
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły…  

 Poradnik savoir vivre 

 Kącik Młodego Kuchcika 

 Ciekawostki 

 Kino nie w ciemno 

 Angielski na wesoło 

 Rozrywka 

 Od Rodziców – dla Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali 42. 



 

OD REDAKCJI… 

 

 

 Oddajemy w Wasze ręce szósty numer gazetki szkolnej powstałej w 

pocie czoła redakcyjnego grona. Mamy nadzieję, że pomożecie nam w 

rozwoju naszego szkolnego pisemka, przez co kolejne numery będą jeszcze 

ciekawsze. Zgłaszajcie nam swoje pomysły i propozycje dotyczące gazetki 

lub ewentualnych w niej zmian. Postaramy się je zrealizować! 

 

 Mamy nadzieję, że 92 KLEKSY dotrą do jak najszerszego grona 

czytelników, którymi oczywiście będziecie WY! 

  

 Gazetkę tworzymy dla WAS i o WAS, dlatego z niecierpliwością 

czekamy na Wasze pomysły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SAMORZĄDNIAK 92 
 

WIECZÓR ANDRZEJKOWY 

 
 Wigilia św. Andrzeja to czas zarezerwowany na różne wróżby związane z 

miłością, szczęściem i przyszłością. Tradycją naszej szkoły stały się coroczne 

wróżby andrzejkowe, które dają uczniom wiele radości i wprowadzają 

element tak lubianej przez dzieci magii i tajemnicy.  

 

      I jak to na Andrzejki przystało w SP nr 92 - przeszkolono wróżki i tak 

przygotowana kadra przystąpiła z dokumentem „certyfikatem” do 

przepowiadania przyszłości. Tego wieczoru nikt nie rozpoznałby uczniów, o 

nie, to najlepsi magowie i wróżbici w stosownych strojach zajęli się z 

zaangażowaniem wróżeniem swoim młodszym koleżankom i kolegom. 

Magiczna  atmosfera sprzyjała, tlące się świece, tajemnicze miny i radość z 

zabawy sprawiły, że na długo ten wieczór pozostanie w pamięci 

najmłodszych. 

 

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 
 

 Lanie wosku 

Od wieków dziewczęta wlewały do naczynia z 

wodą roztopiony wosk, po czym zastygłą formę 

oświetlały tak, aby rzucała cień, z którego kształtu 

wróżyły. Pilnie obserwowano też zachowanie 

wylewanego na wodę wosku – jeśli dwie grudki 

zbliżały się do siebie, to znak, że ślub blisko; jeżeli 

krążyły oddzielnie – nadal czekało życie w 

panieńskim stanie. 

Mowę lanego na wodę wosku tłumaczyły najbardziej znane symbole: 

skrzydlata postać lub anioł zwiastowały dobrą nowinę; brama lub drzwi – 

mówiły o bliskim szczęściu; bryłka wosku w kształcie czapki zapowiadała 

kłopoty; drzewo wróżyło dobry los; harfa – zgodę lub powodzenie w miłości; 

półksiężyc zwiastował miłosną przygodę; dzban – zdrowie, a owoce 

dobrobyt. Wszystkie dziewczęta oczywiście gorąco pragnęły, aby lany przez 

nie wosk zastygł w kształcie zamku, to wróżyło bowiem męża – bajkowego 

księcia. 

 

 Ustawianie bucików 

Popularne do dzisiaj są wróżby, do których dziewczęta używają obuwia; 

zebrane w jednej izbie, ustawiają kolejno swoje buciki jeden za drugim. Czyj 

but najszybciej znajdzie się przy drzwiach – ta panna najszybciej zostanie 

mężatką. 



 Puszczanie świeczek na wodę 

Na tekturach umieszczano dwie świeczki, 

zapalano i puszczano na wodę, czekając 

niecierpliwie, czy zetkną się ze sobą. Jeśli tak 

– można było kupować ślubną suknię, jeśli 

nie – należało nie tracić nadziei. Często 

dziewczęta próbowały pomóc losowi, 

dmuchając na wodę i popychając świeczki, 

ale takie wróżby uchodziły za nieważne. 

 

 Chowanie drobiazgów pod talerzem 

Wróżba ta polegała na chowaniu: 

kwiatków, różańca, czepka, pieniędzy, 

chleba, grudek ziemi. Należało z zawiązanymi oczami wybrać jeden talerz. 

