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Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listo-
pada. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wy-
łącznie matrymonialny i przeznaczone były dla nieza-
mężnych dziewcząt. Początkowo wróżby odprawiano 
tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach później-
szych przybrały formę zbiorową, organizowaną w gru-
pach rówieśniczych panien na wydaniu. 

Polski zwyczaj świąteczny, męski 
o d p o w i e d n i k  A n d r z e j e k .  
W nocy z 24/25 listopada, tj. w wigi-
lię św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
odbywają się wróżby młodych męż-
czyzn dotyczące ożenku i poszuki-
wania partnerki. Święto to zostało 
wyparte przez spopularyzowane na 
zachodzie święto panien – zwane 
Andrzejkami. 

Święta Katarzyna to patronka cnotliwych kawalerów, 
którzy pragną poznać pannę i w przyszłości wejść w 
szczęśliwy związek małżeński. Największe nasilenie kultu 
świętej przypadło na okres średniowiecza.  

Gazetka Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach 

W numerze: 

● Za nami …  

Wyśpiewajmy niepodległość! 

Podróż do  Brazylii 

Rajd Aniołów Miłosierdzia 

Spotkanie autorskie z Janiną Rąpałą  

Wszyscy święci  balują w niebie…… 

● Wokół nas … 

„Fascynujący świat książek” 

Radości, uśmiechu i dobrej zabawy ... 

● Mikołajkowy kłopot? 

● Na marginesie 

5 sposobów na … 

Cmentarny wybieg mody 

● „Opowiem Ci historię ...” 

Być Piękną - czy aby na pewno? 

● English Corner 

● Co w trawie piszczy? 

„Bonusowe np.” 

Piąta Fala 

● Bajtelkowo 

● Okiem  najmłodszych   

● „Szkolny Bigos” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_listopada
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCbiarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
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Za nami ... 

Podróż do Brazylii 

Wyśpiewajmy Niepodległość! 

 
 10 listopada 2016r. o godz. 13:00 w naszej 
szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta  
Niepodległości. Tym razem akademia miała nie-
co inny charakter niż zawsze. W tym roku ucznio-
wie przedstawiali wiersze przeplatane utworami 
muzycznymi. Teksty wykonywanych piosenek uka-
zywały się na rzutniku, więc wszyscy wspólnie 
śpiewaliśmy. Na koniec uroczystości zostały rozda-
ne pyszne, symboliczne ciasteczka, na których wid-
niała biało-czerwona flaga Polski.   

Weronika Bąk 
 

 

Wyśpiewajmy Niepodległość. Uroczystość w ZSP w Olszynach 

7 listopada uczniowie naszej szkoły zostali zabrani przez po-
dróżnika z grupy „Trzask” w podróż po Brazylii. Jak zwykle 
spotkanie było ciekawe i pełne niespodzianek. Mogliśmy usłyszeć 
wiele ciekawostek na temat tego kraju i obejrzeć mnóstwo zdjęć. 
Zobaczyliśmy inną kulturę, tak różną od naszej. Poznaliśmy ojczy-
znę kawy i piłki nożnej. Każdy ze słuchaczy znalazł w tej prezen-
tacji coś dla siebie.  

Magdalena Niziołek 

Uczniowie w trakcie spotkania z Podróżnikiem  

Rajd Aniołów Miłosierdzia 

Po sukcesach, jakie wolontariusze 

odnieśli w zeszłym roku szkolnym, 

młodzież nie straciła motywacji  

i wciąż angażuje się w pomoc innym. 

Tym razem spotkaliśmy się, aby omó-

wić plan działania  na najbliższe mie-

siące. 

W dniach 20-21 października, 

dziesięcioosobowa grupa z Olszyn 

wraz z wolontariuszami z innych 

szkół uczestniczyła w Rajdzie Anio-

łów Miłosierdzia, który odbył się w 

Domu Rekolekcyjnym o. Redempto-

rystów w Lubaszowej. Kiedy dotarli-

śmy na miejsce, udaliśmy się na Mszę 

Świętą oraz modlitwę różańcową. 

Następnie po zjedzeniu kolacji zorga-

nizowane zostały warsztaty, na któ-

rych poruszyliśmy temat X edycji 

projektu „Mieć wyobraźnię miłosier-

dzia”. Rozmawialiśmy również o 

celach działania w wolontariacie. 

W kolejnym dniu zajmowaliśmy 

się pisaniem projektu i omawianiem 

harmonogramu zajęć na najbliższy 

rok szkolny. Następnie udali-

śmy się na spacer, aby obej-

rzeć okoliczne krajobrazy. 

Mieliśmy również okazję, 

aby dowiedzieć się, co to jest 

hipoterapia i poznać instruk-

torów zajmujących się pod-

opiecznymi stowarzyszenia 

„Wszystkie dzieci nasze są”. 

