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szkole 

6. Kalendarium 
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W eź ze sobą z  kierm aszu A niołka w  kieszeni, 

O n C i sm utki przegoni i życie odm ieni, 

a bom bki na choince i św iąteczne stroiki, 

n iechaj w yślą C i życzeń najlepszych prom yki. 

 

 

Dzieląc się radością z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,  

pragniemy zachęcić Państwa do zakupu świątecznych stroików i innych 

ciekawych elementów wystroju rodzinnego domu wykonanych przez uczniów, 

nauczycieli, rodziców i przyjaciół naszej szkoły. 

Podczas kiermaszu zachęcamy również do udziału w loterii,  

zakupu kalendarzy na rok 2013,  

w których zamieszczono zdjęcia prac plastycznych naszych dzieci.  

Na wszystkich czekają miejsca w naszej „restauracji”, gdzie przybyłych gości 

częstować będziemy grochówką, chlebem z domowych wypieków  

i smalcem oraz ciastem i kawą. 

Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na dofinansowanie  

zakupu szafek uczniowskich. 

Liczymy na Państwa otwarte serca i szczodrobliwość!  

  

Do zobaczenia na kiermaszu! 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach 

wraz z Radą Rodziców, Nauczycielami. Pracownikami szkoły i Uczniami 

zaprasza do udziału w kiermaszu świątecznym, który odbędzie się  

16.12.2012r. (niedziela), w godz. 9.30 – 13.30 

                    na parterze pałacu w Warszewicach. 

 

 

 
„Wielka radość” 
 
Wielka radość w duszy mojej 
wielka tak, jak wielki świat, 
bo narodził się w Betlejem 
Boży Syn, a nasz Brat. 

Ref: Jak pasterze pobieżeli, 
by pokłonić się przed Tobą,  
tak ja dzisiaj chylę czoło 
przed Niebieską Twą Osobą. 

Matka droga, Matka wielka, 
położyła Cię na sianie. 
Ogrzewały Cię zwierzęta, 
dzisiaj ja przy Tobie stanę. 

Ref: Bo się dzisiaj narodziłeś, 
w moim sercu, w moim domu, 
dzisiaj Boże mnie zbawiłeś, 
już nie oddam Cię nikomu. 
 

Dzieląc się wielką radością 
Bożego Narodzenia 

w imieniu całej społeczności 
Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa  

w Warszewicach 
składam życzenia błogosławionych Świąt. 

 
Dyrektor szkoły - Honorata Żeglarska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     DZIAŁO SIĘ… 

        - KRÓTKIE RELACJE 

 

      W listopadowym konkursie plastycznym pt. „Odżywiamy się zdrowo” 

organizowanym przez pedagoga szkolnego wzięło udział 18 uczniów. Prace były 

bardzo pomysłowe, kolorowe, wykonane ciekawymi technikami. Szczególnie 

wyróżniły się prace trzech uczennic: Weroniki Cichorackiej z klasy I, która zajęła 

I miejsce, Anieli Hoffmann z klasy 0B – II miejsce oraz Rozalii Rumińskiej z klasy 

I – III miejsce. 

mgr A. Soczyńska 

 

      7 grudnia w naszej szkole gościliśmy Orkiestrę Symfoniczną, która 

zaprezentowała audycję pt. „Opowieść wigilijna”. Podczas audycji dzieci 

wysłuchały utworów, które zagrane zostały na trzech instrumentach 

muzycznych: skrzypcach, keyboardzie oraz bębnie. Członkowie orkiestry 

wprowadzili naszych uczniów w piękną, niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego 

Narodzenia, na które wszyscy z utęsknieniem czekamy. 

mgr E. Drążela –Okrasa 

 

     6 grudnia do naszej szkoły przybywali na zaproszenie pani dyrektor Mikołaje 

z wielkimi workami… używanej odzieży. Działo się tak, ponieważ SP Warszewice 

we współpracy z Fundacją Dzieci Ziemi z Torunia, prowadzi działania na rzecz 

ochrony środowiska. Powyższa inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Zebrano 1 t odzieży. 

lic. M. Zdziarska 

 
 
 
 
 

 

„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” 

 

         Pod takim hasłem przebiega konkurs ogłoszony przez SGB – Bank 

S.A., do którego także włączyła się nasza szkoła. 

Główne cele konkursu to: 

- propagowanie wśród uczniów członkostwa SKO, 

- upowszechnienie systematycznego oszczędzania i racjonalnego 

gospodarowania pieniędzmi, 

- popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie 

Banków Spółdzielczych, 

- kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych 

potencjalnych klientów Banków Spółdzielczych. 

Konkurs trwa do 30.VI.2013r. Systematyczne oszczędzanie to co 

najmniej jedna wpłata  miesiącu.  

Konkurs przebiega na dwóch poziomach: 

- szkolnym (międzyklasowym), 

- międzyszkolnym. 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE OSZCZĘDZANIA.  

DLA WYTRWAŁYCH PRZEWIDZIANE NAGRODY! 

 

 

                                                       opiekun SKO mgr H. Cichocka 

 



SZLACHETNI JAK ZAWISZA CZARNY  

– KOLEJNE AKCJE W NASZEJ SZKOLE 

 

      AKCJA „SZKOŁO POMÓŻ I TY”  

       W zeszłym miesiącu wzięliśmy udział w akcji „Szkoło pomóż     i 

ty”. Uczniowie nabywali cegiełki (w postaci pomocy naukowych)    o 

wartości 2 zł. Celem akcji była pomoc 18-letniemu Szymonowi, który w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił palce prawej dłoni. Protezy 

pozwolą mu w przyszłości pracować              w wymarzonym zawodzie 

rolnika - mechanika. 

