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STRONA 3

Uczniowskie Laboratorium
Informatyczne to projekt...

STRONA 1

Pierwszy śnieg w tym roku szkolnym !

Projekt szkolny „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@2020” skierowany jest
do ponad jedenastu tysięcy uczniów
i pięciu tysięcy nauczyciel i z
sześciuset szkół z całej Wielko-
polski. Projekt oferuje szkołom
udział w sześciu podprojektach, w
których zajęcia realizowane będą
metodą projektu, z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi dydakty-
cznych oraz technologii infor-
macyjno - komunikacyjnych TIK.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój
myślenia krytycznego i kompetencji
cyfrowych, skierowane do uczniów
w każdym wieku. Podczas warszta-
tów uczniowie szkół podsta-wowych
i ponadpodstawowych będą zdoby-

wać wiedzę i umiejętności z zakresu
programowania i robotyki.

Liczymy na to, że udział w projekcie
umożliwi zaoferowanie naszym
uczniom całego wachlarza cieka-
wych zajęć edukacyjnych, pozwoli
jeszcze bardziej rozwinąć ich
kompetencje cyfrowe, zapewnić
najwyższy standard wyposażenia
szkoły w nowoczesne środki dyda-
ktyczne oraz utrzymać pozycję l idera
w tej dziedzinie.
Pierwszym naszym projektem jest
zrobienie gazetki w programie
Scribus.
Zabral imy się do tego z wielkim
zapałem, czego efektem jest włanie
TA gazetka.

1 00 lat po odzyskaniu
niepodległości.. .

STRONA 2

STRONA 2

Jesienne sprzątanie
grobów...

PROJEKT ULI W SP5 !!
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JESIENNE SPRZĄTANIE GROBÓW
W przeddzień Uroczystości

Wszystkich Świętych, przedsta-
wiciele Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunkami,
uczestniczyl i w akcji sprzątania
grobów. Uczniowie posprzątal i
głównie mogiły, które były
zaniedbane i zapomniane,
dekorując je i zapalając na nich
symboliczny znicz.
Opiekunowie dziękują wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w
tę akcję.
Szczególne podziękowania za
poświęcenie swojego wolnego

czasu, należą się:
W. Domagalskiej, M. Ossow-
skiej, W. Kwarcie, E. Łukowskiej,
K. Nowak, D. Grzelak i K. Dol-
skiej.

J IMU AstroBot to pierwszy ro-
bot Jimu, który potrafi wyrażać
emocje - poprzez swoje "oczy"
oraz głośnik Bluetooth. Można
wejść z nim w interakcję, nauc-
zyć nowych sztuczek, bawić się i
uczyć razem.
Darmowa aplikacja JIMU w języ-
ku polskim posiada specjalne
misje do wykonania, dzięki cze-
mu użytkownik krok po kroku za-
poznaje się z możliwościami
programowania w języku
Scratch. JIMU może być zarów-

no zwierzakiem, samocho-dem
jak i wszystkim innym co tylko
przyjdzie Wam do głowy.
Wystarczy usiąść do zestawu,
puścić wodze wyobraźni i za-
cząć zabawę. . .

ROBOTY JIMU W SP5

W dniu 31 października
201 8 r. w przeddzień Święta
Zmarłych grupa świetl iczków
pod opieką p. Ewy Bielanow-
skiej odwiedziła miejsce pa-
mięci narodowej.
Dzieci zapaliły znicze wyraża-
jąc tym samym szacunek dla
poległych i pomordowanych
za Polskę i wolność.
Groby sprzątały również dzie-

ci z inych klas. Uczniowie z
ochotą zabral i się do pracy:
pozbieral i l iście, zamietl i na-
grobki, umyli je i pozamiatal i
wokół grobów. Na koniec za-
pali l i znicze i położyl i wią-
zanki kwiatów.

Była to wspaniała lekcja his-
tori i i pamięci o zmarłych.

PAMIĘTAMY O BOHATERACH



Issue 1 Page 3

1 00-lecie odzyskania
niepodległości

Narodowe Święto
Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 1 23 latach
zaborów – niewoli naznaczonej
walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj
odzyskał suwerenność. Radość z
odzyskanej niepodległości była
wielka. Dziś możemy sobie tylko
wyobrazić atmosferę tamtych dni. . .
Ale ten niebywały entuzjazm
naszych przodków powinien
udziel ić się również i nam,
inspirując nas do działania oraz
budząc dumę z tego, że jesteśmy
Polakami, że mamy tak bogate
dziedzictwo narodowe i że
kontynuujemy dzieło wielkich

