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Jest taki dzień 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 

 
Niebo ziemi, niebu ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

 
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa  

w darze 
 

Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

A gdy wszyscy usną wreszcie 
Noc igliwia zapach niesie 

 
Autor tekstu: K. Dzikowski 



Lubimy pomagać –  

akcje charytatywne w naszej szkole 

 

 Kwesta SKPCK „Pomocna dłoń” 

 

 akcja UNICEF „Spraw, aby dzieci 

z Syrii przetrwały zimę!” 

 

 

 wirtualna adopcja psa 

 

 

 kampania „Zaczytani” 

 

 

 WOŚP 

 

 

 Szlachetna Paczka 

 

 Zbiórka nakrętek 

 
 

 



 

Spotkania autorskie w naszej szkole 
 

W grudniu w naszej szkole w ramach realizacji zadań Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa odbyły się spotkania uczniów z pisarzami.  

1 grudnia odwiedził nas  pan Waldemar Cichoń – autor serii książek o kocie 
Cukierku oraz o Skrzacie.  

13 grudnia gościliśmy absolwenta naszej szkoły, autora książek o Śląsku pana 
Marka Szołtyska. Nasz gość opowiadał o zwyczajach w naszym regionie,  

w ciekawy sposób przedstawił dzieciom graczki, czyli zabawki i zabawy śląskie.  
 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z książkami tych autorów, 
które dostępne są w naszej bibliotece. 

 

Magdalena Steinke kl. 5 b 

 

http://www.zspgieraltowice.pl/szkola-podstawowa/wydarzenia/3116-spotkanie-z-panem-markiem-szoltyskiem


Występ na Wieczorze Teatralnym 
 

18 stycznia odbył się Wieczór Teatralny, podczas którego uczniowie klasy 5 b 

wystawili przedstawienie pt.: ,,Opowieść Wigilijna". Główny bohater tej 

opowieści – Ebenezer Scrooge zwany Skąpcem – był człowiekiem bardzo 

bogatym i obojętnym na los innych. Nie obchodził świąt Bożego Narodzenia, aż 

do pewnej Wigilii, która odmieniła jego życie. 

 

Stary kupiec, Ebenezer Scrooge, znany ze swego skąpstwa, powraca  

w Wigilię Bożego Narodzenia do domu po pracy w swoim kantorze. Pojawia mu 

się duch jego wspólnika, Jakuba Marley'a, nieżyjący od 7 lat, który ostrzega go, 

że jeśli się nie zmieni, po śmierci czeka go wieczna męka. Zjawa zapowiada 

także odwiedziny trzech innych duchów, dzięki którym los starego skąpca może 

się odmienić. Duchy rzeczywiście przybywają  

i ukazują Ebenezerowi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Po tych wizytach skąpiec ulega wielkiej przemianie. Podwyższa pensję 

pracownikowi, opiekuje się jego kalekim synkiem, Małym Timem, i...  

 

 

 

 

hucznie obchodzi każde następne Boże Narodzenie. 
Paulina Kozik kl. 5 b 



http://www.zspgieraltowice.pl 

Spotkanie dwóch pokoleń 

Uczniowie Samorządu gościli w naszej szkole emerytowanych nauczycieli. Była 
to świetna okazja do wspomnień, ale również pokazu talentów uczniowskich. 

Dzieci były bardzo zainteresowane historią naszej szkoły i zadawały wiele pytań.  
Usłyszały wiele ciekawych, często zabawnych historii. Przy kawie, herbacie  

i słodkościach miło upłynął czas.  
 

 

http://www.zspgieraltowice.pl 

http://www.zspgieraltowice.pl/szkola-podstawowa/wydarzenia/3171-spotkanie-dwoch-pokolen


Z wielkim entuzjazmem mogłam brać udział w tym spotkaniu. Miałam 

przyjemność zadać przygotowane przeze mnie pytania. 

Czy za czasów, kiedy Panie uczyły w naszej szkole, sala WF-u 

wyglądała podobnie do teraźniejszej? 
 

