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Co w szkole piszczy? – aktualności  

 

 Mikołajki klasowe – Tegoroczne mikołajki świętowaliśmy      

7. grudnia. Jakiś czas przed tym dniem losowaliśmy jedną 

osobę ze swojej klasy, którą mieliśmy obdarować prezentem. 

Wspaniale jest zarówno przygotowywać, jak i otrzymywać 

prezenty! 

 Mała Liga Piłkarska kl. V-VI  - Dnia 10.12.2016 r. odbyło się 

drugie spotkanie Małej Ligi Piłkarskiej dla kl. V-VI.  Do rozgrywek 

przystąpiły trzy drużyny piłkarzy. Nasza drużyna wystąpiła w 

składzie: Oliver Mazur, Piotr Kuśka, Oliwer Bauch, Łukasz Kurpiela, Kacper Rypa i Sebastian Wiechowski. 

Gratulujemy chłopakom zaciętej walki! Zremisowaliśmy mecz z 

Długomiłowicami (4:4), przegraliśmy mecz z  Reńską Wsią tylko jedną 

bramką  (4:3). Drużyna z Pokrzywnicy nie dojechała na zawody, tym 

samym mecz oddała walkowerem.  

 Konkurs „Ekologiczna choinka” - Stało się już tradycją, że 

przed Świętami Bożego Narodzenia, aby w szkole zapanował  

świąteczny nastrój, uczniowie wykonują różne ozdoby świąteczne, 

także choinki. W bieżącym roku szkolnym, miała to być ekologiczna choinka. Zależało nam na tym, 

aby wykorzystali do jej wykonania materiały już użyte, aby 

nie kupowali nowych. Okazało się, że dzieci wykazały się 

kreatywnością. Wykorzystały w swoich pracach plastik, 

przeczytane gazety, stary karton, nakrętki plastikowe, różne 

tkaniny, elementy wycięte z wcześniej otrzymanych kartek 

świątecznych. Choinki są starannie i estetycznie wykonane. 

Bardzo cieszymy się, że uczniowie potrafią wykorzystać 

materiały do recyklingu, czyli odpady segregowane w ich 

domach, że są pomysłowe. Wartością jest także  to, że 

spędzili wolny czas z rodzicami, którzy pomagali przy 

wykonaniu choinek. 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Większycach – w 

niedzielę 11 grudnia o godzinie 15.00 w ZSP w Większycach 

kolejny raz odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

Przygotowany przez nauczycieli, rodziców, uczniów i 

przedszkolaków ten wyjątkowy dzień przyniósł wiele radości i 

uśmiechu. Dzieci z przedszkola z Poborszowa i Większyc 

pięknie ukazały przygotowane występy: taniec i piosenkę. 

Można było zobaczyć piękne stroje aniołków, pasterzy, Króli i 

Maryję. Po występach przedszkolaków i uczniów na rodziców i 

dzieci czekał poczęstunek oraz możliwość zakupu ozdób 

kiermaszowych przepięknie zrobionych przez przedszkolaków i 

uczniów, jak również wcześniej przygotowanych fantów. Na 
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stoiskach kiermaszowych nie brakowało ręcznie zdobionych kartek świątecznych, świeczników, 

stojaczków na bombki , ozdób choinkowych, wyszywanych bałwanków, reniferków, książek i wielu 

innych stroików bożonarodzeniowych.  

 Mistrzostwa Gminy Reńska Wieś w Badmintonie - 14.12.2016 r. 

w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Długomiłowicach odbyły się 

Mistrzostwa Gminy Reńska Wieś w Badmintonie dziewcząt i 

chłopców. Uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w 

zawodach: Nadia Mazur (kl.IV), Oliwer Mazur (kl.VI), Piotr Kuśka 

(kl.VI), Oliwer Bauch (kl.VI), Sebastian Wiechowski (kl.IV). Nasi 

zawodnicy startowali w swoich kategoriach wiekowych. Nadia 

Mazur zdobyła II miejsce Piotr Kuśka i Oliwer Bauch zdobyli III 

miejsce, a pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy 

zaciętej walki i sukcesu!  