Wyciągnięcie rośliny oznaczało staropanieństwo, różańca – wstąpienia do 

klasztoru, czepka – zamążpójścia, pieniądze przepowiadały bogactwo, chleb 

– głód (biedę), a ziemia – zetkniecie się ze śmiercią. 

 

Wiele z tych wróżb praktykowano od zarania dziejów – nasi przodkowie 

niezwykle często sobie wróżyli, zwłaszcza w dniach kultu zmarłych, 

obchodzonych niegdyś cztery razy w roku w okresach przesilenia. 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 
       Lubimy pomagać. Tak krótko można streścić naszą chęć 

dzielenia się swoim czasem i zaangażowaniem w akcje 

organizowane przez samorząd. Wciąż bierzemy udział w 

„Zakręconej nakrętce”, wykonaliśmy i wysłaliśmy kartki z 

życzeniami dla chorej 6-letniej Alicji w ramach „Marzycielskiej 

poczty”, jak również przygotowujemy prace dla uczestników 

terapii zajęciowej z Domu Pomocy Społecznej. Oprócz tego na terenie szkoły 

odbyła się zbiórka słodyczy dla dzieci z Bodzechowa. Lubimy pomagać. I 

będziemy to kontynuować, bo chcemy i czujemy, że warto 

i że to ważne, dla nas i dla innych. 

 

 

      



    MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA 
    

Widzieliście kiedyś tańczącą szkołę? Ja 

tak, jest taka jedna na Żoliborzu…SP 92! W 

piękny mikołajkowy dzień do turnieju tańca 

przystąpiło około 90 uczniów, którzy mogli 

zaprezentować swoje umiejętności. A było co 

podziwiać! Gracja ruchu, subtelność gestu, 

harmonia i czar – tego uczą się młodzi 

tancerze i tym sprawiają radość innym.  

Prowadzący imprezę pan Tomasz Dorosz 

patrzył z dumą na swoich następców, a 

gorące owacje rodziców zachęcały 

uczestników do starań, żeby wypaść jak 

najlepiej. Najważniejsze jest jednak to, że 

wszyscy dobrze się bawili, miło i radośnie 

spędzając razem wieczór! 

 

 

 

 

 

„APTECZKI NA WYCIECZKI” 
 

 

W listopadzie  liderzy klas czwartych wzięli 

udział w akcji zorganizowanej przez 

Obywatelską Fundację Pomocy Dzieciom.  

Uczniowie Szkoły Służb Medycznych przy ul. 

Stawki, wprowadzali młodych adeptów 

ratownictwa w tajemnice przywracania życia i 

ochrony zdrowia. 

Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej i 

praktycznej nasi uczniowie przywieźli do szkoły 

trzy przenośne apteczki wycieczkowe z pełnym 

wyposażeniem. 

 

 

 

 

                



ROZŚPIEWANA SZKOŁA 

 
     Rozśpiewała nam się ta nasza szkoła i to za sprawą wiadomo czyją… 

chóru Wiwat!  29 września w Collegium Nobilium uroczyście obchodzono  

25-lecie istnienia zespołu. Nagrody rozdano, podsumowań dokonano, było i 

podniośle, i wzruszająco, lekko i na poważnie – podobnie jak z bogatym 

repertuarem chóru.  

  

 

 

      W ramach obchodów tego 

jubileuszu zorganizowano również 

koncert dla seniorów w październiku, 

gdzie młodzież zaprezentowała swój 

ciekawy dorobek artystyczny. 

Owacjom nie było końca, a goście 

zgromadzeni w sali z łezką wzruszenia 

włączyli się do odśpiewanej na 

koniec „Barki”, ulubionej pieśni Jana 

Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 FESTIWAL ZDROWIA KLASY IV - VI 
Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Festiwal Zdrowia.  

Klasy IV-VI świętowały 19 listopada 2013 roku. 

 Poprzez zabawę (taniec, piosenki, przedstawienie teatralne) uczniowie 

poznawali zasady zdrowego stylu życia. 

Można było też odwiedzić stanowiska promujące zdrowe odżywianie, 

zapoznać się z piramidą żywienia, poznać korzystne działanie grup warzyw o 

różnych kolorach, zobaczyć mało popularne w Polsce owoce egzotyczne, 

poznać substancje szkodliwe, w tym często występujące w produktach 

lubianych przez młodzież – ulepszacze i konserwanty.  