Spędziliśmy ten czas we 

wspaniałej atmosferze i jeste-

śmy bardzo wdzięczni ojcom redemp-

torystom za gościnę oraz miło spę-

dzone dni. Była to również świetna 

okazja do integracji z wolontariusza-

mi z sąsiednich szkół. 

Karolina Niziołek 

Uczestnicy Rajdu Aniołów 
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Za nami ... 

Spotkanie autorskie z Janiną Rąpałą 

Uczestnicząc w kolejnym już „Balu Wszystkich Świętych” utwierdziłam się w przekonaniu, że praca w wolontaria-
cie daje mi ogrom szczęścia. Widok podopiecznych stowarzyszenia, ich rodziców oraz wszystkich uczestników tej zabawy 
uświadomił mi, że „taki duży, taki mały może świętym być”. Mimo, iż każdy z nas popełnia masę błędów i nikt nie jest 
idealny, to właśnie na tych spotkaniach choć na chwilę można ujrzeć w drugim człowieku odrobinę tego sacrum. Wydaje nam 
się, że w dzisiejszych czasach człowiek święty jest nieosiągalny. Ale ten rodzaj szlachetności to również małe, dobre uczynki , 
których jesteśmy świadkami. To odrobina uśmiechu, radości, uwagi poświęconej drugiej osobie. Jak powiedział kiedyś Josem-
aría Escrivá de Balaguer : „Wielka świętość polega na wypełnianiu małych obowiązków”. Wnioskując, na tym spotka-
niu zdecydowanie mogliśmy ujrzeć kilku świętych!  

Karolina Niziołek  

19 listopada 2016 roku miałam przyjemność uczestni-
czyć w „Balu Wszystkich Świętych” W zeszłym roku rów-
nież pojawiłam się na tej imprezie i mogę stwierdzić, iż moje 
odczucia zdecydowanie są zróżnicowane. Teraz mogę sta-
nowczo oznajmić, że czuję szczęście i zadowolenie. Moje 
serce się weseli, gdy mogę spotkać się z osobami, którym 
mogę w jakiś sposób pomóc. Większość osób ma na myśli 
pomoc materialną, lecz według mnie, nie to jest najważniej-
sze. Zazwyczaj, aby wywołać uśmiech na twarzy drugiej oso-
by potrzebne są oczywiste gesty. Tak również było w tym 
przypadku. Rozmowa, zabawa, porady, a przede wszystkim 
przebywanie i traktowanie osób niepełnosprawnych na rów-
ni ze samym sobą to klucz do sukcesu. W trakcie balu czu-
łam się radosna i pogodna, lecz nie zawsze tak było. Gdy 
zaczynałam swoją przygodę ze spotkaniami, wyjazdami or-

ganizowanymi przez stowarzyszenie „Wszystkie dzieci 
nasze są” nieraz czułam lęk, niepokój, że nie podołam wy-
znaczonym zadaniom. Wydaje mi się również, że miałam 
lekki dystans do osób niepełnosprawnych. Przed każdym 
bliższym kontaktem z taką osobą tremowałam i bałam się, 
że nie sprostam ich oczekiwaniom. Bardzo cieszę się, że  
z czasem zrozumiałam, iż dzieci niepełnosprawne (bo to  
z nimi najczęściej mamy styczność) należy traktować na równi ze 
sobą. Oni również mają zainteresowania, tematy rozmów, 
potrzeby  takie jak my.  

Podsumowując, ten dwudniowy wyjazd zdecydowanie 
zaliczam do udanych. W trakcie całej zabawy starałam się jak 
najwięcej udzielać i korzystać z możliwości uszczęśliwiania 
innych.  

Weronika Bąk  

 Wszyscy świeci  balują w niebie…… 

 W dniu 21.11.2016 roku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Janiną Rąpałą. Spotka-

nie rozpoczęło się o godz.10.00 na sali gimnastycznej. Pan dyrektor powitał artystkę, po czym 

uczennice gimnazjum zaprezentowały wiersze autorki. Po gimnazjalistkach wiersze zaczęli 

przedstawiać uczniowie klasy VI. Następnie głos zabrali trzej gimnazjaliści, którzy przeczytali 

fragmenty książek napisanych gwarą olszyńską. Po części artystycznej głos zabrała sama pi-

sarka. Odpowiadała ona na pytania zadawane przez uczniów. Na końcu spotkania uczennice 

klasy VI wręczyły autorce kwiaty. Po złożeniu życzeń uczniowie rozeszli się do klas, a na przybyłych gości czekał w szkolnej 

bibliotece słodki poczęstunek przy kawie. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 