 Spotkanie opłatkowe zespołów artystycznych - 15.12.2016 r. 

odbyło się spotkanie opłatkowe zespołów artystycznych w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi, w którym wzięły 

udział nasze uczennice z zespołu tanecznego. Wszystkich 

zebranych powitał Pan Jan Domek - zastępca Wójta Gminy 

Reńska Wieś, składając najserdeczniejsze życzenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 

nadchodzącym nowym roku. Wszystkim złożył 

podziękowania za całoroczną współpracę i włożony trud w 

upowszechnianiu kultury. Dzieci otrzymały słodki 

poczęstunek oraz drobne upominki. Spotkanie przebiegało w 

miłej świątecznej atmosferze. 

 Wyjazd na lodowisko - W środę 21 grudnia starsi uczniowie z 

naszej szkoły udali się na lodowisko do Koźla. Dzieci 

doskonaliły swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Można 

powiedzieć, że wszyscy radzili sobie bardzo dobrze. Atmosfera 

na lodowisku była bardzo miła, dzieci wróciły z wycieczki 

bardzo zadowolone i szczęśliwe. Mamy nadzieję, że uczniowie 

częściej będą spędzać swój wolny czas w sposób aktywny. 

 Jasełka i wigilijki klasowe w naszej szkole - Święta Bożego 

Narodzenia to radosny czas. Najbardziej niecierpliwie czekają na nie dzieci. W szkole również czuć 

magię świąt. 22 grudnia odbyła się premiera Jasełek  w  wykonaniu  uczniów  klas IV-VI pod okiem 

pani katechetki, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój. 

Uroku inscenizacji o Bożym Narodzeniu dodały kolędy oraz 

przepiękny taniec aniołów. Po udanym przedstawieniu pani 

dyrektor pogratulowała aktorom świetnego występu i złożyła 

wszystkim świąteczne życzenia. Następnie we wszystkich 

klasach odbyły się wigilijki klasowe z tradycyjnym dzieleniem 

się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Serdeczne 

podziękowania dla Rady Rodziców za pyszne krokiety i 

barszcz. 

  Jasełka w kościele parafialnym w Większycach - w niedzielę 6 

stycznia w kościele parafialnym, grupa utalentowanych uczniów 

naszej szkoły przedstawiła Jasełka, według scenariusza pani 

katechetki Adeli Freier.  
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 Weihnachtsfeier w DFK Większyce - W ramach 

współpracy z DFK Większyce uczniowie naszej szkoły wystąpili 

z programem artystycznym dla członków mniejszości 

niemieckiej. Przedstawili historię piernika. Wspólnie zastanawiali 

się nad składem tego bożonarodzeniowego wypieku. Była także 

degustacja przypraw (gewyrców) potrzebnych do zrobienia 

piernika oraz wspólne kolędowanie.  

 Przegląd Zespołów Kolędniczych 2017- 13 stycznia w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi odbył się przegląd zespołów 

kolędniczych z terenu całej gminy. Nasza szkoła zajęła I miejsce, 

kwalifikując się do XXXII Wojewódzkiego Przeglądu, który 

odbędzie się 28 stycznia w Lewinie Brzeskim. 

 Odwiedziny strażaków z OSP w Większycach – 16. stycznia 

naszą szkołę odwiedzili strażacy z OSP w Większycach. W ramach 

kampanii społecznej  „Czad i ogień - obudź czujność” przeprowadzili ciekawe zajęcia. Dzieci miały 

okazję zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie czad i ogień w 

codziennym życiu. Strażacy przedstawili zasady przeciwdziałania 

zatruciom tlenkiem węgla. Przedszkolaki oraz uczniowie uczestniczyli 

również w pokazie sprzętu strażackiego i poznali tajniki pracy strażaka. 

Chętni mieli nawet możliwość przymierzyć profesjonalną odzież 

strażacką. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek - 25.01.2017 r. odbył się w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywnicy XIII Festiwal Kolęd i 

Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z 

Poborszowa i z Większyc. Uczennice z klas I – III 

zaśpiewały pastorałkę pt.,,Nasza mała stajeneczka”, 

zdobywając III miejsce. Do występu przygotowała je pani 

Anna Terlecka. Grupę starszych uczniów reprezentowała 

klasa V z angielsko – niemiecką piosenką: Mary’s boy 

child / Und Frieden für die Welt. Również oni zdobyli III 

miejsce. Do występu przygotowały ich panie Ewa 

Bonawenturska i Elżbieta Freier. 