Oprócz tego można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, a także 

sprawdzić jak organizm reaguje  na wzmożony wysiłek fizyczny. 

Była też gra dotyczącą wiedzy na temat szkodliwych substancji zawartych w 

używkach i ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie i życie.  

Zdobywanie wiedzy umilały zdrowe przekąski, przygotowane przez uczennice 

klas szóstych: kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, szaszłyki owocowe i 

warzywne oraz pyszne soki owocowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje uczniów: 

 

„Warto robić taki festyn zdrowia, ponieważ można było nauczyć się czegoś o 

warzywach. Sama miałam stoisko z warzywami i dużo osób chciało się od nas 

czegoś dowiedzieć. Było tez przedstawienie, śmieszne, ale czasem smutne. 

Nauczyło nas, że nie warto palić ani pić napojów energetycznych.”    

Magda, IV c 

 



„Bardzo podobał mi się Festiwal Zdrowia, a szczególnie przedstawienie. Było 

bardzo śmieszne. Śmieszny był Jaś, który palił papierosy, kotek czerwonego 

kapturka i wilk. Genialna była też czarownica, która codziennie chodziła do 

Mc Donalda. Wszyscy byli śmieszni i mieli fajne kostiumy. Mam nadzieję, że 

takich przedstawień będzie więcej!!!” 

Zuzia Smolak, IV a 

 

„Moim zdaniem przedstawienie było bardzo śmieszne, bo takie miało być. Jaś 

był dość dziwny, bo palił papierosy, a Małgosia była fajna. Najbardziej 

śmieszny był pan Kiciuś i Babcia, która chciała wypić napój Red Bull. 

Pozdrowienia dla aktorów!!! 

Sonia Kunikowska, IV a   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIWAL ZDROWIA KLASY 0 - III 
      

 

 Dnia 20 listopada 2013 roku odbył się Festiwal Zdrowia dla klas O – III. 

Celem  imprezy było kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za 

własne zdrowie, promowanie idei zdrowego żywienia oraz integracja uczniów 

klas 0 – III. 

 W tym dniu nasi uczniowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez 

aktorów Teatru Lalka pt. Miś w Ekolandii. Przedstawienie promowało zdrowy 

styl życia. Wszyscy byli nim bardzo zaciekawieni. Po tym przedstawieniu 

uczniowie degustowali na korytarzu klas młodszych różne gatunki kasz – 

zdrowe i wartościowe jedzenie przygotowane przez rodziców                             

i wychowawców. Następnie na sali gimnastycznej spotkali się wszyscy 

uczniowie klas 0 –III  na występie artystycznym pt. Rzepka, przedstawianym 

przez uczniów klas IV – VI pod kierunkiem p. Grażyny Ubysz. Na zakończenie 

imprezy był wspólny taniec ZUMBA pod kierunkiem m.in. Mistrzyni Świata –     

p. Eweliny Stasiuk, na który nasi milusińscy już nie mogli się doczekać. Cały 

festyn zakończył się o godzinie 11.20. Było bardzo miło i przyjemnie. 



 

     ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 

Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. 

Jan Zamoyski 

 

 

8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Święta Niepodległości. Aby uczcić to święto, uczniowie klasy VI b 

przygotowali występ – swoistą lekcję historii dedykowaną koleżankom, 

kolegom oraz nauczycielom. 

 

Inscenizacja była okazją do nauki. 

Młodsi koledzy poznali historię odzyskania 

niepodległości, starsi utrwalili wiedzę na 

ten temat. Podniosły nastrój podkreślały 

pieśni patriotyczne oraz wzruszające 

wiersze w interpretacji uczniów klasy VI b.  

Nad całością czuwała pani Alicja 

Mossakowska oraz pani Anna Horoń, która 

przygotowała prezentację multimedialną 

wzbogacającą występ uczniów. 

Prezentacja ułatwiła przyswojenie 

wiadomości młodszym kolegom. Wszyscy 

przeżyli występ na swój sposób. Nie 

brakowało wzruszeń i głębokich refleksji. 

To wydarzenie to świadectwo naszego patriotyzmu, którego uczymy się 

od najmłodszych lat. 

 

 

 

 

 

 

 



MIKOŁAJKI 

 
 Święto obchodzone w dniu 6 grudnia na cześć świętego 

Mikołaja — biskupa Miry, który zasłynął z odwagi, dobroci i sprawiedliwości. 