- Dzisiejsza sala jest jak z bajki w porównaniu do tamtych. Sala była mała na 

której końcu znajdowała się scena. Nie było szatni dla dziewczyn  

i chłopców. Dzieci przebierały się w jednej szatni. Na sali było zimno, 

maksimum 100 C. 

 

Jakie sukcesy najbardziej Panie zadawalają? 

-Najbardziej zadawalają nas największe sukcesy naszych uczniów. 

Jakie wycieczki najbardziej Panie zapamiętały i dlaczego? 

(Panie opowiedziały bardzo ciekawe i śmieszne sytuacje, które wydarzyły 

się na wycieczkach :D) 

Czy były również zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów? 

- SKS (szkolny klub sportowy), SKO (szkolna kasa oszczędności), kółko 

fotograficzne oraz kółko olimpiady. 

Paulina Kozik kl. 5 b 



Detektywi na kółkach tom 1  

„Skrzynia Władcy Piorunów’’ 

Marcin Kozioł 

 
Książka przeplata dwa wątki – jeden 

opowiada o życiu wielkiego wynalazcy Nikoli 

Tesli, a drugi przygodę trójki przyjaciół: Toma, 

jeżdżącej na wózku Julki i jej psa Spajka. 

Każdy z przyjaciół ma nietypowe zdolności, 

Spajk pamięta swoje poprzednie życia, Julka 

ma wrodzony zmysł detektywistyczny, a Tom 

jest syntestykiem. Przyjaciele prowadzą śledztwo w sprawie 

zaginięcia taty Toma. Całość świetnie się czyta, a wartka akcja wraz  

z prostym, łatwym do zrozumienia językiem jest świetną propozycją 

nawet dla słabo czytających osób. 

Polecam również 2 tom  - 

„Tajemnica przeklętej harfy”. 

Oliwia Tomaszewska kl. 5 c 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Składniki: 

 750 g mąki  
 250g miodu  
 250 g cukru  
 30 g przyprawy do piernika  
 2 łyżeczki sody oczyszczonej  
 150 g margaryny  
 3 jajka  

Przygotowanie: 

1. Margarynę, cukier i miód rozpuścić, dodać przyprawę i wymieszać. 
2. Mąkę wymieszać z sodą w dużej misce, następnie wlać rozpuszczone wcześniej 

składniki,3 żółtka i ubitą pianę z białek. Wszystkie składniki wymieszać i ugnieść 
ciasto. Przykryć i odstawić na parę godzin. 

3. Rozwałkować i wykrawać kształty, piec w 180 stopniach na termoobiegu 6 minut, aż 
pierniki zrobią się jasno brązowe. 

4. Poczekać, aż ostygną i już można ozdabiać. 
5. Przy wykrawaniu można zrobić małe dziurki, aby zawiesić pierniki na choince. 

 

SMACZNEGO 😊 

 

 

 

Przepis – źródło: 

https://smaker.pl/przepis-pierniki-

swiateczne,155645,kaajaa4.html 

 

 

 

 

https://smaker.pl/przepis-pierniki-swiateczne,155645,kaajaa4.html
https://smaker.pl/przepis-pierniki-swiateczne,155645,kaajaa4.html


Bezpieczne ferie zimowe 

Ferie są bardzo przyjemnym okresem, ponieważ mamy 

dużo czasu na leniuchowanie. Nie zapominajmy jednak, 

że zmiany w pogodzie  

i bezmyślność może doprowadzić do wypadku. 

Pamiętaj! 

 Zakładaj odblaski 

 Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wody 

 Zjeżdżaj na sankach z dala od jezdni 

 Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami 

 W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji,  

zadzwoń na numer 112 

 

 
 

WYTRZYMAŁOŚĆ LODU 
Aby lód wytrzymał ciężar dorosłej osoby, jego pokrywa musi 

mieć grubość przynajmniej 10 centymetrów. 

PAMIĘTAJ!  

Wchodząc na lód zawsze ryzykujesz! 



 

 

 

 


