
 
 

 

S  Się Dzieje Gazetka Szkoły Podstawowej   

      z Oddziałami Integracyjnymi   im. Polskich Noblistów         
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      Wszystkim Dzieciom, Ich  Rodzicom,  
Nauczycielom, Pracownikom                                                                 

szkoły i  Gościom do nas  przybywającym w tym 
trudnym czasie pandemii życzymy spokojnych  i 

zdrowych świąt Bożego Narodzenia.   

     p.o. Dyrektora szkoły Dorota Chylińska 

Wicedyrektor Helena Cichocka 

 

 

 

 



 
 

 

Życzenia nadesłane przez uczniów i pracowników szkoły. 

 (Pisownia  oryginalna)  

Zuchy, Harcerze oraz Instruktorzy ZHP życzą całej 

społeczności szkolnej Wesołych Świąt, przesyłając 

wirtualne Betlejemskie Światło Pokoju 

 

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego 

ciepła i wielkiej radości. Dużo prezentów pod 

choinką i odpoczynku. 

Wiele miłości  i nadziei w Waszych pięknych sercach oraz zdrowia i szczęścia w Nowym 2021 Roku. 

Wychowawczyni Agata Pacholska 

Na te święta Bożego Narodzenia całej społeczności szkolnej życzymy zdrowia, okazji do sprawiania radości 

innym i rodzinnego ciepła.                                                                                                                  Członkowie SK PCK 

wraz z opiekunami- p.Vilettą  Łojewską i p. Tomaszem Szmajdą 

 

W tę Świętą Noc, Noc radości i spokoju, życzę moim wychowankom z klasy VIIb wszystkiego co piękne i co 

daje szczęście  oraz oczywiście prezentów, o których już pewnie marzyliście od wielu tygodni.  

Wasz wychowawca Tomasz Szmajda 

W tym dniu radosnym, oczekiwanym, 

gdzie gasną spory, goją się rany,                 

życzymy Wam zdrowia i miłości,        

niech mały Jezus w sercach zagości, 

szczerości duszy, zapachu ciasta, 

przyjaźni, która jak miłość wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano budzi, 

i wokół pełno życzliwych ludzi! 

 

Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim kolegom i koleżankom z klasy VIIb oraz całemu gronu 

pedagogicznemu, a w szczególności Panu mgr Tomkowi Szmajdzie:-) :*:* 

Oliwier i Klaudiusz Grenz  

Wszystkim uczniom włączonym w terapię logopedyczną chcę złożyć życzenia na nachodzące 

święta Bożego Narodzenia dużo zdrowia, pogody duch obfitych Łask Bożych i pięknego czasu 

spędzonego w gronie rodzinnym. 

Violetta Łojewska 

 

Drogo Szkoło! 

  Życzę wszystkim ze szkoły pięknych świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i spotkania się z 

rodziną, aby te święta były najpiękniejsze w życiu. 

                 Joanna Brylińska 

Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie 

niech Was aniołek ode mnie uściśnie 

i przekaże serdeczne życzenia 

z okazji Świąt Bozego Narodzenia.:-) 



 
 

 

 

Wesołych Świąt, dużo zdrówka 

i moc prezentów pod choinką 

kochanym uczniom z klasy IIB 

oraz wolontariuszom 

życzy 

wychowawczyni Ania Dybalska-Grenz 

 

 

Moje życzenia: 

 

1.żeby babcia długo żyła 

2.żebym dostał grę planszową 

3.żebym się dobrze uczył 

4.chce żeby moja koleżanka Izabela Rybacka dostała różę 

5.żeby mój kolega dostał coś śłodkiego na święta 

Kacper Dankowski 

Fantastycznych Świąt Bożego Narodzenia, prawdziwej zimy za oknem i ciepła rodzinnego, 

niepowtarzalnych wzruszeń i zaskakujących prezentów dla Jana, Wiktorii, Jakuba, Julii, Nadii, Nikoli, 

Aleksandry, Gracjana, Natalii, Łukasza, Ireneusza, Miłosza, Macieja, Oliwiera, Liwii, Mikołaja, Wiktorii i 

Mai życzy zawsze im życzliwa wychowawczyni Lidia Rębowska 

Z okazji zbliżających się Świąt 

  Bożego Narodzenia pragnę złożyć 

  najszczersze życzenia wszystkim 

  nauczycielom i pracownikom szkoły. 

