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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 4/2018    wydanie czwarte – nadchodzi zima 

 
 

 

 

 

 
 

Witajcie Kochani Uczniowie !!! 
Oj zimno się zrobiło! Czy czujecie to? 
Nadchodzi zima. Już ją widać i czuć. 
Kończy się rok kalendarzowy 2018. Za 
chwilę będziemy witać nowy. W tym 

numerze gazetki kilka jesiennych jeszcze 
wspomnień, konkursy oraz aktualności. 

Zapraszam do lektury w zimne, mroźne i 
długie jesienno – zimowe wieczory. 
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Kartki z kalendarza 
Listopad to zapowiedź zimy. Jakie dni są 

ważne w tym oraz kolejnym  
miesiącu ? Przeczytajcie! 

 

 

25 listopada 2018 

Dzień Pluszowego Misia 

 

30 listopada 2018 

Andrzejki 

 

3 grudnia 2018 

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych 

 

4 grudnia 2018 

Barbórka – Dzień Górnika 

 

6 grudnia 2018 
Mikołajki 

 

 

22 grudnia 2018 
Pierwszy dzień zimy 

(kalendarzowej) 
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Grudzień 

Już od dawna z kolegą 
czekaliśmy na niego, 

aż przysypie ziemię śniegiem, 
wodę zmieni w lód. 

 
Wreszcie będzie tu z nami, 

jedzie do nas saniami, 
z nieba lecą srebrne gwiazdy, 

to prawdziwy cud. 
 

Grudzień, grudzień, grudzień, 
tak mówią o nim ludzie, 

grudzień, grudzień, grudzień, 
odwiedził nas. 

 
Jadą drogą saneczki, 

dzwonią srebrne dzwoneczki, 
a w nich sam Mikołaj 
z prezentami jedzie tu. 

 
Grudzień o nas pamięta 
i przynosi nam święta, 

więc na powitanie wszyscy 
zaśpiewajmy mu. 

 
Grudzień, grudzień, grudzień, 

tak mówią o nim ludzie, 
grudzień, grudzień, grudzień, 

odwiedził nas. 
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Kiedy obchodzimy Dzień Pluszowego Misia? 

Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest 

przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania 

tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy 

je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne 

urodziny. 

Pluszowy Miś – historia niezwykłej maskotki 

Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka symbol z niezwykłą 

historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych 

– Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na 

polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. 

Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano 

komiksem w waszyngtońskiej prasie. 

Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który 

zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla 

dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, 

co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA. 
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Dziś pluszowy miś to kultowa zabawka na całym świecie i mimo 

upływającego czasu oraz pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych 

rozrywek dla dzieci, bywa największym przyjacielem dziecka. 

Oto zadanie dla Was drodzy uczniowie. Należy powiększyć 

poniższe obrazki (poproś dorosłego o pomoc) i ułożyć w kolejności 

historię powstania pluszowego misia. Życzymy powodzenia! 
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A oto pierwsze zadanie konkursowe. Czy znacie te oto bajkowe misie? 

Pomyślcie jak się one nazywają. Ich imiona zapiszcie na kartce. Można 

narysować swojego ulubionego, bajkowego misia. Czekam na wasze 

prace! Powodzenia!!! 

  
 

 
 

 

 
 

 



7 | S t r o n a  
 

 

Kochani Uczniowie! Chciałabym, żebyście 

przeczytali, co ostatnio działo się w naszej szkole. 

W październiku grupa uczniów z naszej szkoły wyjechała na 

wycieczkę do Zamościa. Odwiedzili tamtejsze zoo oraz Starówkę. 

Podróżowali pociągiem i przeżyli ciekawą przygodę. W drodze 

powrotnej pociąg zepsuł się i musieli wracać komunikacją zastępczą – 

autokarem. Dopiero w Rejowcu przesiedli się znów do pociągu i 

szczęśliwie wrócili do Lublina. W zamojskim zoo wszyscy 

uczestniczyli w grze terenowej poszukując ukrytych w różnych 

miejscach pieczątek ze zwierzętami. Należało je przybić na specjalnej 

mapce, którą uczniowie otrzymali przy wejściu do zoo. W drodze 

powrotnej wszyscy otrzymali nagrody!!! 