Justyna: Jak wiemy chodziła Pani do naszej szkoły. Co się 
w niej zmieniło? 
P. Janina: Bardzo wiele. Teraz uczniowie mają ogromne 
luksusy. Pamiętam lata, gdy ja chodziłam do waszej szkoły 
było zupełnie inaczej. Dzieci chodziły po szkole przez całe 
lato boso. Jedynie w zimie miały możliwość chodzenia w 
obuwiu. 
Justyna: Jak ocenia pani uczniów? 
P. Janina: Uczniowie są wspaniali, mili. Byłam w bardzo wie-
lu szkołach, ale takiej kochanej młodzieży nie spotkałam nig-
dzie. 
Justyna: Jak wiemy pisze pani książki, ale także wiersze i bal-

lady. Czy trudno je pisać ? 
P. Janina:  Wiersze piszę się bardzo prosto, a ballady jeszcze 
prościej. Jednak gdy nadejdzie wena pisarska, to nawet w nocy 
trzeba wstać i zacząć pisać.  
Justyna:  Co panią zainspirowało do pisania?  
P. Janina: Mnie zainspirowała do pisania po prostu potrzeba 
serca oraz ciężka sytuacja w rodzinie.  
Justyna: Bardzo dziękuję Pani za wywiad. 
P. Janina: Ja również dziękuję i uważam, że w waszej szkole 
jest wielu artystów. 

Justyna Załęska 

p. Janina Rąpała 

Wywiad z pisarką  
Justyna Załęska 
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Dziewczyny: 

● słodycze 

● gry planszowe 

● książki 

● portfel 

● skarbonka 

● biżuteria 

● misie 

Zbliża się długo wyczekiwany okres mikołajkowy. Zapewne wielu z Was nie ma pomysłu na prezent 

dla kolegi lub koleżanki. Postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw! Zapytaliśmy kilku uczniów szkoły pod-

stawowej, jak i gimnazjum o to, co chcieliby otrzymać na mikołajki. Uwaga! Pojawiły się również prezenty, 

na które warto uważać i nie są chętnie przyjmowane przez kolegów!  

Mikołajkowy kłopot? 

Chłopcy: 

● gry komputerowe 
● karty 

● gadżety związane z piłką nożną 
● słuchawki 
● brelok do kluczy 
● plakaty piłkarzy 

Szkoła podstawowa 

GIMNAZJUM 

Dziewczyny: ● książki ● kosmetyki ● słodycze ● biżuteria ● świece zapachowe 

● dodatki np. czap-

ka, szalik, ręka-

wiczki 

Chło
pcy:

 

● pendrive, karty 

pamięci, power-

bank, słuchawki 

● zdrapki, los w toto-

lotka 

● zegarek 

● ciężarki 

● akcesoria piłkar-

skie 

Uwaga!  

Uczniowie gimnazjum zdecydowanie odrzucili : maskotki, figurki, zwierzęta , 

rakietki do tenisa stołowego, kubki, kosmetyki i maszynki do golenia (chłopcy ). 
 Pamiętaj - perfumy kupuj tylko wtedy, jeśli znasz gust osoby, której to podarujesz.  

Życzymy Wam udanych Mikołajek     

Wykonaj selfie w aranżacji mikołajkowej,  
wyślij na adres GADŻETKI gadzetka.olszyny@op.pl  

i wygraj podwójny bilet do Kina za Rogiem!  
Na Wasze fotki czekamy do 8 grudnia! 

Mikołajkowy Konkurs dla uczniów gimnazjum i klas IVMikołajkowy Konkurs dla uczniów gimnazjum i klas IVMikołajkowy Konkurs dla uczniów gimnazjum i klas IV---VI spVI spVI sp   
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Wszystkie sposoby są sprawdzone przez naszą redakcję,  
więc mamy nadzieję, że i Wy z nich skorzystacie!  

Jeśli już nic nie pomoże, to radzimy wyłączyć telefon, komputer czy telewizor,  
które mogą Was rozpraszać  

5 sposobów na… skuteczną naukę! 

Mówiąc o listopadzie, od razu na myśl nasuwa 
nam się wspomnienie dnia Wszystkich Świętych. 
Dla jednych to powód do zadumy, dla innych mo-
dlitwy, kolejni wiążą to ze spotkaniem z rodziną,  
a jeszcze inni z… modą! Zastanawiacie się co ubra-
nia, buty czy też torebki mają wspólnego z tym 
świętem? Jak się okazuje, bardzo wiele – zwłasz-
cza w naszej miejscowości. 

