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CZY WIECIE, SKĄD POCHODZI ŚW. Mikołaj?
więty Mikołaj urodził się prawdopodobnie
w mieście Patara (Mała Azja) około 270 roku.
Był jedynym dzieckiem zamoŜnych rodziców.
Jako dziecko odznaczał się poboŜnością. Po śmierci
rodziców chętnie dzielił się ich majątkiem. Czynił
cuda i był biskupem. Zmarł 6 grudnia pomiędzy 345,
a 352 rokiem. Zaraz po śmierci zaczęto oddawać
mu cześć naleŜną świętym.

Ś

Czas na refleksje podsumowujące miniony rok
DuŜymi krokami zbliŜa się koniec roku kalendarzowego 2012 oraz koniec I semestru.
Zawsze jest to okazja do refleksji, podsumowania tego, co udało nam się ( albo nie) w tym
czasie osiągnąć. O krótki wywiad podsumowujący dokonania w naszej placówce
poprosiłyśmy pana dyrektora.
„Cieszę się z kaŜdego osiągnięcia naszych uczniów …” – wywiad z dyrektorem
szkoły, p. Sławomirem Felskim

Redakcja: Czy cieszy się Pan z osiągnięć uczniów?
Pan Sławomir Felski: Oczywiście, z każdego osiągnięcia się cieszę, chociaż uważam, że
dobrych wyników mogłoby być o wiele więcej. Trochę boli mnie to, że najmniej znaczących
miejsc zajmujemy w konkursach organizowanych przez Kuratorium, ale pracujemy nad tym,
aby nasi uczniowie odnosili sukcesy, zwłaszcza w konkursach z przedmiotów matematyczno przyrodniczych.
R: Co w tym roku udało się zmienić w naszej szkole?
P.: Zostały wyremontowane klasy i korytarze w małej szkole oraz sala gimnastyczna.
zakupiliśmy meble do przedszkola, małej i dużej szkoły. Do
czyszczenie parkietu na sali gimnastycznej oraz podłóg na korytarzach została zakupiona
specjalna maszyna.
R: Czy planowane są jakieś zmiany w przyszłym semestrze?
P.: Owszem, mają być wyremontowane sale zarówno w małej jak i w dużej szkole,
zamontowana zostanie tablica interaktywna w jednej z sali w małej szkole . W późniejszym
czasie planujemy również założenie ocieplenia
i odnowienie elewacji na budynkach
szkolnych, także wybudowanie placu zabaw dla najmłodszych uczniów tuż przy sali
gimnastycznej.

DRODZY UCZNIOWIE!
Serdecznie zapraszamy Was do udziału
w FESTIWALU KOLĘD I PIEŚNI KS. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO
25 stycznia 2013r. o godzinie 09:30 w ZS w Studzienicach – odbędzie się I Festiwal
Kolęd i Pieśni ks. Antoniego Peplińskiego. Konkurs ma zasięg regionalny, mogą w nim
uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zgłoszenia
uczestników przyjmowane są do 18.01.2013r.
( MoŜecie teŜ bezpośrednio zgłaszać się do p. B. Szroeder lub p. B. Tkacz)
Tel./fax 598216528
Adres e-mail: studzienicegim@poczta.onet

DESZCZ, PRZYGODA I KAFLOWY PIEC
-Wchodzimy tam?- zapytała niepewnie Zuza.
-Noo, nie wiem. Co powiedzą na to rodzice?- pytałam, ale jednak coś kusiło mnie, aby
tam wejść. W końcu decyzja zapadła: schodzimy! Pobiegłam jeszcze po potrzebne rzeczy:
jakieś latarki, cieplejsze ubrania. Marcin schodził pierwszy, potem ja, a na końcu Zuzka.
Gdy tylko zrobiła kilka kroków, piec zasunął się, pogrąŜając nas w całkowitych
ciemnościach.
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zastanawialiśmy się, co to oznacza?
-Pola, ty potrafisz mówić po niemiecku! - wołał do mnie Marcin z drwiną w głosie.
Nagle natknęliśmy się na jakiś dziwny obiekt. To była stara, drewniana skrzynia.
Marcin kopnął ją kilka razy, aŜ w końcu się rozpadła. W środku była nieduŜa ksiąŜeczka
zapisana ręcznie, a pod nią leŜał kluczyk.
-Myślę, Ŝe powinniśmy zabrać te rzeczy, bo mogą się przydać- powiedziała Zuzka.
Uznaliśmy to za słuszny pomysł. W czasie drogi starałam się odczytać to, co było
zapisane w notesiku. Z tekstów zamieszczonych na jego stronach wynikało, Ŝe idziemy na
północ, a za kilkaset metrów odnajdziemy mapę, dzięki której dowiemy się, jak dojść do
skarbu.
- Jakiego skarbu? – zapytał z błyskiem w oczach Marcin, jednak Ŝadna z nas nie mogła
udzielić mu odpowiedzi

Podsumowanie świątecznej akcji,, I ty moŜesz zostać św. Mikołajem”
14. grudnia już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji, która z roku na
rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Organizowana przez SU , tuż przed samymi
świętami, zbiórka pieniędzy to jedna z form pomocy dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących.
W tym roku dzięki wsparciu m.in. pana wójta, księdza proboszcza, pracowników Urzędu
Gminy oraz radnych gminy Studzienice zebrana suma okazała się być rekordowa, bo wyniosła ok.
960, 00 zł.
Za zebrane pieniądze zostaną zakupione paczki i przekazane dzieciom jeszcze przed świętami.