rodaków. Nie możemy ich przecież
zawieść. Uczucia patriotyczne
powinny być w nas tak żywe jak
wtedy – 11 l istopada 1 91 8 roku.
W tym szczególnym roku – stulecia
niepodległości - rodzą się refleksje:
Czy potrafimy dobrze wykorzystać
wolność wywalczoną przez
poprzednie pokolenia?
Czy umiemy się z niej cieszyć?
Czy pielęgnujemy ją należycie?
Dziś żyjąc w wolnej Polsce, w
zjednoczonej Europie każdy z nas
może swobodnie wyrażać swoje
poglądy. Mamy możliwość
decydowania o sobie – o tym, gdzie
i jak chcemy żyć. Nie wolno nam
zapominać o tradycji i o dobrych
wzorach. Wielkie znaczenie ma też
wychowanie młodzieży w duchu
patriotyzmu. Ponadto przy każdej
okazji powinniśmy podkreślać dumę
z tego, że jesteśmy Polakami. Do

tego zobowiązuje nas przeszłość
naznaczona krwią i ofiarami.
"Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie. . . " - to
szczególne wyzwanie, jakie stoi
przed nami w roku 1 00-lecia
niepodległości Polski.
Realizując to wezwanie Jana
Zamoyskiego uczestniczymy w
wielu uroczystościach i sami
organizujemy cały szereg wydarzeń
związanych z kształtowaniem
postawy patriotyzmu wśród naszych
uczniów.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ŚWIETLICY
Dzień 11 l istopada 1 91 8 roku był
przełomo-wym momentem w
dziejach histori i Polski. Jest to
ważna data dla każdego Polaka,
będąca symbolem miłości do
Ojczyzny, walki o wolność, wiarę w
zwycięstwo.
W tym roku przypada szczególna,
bo 1 00 Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę po 1 23
latach niewoli narodowej. Budząc
zainteresowania dzieci wydarzenia-
mi ogólnopaństwowymi, włączając
się w szkolne obchody tego święta,
a także rozwijając poczucie
przynależności narodo-wej,
postanowil iśmy w naszej świetl icy
uczcić Święto Niepodległości
poprzez różno-odne formy zajęć.
Podczas zajęć plastyczno –
technicznych uczniowie wyko-nali
flagi i godła Polski, które malowali
farbami i kolorowali kredkami.

Uczniowie wykonali również piękne

biało – czerwone kotyl iony, którymi
przyozdobil i swoje stroje w czasie
uroczystości szkolnych i miejskich.
Dużą atrakcją dla nich było
obrysowywanie, wycinanie i skleja-
nie „wąsów Piłsudskiego”.

Robiły to z wielkim entuzjazmem i
radością.
Uczniowie wykonali również biało –
czerwone kwiaty, którymi
udekorowano świetl icowe okna , a
chorągiewkami ozdo-biono korytarz
przy świetl icy.

Zwieńczeniem tych wszystkich
działań było stworzenie kącika
patriotycznego, do którego
wykorzystano prace wykonane
właśnie przez dzieci.
Można było także przebrać się za
herosa niepodległości czyl i postać z
przed 1 00 lat.

PPIIĄĄTTKKAA PPAAMMIIĘĘTTAA OO NNIIEEPPOODDLLEEGGYYCCHH



Święta Bożego Narodzenia,
Narodzenie Pańskie – w tradycji
chrześcijańskiej jest świętem
upamiętniającymnarodziny Jezusa
Chrystusa. To najważniejsze i
najuroczyściej obchodzone, obok
Wielkanocy, święto rel igi jne w
Polsce.
W kościelnej l iturgi i oraz w

zwyczajach ludowych Boże Naro-
dzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania
(dokładnie czterech niedziel),
zwanego adwentem. W tym okresie
wierni biorą udział w roratach
poświęconych Najświętszej Mari i
Pannie.
Dawniej w niektórych regionach

Polski wyplatało się także wieńce
adwentowe, które w pierwszą
niedzielę adwentu wieszało się w
domu pod sufitem i zapalało na nim
świeczkę. W każdą następną nie-
dzielę dokładano kolejne świeczki.

Tradycją stało się również piecze-

nie bożonarodzeniowych pierników,
wykonywanie ozdób na choinkę
oraz wysyłanie kart świątecznych z
życzeniami do krewnych i znajo-
mych.

W okresie adwentowym 6 grudnia
przypada dzień św. Mikołaja, kiedy
to dzieci obdarowywane są
drobnymi prezentami, wkładanymi
do butów lub pod poduszki.
Przez cały adwent aż do Święta
Trzech Króli (6 stycznia) w
niektórych regionach Polski po
wsiach chodzą „gwiazdorzy”, którzy
śpiewają kolędy i recytują wiersze.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

- ZWYCZAJE I TRADYCJE

H U M O R

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśl i chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy.

