNE 

W naszej szkole już od najmłodszych lat uczymy się, że warto pomagać innym – słabszym, 

chorym, potrzebującym. Jesteśmy wrażliwi nie tylko na krzywdę ludzi, ale także zwierzaków. 

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku  zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, karmy i koców dla 

zwierząt przebywających w skierniewickim  schronisku dla zwierząt. Uczniowie okazali się dużą 

życzliwością i hojnością. A  piątek  - 13 lutego wraz z opiekunką szkolnego koła LOP – panią 

Magdaleną Durzyńską osobiście udali się do schroniska. Przyjęto ich bardzo serdecznie.  

Wizyta w schronisku skłoniła do refleksji nad losem porzuconych psiaków. Dlatego też warto                     

z całą pewnością nagłaśniać akcję ich adopcji. Schroniska zachęcają, by przygarniać zwierzaki. 

Przecież zasługują na prawdziwy dom. Pamiętajmy też, że czworonogi potrafią być najlepszymi 

przyjaciółmi człowieka.  



 

 Ferie - to upragniony czas wolny od szkoły trwający 2 tygodnie podczas zimy. Żeby  jednak  były 

bezpieczne, należy pamiętać o następujących zasadach: 

 nigdy nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, ponieważ pod naszym ciężarem lód może się 

zarwać i wpadniemy do wody; 

 nie zjeżdżamy na sankach czy nartach blisko drogi, ponieważ rozpędzone sanki mogą wjechać 

na ulicę, a wtedy auto nas może potrącić; 

 kulig robimy tylko tam, gdzie jest bezpiecznie. Pamiętajmy,że kuligu nie można robić na ulicy, 

tylko po drogach polnych czy leśnych i najlepiej w zaprzęgu konnym; 

 ubieramy się ciepło – najlepiej „na cebulkę”, bo wtedy łatwo dostosować strój do aktualnych 

warunków atmosferycznych; 

 szczególną ostrożność zachowujemy w górach – nie wychodzimy na szlak bez poznania 

aktualnych prognoz pogody i zagrożenia lawinowego. Zimą na górskim szlaku obowiązuje nas te 

odpowiednie wyposażenie, nie wolno również zapomnieć o termosie z gorącą herbatą i 

energetycznych przekąskach. 

 

 



 

Sprawdzian za pasem, 

czyli słów kilka do szóstoklasistów.... 

 

Kochani szóstoklasiści! 

 Tegoroczny sprawdzian odbędzie się już 5 kwietnia, zbliża się więc do nas wielkimi krokami. 

Jak zapewne wiecie, test sprawdzi Wasze umiejętności z języka polskiego i matematyki, a w części 

drugiej – z języka angielskiego. Nad przebiegiem egzaminu będzie czuwała powołana przez 

dyrektora szkoły komisja, w której  zasiądą między innymi dobrze Wam znani nauczyciele. Nie 

warto się więc stresować, ale na pewno warto uczciwie przysiąść do nauki, bo przecież wynik 

sprawdzianu świadczy o poziomie naszej wiedzy i umiejętności. 

 A jak najlepiej się do niego przygotowywać? 

Żeby oswoić się z arkuszem egzaminacyjnym, rozwiązujcie gotowe testy – nie tylko na  lekcjach czy 

zajęciach wyrównawczych, ale przede wszystkim w domu. Sama formuła egzaminu nie będzie 

wtedy dla Was żadnym zaskoczeniem.  

 Zawsze bierzcie też sobie do serca analizę sprawdzianów próbnych dokonaną przez Waszych 

nauczycieli. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na zadania, z których uzyskaliście najmniej punktów                          

i spytajcie, nad jakimi umiejętnościami szczególnie musicie popracować.  

 W poszukiwaniu wszelkich informacji dotyczących sprawdzianu korzystajcie ze strony 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.pl/ .  

 

http://www.cke.edu.pl/


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 Wszystkim naszym Czytelnikom przypominamy, iż zaraz po feriach – w poniedziałek 29 lutego i we wtorek – 1 marca w 

parafii pod wezwaniem św.  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie odbędą się rekolekcje wielkopostne. Uczniowie 

szkół podstawowych z terenu naszej gminy będą uczestniczyć we Mszy św. o godzinie 8.30. Rozkład jazdy autobusów szkolnych 

w tym dniu otrzymaliście od wychowawców, zajrzyjcie więc do niego zanim rano wybierzecie się na przystanek.  

 W tych dniach nie odbywają się lekcje, wykorzystajcie zatem w pełni czas poświęcony na refleksję i zadumę. W 

codzienności warto się przecież zatrzymać i pochylić nad wielkopostną tajemnicą. Postarajcie się jak najlepiej przygotować do 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych, bo to przecież najważniejsza uroczystość dla wszystkich wyznawców religii 

chrześcijańskiej. 

 

 

A na zbliżające się Święta wszyscy członkowie redakcji naszej gazetki życzą Wam zdrowia,                          spokoju, rodzinnego 

ciepła, smacznego jajka, no i rzecz jasna – mokrego dyngusa!!! 