Od kiedy pamiętam, zawsze na mojej twarzy 
pojawiał się pewien uśmiech na myśl o tzw.: 
„modzie cmentarnej”. Otóż, Wszystkich Świętych  
to idealny moment, by zaprezentować obecnym 
swoje najnowsze zdobycze. Nieważne, czy z wy-
przedaży czy nowej kolekcji. Wszystko co nowe, 
warte jest pokazania. Co z tego, że na termometrze 
widnieje 15oC – NOWE kozaki i futro (które swo-

ją drogą ogrzałoby nawet na Antarktydzie) nie mo-
gą czekać! Bo cóż pomyśli kuzynka albo teściowa? 
Na cmentarzu pokazanie się dwa razy w tej samej 
rzeczy jest równoważne z dyskwalifikacją z kon-
kursu na miss cmentarza. W większości czas spędzo-
ny w tym miejscu zarezerwowany jest na obserwo-
wanie innych. Kto, gdzie, z kim i oczywiście  
W CZYM! Czy to nie jest hipokryzja? – zapyta wie-
lu z Was. Owszem, jest, ale niektórych rzeczy chy-
ba nie możemy już zmienić    

Obawiam się, że nie uda mi się wyrazić w sło-
wach, jak ważny jest tytuł „Miss cmentarza”, ale mo-
że Wy znacie odpowiedź? Wiadome jest jedno – 
jeśli chcesz wyprzedzić trendy - musisz wybrać się 
na obchody tego dnia. Koniecznie w Olszynach!   

Karolina Niziołek 

Cmentarny wybieg mody  

Przed Tobą ogrom sprawdzianów i kartkówek,  
a Ty nie wiesz jak się do tego zabrać?  

Mamy dla Ciebie kilka rad na przyjemną i skuteczną naukę! 

Sporządzaj notatki! Kiedy czytasz lekcję z podręcznika, na osobnej kartce zapisuj wszystkie ważne 

informacje, których nie notujesz w zeszycie. Dzięki temu nie zapomnisz o tych zagadnieniach i łatwiej 
będzie nauczyć się notatek, niż szukać tych informacji w podręczniku. 

Znajdź swój zmysł dominujący!  Jeśli jesteś wzrokowcem – używaj koloro-

wych flamastrów lub długopisów,  jeśli jesteś słuchowcem – czytaj na głos,  
a jeżeli kinestetykiem – spaceruj podczas nauki. 

Skojarzenia! Czasem trudno jest zapamiętać daną definicję bądź datę. W takich 
sytuacjach spróbuj skojarzyć je z czymś, co jest dla Ciebie ważne lub dobrze 
znane np. : bitwa pod Grunwaldem – 1410r. Liczbę podziel na dwie osobne 
(14, 10). Zastanów się, jakie osoby w twojej klasie mają takie numery w dzienni-

ku i skojarz tę datę właśnie z nimi   

Jeśli nie możesz zapamiętać danego słówka, zapisuj go tyle razy, aż nie zapo-
mnisz jego znaczenia! 

Rób sobie przerwy! Po nauczeniu się jednego przedmiotu, daj sobie wolną chwilę i dopiero potem wróć do na-

uki. Możesz wyjść na świeże powietrze lub choćby otworzyć okno. Przez ten czas przyswoisz sobie informacje, któ-
rych uczyłeś się wcześniej. Dodatkowo przed snem warto po raz ostatni przeczytać np. słówka z j. angielskiego, 
które  utrwalą się przez noc.  

Redakcja 

Na marginesie 
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Wokół nas ... 

„Fascynujący świat książek”  
Innowacja czytelnicza   

„Książka i możliwość czytania, to jeden z naj-„Książka i możliwość czytania, to jeden z naj-„Książka i możliwość czytania, to jeden z naj-
większych cudów ludzkiej cywilizacji.”większych cudów ludzkiej cywilizacji.”większych cudów ludzkiej cywilizacji.”   
               Maria DąbrowskaMaria DąbrowskaMaria Dąbrowska   

Innowacja czytelnicza  - „Fascynujący świat książek” - Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
uczniów naszej szkoły została opracowana i przygotowana przez nauczycieli: mgr Barbarę Kozioł, mgr Bożenę 
Wójcik. Realizowana będzie na przedmiotach: język polski, godziny wychowawcze, plastyka, zajęcia biblioteczne 
bezpośrednio związane z innowacją, zajęcia świetlicowe, kółko czytelnicze, kółko polonistyczne, przy współpracy 
innych nauczycieli. Głównym celem innowacji jest promocja czytania wśród uczniów szkoły, rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych uczniów, zachęcenie dziecka do sięgnięcia po książkę. Przeznaczona jest do realizacji przez 
wszystkich chętnych uczniów całego Zespołu Szkół: klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VI i klasy I-III gimnazjum. Ma  
na celu wzbudzać i rozwijać zainteresowanie uczniów książką i lekturą i stworzyć alternatywę dla uzależnień me-
dialnych, jest propozycją rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wychodzi naprzeciw wzbogaceniu wiedzy, posze-
rzaniu słownika uczniów, kształtowaniu na całe życie nawyku czytania i zdobywania wiedzy. 

Autorzy innowacji: mgr Barbara Kozioł, mgr Bożena Wójcik 

Radości, uśmiechu i dobrej zabawy było wiele…  

Andrzejki są  wspaniałą okazją do dobrej zabawy, 
integracji, a jednocześnie źródłem szacunku dla tra-
dycji i obrzędów ludowych. Taniec i zabawa pobu-
dzają dzieci do wyobraźni dziecięcej, uczą kreatyw-
ności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości  
i przenieść w świat marzeń.  