Według podań, otrzymał on od bogatych rodziców znaczny majątek, którym 

obdarowywał ubogich. Mieszkańcy Miry wybrali go na swego biskupa.  

Dzisiaj panuje zwyczaj obdarowywania się w tym dniu prezentami, które 

wkłada się w nocy z 5 na 6 grudnia pod poduszkę lub do buta. 

  
 6 grudnia i do naszej szkoły zawitały dwa Mikołaje. Rada Rodziców 

szkoły zorganizowała niespodziankę dla dzieci – zaprosiła Mikołaje, które 

odwiedzały poszczególne klasy częstując ich cukierkami. Dzieci spotykały 

Mikołaja na korytarzu szkolnym i widać było na ich twarzach radość, 

zaskoczenie oraz szczęście. W tym dniu odbywały się też Mikołajki klasowe. 

Na dzieci z edukacji wczesnoszkolnej czekały pod choinką prezenty 

pozostawione przez św. Mikołaja…. 

  Dzień ten upłynął w bardzo miłej atmosferze. 

 

 
 Święty Mikołaj  

 w nocy przychodzi,  

 dużo prezentów  

 dzieciom przynosi.  

 W buciki zwinnie  

 wszystko upycha  

 i jak czarodziej  

 w pośpiechu znika.  

 

  

 

 Mikołajki, Mikołajki  

 święto dzieci,  

 pięknie bucik w Mikołajki  

 blaskiem świeci.  

 Każdy czyści, poleruje,  

 na prezenty go szykuje. 
 

 



MIKOŁAJKOWA               

INTEGRACJA ŚWIĄTECZNA 

 
 Dnia 10 grudnia na 

terenie naszej szkoły uczniowie 

klas 0 – III wraz z 

wychowawcami zorganizowali 

Mikołajkową Integrację 

Świąteczną. 

Program imprezy obejmował: 

- jasełka przygotowane przez 

uczniów klasy I a wraz z 

wychowawcą – p. E. Mazur –

Downar 

- kiermasz ozdób 

bożonarodzeniowych 

- warsztaty 

- kawiarenkę 

- występ chóru szkolnego. 

 

 

 

Ozdoby świąteczne wykonywali uczniowie. Niektóre 

ozdoby powstawały przy pomocy rodziców. Prace 

budziły zachwyt. Były bardzo oryginalne. Domowe 

wypieki, mnóstwo świątecznych dekoracji, jasełka i 

rodzinna atmosfera to wszystko czekało na gości, 

którzy odwiedzili w tym dniu naszą szkołę w 

godzinach wieczornych. Kiermasz cieszył się dużym 

powodzeniem. Rodzice i goście bardzo chętnie 

kupowali prace uczniów.  

 

 

 

Zbiórka pieniędzy przyniosła nam 3030 zł, które przeznaczymy na 

dofinansowanie wspólnego wyjścia do kina dla wszystkich uczniów z klas 0-III. 

 

 

 

 

 

 

 



KONCERT KOLĘD 
 

     

  „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”, więc zaśpiewano, wieczorem           

10 grudnia, w SP nr 92 dla uczniów, rodziców i innych zaproszonych gości. 

Chór Wiwat wprowadził wszystkich swoim kolędowaniem w świąteczny 

nastrój. Przy szopce czuwali pasterze, w tle słychać było anielskie głosy i 

wszędzie nieomal roznosił się zapach igliwia. Pierwsza  gwiazdka…, tak, to 

muzyka sprawiła, że wszyscy poczuli, iż święta tuż tuż.. 

 

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. 

 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 

Wszystkimi znaki danymi sobie. 

Jako Bogu cześć Mu dali, 

A witając zawołali z wielkiej radości. 

 

Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany, 

Cztery tysiące lat wyglądany! 

Na Ciebie króle, prorocy czekali, 

A Tyś tej nocy nam się objawił. 

 

I my czekamy na Ciebie, Pana, 

A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 

Padniemy na twarz przed Tobą, 

Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. 

 

 

 

 

 

 



BADANIA MIKOŁAJA 
 

 

  W dalekiej Laponii w gorącym okresie przedświątecznym Mikołaj zlecił swoim 

pracownikom badania… Wybrał do tego po raz kolejny naszą szkołę, pytając 

o to, co zrobiłyby dzieci, gdyby  zastąpiły go w jego pracy. Po uzyskanych 

odpowiedziach już podobno upatrzył sobie kilku pomocników… 

 

 

„Gdybym była Świętym Mikołajem, to 

obdarowałabym wszystkie dzieci prezentami. 

