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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy naszym Czytelnikom  
uśmiechu, radości i dużo zdrowia.
na każdy dzień

Zespół redakcyjny
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Aktualności
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Konkurs Pieśni Patriotycznej
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Konkurs Pieśni Patriotycznej

27 października odbył się w naszej szkole VI konkurs pieśni patriotycznej. W Jury 
zasiedli: pani  wicedyrektor Ilona Chrzanowska, pan Piotr Forysiak oraz pani 
Agnieszka Taczała. 

Nagrody otrzymały: 

 1. Melania Marciniak (kl. 7c),

 2. Jagoda Krzyżaniak (kl. 4c),

 3. Zuzanna Bodys (kl. 8a).

Wyróżniona została Julia Sopałowicz z kl. 5a.
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Zuzanna Bodys (kl. 8a)



Koncert Pieśni Patriotycznej
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Koncert Pieśni Patriotycznej

10 listopada nasza szkoła jak co roku zorganizowała koncert pieśni patriotycznej. 
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili goście: wiceprezydent miasta - p. Grzegorz 
Kulawinek, zastępca dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu – p. Anna 
Piotrowska, przewodniczący Rady Osiedla Asnyka – p. Aleksander Wawrzonowski 
i przewodnicząca Rady Rodziców – p. Monika Kucharska-Jopek. 
Podczas koncertu zaśpiewały m in. laureatki VI konkursu pieśni patriotycznych.
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Koncert Pieśni Patriotycznej
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Koncert Pieśni Patriotycznej
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Zuzanna Bodys (kl. 8a)



Jarmark świąteczny
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Jarmark świąteczny

17 grudnia odbył się jarmark świąteczny, podczas którego można 
było zakupić m. in. ozdoby, stroiki i opłatki. Nie zabrakło również 
świątecznych smakołyków i gorącej herbaty.

Zuzanna Bodys (kl. 8a)
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Mikołajki w świetlicy szkolnej...



Mikołajki w świetlicy szkolnej...

Z okazji zbliżających się mikołajek, dzieci uczęszczające do świetlicy 
szkolnej napisały list do Św. Mikołaja, w którym prosiły o wymarzone 
przez siebie prezenty. Obiecały mu również, że będą grzeczne i miłe 
przez cały kolejny rok.

Na kolejnych stronach przedstawiamy fotorelację.

Julia Bronisz, 7f
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Mikołajki w świetlicy szkolnej...
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Mikołajki w świetlicy szkolnej...
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Mikołajki w świetlicy szkolnej...
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Kącik muzyczny
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Kącik muzyczny

Koncert Sanah

2020



Kącik muzyczny

14 grudnia 2021r. odbył się koncert Sanah, pt. “Sanah - Kolońska 

i szlugi tour”.
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Kącik muzyczny

Podczas wydarzenia piosenkarka opowiedziała kilka ciekawostek dotyczących 
jej słynnej gęsi – posągu. A oto niektóre z nich: gęś waży 0,5 tony i mierzy 6 
metrów wysokości; każdy o nią dba. 

Sanah zaśpiewała większość piosenek z albumu ”Irenka”, ale pojawiły się też 

starsze hity, takie jak “Szampan”, “Melodia” i “Królowa dram”. Koncert trwał 

około półtorej godziny, a po jego zakończeniu, po namowach fanów wróciła 

ponownie na scenę i zaśpiewała “Kolońską i szlugi” oraz “Dzień dobry”. 
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Kącik muzyczny

Na początku koncertu piosenkarka pojawiła się w delikatnej cekinowej 

sukience, po czym, gdy poszła się przebrać, wyświetlił się film z Vito 

Bambino, który czytał śmieszne komentarze pod ich wspólną piosenką “Ale 

jazz”. Następnie wróciła na scenę w dresie. 