17 listopada 2016 w REGIONALNYM OŚROD-
KU REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZYM  
w Pogórskiej Woli  odbył się wyczekiwany bal andrzej-
kowy. Po miłym powitaniu i słodkim poczęstunku 
podopieczni Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci 
Nasze Są” rozpoczęły taniec integracyjny który pro-
wadzili  animatorzy zabaw „Strefa dobrej rozrywki” 
oraz wolontariusze ZSP z Olszyn. Kultywując trady-
cje związane z andrzejkami dzieci losowały wróżby,  
a następnie z rodzicami i opiekunami tańczyły i ba-
wiły się przy super muzyce. Wychowawcy ośrodka 
zorganizowali wiele ciekawych zabaw i konkursów, 
dzieci chętnie pokazywały swoje umiejętności m.in.: 
taniec i piękny śpiew. Cały wieczór był pełen atrakcji  
i niespodzianek i przebiegał w miłej i rodzinnej at-
mosferze. 

Radości, uśmiechu i dobrej zabawy było wiele  
i wszyscy z utęsknieniem czekają na kolejną zabawę, 
było to miłe i sympatyczne spotkanie integracyjne 
połączone z rozmowami wychowawczymi i super 
zabawą. 

Kultywując andrzejkowe tradycje i zwyczaje należy 
pamiętać o naszych przodkach, którzy wiązali  z tym 
wyjątkowym świętym nadzieję i wiarę w jego orędow-
nictwo. Niech andrzejkowy wieczór przyniesie nam 
wiele miłości, radości i być może nowe perspektywy. 

W imieniu naszych podopiecznych i rodziców 
dziękujemy organizatorom  za zaproszenie, za  miłą  
i rodzinną atmosferę. 

                                                                                              
p. Barbara Duran 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników,  
www.facebook.com/rewalidacja/ 
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„Opowiem Ci historię ...” 

To, co przed około stu laty wyczyniały przed lustrem panie, chcące 
sprostać ówczesnym standardom piękna, dziś może wydawać się nam śmieszne lub nawet… przerażające. Niektóre  
z metod upiększających były tak kuriozalne, że muszą budzić dzisiaj co najmniej zdziwienie. A przecież nasze  
prababcie, w swoim nieco ślepym podążaniu za poradami z kobiecych czasopism, niczym nie różnią się od nas  
samych!  

ByćByćByć   PięPięPięknknknąąą   –––      czy aby na pewno???czy aby na pewno???czy aby na pewno???   

Dieta otłuszczającaDieta otłuszczającaDieta otłuszczająca   
To nie literówka. Dla XIX-wiecznej damy „utrata 
form okrągłych”, czy mówiąc inaczej „spadnięcie 
z ciała” było tym, czym dla dzisiejszych kobiet 
„zbędne kilogramy”. Talia miała być cienka, za to 
odpowiadał gorset, ale wylewające się z dekoltów 
piersi i ramiona, a także dłonie i oblicze damy, 
powinno być pulchne i zaokrąglone. 

„Jeśli już nieszczęsna pani „spadła z ciała”, można było 
zaradzić złu. Recepta była cudownie prosta – zalecano 
nie mieć żadnych kłopotów, do tego nie mieć wiele 
ruchu, spać długo najmniej godzin dziewięć, na 
śniadanie pić co dzień filiżankę czekolady z Salepą, 
perską, rozmieszaną z dwoma żółtkami, w parę godzin 
zjeść odrobinę białego baranka, cielęciny tłustej, albo 
wołowiny soczystej. 
Należało również podjadać między posiłkami – a to 
środki kartofli ugotowane w mocnych bulionach, kaszę 
ze śmietaną, mleko migdałowe, jajka na mleku czy 
kremy z czekolady. W tym przypadku zachęcano też do 
codziennych relaksacyjnych kąpieli, po których miał 
następować posiłek. Po jedzeniu należało położyć się 
na sofie, wypić filiżankę czekolady i spać aż do obiadu.” 
 

Zaprutko-Janicka Aleksandra, Piękno bez 
konserwantów, Znak, Kraków 2016. 

Oto kilka sposobów, do których uciekały się panie z końca XIX i początku XX wieku, by poprawić Naturę. 