Żadne dziecko nie byłoby smutne w Święta. 

Największe prezenty dałabym dzieciom 

najbiedniejszym. Sprawiłabym, żeby wszystkie 

dzieci były uśmiechnięte i wesołe przez cały rok. 

Każdy z niecierpliwością czekałby na kolejną 

Gwiazdkę”.   

 Marta Kasjanowicz, III c 

 

                                

 „Gdybym był Świętym Mikołajem, to 

poprosiłbym Elfy, żeby pomogły mi z pakowaniem 

prezentów dla dzieci z całego świata. Potem 

przymocowałbym renifery do sań i zapakowałbym 

prezenty. Wyruszyłbym w świat. Wyleciałbym z 

Laponii do wszystkich dzieci. Każde dziecko 

otrzymałoby taki prezent, o jakim marzyło. A na 

koniec zrobiłbym prezent dla samego siebie. A tym 

prezentem będzie nowa gra!”    

Bartek Mika, III c 

 

 

„Gdybym była Świętym Mikołajem, to dałabym ludziom prezenty takie, 

o jakich marzą. Choremu dałabym zdrowie, bo na pewno tego pragnie. 

Biednemu dobrą pracę, bezdomnemu i samotnym dzieciom, które są w 

domach dziecka, chciałabym dać rodzinę, żeby już wszystkie święta spędzali 

w ciepłym rodzinnym domu. Wszyscy ludzie na świecie dostaliby jakiś prezent. 

A! Jeszcze jedno, na pewno wchodziłabym do ich domów nie przez komin 

tylko drzwiami, żeby wszyscy mogli zobaczyć Świętego Mikołaja.”    

 Oliwia Kołodziejak, III c  

 

 

 

 

 

 



                                     

 

KMK                 Kącik Młodego Kuchcika  

 

 

PIERNICZKI CYNAMONOWE 
 

 

SKŁADNIKI: 

 

500g mąki orkiszowej jasnej 

 

pół szklanki miodu malinowego 

 

1 jajko 

 

pół szklanki syropu z agawy 

łyżka masła + ilość potrzebna do natłuszczenia blaszki 

 

pół łyżeczki sody 

 

łyżeczka przyprawy do pierników + pół łyżeczki cynamonu 

łyżka kakao 

 

kolorowe pisaki lukrowe 

 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

Mąkę wsypujemy do dużej miski. Dodajemy przyprawę do pierników, 

cynamon, kakao, sodę oraz jajko i robimy dołek. Miód upłynniamy w 

garnuszku lekko podgrzewając, dolewamy do niego syrop z agawy, 

mieszamy. Dolewamy do miski z resztą składników, mieszamy, wyrabiamy 

masę (w miarę potrzeby dosypując dodatkowo mąkę). Zagniecione ciasto 

rozwałkowujemy i wycinamy pierniczki. Układamy je na wysmarowanej 

masłem blaszce i pieczemy w piekarniku przez 

około 20 minut w temperaturze 160 stopni C. 

Upieczone pierniki studzimy i dekorujemy według 

uznania lukrowymi pisakami. Smacznego! 

    

 

 



 

 
 

 

„Dobre Rady Nie Od Parady”  
czy słów kilka na temat zasad dobrego wychowania. 

 

 

Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań, które zaczynają się już w 

porze wieczerzy wigilijnej. Pomimo że okazja jest wyjątkowo uroczysta, łatwo 

o nietakt lub niekulturalne zachowanie - jak przy każdym towarzyskim 

spotkaniu. O czym warto pamiętać w czasie wigilijnej kolacji? Jakie są 

zasady składania świątecznych życzeń? Czy wypada odmówić jedzenia 

nielubianej kapusty? Przeczytaj więcej na temat savoir-vivre’u przy wigilijnym 

stole! 

 

Nakrycie wigilijnego stołu 

 

Przygotowując stół na Wigilię, 

warto dobrze przemyśleć usadzenie 

gości. Zasady savoir-vivre’u zalecają, 

aby usadzić gości „na przemian” – 

raz mężczyzna, raz kobieta. 

