
 

 

                          

 WYDANIE ŚWIĄTECZNE 

 

 

 

AKCJA SZKOŁA DO HYMNU 

 

 

10 listopada 2021 społecznośd Szkoły Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Jabłonnie przystąpiła do akcji ,,Szkoła do hymnu”. 

Punktualnie o godzinie 11.11 wykonany został Mazurek 

Dąbrowskiego. 

W tym dniu chór szkolny wykonał pieśni związane z Narodowym 

Świętem Niepodległości. 

W szkole obowiązywał strój galowy,  na korytarzach mogliśmy 

podziwiad piękne gazetki związane ze świętem. Wszędzie 

dominowały barwy narodowe . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NASZE PRAWA- WAŻNA SPRAWA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z  KART  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Sporo się u nas działo! A teraz czas na krótkie podsumowanie! 

- Nowy rok szkolny  rozpoczęliśmy od wspólnej zabawy: Dzień Chłopaka- 

Przystojniaka. Wielu uczniów przebrało się w eleganckie stroje, krawaty i 

muchy. Przebrani otrzymali słodką niespodziankę. Do zabawy włączyły się 

także dziewczęta, które złożyły chłopcom życzenia. 

- W październiku, w ramach obchodów Święta Szkoły, przedstawiciele SU 

złożyli kwiaty i wiązanki pod tablicą pamiątkową oraz  przy pomniku Alfy 

 i Skiby. 

-W Dniu Papieskim grupa młodzieży złożyła kwiaty pod obeliskiem Jana Pawła 

II 

-Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali piękną laurkę i 

życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. 

- W listopadzie akcja ,,ZNICZ”- odbyło się wyjście na cmentarz celem 

uporządkowania grobów i zapalania zniczy. 

- 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- uczniowie brali udział w 

projekcie ,,Nasze prawa- ważna sprawa” Każda klasa wykonała plakat o 

prawach dziecka. 

- W ramach andrzejek – odbyły się wróżby w klasach- Zabawa z Andrzejem. 

- 6 grudnia w naszej szkole zagościł kolor czerwony. Uczniowie i nauczyciele 

przebrali się w czapki mikołajowe, niektórzy założyli nawet strój mikołaja. 



 

 

 

 



 

 

- Czas przedświąteczny upłynął pod hasłem ,,Pomagajmy potrzebującym”. Tym 

razem też, uczniowie nie zawiedli. Wykonali kartki dla seniora, włączyli się w 

akcję  ,,Paczka na kresy” (wspólnie z wolontariatem) .Przyłączyli się również do 

zbierania nakrętek oraz makulatury, przynieśli paczki dla seniorów z naszej 

gminy, wsparli akcję zbierania żywności i środków czystości dla seniorów z 

naszej gminy, wykonali piękne szopki bożonarodzeniowe.  

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

,,NIE TYLKO NAUKĄ SZKOŁA ŻYJE- DZIAŁAJMY WSPÓLNIE” 

E. D-M 

 

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 

3 grudnia do naszej szkoły zawitał Mikołaj i choinka. O 10.00 Wójt 

Gminy Jabłonna p. Jarosław Chodorski wraz z dyrekcją szkoły p. 

Jolantą Braun, p. Elżbietą Sieńkowską, p. Małgorzatą Bębeńską, p. 

Mariolą Świętorecką, przewodniczącą Rady Rodziców p. Moniką 

Twardowską, nauczycielami świetlicy i uczniami ubrali choinkę. Na 

zakończenie wszyscy dostali słodki upominek od Pana Wójta. 

Dziękujemy Panu Markowi Sapiejewskiemu fundatorowi choinki, która 

zdobi nasz taras. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za 

przygotowanie pięknych ozdób choinkowych. Idą święta.... 



 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI W KLASIE VF 

Wspólne ubieranie choinki i prezenty. Na ten dzień 

czekali wszyscy uczniowie klasy VF -dużo śmiechu, 

wspólna zabawa, świetne prezenty. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

KARTKA DLA SENIORA 

Kartki świąteczne dla seniorów od dzieci z grupy IIc i IId ze świetlicy pod kierunkiem p. 

Anny Frankowskiej 

 

 

DZIĘKUJEMY MIKOŁAJOWI Z RADY RODZICÓW

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

7  i 8 grudnia świetlica szkolna zorganizowała kiermasz 

świąteczny. Pięknych ozdób i dekoracji świątecznych było 

bardzo dużo. Zainteresowanych świątecznymi zakupami nie 

brakowało.  