 

Artykuł powstał w oparciu o pozycję  wydawnic-
twa Znak „Piękno bez konserwantów”  autor-
stwa Aleksandy  Zaprutko-Janickiej. 

p. Katarzyna Bąk 

 

Elegantki przełomu XIX i XX w.Elegantki przełomu XIX i XX w.Elegantki przełomu XIX i XX w.   
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24th November 24th November 24th November –––   THANKSGIVING     THANKSGIVING     THANKSGIVING        

Święto DziękczynieniaŚwięto DziękczynieniaŚwięto Dziękczynienia   
stało się narodowym świętem Amerykanów w 1863 roku z inicjatywy Abrahama Lincolna. Tradycja jest jednak 
znacznie starsza. Prawdopodobnie zapoczątkowano je w 1621 roku, kiedy osadnicy z Europy w kolonii Plymouth  
na Florydzie podziękowali Indianom, którzy pomogli im w trudnym starcie w nowej ojczyźnie. Podziękowaniem była 
uczta. Indianie z plemienia Wampanoagów obchodzili coś w rodzaju dożynek po udanych zbiorach - w tym wypadku 
razem z nowymi sąsiadami.  

p. Jolanta Lenard-Mosoń, Małgorztata Kras, Monika Niziołek z klasy VI  

If you want to have some fun, visit those pages   
http://www.primarygames.com/holidays/thanksgiving/
games/turkeybowl/ 
http://www.akidsheart.com/holidays/thanks/
rowswapth.html 

Thanksgiving stuff:Thanksgiving stuff:Thanksgiving stuff:   
https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg 
https://www.youtube.com/watch?v=3Bv1ZcWnRFE 
https://www.youtube.com/watch?v=IvMKKlvZPWA 

In In In the USA ...the USA ...the USA ...   
 We are Pilgrims and we come from Europe to Amer-
ica in our ship. We want to start a new life in America.  
The winter in America is very cold and we work hard, but we 
haven’t got any food. Many people die. We are lucky.  
The Indians help us. They are good farmers and good teach-
ers. They tell us how to grow corn. They give us food.  
We give them presents. We are friends now. We are good 
farmers now. We have got a lot of corn and pumpkin after 
the summer. We are very happy so we have a thank you party. 
Indian friends are our guests. Our party lasts 3 days. 

 

W Stanach Zjednoczonych ...W Stanach Zjednoczonych ...W Stanach Zjednoczonych ...   
Jesteśmy pielgrzymami i przybywamy z Europy do Ameryki 
naszym statkiem. Chcemy rozpocząć nowe życie w Ameryce. 
Zima w Ameryce jest bardzo mroźna i ciężko pracujemy,  ale 
nie ma nic do jedzenia. Wiele ludzi umiera.  Mamy szczęście. 
Indianie pomagają nam. Są dobrymi rolnikami i nauczycielami. 
Mówią nam jak uprawiać kukurydzę. Oni dają nam jedzenie.  
My dajemy im prezenty. Teraz jesteśmy przyjaciółmi.  Jeste-
śmy dobrymi rolnikami. W lecie mamy dużo kukurydzy i dyni. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, więc organizujemy dziękczynne 
przyjęcie. Indiańscy przyjaciele są naszymi gośćmi. Nasze 
przyjęcie trwa trzy dni.    

Zwycięzcy konkursu Zwycięzcy konkursu Zwycięzcy konkursu    
na Słownik Halloweenna Słownik Halloweenna Słownik Halloween   

zostali: 
1 Miejsce  - Martyna Zając (kl 2)  
2 Miejsce - Anna Niziołek (kl 3)  
3 Miejsce - Paweł Madej (kl 1) 

Zapraszamy do udziału w konkursie na Zapraszamy do udziału w konkursie na Zapraszamy do udziału w konkursie na List do Św. Mikołaja List do Św. Mikołaja List do Św. Mikołaja  
uczniów klas 4-6 (więcej informacji u nauczycieli j. angielskiego) 

http://www.primarygames.com/holidays/thanksgiving/games/turkeybowl/
http://www.primarygames.com/holidays/thanksgiving/games/turkeybowl/
http://www.akidsheart.com/holidays/thanks/rowswapth.html
http://www.akidsheart.com/holidays/thanks/rowswapth.html
https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg
https://www.youtube.com/watch?v=3Bv1ZcWnRFE
https://www.youtube.com/watch?v=IvMKKlvZPWA
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Co w  trawie piszczy??? 

Humor ze szkolnej ławki  

Rozmowa kolegów z gimnazjum: 
- Chodzę z Zosią, bo ona jest 
zupełnie inna, niż wszystkie 
dziewczyny. 
- Tak? A co w niej takiego 
wyjątkowego? 
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze 
mną chodzić. 

„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”   
Co trzeba zrobić? 

Kup gazetkę, wytnij kupon, wypełnij, wrzuć do urny w bibliotece i czekaj na wyniki losowania. 5 osób bę-
dzie mogło skorzystać z dodatkowego np. Losowanie 30 listopada (środa) o godz. 10:35 w bibliotece 
szkolnej. Kupon jest ważny do 22 grudnia. W tym miesiącu bonus obowiązuje na matematyce.  