    Nasi uczniowie wykazali bardzo pozytywny stosunek do osób 

potrzebujących. Łączna kwota jaką uzbieraliśmy wyniosła 188 zł. 

     Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji „Szkoło pomóż i ty” 

serdecznie dziękujemy. Akcję w szkole przeprowadziła Emilia Drążela-

Okrasa.                                               mgr E. Drążela-Okrasa 

 

 

                                         PAMIĘTAMY O ZWIERZĘTACH 

     W naszej szkole organizowana jest zbiórka karmy dla zwierząt ze 

schroniska w Przecznie. Zbiórka ta organizowana jest przez dwie 

uczennice klasy V- Julitę Junger i Olę Głaszcz. Na pierwszym piętrze 

naszej szkoły znajduje się gazetka, na której wiszą piękne zdjęcia oraz 

wiersze dotyczące zwierząt żyjących w schroniskach, znajduje się tam 

również karton, do którego można wrzucać karmę. Zbiórka karmy trwać 

będzie do 14 grudnia.                                            (Ola Głaszcz)                

KALENDARIUM 

 

13.12.2012r. – wyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce 

 

14.12.2012r. –  zajęcia w Muzeum Piernika w Toruniu 

23.12.2012r. – Gminne spotkanie z Świętym Mikołajem                  

przy choince 

 

……………………………………………………………………………… 

Oto prosty przepis na pierniczki,  

które zawsze się udają  

i już po kilku dniach  

są kruche i przepyszne! 

 
Pierniki Ambasador 
 
Składniki: 

• 500g mąki 
• 150g miodu 
• 250g cukru pudru 
• 100g masła lub margaryny 
• jajko 
• 1 paczka przyprawy do piernika (20g) 
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 
Mąkę przesiać, połączyć z roztopionymi w rondelku: miodem, 
przyprawami i masłem. Dodać jajko zmiksowane z cukrem pudrem oraz 
sodę rozpuszczoną w niewielkiej ilości ciepłej wody. Dokładnie wyrobić. 
Ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm  i wykrawać foremką pierniki. 
Piec 10 min. w 180 – 200 st. C. Po ostygnięciu polać lukrem i ozdobić. 
SMACZNEGO! 

 



 

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI 

      Zastanawiacie się, jak wyglądają tradycje związane                 
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach? Zajrzyjcie 
na stronę http://www.spedycje.pl  
Najciekawsze przykłady dla nas wybrała Weronika Markus 
  
Austria 
W Wiedniu na wigilijnym stole króluje karp, a w Karyntii – pieczona 
kaczka. Najpopularniejsze jest ciasto z mleka, mąki, soli, masła        
i miodu. Do świątecznych przysmaków należą m.in. gorące 
kasztany i pieczone migdały. 
 
Belgia 
Na bożonarodzeniowym stole w Belgii mogą się znaleźć zarówno 
ostrygi, homary, jak i indyk lub babka z kremem mokka. Głównym 
daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Natomiast 
świątecznym deserem jest Buche de Noël, rodzaj ciasta w kształcie 
pnia polanego czekoladą. 
 
Czechy 
W wigilię Czesi odwiedzają cmentarze – ozdabiają groby bliskich, 
zostawiają im również koszyczki ze specjalnymi ciasteczkami. 
Najważniejszą potrawą wigilijną jest karp z sałatką ziemniaczaną, 
na deser podaje się kruche ciasteczka pieczone osobiście przez 
każdą panią domu. A po kolacji dzieci dostają prezenty                  
od Jezuska. 
 
Dania 
Na wieczerzę podaje się pieczoną kaczkę lub gęś faszerowaną 
suszonymi śliwkami oraz ris r l’’amande (ryż z owocami                    
i przyprawami). Do jednej z miseczek z tą potrawą wkłada się 
migdał, a ten, kto na niego trafi dostaje dodatkowy prezent. Po 
kolacji zapala się światełka na choince, którą zdobią liczne małe 
chorągiewki, Dannebrog. 
 
 
 

 

RUSZ GŁOWĄ! 

Jeśli uważnie przeczytaliście „Zawiszankę”, nie będziecie mieli 

problemu z rozwiązaniem krzyżówki. Powodzenia! 

 

1. Kraj, w którym Jezusek przynosi dzieciom prezenty. 

2. Ostatni wyraz 3 wersu na 3 stronie. 

3. Co znajduje się obok światełek na duńskich choinkach? 

4. Co może znaleźć się na wigilijnym stole w Belgii? 

5. Kraj, w którym świątecznym przysmakiem są gorące kasztany. 

6. Co zrobi Aniołek w kieszeni ze smutkami? 

7. Oszczędzamy w …? 

8. Uczniowie nabywali je podczas ostatniej akcji, by pomóc 

Szymonowi. 

 

 

HASŁO:…………………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO, KLASA:………………………………………………………………….……. 

 
 



POMALUJ PIĘKNIE OBRAZEK – DOSTANIESZ 

NAGRODĘ! 

 

 

http://kolorowanki.joe.pl/malowanki-prezenty-pod-choinka,swiateczne 