Uczniowie odwiedzili również zamojską Starówkę, podziwiając 

piękne, kolorowe kamieniczki oraz okazały Ratusz. Zamość to 

niezwykłe miasto. W 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

 



8 | S t r o n a  
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W październiku, kolejny już raz byliśmy gośćmi Cinema City w 

Centrum Handlowym „Plaza”. Obejrzeliśmy film pt. „Kopciuszek. 

Prawdziwa historia”. Jak zawsze organizatorem naszego wyjścia 

była Pani Marta Wicińska. Film oglądali zarówno uczniowie ze 

szkoły przy ulicy Bronowickiej i ich młodsi koledzy z filii przy 

ulicy Kurantowej. Dla wszystkich – zarówno dzieci jak i 

nauczycieli była to okazja to spotkania się, porozmawiania, 

wymienienia się przyjacielskimi uściskami i wspólnego spędzenia 

czasu. Obejrzeliśmy ekranizację jednej z piękniejszych baśni 

świata. Jednak słuchając opinii uczniów po seansie, nie wszystkim 

podobała się taka historia Kopciuszka. Niektórzy troszeczkę się 

bali, nawet uronili łezkę ze strachu. Inni byli zadowoleni, bo film 

podobał się im. 
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W październiku naszą szkołę odwiedził Pan Mariusz Rzedziecki – 

Mistrz Polski 2018 w SPEED BALL. Uczniowie mieli okazję 

poznać sportowca, przywitać się z nim, posłuchać jak opowiada o 

dyscyplinie sportu jaką uprawia, a nawet zmierzyć się z Mistrzem 

w rozgrywce. To było bardzo ciekawe spotkanie, bo SPEDD 

BALL to nowa, nieznana jeszcze dyscyplina sportu, która 

niektórym uczniom bardzo się spodobała. Pan Mariusz Rzedziecki 

wytłumaczył naszym uczniom na czym polega ten sport oraz 

zaprezentował jak się go uprawia. 

 

Speed-ball – dyscyplina 

sportowa, w której 

wykorzystywana jest rakieta i 

piłka na uwięzi. Jest ona 

przymocowana półtorametrową 

żyłką do statywu o wysokości 1,7 

metra i rotuje po obwodzie wokół 

niego. W speed-ballu występują 

konkurencje: Super Solo, Solo 

Relay, Singiel, Debel, Debel Mix. 
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Uczniowie naszej szkoły: młodsi i starsi wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji „BohaterOn”. 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania 
o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez 
wysłanie im bezpłatnych kartek dostępnych na terenie całego 
kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach 
Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić 
postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa 
akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz 
angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie 
włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, 
w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować 
chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych 
historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm. 

W 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego dzieci z ponad 30 szpitali z całej Polski wykonały 
3600 biało-czerwonych kartek. Wzruszające prace małych 
pacjentów zostały przekazane uczestnikom walk o stolicę. Wielu 
z nich w bardzo emocjonalny sposób dziękowało nadawcom 
za otrzymane listy, a zainicjowany dialog pokoleń trwa do dziś. 
Reakcje nadawców i odbiorców pocztówek były dla 
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Organizatorów projektu impulsem do stworzenia akcji 
BohaterON, w której każdy mógłby wysłać kartkę do Powstańca. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcjach przygotowanych 
według scenariuszy dostarczonych przez organizatorów akcji. 
Efektem końcowym zajęć były życzenia i podziękowania dla 
wybranych przez uczniów Powstańców. Kartki powędrowały do 
organizatorów, którzy przekażą je wskazanym osobom. 
Przeprowadzone zajęcia przybliżyły dzieciom tematykę Powstania 
Warszawskiego, uświadomiły trudy życia ludzi w czasie drugiej 
wojny światowej oraz uwrażliwiły naszych uczniów na zagadnienia 
związane z pokojem i wojną na świecie. 

 

Jak co roku jesienią w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu 

Szkolnego. Podczas apelu miało miejsce forum wyborcze, podczas którego 

zaprezentowali się kandydaci do samorządu. Przedstawili swoje hasła 

wyborcze oraz zachęcali uczniów do głosowania na siebie. Plakaty wyborcze 

zawisły na szkolnym korytarzu, aby wszyscy mogli zapoznać się z 

kandydatami i ich programami wyborczymi. Kilka dni później odbyło się 

głosowanie, w wyniku którego społeczność szkolna wybrała swoich 

przedstawicieli do Samorządu Szkolnego.  