Atmosfera była wspaniała, a koncert bardzo udany.
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Kącik muzyczny

A oto kilka zdjęć z koncertu 😊 :
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Kącik muzyczny

Julia Bronisz, Julia Przybył (kl. 7f)
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Eko kącik
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Eko kącik

Eko zima…

 Śliskie drogi i niebezpieczne warunki na nich to dobry pretekst, aby 

więcej spacerować i ograniczyć ruch samochodów. Zmniejszymy w ten 

sposób zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją dwutlenku 

węgla. 
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Eko kącik

 Idąc do sklepu, pamiętajmy o bawełnianej torbie.

•   Na zużycie wody zwracamy uwagę głównie latem. Wodę należy 

oszczędzać również zimą. 
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Eko kącik

 Gdy zwiększa się poziom ciepła w mieszkaniu, rosną nie tylko rachunki, 

ale także zużycie energii. Energia przeznaczona na ogrzewanie stanowi 

mniej więcej ⅓ całkowitego jej zużycia w domu. Zdaniem ekspertów 

obniżenie temperatury zaledwie o jeden stopień to aż 6% oszczędności 

na ogrzewaniu, mniejsze zużycie energii i korzyść dla środowiska.
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Eko kącik

 Zimą światło słoneczne jest rzadszym gościem w naszych domach, 

dlatego tym bardziej „wpuszczajmy” je do pomieszczeń. Dostęp słońca 

nie tylko poprawia nastrój, ale też podwyższa temperaturę w mieszkaniu.

3030



Eko kącik

Wprowadźmy zmiany w naszym życiu w zimie, a zostaną z nami na pewno 

na dłużej.

Zuzanna Bodys (kl. 8a)
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Warto wiedzieć…
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Warto wiedzieć…

Bezpieczeństwo podczas ferii 
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Warto wiedzieć…

Zbliżają się ferie zimowe. Jest to czas, w którym każdy
z nas na swój sposób będzie chciał wypocząć i nabrać
sił przed drugim półroczem nauki. Niezależnie od tego,
gdzie będziemy, zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo
swoje i innych.

Poniżej przedstawiam poradnik bezpiecznych ferii.
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Warto wiedzieć…
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Lodowiska

 Jeśli chcesz jeździć na łyżwach, korzystaj tylko ze zorganizowanych i 
nadzorowanych lodowisk.

Zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo 
niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy 
lód może się załamać pod Twoim ciężarem.
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Warto wiedzieć…
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Z powodu takiego lekkomyślnego zachowania każdej zimy zdarza się wiele 
utonięć. Jeśli byłeś świadkiem takiego wypadku, natychmiast zadzwoń do osoby 
dorosłej!
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Warto wiedzieć…

Petardy

 Fajerwerki i ich wystrzeliwanie to niebezpieczna przyjemność, więc można 
z nich korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Osobom poniżej 18. roku 
życia nie wolno ich kupować, 
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Warto wiedzieć…

 Pamiętaj, że nagła eksplozja petard spali nie tylko dłonie i twarz, ale także 
spowoduje poważniejsze obrażenia ciała, takie jak ślepota, utrata palców lub 
nawet dłoni. Petardy można używać tylko zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. Przed zakupem sprawdź, czy jest w języku polskim. Tylko taka 
procedura może zagwarantować bezpieczeństwo podczas startu. 
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Warto wiedzieć…

 Nie używaj wyrobów pirotechnicznych w zamkniętych pomieszczeniach oraz 
w pobliżu obiektów, które mogą się zapalić (stodoły, stosy słomy, lasy itp.).
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Warto wiedzieć…

Łatwopalne substancje

 Niektóre substancje łatwo się zapalają, dlatego zaprószenie ognia w pobliżu 
ich składowania może spowodować pożar lub wybuch.
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Warto wiedzieć…

 Unikaj miejsc, gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego 
pochodzenia, nie tylko ze względu na łatwopalne, ale również trujące 
substancje, które mogą się w nich znajdować.