Małżeństwa powinny siedzieć razem, 

natomiast gospodarz i gospodyni 

naprzeciwko siebie. Goście 

honorowi (np. senior rodu, dawno 

niewidziana ciotka) powinni siedzieć po prawej stronie gospodarzy.  

 

Pamiętajmy również o tym, aby nie sadzać obok siebie skłóconych 

osób. Wigilia to wprawdzie doskonały czas na zapominanie o dawnych 

urazach i wyciągnięcie ręki na zgodę, gospodarzom nie wypada jednak 

nikogo do tego zmuszać. 

Savoir-vivre wskazuje, że to pan domu powinien być odpowiedzialny za 

nalewanie napojów gościom. Pani domu zajmuje się za to serwowaniem 

potraw. 

Na wigilijnym stole bardzo źle wyglądają plastikowe butelki lub kartony 

z napojami. Należy je przelać do dzbanka. 

 

Koniecznie pamiętajmy o pozostawieniu pustego nakrycia dla 

niespodziewanego gościa. To piękna tradycja, często jednak zaniedbywana 

– w wielu domach takie nakrycia umieszcza się 

np. przy osobnym stole. To całkowicie niezgodne 

z zasadami świątecznego savoir-vivre’u. 

 

 

 



Pojawienie się gości i świąteczny dresscode 

 

Pan domu powinien przywitać wigilijnych gości  i pomóc im zdjąć 

okrycia wierzchnie. Następnie zaprasza przybyłych do pokoju. Oczywiście, nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby pani domu również witała gości razem z 

gospodarzem. 

 

Zasiadanie do wigilijnej wieczerzy w kapciach lub skarpetkach jest 

całkowicie niezgodne z zasadami dobrego wychowania, nawet jeśli robimy 

tak na co dzień. Kapcie do garnituru wyglądają po prostu komicznie, 

a Wigilia w założeniu jest wyjątkowym dniem. Równie niekulturalne jest 

pozostawanie w butach, zwłaszcza że zimowa aura sprzyja błotnistym lub 

śniegowym pozostałościom. Należy zabrać ze sobą wyczyszczone obuwie 

zmienne (jeśli mają to być szpilki, warto skonsultować pomysł z 

gospodarzami). Wigilijny dresscode wymaga również wytwornego stroju – 

najlepiej, aby mężczyźni mieli na sobie garnitury lub przynajmniej eleganckie 

koszule. Kobiety powinny założyć odświętne sukienki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

„KINO NIE w CIEMNO”  
Recenzja filmu pt: „Kraina lodu” 

 

 

 

 

 

Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć 

swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo 

Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach 

towarzyszy jej Kristoff, przed którym górskie szlaki nie kryją 

żadnych tajemnic i jego lojalny renifer Sven. Podczas misji 

ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową 

pogodą, napotkają niebotyczne góry, tajemnicze trolle i 
zabawnego bałwana o imieniu Olaf. 

 

NIE  



 

Easy Reading – Animals in Winter 

*        Winter is cold. There is snow on the ground. People live in warm houses. 

What do animals do?                                                                                                     

*       Some animals sleep all winter. It is a very deep sleep called hibernation. 

They need little or no food. Bears and chipmunks hibernate. So do frogs, 

snakes and even some bugs.                                                                                      

*       Other animals stay active in winter. It is hard for them to find food. They 

may live in holes in trees or under the ground to stay warm. Deer, squirrels and 

rabbits stay active.                                                                                                        

*    Some birds fly south for the winter. We call this migration. They go to a 

warmer place to find food. Other birds stay here all winter. We can help by 

feeding them. 



 

 

   SYMBOLS OF CHRISTMAS 

 

 

 

Advent Wreath 

Four candles placed on a wreath. One candle is lit each Sunday before 

Christmas in anticipation of Christ's birthday. 

Angel 

An angel told the shepherds of the birth of Jesus. Angels come in many 

forms for Christmas decorations including the tree topper. 

Bells 

Church bells rang to announce the birth of Jesus. They still ring today. 

Camels 

Camels are the animals the wisemen rode following the star to where Jesus 

was born. 

Candles 

Candles represent the light that Jesus brought to earth. Pagans who 

converted to Christianity used candles on the sacred evergreen tree. 

Christmas Caroling 

Caroling is a medieval custom of singing and dancing around a Christmas 

tree. Early carols weren't holy enough for singing inside a church, so 

caroling was done outside. 

Christmas Cookies 

Originated with pre-Christian Romans who gave sweet cakes to their 

senators. 