 

 

 

BARSZCZ WIGILIJNY 

Barszcz wigilijny, to tuż obok zupy grzybowej, jedna z tradycyjnych potraw, 

która gości na świątecznych stołach. Powinien mieć intensywną czerwoną 

barwę oraz niezwykle esencjonalny smak, który uzyskuje się dzięki wcześniej 

przygotowanemu zakwasowi z buraków. Możemy serwować go na wiele 

różnych sposobów – zdecydowanie najpopularniejszą opcją jest barszcz 

czerwony z uszkami. Jest to tradycyjna kompozycja smakowa przekazywana z 

pokolenia na pokolenie. Przygotowanie tej świątecznej zupy warto zaplanować 

co najmniej kilka dni wcześniej. Poniżej podajemy niezawodny przepis. 

Barszcz można  też podać w filiżance, jako dodatek do krokietów lub 

pasztecików. 

Składniki: 

 2 litry bulionu warzywnego 

https://www.kuchnia-domowa.pl/przepisy/zupy/423-bulion-warzywny


 

 

 500g buraków 

 2 ząbki czosnku 

 1 łyżka octu (lub soku z cytryny) 

 3 kawałki suszonych grzybów 

 majeranek 

 7 ziarenek czarnego pieprzu 

 opcjonalnie: sól, pieprz, ocet, cukier (do smaku) 

Sposób przygotowania: 

1. Buraki obrać i pokroić w niegrube plastry. 

2. Bulion zagotować. Do gotującego  bulionu dodać buraki razem z łyżką 

octu. Dodać suszone grzyby, rozgniecione (lub przekrojone na pół) ząbki 

czosnku i ziarenka pieprzu. Gotować do miękkości buraków ok. 1 

godziny, na małej mocy palnika. ( Podczas gotowania, garnek przykryć 

pokrywką, pozostawiając małą szczelinę). 

3. Barszcz przecedzić przez sitko, doprawić go majerankiem, solą, octem, 

pieprzem i cukrem.  

SMACZNEGO! 

  

 

OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE 

W pewnym domu w Londynie żyła sobie dziewczyna o imieniu Martyna, 

lecz nie wychowywała się tak jak typowa nastolatka. Jej matka zmarła, gdy 

dziewczyna miała zaledwie kilka miesięcy. Ojciec chcąc zapewnić jej normalne 



 

 

życie ożenił się ponownie z jego nową miłością – Elżbietą Malinówką. Niestety  

gdy Martyna miała 3 lata jej ojciec umarł. Miała teraz tylko swoją macochę i jej 

dwie rozpuszczone córki. Macocha traktowała dziewczynę jak służącą. Martyna 

sprzątała, gotowała  podczas gdy ona leżała na kanapie z córkami. Martyna 

oprócz domowych obowiązków miała też pracę- pracowała w „Świątecznym 

Zakątku” . Pewnego dnia wszystko się zmieniło. Do pracy Martyny dołączył 

nowy chłopak-Marcin. Martyna od razu poczuła do niego sympatię tak samo jak 

Marcin, niestety nie mogli zobaczyć swoich prawdziwych oblicz, ponieważ 

widzieli się tylko w przebraniach, co nie podobało się Marcinowi -  bardzo 

chciał zobaczyć "prawdziwą" Martynę, gdyż darzył ją wielkim uczuciem.  

Marcin wykorzystał to, że co roku organizuje bal świąteczny i zaprosił na 

niego Martynę. Niestety Macocha dowiedziała się o tym bardzo szybko i spaliła 

zaproszenie. Z czasem odkryła, że ojciec Marcina był dobrym przyjacielem ojca 

Martyny - postanowiła więc napisać do niego list, w którym opowiedziała o tym, 

jak jej przykro przez śmierć ojca dziewczyny  i że ma wielką chęć 

porozmawiania w żywe oczy z tak bliskim przyjacielem jej ukochanego męża. 

Ojciec Marcina zaprosił macochę oraz jak myślał Martynę na coroczny bal 

świąteczny. Dziewczyna tak czy siak postanowiła pójść na  bal, ponieważ 

wiedziała gdzie się odbędzie. Gdy nadszedł dzień balu macocha wraz z jej 

druga córką – Marysią  szykowały sie na tę wielką imprezę. W tym samym 

czasie Martyna obmyślała jak uciec z domu, była ubrana w piękną zieloną 

suknię,  którą uszyła jej przyjaciółka, a jej piękne blond loki opadały na   

ramiona. Dziewczyna postanowiła wyjść przez okno, ponieważ jej pokój 

znajdował się na parterze. Wybiegła z domu zapominając, że na nogach ma 

swoje cieplutkie świąteczne kapcie .Wbiegła na salę balową i wszystkie oczy 

zwróciły się ku  niej. Dopiero wtedy dziewczyna zrozumiała, że spod sukienki 

wystają  jej „gustowne” kapciuszki. Niestety było już za późno Marcin poprosił 

ją do tańca, dziewczyna nie chcąc narażać się na obelgi rzucane w jej stronę 

wybiegła z balu zostawiając jeden z kapci na środku sali balowej. Chłopak 

pobiegł za Martyną lecz nie mógł jej już zobaczyć,  ponieważ zapadł  zmrok. 

