
 
 

BIEDRONKOWE 
WIEŚCI 

 
 

 
W TYM NUMERZE: 

1. Relacja z wyjazdu 

do Multikina. 

2. Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

3. Andrzejki. 

4. Mikołajki i Wigilia w szkole . 

5. Konkursy. 

6. Humor. 

 

 

 



 

 
 

Uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom 

szkoły w Kończewicach 

najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe:        

Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona 

obdarzy miłością wszystkich dokoła. 

Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas 

radość i pokój zagości w każdym z Was. 
Niech promienie wigilijno-noworocznej 

gwiazdki oświetlą dni Nowego 2015 Roku. 
 

Wesołych Świąt  

życzą: 

p. Diana, p. Małgosia, Julka O., Julka S., Nikola, 

Weronika, Kinga, Piotr i Krzysiu.  
 

 



LISTOPADOWE 
I GRUDNIOWE WIEŚCI 

 
Dnia 28 października  uczniowie klasy IV – VI  wybrali się 

na lekcję do Multikina w Gdańsku. 

Tematem przewodnim jest hasło: 

CO NA EKRANIE Z KSIĄŻKI 
ZOSTANIE? 
 
 
Tego dnia mieliśmy małą przygodę. 

Autobus , którym mieliśmy jechać,  

spóźnił się … Trafiliśmy na sam koniec lekcji, ale za to 

oglądnęliśmy film pt. :”Szatan z siódmej klasy”,  który 

każdemu się podobał.  

Po projekcji filmu zadowoleni wróciliśmy do szkoły, 

gdzie czekał na nas pyszny obiadek. 

W marcu powtarzamy lekcje w kinie. Tym razem 

czekają na nas efekty 3D i kino przyszłości. Może być 

ciekawie…. 

Weronika Laprus   

 



 

. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Apel odbył się 7 Listopada o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Najpierw 

odbyła się część oficjalna. Dyrektor omówił kilka ważnych spraw. Następnie 

pan Majewski opowiedział trochę o 11 Listopada i o swojej rodzinie.  

Potem odbyła się część artystyczna, którą przygotowywała klasa VI. Wszyscy 

byli zachwyceni, a Pan dyrektor, aż się wzruszył...  

Po części artystycznej rozstrzygnięte zostały konkursy, które trwały przez cały 

październik. Uczniowie  otrzymali cenne nagrody. 

 Po apelu klasa VI spotkała się z panem Majewskim, aby dowiedzieć się 

interesujących ich informacji o gminie Miłoradz... Pytań było mnóstwo. 

 
Julia Owsianka 

 
 
 

 
 



ANDRZEJKI 

 

Dnia 27 listopada w naszej szkole odbyła 

się zabawa andrzejkowa.  

Tradycyjnie na początku odbyły się 

wróżby (w tym roku przygotowane przez 

samorząd uczniowski) np. rozrzucanie 

szpilek, przekłuwanie serc z imionami i 

wiele innych.  

Następnie uczniowie klasy IV, V i VI 

pokazali, że potrafią się bawić. Najlepsza 

w tym okazała się klasa VI, która wiedząc, 

że to ich ostatnia zabawa andrzejkowa, 

szalała na całego! Większość osób została 

do samego końca, czyli tylko do 18.  

Tego samego wieczoru na  Facebooku 

ukazały się dziesiątki zdjęć z jak na razie 

najlepszej dyskoteki w tym roku.  
 

                                                                                                    Piotrek Serafin  

 

                    
 

 

 

 



 
 

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć 

świętego Mikołaja biskupa Miry.  

6-go grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. Często 

w nocy z 5-go na 6-go podkłada się 

prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w 

wełnianej, dużej skarpecie.  

W naszej szkole co roku w każdej klasie uczniowie 

wymieniają się paczkami. W tym roku także tak było. 

Dzieci dawały sobie nawzajem prezenty, a oddział 

przedszkolny wzbogacił się o piękne zabawki 

 
Julia Serafin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



WIGILIA W SZKOLE 
 

TrochĘ HISTORII 
  

Wigilia Bożego Narodzenia (z łaciny vigilia – czuwanie) to w tradycji chrześcijańskiej dzień 

poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres adwentu. Początki tego święta sięgają 

prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie chrześcijaństwo się 

rozwijało. W kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia. Zgodnie 

z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. 

Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. 

Wieczerzę rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii 

Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie 

przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym 

obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba 

zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla 

niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym zwyczajem 

towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Często też pod choinką 

umieszczane są prezenty. O godzinie 24 wszyscy udają się do kościoła na tzw. „Pasterkę”. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym


TRADYCJE W NASZEJ SZKOLE 
Każdego roku uczniowie wraz ze swoim wychowawcą w ostatnim dniu nauki 

przed przerwą świąteczną przygotowują klasową „Wigilię”, która ma przybliżyć 

relacje w klasie i zaszczepić w podopiecznych iskierkę tradycji naszego kraju.  

Uczniowie w galowych strojach, z opłatkiem w ręku składają wszystkim 

życzenia, potem czytają fragment Pisma Świętego i wspólnie zasiadają do 

„wieczerzy”. Następnie śpiewają kolędy, wspominają minione wydarzenia, 

spożywają przyniesione dania. Po pewnym czasie udają się do sali 

gimnastycznej na przedstawienie jasełkowe i wspólne śpiewanie kolęd. 

Czas radości trwa i trwa i trwa……… 

Małgorzata Uciniak 

DZISIAJ W BETLEJEM 

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,   

że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje, 

i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi, 

przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli, 

i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa, 

Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

 

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie, 

któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1687&w=ludzi&s=1003
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1722&w=rodzi&s=1003
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1722&w=graj%C4%85&s=1003


KONKURSY 
I. Uczniowie naszej szkoły startowali w konkursach kuratoryjnych z języka 

polskiego, matematyki i języka angielskiego.   

 

          Do etapu rejonowego zakwalifikowali się po zaciętej walce: 

 

- Piotr Serafin- matematyka i język polski 

- Julia Serafin – język polski 

II. W gminnym konkursie ekologicznym organizowanym przez Urząd 

Gminy miejsca na podium zdobyli: 

- Małgosia Serafin – I miejsce 

- Julia Serafin – II miejsce 

- Sebastian Góral – III miejsce 

 

 

Zwycięzcom gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów  
 

 

SPORT 

 
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ W POWIATOWYCH I MIĘDZYGMINNYCH 

TURNIEJACH W UNIHOKEJA. WYNIKI SĄ NASTĘPUJĄCE: 

I. NA SZCZEBLU POWIATOWYM – reprezentanci z klasy V zajęli wysokie III miejsce 

II. NA SZCZEBLU MIĘDZYGMINNYM – dziewczęta z klasy VI i V zajęły I miejsce 

                                                                   - chłopcy z klasy VI i V zajęli II miejsce         

 

 

Gratulujemy wysokich miejsc  

i życzymy dalszych wygranych.    

 

Opr. Małgorzata Uciniak 

 

 



HUMOR 
 

Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 gwiazdkę.  

Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle dzwonek.         

- Puk, puk!  

- Kto tam!  

- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

 

                                                                                                                  Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą 

trzymając w ręku wędkę.  

Podchodzi do niego Jasi i pyta: 

- Co pan łowi? 

- Prezenty dla dzieci. 

Jasio pisze list do św. Mikołaja 

- Chciałbym narty, łyżwy  

i grypę na zakończenie ferii świątecznych 

 

 
 

 

 



W NASTĘPNYM NUMERZE: 

 

1. JASEŁKA I PRZEGLĄD KOLĘD 

2. RELACJA Z WIGILII W NASZEJ SZKOLE. 

3. WYNIKI KONKURSÓW BOŻONARODZENIOWYCH. 

4. FERIE ZIMOWE W NASZEJ SZKOLE. 

5. WALENTYNKI. 

6. KARNAWAŁOWE ŚWIĘTO RODZINY. 

7. WZOROWI UCZNIOWIE.  

8. KRZYZÓWKI I HUMOR. 

 

                                       ORAZ WIELE WIELE INNYCH CIEKAWYCH 

ARTYKUŁÓW ORAZ FOTEK 

 

 

 

 

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY  I MASZ CIEKAWY 

POMYSŁ JAK UATRAKCYJNIĆ SZKOLNĄ  GAZETKĘ ZAPRASZAMY  

NA CZWARTKOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE O GODZINIE 13.45. 

 

 