Rick Yancey jest 
autorem kilkunastu 
książek, które zosta-

ły wydane w kilkudziesięciu krajach 
oraz zdobyły wiele nagród na całym 
świecie. Najnowsza powieść ,,Piąta 
Fala" to pierwsza książka science 
fiction w jego dorobku. Lektura  
ta zdobyła serce zarówno moje, jak  
i wielu czytelników. 
Rick Yancey stworzył oryginalny obraz 
świata opanowanego przez przyby-
szów z innej galaktyki. Fabuła książki 
skupiona jest wokół pięciu fali, które 

eliminują ludzkość zamieszkującą naszą planetę. Pierwsza fala 
przyniosła ciemność. Druga odcięła drogę ucieczki. Trzecia 
zabiła nadzieję. Po czwartej wiedz jedno: nie ufaj nikomu. 
Wystarczyły tylko cztery fale kosmicznej inwazji, by z siedmiu 
miliardów ludzi ocalała tylko garstka. Głowna bohaterka Cas-
sie próbuje uciec od istot, które tylko wyglądają jak ludzie. 

Niespodziewanie poznaje Evana Walkera. On może być  jej 
ostatnią nadzieją na przetrwanie ... albo zagrożeniem.  
Czy powinna mu zaufać? 
Powieść ta jest jedną z moich ulubionych książek, jaką do  
tej pory czytałam. Fabuła jest pełna akcji, pozytywnej energii  
i humoru. Przez większość czasu trzyma czytelnika w niepoko-
ju oraz wzbudza emocje. Nie zabrakło oczywiście także wątku 
miłosnego. Gdy pierwszy raz sięgnęłam po tę trylogię myśla-
łam, że to będzie poważna literatura o inwazji obcych. Książka 
zdecydowanie pozytywnie mnie zaskoczyła. Lektura dała nam 
wyobrażenie i odpowiedz na nurtujące pytanie jak wygląda 
świat zaatakowany przez kosmitów.  Uważam że warto ją prze-
czytać. 
Na podstawie powieści ,,Piąta Fala" powstał film o takim 
samym tytule w gwiazdorskiej obsadzie. W rolę Cassie wcieliła 
się  Chloë Grace Moretz, znana polskim fanom między innymi 
z filmu ,, Zostań, jeśli kochasz".  Film w przeciwieństwie do 
książki nie przypadł do gustu czytelnikom. 

Klaudia Rąpała, kl. III gimnazjum 

Warto przeczytać 

Babcia zaczepia idącego sobie 
chodnikiem studenta fizyki i pyta: 
- Szukam dworca PKP. Czy to 
dobry kierunek? 
- Tak. 
Babcia odeszła, a student po 
cichutku: "Kierunek dobry, ale 
zwrot przeciwny..." 

-Tato, to prawda, że prawdziwy 
mężczyzna powinien zachować 
zimną krew w sytuacjach 
dramatycznych? 
- Tak synu, to prawda. 
- To co chcesz najpierw zobaczyć? 
Mój dzienniczek, czy rachunek  
za nowe futro mamy? 

Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka! 

Oto kilka typowych wypowiedzi  uczących w naszej szkole pedagogów.  
Najbardziej charakterystyczne, rozpoznawalne są dla każdego z uczniów. Ale czy nauczyciele się rozpoznają??? 

Redakcja  

- Jesteście najgorszą klasą w szkole! 
- Wyciągamy karteczki! 
- To też jest moja siódma lekcja! 
- Powiedz to na głos, to wszyscy się pośmiejemy. 
- Czy ja wam przypadkiem nie przeszkadzam? 

- Nie za dobrze się bawicie w tej ostatniej ławce? 
- Dzwonek jest dla nauczyciela. 
- Zobaczymy, czy na sprawdzianie też ci będzie tak  
do śmiechu. 
- Jak zwykle las rąk. 
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Bajtelkowo 

Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 

- Jaka straszna dziś pogoda, 
pani sąsiadko! 
- O tak, tak! I jakie błoto! 
Aż pięciu chłopców 
musiałam wykąpać, zanim 
trafiłam na mojego syna. 

W tajemniczym świecie rebusów 

 

Znajdź 10 szczegółów, które znajdują się na obu obrazkach 

Nauczyciel pyta Jasia: 
- Ile otrzymamy, jeśli 
podzielimy osiem na 
pół? 
- To zależy, jak będziemy 
dzielić. Jeśli w  pionie to 
dwie trojki, jeśli poziomo 
- to dwa zera. 

- Zosiu, z taką brudną 
szyją nie pójdziesz do 
szkoły. 

- Dobrze, mamo.  
Nie pójdę. 

Ale numer !!!  

Zapraszamy najmłodszych czytelników Gadżetki do udziału  
w konkursie plastycznym pt. „W krainie Mikołaja”.  

 
Pomyśl, jak może wyglądać tajemnicza kraina w której mieszka Mikołaj? 