Najwięcej głosów zdobyli: Kacper Sawa, Weronika Zaborek, Mateusz 

Pawlak. Podczas uroczystości związanych z odzyskaniem przez Polskę 

niepodległości, zaprzysiężona została Rada Uczniowska. 
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Kochani Uczniowie!  
W ostatnim numerze naszej gazetki zachęcałam Was 
do prezentowania swoich klas. Swoją klasę w tym 
numerze przedstawiają uczniowie ze szkoły przy ulicy 
Kurantowej. Czekam na kolejne zgłoszenia. 
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W dniach 16 - 23.10.2018 uczniowie naszej szkoły brali udział 

w konkursie „na zdrowe i najciekawsze śniadanie 

klasowe”.  

Dzieci wraz z nauczycielami przygotowywały posiłki, a swoje 

poczynania dokumentowały zdjęciami, które były warunkiem 

udziału w konkursie. Wspólne przygotowanie śniadania stało się 

okazją do doskonalenia umiejętności kulinarnych oraz zgodnej 

pracy zespołowej. Efekt końcowy sprawił wszystkim dużo 

satysfakcji i radości. Dzieci chętnie degustowały wytwory swojej 

pracy, w niektórych przypadkach prosząc o dokładkę.   

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest dla nas takie proste, dlatego 

zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w wyłonieniu 

zwycięzcy!!! 

Zadanie dla Was: wybierzcie spośród zaprezentowanych 

potraw, tę którą najchętniej zjedlibyście na śniadanie. Swój typ 

z numerkiem potrawy, podpisany swoim imieniem i nazwiskiem 

dajcie wychowawcy, który wrzuci go do „sówkowego pudełka” 

(do 30 grudnia). Wygra potrawa z największą ilością głosów, 

wśród typujących również rozlosujemy smaczne nagrody.  

Wyniki konkursu poznacie na styczniowym apelu Samorządu 

Szkolnego. 

 

1. Jajecznica ze 
szczypiorkiem i 

pomidorem 

 

 

2. Naleśniki z dżemem 
truskawkowym i jogurtem 
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3. Omlet z miodem 

 

4. Twarożek ze szczypiorkiem i 
rzodkiewką 

 

5. Kanapki z serkiem białym i 
warzywami 

 

6. Kasza manna z dżemem 
truskawkowym 

 

7. Kanapka z żółtym serem, 
rzodkiewką, szczypiorkiem i 

papryką 

 

8. Kanapki z pastą jajeczną i 
pomidorkami 

 

9. Kanapki z sałatą, rzodkiewką, 
wędliną, papryką i kiszonym 

ogórkiem 

 

10. Kanapki z wędliną, 
pomidorem, szczypiorkiem i 

papryką 
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Kochani Pani Agnieszka Hankiewicz przygotowała 
kilka ważnych informacji dotyczących śniadania. 

Bardzo Was proszę zapoznajcie się z nimi!!! 

 

Nie wychodź z domu bez śniadania 

Rano wolisz dłużej pospać, nie masz czasu na zjedzenie śniadania, 
mówisz, że rano nie jesteś głodny – a to duży błąd, który niekorzystnie 
odbije się na twoim zdrowiu i samopoczuciu. 
Ludzki organizm po nocnym wypoczynku potrzebuje zastrzyku energii, 
by dobrze funkcjonować. Energia, którą zapewnia pełnowartościowe 
pierwsze śniadanie, jest niezbędna w procesie uczenia się – sprawia, że 
polepsza się pamięć oraz wzrasta koncentracja. Sprawniej działające 
zmysły i mózg pozwalają efektywniej przyswajać nowe wiadomości, jak i 
przypominać sobie te już zdobyte. Takie procesy jak zapamiętywanie, 
myślenie, rozwiązywanie problemów sprawiają mniej kłopotów tym 
uczniom, którzy zjedli pierwsze śniadanie i postarali się, aby było ono 
zdrowe i urozmaicone.  

 

Z wieloletnich badań naukowych wynika, że jedzenie śniadań 
poprawia odporność, zapobiega otyłości i próchnicy.  
W pustych żołądkach dzieci niejadających śniadań wydziela się zaś 
nadmierna ilość kwasu, który podrażnia śluzówkę, zaburzając pracę 
układu pokarmowego. Zmniejsza się też odporność organizmu na 
chłód, a spadek stężenia glukozy we krwi może prowadzić do ospałości i 
zawrotów głowy. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/uklad-odpornosciowy-w-jaki-sposob-dziala_33916.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/otylosc-nasze-dzieci-jedza-za-duzo_33542.html
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Co jeść na śniadanie? 