 Przede wszystkim nie baw się zapałkami!
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Warto wiedzieć…

Oparzenia są jednym z najczęstszych urazów wynikających z niewiedzy, 
nieuwagi bądź lekceważenia podstawowych zasad postępowania.
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Warto wiedzieć…

 Pamiętaj, że nawet gorąca para wydobywająca się z czajnika może być 
niebezpieczna i dotkliwie poparzyć.

 W przypadku oparzenia, zranione miejsce schłodź natychmiast strumieniem 
zimnej, bieżącej wody.
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Warto wiedzieć…

W mieszkaniu…

 Zabawa zapałkami, kuchenką lub piecykiem gazowym, uruchamianie 
urządzeń elektrycznych (kuchenka, żelazko) może spowodować pożar 
lub wybuch.
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Warto wiedzieć…

 W żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie podłączonym 
do gniazdka elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku.
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Warto wiedzieć…

 Umieść w widocznym miejscu i zapamiętaj numery telefonów alarmowych, 
które mogą przydać się w razie wypadku:

997 – policja,
998 – straż pożarna,
999 – pogotowie ratunkowe,

z telefonu komórkowego - 112.
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Warto wiedzieć…

 Lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak kolorowe cukierki, niewłaściwie 
stosowane mogą być bardzo niebezpieczne. Czasami nawet mogą być 
przyczyną śmierci. Gdy poczujesz się źle, nigdy nie próbuj leczyć się sam. 
Powiedz o tym komuś dorosłemu.
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Warto wiedzieć…

Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku…

 Zadzwoń na straż pożarną pod numer 998 lub - z telefonu komórkowego –
112.
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Warto wiedzieć…

 Staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na 
zewnątrz budynku. Pamiętaj – dym unosi się do góry – nie wolno zjeżdżać 
windami, nie należy otwierać drzwi przez które wydobywa się dym, gdyż 
dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru 
i płomienie mogą nas poparzyć.
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Warto wiedzieć…

 Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących 
na korytarz. Uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia 
strażaków.

 Nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się 
wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem 
od szczotki); można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu 
do mieszkania.
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Warto wiedzieć…

 Powiadom sąsiadów o zagrożeniu.

 Nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz 
swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów 
(z lnu, wełny, bawełny itp.).
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Warto wiedzieć…

Gdy poczujesz gaz:

 zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe (numer: 992 lub 112),
 powiadom sąsiadów,
 nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 otwórz szeroko okna,
 wyjdź na zewnątrz budynku.
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Warto wiedzieć…

Zima to czas, kiedy bardzo łatwo o przemoczenie ubrania i wychłodzenie 
organizmu. Należy jak najszybciej zdjąć mokre rzeczy, osuszyć ciało i szybko 
założyć suche ubranie. Wskazanym jest napić się gorącej herbaty.

Radosnych i BEZPIECZNYCH ferii!

Zofia Barańska (kl. 8a)

5353



Rozrywka
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Rozrywka

Czy znasz tradycje świąteczne?

1. Ciasto z makiem.

_ _ _ _ _ _ _ _

2. Najczęściej kupowana ryba w okresie świąt Bożego Narodzenia.

_ _ _ _
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Rozrywka

3. Brązowe świąteczne ciastko.                                

_ _ _ _ _ _ _

4. Zupa zrobiona z grzybów.

_ _ _ _ _ _ _ _
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Rozrywka

5. Czerwona zupa.

_ _ _ _ _ _ _

6. Można je jeść z zupą, jak i osobno.

_ _ _ _ _ _ _ 
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Rozrywka

8. Tradycja dzielenia się …

_ _ _ _ _ _ _ _ _

9. … z suszu.

_ _ _ _ _ _  
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Rozrywka

10. Słodka potrawa świąteczna zrobiona z bakalii.

_ _ _ _ _

Julia Bronisz, Julia Przybył (kl. 7f)
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Chcesz podzielić się z nami ciekawymi informacjami? Napisz do nas:

gazetkasp8kalisz@gmail.com
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