Christmas Stocking 

There is a legend associated with the origin of Christmas stockings. St. Nick, 

who wanted to remain anonymous and help a poor family, threw gold 

coins down their chimney. They fell into a stocking that was hanging there 

to dry. 

Christmas Tree Lights  

The lights represent Christ as being the "Light of the World." Lights also 

represent stars. Candles were first used as lights on the Christmas tree. 

Creche 

A manger scene representing the Jesus' place of birth. 
 

 

http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christian-christmas/good-tidings-angel.html
http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christmas/christmas-bells.html
http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christmas/christmas-candles.html
http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christmas/christmas-carolers.html
http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christmas/fireplace-with-stockings.html
http://www.apples4theteacher.com/coloring-pages/christian-christmas/three-wisemen.html


KRZYŻÓWKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY HUMOR 
 

Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem Ci już perfumy. 

 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 

 



KARTKA Z KALENDARZA… 
 

24 GRUDNIA 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 

Imieniny obchodzą: 

Adam, Ewa oraz Ada, Adamina, Adela, Delfin, Druzjan,Druzjanna, Eryk, 

Eryka, Ewelina, Godzisław, Godzisława, Grzegorz, Grzymisława, 

Hermana, Hermina, Herminia, Irma, Irmina, Józef, Paula, Tarsylia, 

 

Przysłowie: 

Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie. 

 

25 GRUDNIA  - BOŻE NARODZENIE 

 

Imieniny obchodzą:  

Eugenia, Mateusz oraz Maria, Piotr, Siemosław 

 

Przysłowie: 

„Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.” 

 

26 GRUDNIA  

 

Imieniny obchodzą: 

Dionizy, Szczepan oraz Teodor, Wincencja, Wincenta,Wincentyna,  

Wrociwoj, Zenon, Zozym 

 

Przysłowie: 

„Pogoda marcowa, taka sama jak i Szczepanowa.” 

 

31 GRUDNIA  - SYLWESTER 

 

Imieniny obchodzą; 

Melania, Sylwester, Sylwestra oraz Barbacjan, Donata,Katarzyna, Kolum

ba, Mariusz, Paulina, Saturnina, Sebastian, Tworzysław, Zotyk 

 

Przysłowie: 

„Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwestra nie będzie padało 

złoto.” 

http://www.kalbi.pl/imieniny-adam
http://www.kalbi.pl/imieniny-ewa
http://www.kalbi.pl/imieniny-ada
http://www.kalbi.pl/imieniny-adamina
http://www.kalbi.pl/imieniny-adela
http://www.kalbi.pl/imieniny-delfin
http://www.kalbi.pl/imieniny-druzjan
http://www.kalbi.pl/imieniny-druzjanna
http://www.kalbi.pl/imieniny-eryk
http://www.kalbi.pl/imieniny-eryka
http://www.kalbi.pl/imieniny-ewelina
http://www.kalbi.pl/imieniny-godzislaw
http://www.kalbi.pl/imieniny-godzislawa
http://www.kalbi.pl/imieniny-grzegorz
http://www.kalbi.pl/imieniny-grzymislawa
http://www.kalbi.pl/imieniny-hermana
http://www.kalbi.pl/imieniny-hermina
http://www.kalbi.pl/imieniny-herminia
http://www.kalbi.pl/imieniny-irma
http://www.kalbi.pl/imieniny-irmina
http://www.kalbi.pl/imieniny-jozef
http://www.kalbi.pl/imieniny-paula
http://www.kalbi.pl/imieniny-tarsylia
http://www.kalbi.pl/imieniny-eugenia
http://www.kalbi.pl/imieniny-mateusz
http://www.kalbi.pl/imieniny-maria
http://www.kalbi.pl/imieniny-piotr
http://www.kalbi.pl/imieniny-siemoslaw
http://www.kalbi.pl/imieniny-dionizy
http://www.kalbi.pl/imieniny-szczepan
http://www.kalbi.pl/imieniny-teodor
http://www.kalbi.pl/imieniny-wincencja
http://www.kalbi.pl/imieniny-wincenta
http://www.kalbi.pl/imieniny-wincentyna
http://www.kalbi.pl/imieniny-wrociwoj
http://www.kalbi.pl/imieniny-zenon
http://www.kalbi.pl/imieniny-zozym
http://www.kalbi.pl/imieniny-melania
http://www.kalbi.pl/imieniny-sylwester
http://www.kalbi.pl/imieniny-sylwestra
http://www.kalbi.pl/imieniny-barbacjan
http://www.kalbi.pl/imieniny-donata
http://www.kalbi.pl/imieniny-katarzyna
http://www.kalbi.pl/imieniny-kolumba
http://www.kalbi.pl/imieniny-kolumba
http://www.kalbi.pl/imieniny-mariusz
http://www.kalbi.pl/imieniny-paulina
http://www.kalbi.pl/imieniny-saturnina
http://www.kalbi.pl/imieniny-sebastian
http://www.kalbi.pl/imieniny-tworzyslaw
http://www.kalbi.pl/imieniny-zotyk