Aby śniadanie spełniło swoje zadanie, musi być odpowiednio 
skomponowane. Ma dostarczyć sporej dawki węglowodanów złożonych, 
które łagodnie podnoszą poziom cukru we krwi i dostarczają energii na 
długo. 

Idealnym źródłem węglowodanów złożonych jest pieczywo 
pełnoziarniste i niesłodzone płatki śniadaniowe  – to doskonałe źródło 
błonnika, które poza właściwościami zdrowotnymi da ci uczucie sytości.  

 

Kolejnym składnikiem dobrego śniadania powinny być produkty 
zawierające białko i wapń – niesłodzony jogurt, zupa mleczna, kefir, 
żółty ser, twarożek. Menu warto wzbogacić o jajka, np. na miękko czy w 
postaci jajecznicy. Jajka zawierają m.in. witaminy z grupy B (ich niedobór 
objawia się u dzieci zaburzeniami funkcji neurologicznych, jak znużenie 
czy nerwowość), a także żelazo (przeciwdziała anemii, poprawia 
koncentrację). 
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Nie wolno zapominać o warzywach bogatych w witaminy – dobrym 
dodatkiem do kanapki będzie plasterek pomidora, liść sałaty, pokrojona 
papryka. Śniadanie mogą uzupełnić owoce dodane do jogurtu (banany, 
truskawki, maliny, pomarańcze). 

Świetnym dodatkiem będą kiełki i orzechy bogate w witaminy i 
mikroelementy (np. jeden orzech brazylijski pokrywa całodzienne 
zapotrzebowanie na selen). 

Czego unikać? Ważne drugie śniadanie 

W śniadaniu nie ma miejsca na dosładzane płatki zbożowe, tłuste 
wędliny, słodkie desery rzekomo na bazie mleka, które z mlekiem nie 
mają nic wspólnego. Nie powinny się w nim znaleźć ciastka ani dania fast 
food. 

Drugie śniadanie uzupełnia w organizmie zużytą od rana energię i 

przeciwdziała spadkowi wydajności. Po kilku godzinach intensywnej 

nauki pora, by mózg i mięśnie dostały nową porcję energii. 

Często na przekąskę do szkoły zabiera się słodycze, chipsy, słodzone 

napoje, a na długiej przerwie kupuje się słodkie bułki i hamburgery. 

Takie produkty są kompletnie nieprzydatne młodemu organizmowi. Ich 

spożycie przyczynia się do wahań glukozy we krwi, a to z kolei wpływa 

na gorszą pracę mózgu oraz skutkuje nadpobudliwością, która pogarsza 

zdolności koncentracji i percepcji. Takie śmieciowe jedzenie nie daje 

potrzebnego zastrzyku energii. Głód zaspokaja się na chwilę, ale przez 

resztę dnia myśli krążą przy obiedzie, a nie przy rozwiązywaniu zadań. 

Dobre i pożywne drugie śniadanie ma nie tylko duży wpływ na zdolności 

poznawcze dzieci i młodzieży, lecz także przeciwdziała otyłości. 
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W warunkach szkoły sprawdza się kanapka, która nie musi być nudna – 

możemy wybierać pomiędzy chlebem żytnim, orkiszowym, razowym, nie 

mówiąc już o dodatkach: jajka, ser, wędlina, pieczone mięso lub pasztety, 

twaróg, ryby, ale też pasty z warzyw oraz warzywa w postaci listka sałaty, 

cząstek papryki, świeżych lub suszonych pomidorów czy też świeżych 

lub kiszonych ogórków. Do tego pestki i orzechy albo kiełki.  

Do drugiego śniadania koniecznie należy dodać butelkę wody mineralnej, 

soku owocowego lub warzywnego (najlepiej jak najbardziej naturalnego) 

lub kefir czy jogurt. Do zwykłej wody można dodać plasterki cytryny, 

pomarańczy, limonki, listki świeżej mięty, melisy – i orzeźwiająca 

domowa lemoniada gotowa 

Źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl 

Brak ci pomysłu na śniadania? 
Zajrzyj na te blogi! 
- www.aniastarmach.pl – strona jurorki polskiej edycji MasterChef 
- smakuje.blox.pl/html – dziesiątki kompozycji na drugie śniadanie 
- www.sniadanieubasi.pl – czyli mnóstwo pomysłów na śniadania 
właśnie 
- www.kwestiasmaku.pl – jeden z najpopularniejszych polskich blogów 
kulinarnych 

Co jedzą na śniadanie dzieci z różnych stron 

świata? 