  Życzę państwu aby cały rok był 

  udany i radosny. Aby w tak trudnych 

  czasach poczuć magię Świąt oraz 

  zadowolenia ze swoich uczniów. 

Weronika Jabłońska 

 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021, 

najlepszej wychowawczyni pod słońcem życzy klasa VI b.  
 

 

Wszystkim nauczycielom, najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego Roku 2021,  aby był lepszy od minionego życzy cała klasa VI b. Niech 

magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda 

chwila Świąt Bożego Narodzenia będzie piękna, a Nowy Rok obdaruje Was 

pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia dla 

Mamy, Taty, Babci, Dziadzi oraz siostry Karolci życzy Jakub R. 

 

 



 
 

 

   10 listopada 2020 r. miała miejsce 

przepiękna patriotyczna uroczystość. O 

11.11 uczniowie w całej  Polsce zaśpiewali 

hymn  Polski. W wydarzeniu tym udział 

wzięli również uczniowie z naszej szkoły. 

Mazurka Dąbrowskiego dzieci zaśpiewały w szkole i podczas nauki 

zdalnej w swoich domach w czasie  lekcji.  

     Relację fotograficzną z 

tego wydarzenia można 

obejrzeć na Facebooku na profilu  szkoły.  

 PRACA Z LEKTURĄ NIE MUSI BYĆ 

NUDNA 

Któż  z nas, starszych, nie pamięta książek Aliny i 

Czesława Centkiewiczów… Dziś i nasze dzieci, i 

wnuki po nie sięgają. Klasy II niedawno omawiały 

jedną z nich. Aby urozmaicić zajęcia, pokusiły się o 

wykonanie postaci bohaterów. Prawda, że efekty zachwycają?  Ciekawe, czy zgadniecie, jaką 

lekturę omawiały… 

Której but 
na progu 
stanie, 
pierwsza 
panna na 
wydanie  
 

     Starszacy wkuwali wiedzę na zdalnym nauczaniu, pilnie 
siedząc przed 
monitorami, a 
młodsi ich 
koledzy, 
uczęszczający do 
szkoły, świetnie 
bawili się, 
podtrzymując 
wielowiekową 
tradycję 
andrzejek. Nic, 

tylko pozazdrościć wspaniałej zabawy! 

Hasło listopada:  Listopadowo- narodowo  



 
 

 

O tym jak „Sówka” budowała 

wiatraki 

    Nasze Szkolne Koło Naukowe „Sówka” uczestniczy w 

projekcie „Być jak Ignacy”. Właśnie zakończył się pierwszy 

jego etap. Każdy  należący do tego Koła doskonale  wie już, 

co to jest energia odnawialna i do czego można ją 

wykorzystać. Na zakończenie pierwszej części projektu 

uczniowie wykonali wiatraki. W drugiej jego części zajmą 

się natomiast ekologią.  

My już 

napisaliśmy 

listy do      św. 

Mikołaja, a 

Ty? 

 

 

Listopadowo- narodowo  
     11 listopada obchodziliśmy 102 rocznicę  

odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Świętowaliśmy- jako społeczność szkolna- i w 

szkole , i w domach. Uczniowie wydarzenie to 

uczcili w wyjątkowy sposób- w szkole były pogadanki i występy, malowanie portretów Józefa 

Piłsudskiego, symboli narodowych, a w domach uczniowie przygotowali  pieśni patriotyczne i 

zamieścili filmiki w Internecie.   

Damą być i na Olimpie… 
     Klasa V, pod kierunkiem wychowawczyni przygotowała, 

podczas nauki zdalnej pokaz mody inspirowany światem 

antycznym. Uczniowie zaprezentowali 

przygotowane przez siebie piękne stroje  

bogów olimpijskich. Prawda, że ładne? 

Gratulujemy pomysłów i podziwiamy 

inwencję twórczą! 

Będę…  Zapraszamy do relacji zamieszczonej na profilu  na 

Facebooku  z zajęć poświęconych zawodom. 



 
 

 

 

ZGADNIJ, CO TO 

ZA 

UROCZYSTOŚĆ 

W SZKOLE… 

PODPOWIEMY- 

JEDNA Z NAJ… 

 

 

 

 



 
 

 

 

Drodzy młodzi uczniowie, życzymy Wam owocnej          

i bezpiecznej nauki,  wielu przyjaciół  i  zadowolenia         

z przebywania w naszej szkole. 

Społeczność szkolna 

Światowy Dzień Pluszowego  Misia 

Któż z nas  nie pamięta swojego 

ulubionego misia? Choć był już 

umorusany, wielokrotnie ranny i 

wypłowiały, był dla nas  najukochańszy i 

najpiękniejszy. 