Marcin wrócił na imprezę zrozpaczony . Zobaczył macochę Martyny wraz z 

jedną z jej przyrodnich sióstr, podszedł,  a Marysia przedstawiła się imieniem 

jego miłości. Chłopak zrozumiał,  że macocha okłamała jego ojca i w pośpiechu 



 

 

pobiegł go poinformować .Ojciec usłyszawszy to wezwał ochronę, kazał zabrać 

macochę oraz jej córkę poza rezydencję .Następnego dnia w pracy Martyna 

wytłumaczyła wszystko Marcinowi, a on oddał jej zgubiony wcześniej kapeć. 

Od tamtego momentu ta dwójka bardzo dużo czasu spędzała ze sobą. Gdy 

nadeszła wigilia Marcin poprosił Martynę, by została jego dziewczyną - od razu  

zgodziła się, a ojciec Marcina zapewnił dziewczynie nowy dom w jego 

rezydencji oraz nową  pracę,  w której mogła wykazać się swoimi 

umiejętnościami .W taki oto sposób ze smutnej dziewczyny, Martyna stała się 

szczęśliwą nastolatką z życiem o jakim sobie marzyła. To wszystko dzięki 

jednemu świątecznemu kopciowi i odrobinie magii świąt. 

                                                  Zosia Serafin 

Świąteczna przygoda 

 

Pięcioro przyjaciół utworzyło grupę, która nazywała się ,,Łowcy przygód”. 

Wszyscy wśród nich są dzielni i waleczni oraz poszukują nowych przygód. 

Alex Carmelle chłopak o brązowych włosach i orzechowych oczach, jego 

siostra bliźniaczka Kaya, uwielbiająca składać origami Rumi Amires oraz 

Finka Nicolle i rudowłosa Stefii spędzali miło czas u cioci. W te święta 

przyjaciele piekli pierniczki i bawili się w najlepsze. Za oknem świeciło 

zimowe słońce, a wszyscy byli radośni i weseli. 

– Ciociu czy możemy razem z tobą pójść do domu, który jest nawiedzony? – 

zapytał Alex 

– Dobrze dzieciaki, ale kiedy? – odparła ciocia 

– Za dziesięć minut. My wszystko przygotujemy – powiedział Alex 

Nicolle, Steffi, Kaya i Rumi spakowały plecaki. Po kilku minutach wszyscy 

wyszli z domu i oddalili się w kierunku nawiedzonego domu(ten dom naprawdę 

odwiedzają duchy, nie jest tylko atrakcją turystyczną!) przy ulicy Cezer 6. 



 

 

Kiedy weszli do budynku usłyszeli huk. Steffi pisnęła ze strachu, a Kaya 

poszła przed siebie. Wkroczyła do najbliższego pokoju i wrzasnęła tak 

głośno, jak tylko mogła. Rumi zobaczywszy, co sprawiło, że Kaya krzyknęła, 

sama zaczęła piszczeć. Dziewczyny wpadły w panikę. Wtedy pojawił się 

Alex. Wszedł do pokoju i nie tylko nie wrzasnął, ale spokojnie patrzył na 

przerażone przyjaciółki.  

– To was przestraszyło? – zakpił chłopak 

W pokoju było około dwudziestu trupów i wszystkie prawdziwe, ale Alex już 

się przyzwyczaił do takich widoków. Podczas swych licznych przygód niejedno 

widział. Po krótkiej ciszy poszli do innego pokoju, gdzie były lustra. W 

kolejnym pomieszczeniu wisiały obrazy. Kiedy chcieli wyjść z pokoju, 

usłyszeli, że zatrzasnęły się drzwi wejściowe od budynku, co znaczyło, że  

nie wydostaną się z domu. Alex próbował wyłamać zamek, ale bezskutecznie. 

– To wszystko moja wina! To ja chciałem tu przyjść, a teraz przeze mnie nie 

wydostaniemy się stąd. Całe święta zrujnowane! – rozpaczał Alex 

– To nie twoja wina, a poza tym możemy tu spędzić miło czas, przecież 

mamy telefony, jedzenie, picie, śpiwory. – odparła Steffi. 

– Steffi ma rację. Po co się użalać, jak można przyjemnie odpocząć. A 

teraz znajdźmy miejsce, gdzie będziemy spać – powiedziała ciocia Olivia. 