Prezenty, które najbardziej utkwiły nam w pamięci
Wiktoria Stormann kl. V – aparat.
Monika Taraszewicz – lalka Barbie z błyszczącą fioletową sukienką.
Kasia i Karolina kl. II gim. – głowa lalki do malowania i czesania.
Marlena Pałubicka kl. III gim. – najpiękniejsze rolki świata(takie zielone).
Klaudia Pela kl. III gim. – zawsze chciałam dostać rózgę.
Martyna Tkacz kl. II gim. – kolorowe, żelowe długopisy.
Ania Plata kl. II gim. – słodkie, różowe łyżwy(takie dla metali).
Maja Czarnecka kl. II gim. – duża kuchenka zabawkowa.
Beata Pela kl. V – kotek.
Wiktoria Lonska kl. V – maskotka myszka.
Kuba Neubauer kl. II gim. – gdy miałem 6 lat - traktorek do jeżdżenia.
Sebastian Bobik kl. II gim. – tor z Hot Wheels.
Hania Lońska kl. II gim. – konik na biegunach.

Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia
• Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin i nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
dla Kasi Pelowskiej od Dominiki, Marleny i Klaudii.
• Gorące życzenia wspaniałych świąt dla Dominiki z III gim. od ... ?
•

By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało - z najserdeczniejszymi Ŝyczeniami dla
dziewcząt z II i III gim. od ... ?

• Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla
kochanej pani Aliny Pobłockiej od I gim.
• Życzeń, które Tobie życzę, na razie nie wyliczę, więc podaję pierwsze z kraju, by Ci żyło się
jak w raju. Zdrowia, szczęścia i pomyślności dla Dominiki z III gim. od ... ?
• Dla p. A. Parlak najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku – II
gim.

Co dzieci z I-III chciałyby dostać pod choinkę?
Chciałabym otrzymać mikrofon - Wiktoria Wantoch Rekowska kl.I
Pragnę dostać lalki monster high - Michalina Gadomska kl.III
Chciałabym dostać zuzu pets - Beata Depka Prądzinska kl.II
Pragnę otrzymać biżuterię - Magda Leik kl.I
Chciałbym dostać zabawkę traktor - Emil Pelowski kl.II
Pragnę dostać karty monster high - Martyna Stoltmann kl.III
Chciałabym otrzymać telefon - Natalia Frąckowiak kl.I
Chciałbym dostać gitarę - Kacper Trzebiatowski kl.I
Chciałabym dostać konika - Kinga Wera kl.II
Chciałbym otrzymać konsolę - Robert Breza kl.III
Chciałabym dostać zestaw do robienia kolczyków - Amelia Richter kl. II

Z czym kojarzą nam się święta?
Alicja Czarnecka – prezenty, choinka.
Karolina Las – piernik, mandarynki, śnieg, kolędy.
Klaudia Kluk – miłość.
Katarzyna Tarasiewicz – jemioła, renifer, sprzątanie.
Natalia Formela – opłatek.
Paulina Hoppe – Karol Okrasa, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder.
Julia Sidorko – spotkania rodzinne.
Martyna Tkacz – igły od choinki, które wpadają mi do łóżka.
Maja Czarnecka - ogień w kaflowym kominku, stajenka pod choinką, pasterka,
poczucie spokoju
POMYSŁY NA ZABICIE NUDY W CZASIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ
•
•
•
•

Na długie nudne zimowe wieczory świetnym rozwiązaniem jest obejrzenie ciekawego filmu.
Ciekawa lektura z pewnością również zabije nudę!
Pomyśl, że Twój tata się ucieszy, gdy wracając z pracy, zobaczy odśnieżone podwórko!
Prawie przez cały rok masz dużo nauki i nie masz czasu na swoje hobby. Kilka dni przerwy
świątecznej możesz wykorzystać na rozwijanie własnych zainteresowań.
• Poproś rodziców i rodzeństwo, aby zagrali z Tobą w gry planszowe.

KUPON
Znowu zapomniałeś odrobić pracę domową?
A może nie przygotowałeś się do lekcji? Nie
martw się. Ten kupon uratuje cię przed oceną
niedostateczną. Pamiętaj , że możesz go użyć
tylko raz!
....................................
..................................
/ przedmiot/
kupon ważny do 30. 01. 2013 r.
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