 
 

 

Czasy się zmieniają, światem rządzą wirtualni 

bohaterowie i gry komputerowe, ale miłość do 

misiów , na szczęście, 

pozostała. I kochają je  

dzisiejsze dzieci tak, 

jak my kiedyś.  

MAŁA 

KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK 

    Nasza szkolna biblioteka  ostatnio włączyła się w 

kampanię społeczną pod  hasłem: ,, Mała książka - wielki 

człowiek "organizowaną przez Instytut Książki. 

    Kampania ta w tym roku  skierowana jest do 

uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców, opiekunów 

i dziadków.  

Dzień Życzliwości 

Życzliwości , empatii i bezinteresownej pomocy w 

naszej szkole nauczyciele uczą już najmłodszych. 

Oto jak podsumował ten trud jeden z rodziców: 

„Bardzo mi się podoba jak prowadzone są zajęcia i 

jaka tematyka jest poruszana z naszymi dziećmi. 

Brawo dla Pań”. 

A w zerówce   

  smacznie-zdrowo-kolorowo 

     Idzie zima, więc młodzi uczniowie postanowili wziąć 

sprawy w swoje ręce i  zadbali o zdrowie. Bo każdy z nich 

już wie, że warunkiem zdrowia jest zażywanie witamin ukrywających się sprytnie w 

owocach i warzywach.  LEKTURKI SPOD… CHMURKI 

     W naszej szkole realizowany  jest Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Czytam z klasą- 

lekturki spod chmurki”.  Wielkim zainteresowaniem cieszyła się ostatnio wśród drugoklasistów 

książka „Drzewo do samego nieba” M. Terlikowskiej. Dzieci wykonały drewo czytelnicze, 

plakaty, ulepiły Czytusie, wykonały wystawkę „Zakątek leśny”i  uzupelniały lekturniki. 



 
 

 

5 listopada                                          
Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek 
        Chyba nie ma osoby na świecie, która nie słuchała kiedyś 

bajek  i ich nie opowiadała.   Bajki mają w sobie  odrobinę 

czarów, powiew miłości,  szczyptę strachu,  garść szczęścia i 

kroplę grozy… Tego dnia w naszej szkole młodzi uczniowie 

przebierali się w postaci ze swoich ulubionych  bajek, rysowali  

ukochanych bohaterów. Pomyśl… którą postacią z bajki chciałbyś Ty być?  

,,Z kulturą mi do twarzy" 
Zapraszamy na facebookowy  profil 
szkoły do obejrzenia nietypowej, 
przepięknej i oryginalnej  galerii 
,,obrazów", która powstała dzięki 
zaangażowaniu rodziców i dzieci z grupy 

trzylatków.       CZUWAJ! 

Drużyna Harcerska „Poszukiwacze” pod opieką drużynowego S. Rewersa– w okresie 

pandemii- działa zdalnie, ale razem. 

 

 

Hasło grudnia: Grudniowo- Mikołajowo  

 



 
 

 

 

Sukces  w konkursie! 

     27 listopada w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach rozstrzygnięto XIV edycję 

Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. 

Nagrody: 

I miejsce – Julia Politowska „Dary jesieni” SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich 

Noblistów w Kruszynie 

II miejsce – Tomasz Ujazdowski „Przyjaciel pies” SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich 

Noblistów w Kruszynie  

II miejsce – Mateusz Ślemp „Kotkiem być” Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki z 

Oddziałami Przedszkolnymi w Goczałkowie 

III miejsce – Hubert Kujawa „Koty” SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w 

Kruszynie 

Wyróżnienia: 

Zofia Radzikowska „Zwierzęta leśne” SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów 

w Kruszynie 

Anna Makowska „Kolorowa jesień” SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w 

Kruszynie  

 

 

 

 

 

 

          Moi Drodzy, wszystkim , których znam bardzo dobrze i  nieco mniej, tym, z którymi 

mam kontakt na co dzień i sporadycznie  życzę dobrych świąt Bożego  Narodzenia. Mimo 

że będą one inne niż poprzednie, to  niech będą na swój sposób wyjątkowe. Dobre. Niech 

dadzą Wam  chwile szczęścia i odpoczynku od codziennych trudów. 

                          Redaktor gazetki                    omasz Szmajda 

W szkole                

w Kruszynie: 

Zdalnie- idealnie 