 Góra Grosza – Jak co roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski wspierał akcję "GÓRA GROSZA", 

której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dzięki 

zaangażowaniu wszystkich uczniów udało nam się zebrać 54,11 zł. 

 Bal karnawałowy - W czwartek 26.01.2017r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy na którym 

bawili się uczniowie z klas 4-6. Bal był niezwykle kolorowy -  sala mieniła się barwami strojów, 

oryginalnych przebrań. Zorganizowany został konkurs  na 

najciekawszy strój karnawałowy. Nagradzana była 

pomysłowość i wkład własny. Zwycięscy, tzn. mumia 

(Wiktoria Schreier), libijska księżniczka (Agnieszka 

Pankala) i Czerwony Kapturek (Vanessa Kubiec), zostali 

uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Przez cały czas 

towarzyszyła nam dobra muzyka, humory i różne zabawy. 

Podczas balu mogliśmy poczęstować się pysznymi 

kanapkami przygotowanymi przez rodziców klasy 6, za 

co serdecznie dziękujemy. 
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 Konkursy przedmiotowe – styczeń to miesiąc, w którym odbywają się konkursy przedmiotowe na 

etapie gminnym. Nasi uczniowie w tym roku odniesli wiele sukcesów. Poniżej prezentujemy wyniki. 

 

 

 

 

 

                             Wywiad-ówka,  

           czyli inspirująca rozmowa 
 
W grudniu i styczniu ramach zajęć pozalekcyjnych „Wielokulturowość w 

Europie” poznawaliśmy różne mniejszości narodowe i etniczne. Pozostając w tej tematyce, postanowiliśmy 

przeprowadzić wywiad z osobą, która od kilku lat mieszka w Polsce – z panią Lucine Yan. 
- Skąd pochodzisz? 

Lucine: Z Armenii.  
- Kiedy i dlaczego przyjechałaś do Polski? 

L: Przyjechałam do Polski w 2009 r. do chłopaka (Ormianina 

mieszkającego w Polsce), który miał zostać moim mężem, poznaliśmy 

się przez internet. 

- Gdzie mieszka twoja rodzina? Przyjechała z tobą, czy została w 

Armenii? 

L: Przyjechałam sama, moi rodzice i rodzeństwo zostali w kraju. 

- Tęsknisz za rodziną? 

L: Tak. Na początku bardzo tęskniłam, teraz już mniej, bo tu w Polsce 

mam już swoją rodzinę. 

- Czym Polska różni się od Armenii? 

L: Kulturą i sposobem myślenia. Ludzie w Armenii są bardziej rodzinni, częściej się odwiedzają. Mocniej trzymają się 

też tradycji, np. Ormianki raczej nie chodzą na randki, nie mają chłopaków, tylko od razu męża. W ormiańskiej rodzinie 

to mężczyzna decyduje. Ormianie mają też inne podejście do pieniędzy – korzystają z życia i większość wydają, a Polacy 

oszczędzają, przeliczają, planują wydatki. 

- Czy Armenia jest ładniejsza od Polski? 

L: Ciężko powiedzieć. Polska jest bogatsza od Armenii, bardziej rozwinięta, nowoczesna i zadbana. Są tu ładniejsze 

miasta, budynki, ulice. 

- Co cię najbardziej zdziwiło w Polsce?  

L: Byłam zdziwiona, gdy zobaczyłam młode dziewczyny palące papierosy na ulicy, gdy słyszałam o 17-latkach w ciąży. 

Dziwne było też dla mnie to, że kobieta, będąc z mężczyzną, płaciła w sklepie czy restauracji.  

- Co ci się najbardziej podoba w naszym kraju? 

L: Podoba mi się, że jest tu dużo zieleni, że budynki, korytarze w blokach są 

zadbane, no i ludzie, którzy są w większości uśmiechnięci i mili, 

- Co ci sprawiało największy problem, kiedy przyjechałaś do Polski? 

L: Język, jest bardzo trudny. 

- Czy uważasz, że Polacy są tolerancyjni wobec obcokrajowców? 