Mama Jasia pracuje w kuchni.
Przygotowuje potrawy wigi l i jne. Nagle
słyszy głos Jasia dochodzący z pokoju:
- Mamo, choinka się pali ! ! !
- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się
„pal i”, tylko „świeci” !
Jasiu po chwil i :
- Mamo, firanki się świecą ! ! !

- Powiedz, tato, czym się zajmował Józef?
- Był cieślą i budował domy.
- A Maryja, co robiła?
- Była w domu i opiekowała się Jezusem.
- To dlaczego dali go do żłóbka?
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WIGILIA

POTRAWY WIGILIJNE

Tradycyjnie dniem poprzedzającym
Boże Narodzenie i kończącym okres
adwentu jest Wigi l ia Bożego
Narodzenia. Dawniej stanowiła ona
przygotowanie do świąt, ale po
reformie kalendarza stała się ich
częścią.
Wieczerzę, jak każe obyczaj postną,
rozpoczyna się modlitwą i czytaniem
fragmentu Ewangeli i Mateusza lub
Ewangeli i Łukasza w części
dotyczącej narodzin Jezusa. Potem
uczestnicy wieczerzy wzajemnie
przełamują się opłatkiem, jedno-
cześnie składając sobie życzenia.

Na stole przykrytym białym obrusem

z wiązką sianka pod spodem,
ustawia się o jedno nakrycie więcej
niż wynosi l iczba zgromadzonych
osób. Dodatkowe miejsceprzy stole
wigi l i jnym przeznaczone jest dla
niezapowiedzianego gościa lub
nieobecnej, bl iskiej osoby. W tym
dniu bowiem nikt nie powinien być
sam. Najważniejszym momentem
wieczerzy wigi l i jnej jest wspólne
dzielenie się opłatkiem i składanie
sobie życzeń. Ten zwyczaj stanowi
odniesienie do Ostatniej Wieczerzy i
dzielenia się Jezusa chlebem z
uczniami. Jest symbolem miłości i
jedności chrześcijan oraz symbolem
zjednoczenia z Bogiem.

H U M O R

Spotykają się dwaj kumple tuż przed
Bożym Narodzeniem.
– Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta
pierwszy.
– Tak, stojak – odpowiada drugi.

Na lekcji przed świętami Bożego
Narodzenia pani rozmawia z dziećmi o
tym, kim chciałyby zostać w przyszłości.
Uczniowie wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków, policjantów,
polityków. W końcu pani pyta Jasia, kim
chciałby zostać.
– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj
roznosi prezenty i sprawia tyle radości

ludziom? – pyta uradowana nauczycielka.
– Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko
raz w roku.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi
pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj
przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w
domu.

Spotykają się dwaj kumple tuż przed
Bożym Narodzeniem.
– Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta
pierwszy.
– Tak, stojak – odpowiada drugi.

W zależności od regionu i tradycji
rodzinnych zestaw wigi l i jnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo na
wigi l i jnym stole powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi, a potraw
powinno być dwanaście. Każdej
należy spróbować, co ma zapewnić
szczęście przez cały rok.

Do najbardziej typowych należą:
barszcz z uszkami (wymiennie w
niektórych regionach Polski z białym
żurem, zupą grzybową, zupą
owocową lub zupą rybną), ryby,
przyrządzane na różne sposoby z
najbardziej tradycyjnym karpiem
smażonym i w galarecie, kapusta z
grochem, kapusta z grzybami, piero-
gi z kapustą, kasza z suszonymi
grzybami, fasola z suszonymi
śl iwami, paszteciki z grzybami,
kotleciki z ryżu z sosem grzybowym,
kluski z makiem, cukrem i miodem,
makiełki, chałka z kompotem z
suszonych owoców, zupa migdało-
wa czy z tradycji wschodniej
kulebiak, gołąbki i kutia. Na Górnym

Śląsku potrawami wigi l i jnymi są
także moczka i ma-kówki.

Zgodnie z polskim zwyczajem
potrawy wigi l i jne powinny być
postne, czyl i bezmięsne i bez użycia
tłuszczów zwierzęcych.
Post wigi l i jny jest dość powszechnie
przestrzeganym, mimo że obecnie
nie jest nakazany w żadnym z
wyznań chrześcijańskich. Biskupi
zachęcają do zachowania tego
zwyczaju „ze względu na wyjątkowy
charakter tego dnia w Polsce”.