KOLOROWANKA 
 

 

 



 

KOCHANI CZYTELNICY! 
 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 

składamy Wam i Waszym bliskim 

najserdeczniejsze życzenia miłości, szczęścia, 

zdrowia, spokoju i niezapomnianych wrażeń. 

 

 

Redakcja 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OD RODZICÓW – DLA RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice, 

 

 Jednym z elementów działalności Rady Rodziców jest możliwość 

dofinansowania przedsięwzięć, które nie leżą w gestii szkoły lub na które 

szkole brakuje pieniędzy. 

 Zależy nam, aby Rodzice dokonujący wpłat mieli pełną informację na 

co przeznaczone są ich pieniądze oraz w jaki sposób są wykorzystywane. 

Dlatego poniżej umieszczamy zestawienie wydatków zaakceptowanych w 

roku szkolnym 2013/2014 przez Radę Rodziców. 

 

LP CEL 

ZAAKCEPTOWANA 

KWOTA 

1. konkursy biblioteczne 1 700,00 zł 

2. lektury do biblioteki szkolnej dla klas I-VI 1 000,00 zł 

3. ślubowanie I-klasistów 388,56 zł 

4. konkursy: samorząd uczniowski 650,00 zł 

5. konkursy: WF 1 000,00 zł 

6. konkursy: Edukacja Wczesnoszkolna 900,00 zł 

7. konkursy: Język angielski 500,00 zł 

8. konkursy: humanistyczne 2 300,00 zł 

9. konkursy: matematyczno-przyrodnicze 500,00 zł 

10. konkurs recytatorski (pedagog szkolny) 500,00 zł 

11. nagrody na "Festiwal Zdrowia" 150,00 zł 

12. dofinansowanie instrumentów muzycznych dla klas I 380,00 zł 

13. dofinansowanie wyposażenia kuchni 650,00 zł 

14. 

konkursy: I etap "Poprawna Polszczyzna" i "Z ortografią na 

co dzień" 1 296,00 zł 

15. "Wars i Sawa" - grają w szachy 22,10 zł 

16. zakup telefonu i karty prepaid do świetlicy 95,90 zł 

17. cukierki na Mikołajki (krówki w Świątecznych papierkach) 571,20 zł 

18. animatorzy na Mikołajki (Dwóch Mikołajów) 1 350,00 zł 

19. torebki na cukierki Mikołajkowe 79,80 zł 

20. konkurs: Kartka Świąteczna 150,00 zł 

21. 

dofinansowanie świetlicy na materiały biurowe w roku 

szkolnym 13/14 3 000,00 zł 

22. 

dofinansowanie pracowni przyrodniczej (ekran i rzutnik 

multimedialny) 2 000,00 zł 

23. sfinansowanie wersji drukowanej "Gazetki Szkolnej" 1 600,00 zł 

24. 20% zwroty do obecnych klas (IV b, V c, V b) 446,00 zł 

25. nagrody na Mikołajkowy Turniej Tańca 630,99 zł 



 

Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

Tych, którzy chcieliby to zrobić, prosimy o wpłaty na numer konta: 

Bank BGŻ: 62 2030 0045 1110 0000 0057 8370 

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy 

do której uczęszcza. Proponowana przez nas wysokość miesięcznych wpłat 

to 15 zł za pierwsze i 10 zł za każde następne dziecko uczęszczające             

do szkoły. 

 

Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły sp92warszawa.edupage.org , 

gdzie w zakładce 

„Dla rodziców” znajdziecie Państwo bieżące informacje z naszej działalności. 

 

 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie, 

Rada Rodziców przy SP 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń Media (www.madonmedia.com)  

za pomoc przy druku. 