Masz pomysł? Narysuj krainę Mikołaja, przynieś swoją pracę do biblioteki,  
do 8 grudnia i wygraj podwójny bilet do kina.  

 
Technika i format dowolny.  

Praca ma być wykonana samodzielnie! 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Redakcja  Gadżetki 

Konkurs plastyczny „W krainie Mikołaja”  

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
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Okiem najmłodszych…. 

Iwona: Dlaczego zapisałaś się na Maryj-
ki? 
Aleksandra: Bo są fajne.  
Iwona: Spodobało Ci się bycie Maryjką  
Aleksandra: Tak spodobało. 
Iwona: Lubisz śpiewać pieśni na spo-
tkaniach? 
Aleksandra: Tak, bo są bardzo melo-
dyjne. 
Iwona: Co zainteresowało Cię na ze-
braniu? 
Aleksandra: Śpiewanie. 
Iwona: Dziękuję. 
                                  
 
 
 

Zapytaliśmy naszych Najmłodszych o  pozaszkolną działalność  
w Dziewczęcej Służbie Maryjnej. 

Oto kilka wypowiedzi uczennic klasy III sp.  
Sondaż przeprowadziły uczennice kl. I gimnazjum: Iwona Piekarz 

oraz Natalia Mężyk. 

Natalia Mężyk: Dlaczego zapisałaś się na 
Maryjki? 
Natalia Rutkowska: Bo je lubię i są faj-
ne. 
Natalia Mężyk: Lubisz śpiewać pieśni na 
spotkaniach? 
Natalia Rutkowska: Lubię, bo są fajne 
pieśni. 
Natalia Mężyk: Co podoba Ci się na ze-
braniach? 
Natalia Rutkowska:  Śpiewanie. 
Natalia Mężyk: Dziękuję za wywiad                              

 
 
 
 

 

Aleksandra Słota Natalia Rutkowska  

,,Gdzie jest Mikołaj?”  

... A daleko, daleko, 
gdzie się kończy podwórko, 

za tajemniczą bramą, 
za oszronioną furtką 
czekają białe sanie 

z brodatym Mikołajem, 
i już zimową gwiazdę 
na niebie ktoś zapalił. 

 
Dorota Gellner 

Sportowy telegraf 

27 października 2016 roku w Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim odbyły się 
gminne zawody sportowe w indywidualnym tenisie stołowym. Olszyny repre-
zentowało 7 gimnazjalistów. Na podium stanęła tylko jedna uczennica – Aleksan-
dra Dziuban (II miejsce). W drużynowym tenisie stołowym uczennice gimnazjum 
zajęły II miejsce.  

Dnia 4 listopada 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej również wzięli udział w gminnych zawo-
dach w indywidualnym tenisie stołowym, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Rzepienniku 
Biskupim. Do dalszego etapu zakwalifikowały się:  

Marcelina Bajorek (I miejsce),  
Justyna Rąpała (II miejsce)  
Alicja Rąpała (IV miejsce).  

W kategorii „drużynowy tenis stołowy” uczennice szkoły podstawowej zajęły I miejsce.  
Gratulacje! 

Redakcja 
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Konkursy GadżetkiKonkursy GadżetkiKonkursy Gadżetki   
   

● „W krainie Mikołaja”. 
konkurs plastyczny dla uczniów 

klas I-III szkoły podstawowej 

oraz przedszkolaków, 

● „Selfie w Aranżacji Mi-

kołajkowej”  dla uczniów  

4-6 szkoły podstawowej oraz 

gimnazjalistów, 

Szczegóły konkursów  

odnajdziecie na łamach 

naszej Gadżetki.  

Zachęcamy do wzięcia 

udziału. 

Nadchodzące wydarzenia: 

● 5/12/2016r. – Noc  Wigilijna  

ze św.  Mikołajem, Światowy Dzień 

Wolontariusza, 

● 6/12/2016r. – Klasowe Mikołajki, 

● 22/12/2016r. – Szkolny Opłatek, 

Projekt edukacyjny w gimn. kl. II, 

● 24/12/2016r. – Wigilia Bożego Naro-

dzenia 

● 25 - 26/12/2016r. –  Boże Narodze-

nie 

● 31/12/2016r. – Sylwester 

„Papież Słowianin” „Papież Słowianin” „Papież Słowianin”    
   

Przypominamy uczniom  

gimnazjum o zbliżającym się  

terminie etapu szkolnego  

konkursu  

„Papież Słowianin”.  

Tematy konkursowe dostępne są 

na stronie kuratorium i na gazetce 

w korytarzu.  

 
matematyka 

Klasa ………. 

Kupon na  NieprzygotowanieKupon na  NieprzygotowanieKupon na  Nieprzygotowanie   

Data wygaśnięcia: 22 grudnia 2016 r 

„Bonusowe np.” „Bonusowe np.” „Bonusowe np.”    

……………………………… 
Imię i nazwisko 