Francja 

 

Królem poranka jest mały rogalik z ciasta francuskiego – croissant. 

Można go jadać bez dodatków (jest lekko wilgotny), z konfiturami, a 
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nawet szynką i serem. Podstawowy skład śniadaniowy we Francji 

uzupełniany jest czasami o jogurt naturalny, odrobinę świeżego soku z 

pomarańczy i czasami jakiś świeży owoc. 

Źródło: https://lazurowyprzewodnik.pl 

Islandia 

 

Surowy islandzki klimat sprawia, że dzieci zaczynają dzień od 

gorącego, pożywnego śniadania. Najczęściej jest to owsianka z 

brązowym cukrem, syropem klonowym, masłem, mlekiem i owocami. 

   Wietnam 

 Zupa na śniadanie? W Wietnamie maluchy od samego rana zajadają się 

bulionem z makaronem, wołowiną (lub kurczakiem), warzywami, 

ziołami i przyprawami, czyli zupą pho. 

 

   Kanada 

 Jednym z najsłynniejszych dań śniadaniowych kanady są grube naleśniki 

podawane z syropem klonowym. Źródło: https://parenting.pl/co-jedza-

na-sniadanie-dzieci-z-calego-swiata 

https://parenting.pl/owsianka-z-otrebami-i-jablkami
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Kochani Uczniowie! Oto kolejne zadanie 
konkursowe dla Was!!! 

Rozwiążcie krzyżówkę przygotowaną przez Panią 
Agnieszkę Hankiewicz. Rozwiązania oddajemy 

wychowawcy. Powodzenia!!! 
 

 

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jak nazywa się zapiekana kanapka z szynką, 

serem i pomidorami będąca częstym elementem śniadania we Włoszech. 

  1.        

 2.         

  3.        

 4.         

5.           

 6.          

 

Objaśnienia: 

1. Owsiane lub kukurydziane zalecane na śniadanie. 

2. Bogate w witaminy, ale nie owoce. 

3. Wspólna nazwa dla mleka, jogurtu i serów. 

4. Bardzo zdrowy, wytwarzany przez pszczoły. 

5. Chleb z serem lub wędliną, idealny na drugie śniadanie. 

6. Najlepiej zaspokoi pragnienie 

HASŁO:……………………………………………………… 
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Czy wiecie, że niebawem (bo 6 grudnia) nasz 
kraj odwiedzi Mikołaj??? Macie do niego jakieś 

prośby? Chcecie napisać do niego list? Na 
pewno się ucieszy!!! Pokolorujcie go! 
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Kochani! Poniżej zadania konkursowe dla Was! 
Zapraszam do rozwiązywania! Czekam na Wasze 

prace! Będą nagrody!!!  
Zadanie 1 - pokoloruj sówki 
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 Zadanie 2 – rozwiąż rebus i krzyżówkę  
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Hasła do krzyżówki są na tej i poprzedniej stronie. Pracuj uważnie. W razie 

problemów poproś o pomoc dorosłego. Powodzenia! 
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Jaś w liście do Świętego Mikołaja: 
- Chciałbym dostać łyżwy i katar, ale 

dopiero pod koniec ferii 
świątecznych. 

 

 

 
Mama pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby Św. Mikołaj 
przyniósł ci dwie kolejki 

elektryczne? 
- Bo chcę się bawić, także wtedy, 

kiedy tatuś jest w domu. 

 
 

Tata oznajmia Jasiowi: 
- Synku, dzisiejszej nocy Święty 
Mikołaj przyniósł ci w prezencie 
siostrzyczkę. Na pewno chcesz ją 

zobaczyc, prawda? 
- Nie! – odpowiada Jaś – Wolę 

zobaczyć Mikołaja! 

 

 

Dzieci marzą o tym, żeby być 
aktorami, piłkarzami, strażakami… 

tylko Jaś mówi, że chce zostać 
Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? – 
pyta pani. 

- Nie, nie, dlatego, że pracuje raz w 
roku. 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie klasę, 

do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
 

Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy 

głównie z Internetu oraz z pozycji: 

„Świerszczyk”, „Mądre sowy – antystresowe 

kolorowanki” 

 

 
 

Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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