Wszyscy poszli szukać pokoju. Po chwili Nicolle zawołała przyjaciół i 

pokazała im piękną sypialnię, obok której była toaleta. Kiedy usiedli i 

rozpakowali się, ciocia wyjęła z plecaka makaron, wodę i minikuchenkę. 

Zaczęła robić obiad. W niecałą godzinę przygotowali sobie taką małą wigilię. 

Po posiłku każdy miał pomyśleć życzenie i zjeść kluska, był to taki zwyczaj. 

– A teraz jak nakazuje tradycja każdy mówi o życzeniu, które sobie 

pomyślał – przypomniała ciocia. 

– Ja chciałabym żebyśmy jutro obudzili się we własnych łóżkach i żeby cała 

historia okazała się tylko snem – uroczyście rzekła Nicolle. 



 

 

Każdy powiedział swoje życzenie i poszli spać. Gdy rano otworzyli oczy, byli 

w salonie w domu cioci. Świąteczne życzenia zawsze się spełniają. Wesołych 

świąt! 

Antonina Ziemkiewicz 

 

,,MAŁY KSIĄŻĘ” 

Uczniowie klasy 8c wyruszyli w podróż po świecie "Małego Księcia". Każdy 

wybrał swoją ulubioną sentencję, którą zapisał na koszulce, a następnie 

zilustrował ją. Efekty możecie podziwiać poniżej. 

 



 

 



 

 

 

 

LEKTUROWE PUDEŁKO 

 

Klasa 7g w ramach podsumowania lektury, przygotowała pudełko lekturowe na temat 

"Opowieści wigilijnej". Uczniowie zgromadzili przedmioty, które kojarzyły  się im z 

treścią lektury i opowiedzieli o ulubionych wydarzeniach. Efekty podziwiajcie sami. 

 

 

 



 

 

 

 
CHEMICZNE OGRODY 

 
W klasach ósmych omawiając dział o solach tworzyliśmy na chemii "podwodne 

ogrody". Uczniowie obserwowali wytrącanie się "glonów" z wodnych roztworów 

soli oraz tworzenie "raf koralowych" z kryształków soli w szkle wodnym. Powstały 

piękne chemiczne dzieła sztuki. 

 

 

 



 

 

JESTEŚMY KREATYWNI 

Uczniowie klasy VB w ramach zajęć techniki wykonali 

choinki bożonarodzeniowe. Pomysłów było wiele. 

Wykonanie takiego dzieła wymaga dużo czasu. Niektórym 

udało się wykonać prace w całości na zajęciach, inni 

dokończą je w domu. Z całą pewnością będą stanowiły 

piękną dekorację na świątecznym stole. 

GRATULUJEMY POMYSŁÓW 

  

 

 



 

 

 

SPOTKANIA WIGILIJNE W KLASACH 

To ostatni tydzień przed świętami, kiedy uczniowie 

mogą spędzać czas w szkole. 

Od 20 grudnia lekcje odbywają się zdalnie, dlatego 

uczniowie bardzo chętnie organizowali spotkania w 

klasach. 

Nie zabrakło barszczu wigilijnego, pasztecików, 

ciast, rybki, słodkości i owoców. 

Pojawiły się także drobne upominki. 

Uczniowie chętnie śpiewali kolędy, pastorałki i 

piosenki świąteczne. 

Podziękowania dla Rodziców uczniów klasy VF za 

pomoc w zorganizowaniu WIGILII KLASOWEJ.  



 

 



 

 

 

 

NA WESOŁO 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.  

 

Po pasterce proboszcz pyta organistę: 

Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu” 

zagrał pan w rytmie disco polo? 



 

 

– Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać. 

No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale 

szkoda, że pan nie widział 

jak ludzie tańczyli przed szopką! 

 

 Tata pyta Jasia: 

– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 

– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 

 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! 

 

 Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała.  

 



 

 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych" 

 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 

 

 

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! 

 

 

 

 

 



 

 

Zagraj w planszówkę z Heraklesem! 

 

Klasa Vd, w ramach dodatkowej godziny z języka polskiego, realizuje 

program dotyczący mitologii greckiej. W listopadzie uczniowie zamienili 

salę nr 5 w pokój gier planszowych, a lekcję języka polskiego w 

lekcję...grania. Dzieci w parach przygotowały gry planszowe dotyczące 

mitu o dwunastu pracach Heraklesa bądź innej wybranej opowieści. Oto 

efekty ich pracy. 

 

 



 

 

 

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

ŻYCZY CHÓR SZKOLNY 

 



 

 

 

 

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZY 

REDAKCJA PISMAKA: 

 

ANNA SADKOWSKA 

MARTA PLISZKA 

ANNA MAJEWSKA 

ANTONINA ZIEMKIEWICZ 

ZOSIA SERAFIN  

MICHAŁ SADKOWSKI 

 

 