L: Tak, ja osobiście nie spotkałam się z brakiem tolerancji, nikt nie stwarzał mi 

problemów. 

- Dziękujemy za wywiad. 

Przedmiot:  Kto? Które miejsce? 

Matematyka Szymon Kurka I miejsce 

Przyroda Rafał Swoboda 

Szymon Kurka 

Oliver Bauch 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Język niemiecki Wiktoria Schreier IV miejsce 

Język angielski Rafał Swoboda I miejsce 

Historia Rafał Swoboda II miejsce 

Język polski Natalia Smykała VII miejsce 



  W poWIĘKSZeniu           nr 1/2017 
 

  
Strona 6 

 
  

Czy wiesz, że… - ciekawostki 

…o mniejszościach narodowych i etnicznych 

 

Żydzi  

 to naród, który powstał w 

Palestynie; 

 inaczej określa się ich mianem 

Hebrajczycy lub Izraelici; 

 obecnie Żydzi posiadają swoje państwo – Izrael, 

ale przez wiele lat nie mieli go, dlatego żyli w 

rozproszeniu (tzw. diasporze) właściwie we 

wszystkich państwach Europy; 

 religią większości Żydów jest Judaizm, który 

opiera się na księgach wchodzących w skład 

Starego Testamentu; 

 według Biblii, Żydzi wywodzą się od Abrahama; 

w starożytności dzielili się oni na 12 plemion – 

każde plemię 

pochodziło od 

jednego z 12 synów 

Jakuba;  
 bardzo ważnym 

miejscem dla Żydów 

jest Świątynia 

Jerozolimska, kiedyś 

wielka i niezwykle 

piękna, lecz obecnie zniszczona. Najlepiej 

zachowanym fragmentem świątyni jest Ściana 

Płaczu, przy której odprawiane są modlitwy; 

 świętym dniem dla Żydów jest sobota, tzw. 

szabat, a miejsca, w których się modlą to 

synagogi; 

 chasydzi to ortodoksyjni Żydzi, których można 

rozpoznać po tradycyjnym czarnym stroju, 

czarnym kapeluszu, długich brodach i pejsach 

(długie kosmyki włosów przy 

uszach); 

 do symboli żydowskich 

należą menora (siedmioramienny 

świecznik) i Gwiazda Dawida; 

 sławne osoby 

żydowskiego pochodzenia to 

Albert Einstein, Julian Tuwim, 

Janusz Korczak, Steven Spilberg. 

Romowie 

 to lud, który przybył do Europy 

z terenów Indii; 

 w Polsce Romowie pojawili się w XV w.; 

 przez wiele lat Romowie prowadzili koczowniczy 

tryb życia, czyli przemieszczali się wciąż z 

miejsca na miejsce, mieszkając w taborach;  
 Romowie posługują się językiem romskim 

zwanym „romani”; 

 Szero Rom – to inaczej król Romów. Obecnie 

wśród polskich Romów funkcję tę pełni Henryk 

Nudziu Kozłowski; 

 w Polsce występuje 

kilka grup Romów, 

które różnią się 

między sobą 

pochodzeniem, 

językiem i terenem 

zamieszkania, są to: 

Polska Roma, Bergitka 

Roma, Kełderasze i 

Lowarzy; 

 charakterystyczne zawody Romów to: 

handel, kowalstwo, wróżbiarstwo, muzyka i 

taniec; 

 romanipen – to niepisany kodeks zakazów i 

nakazów obyczajowych, obejmujących 

wszystkich Romów; jeżeli Rom złamie jedną z 

zasad kodeksu, jest uważany za skalanego i jest 

wykluczany ze społeczności Romów; 

 do zasad kodeksu romanipen należy: nie zdradzaj 

swoich, nie opowiadaj Gadziom (osobom, które 

nie są Romami) o swojej kulturze; nie zabijaj 

innego Roma, nie zajmuj się 

uprawą ziemi; 

 do sławnych osób 

romskiego pochodzenia 

należą: Charles Chaplin, 

Pola Negri, Elvis Presley, 

Edyta Górniak, Gerhard 

”Gerd” Müller.



 

Zaczerpnięte, wyczytane 
 

 

Jak mieć więcej wolności?   

To naturalne, że młodzi ludzie w okresie dorastania chcą poszerzyć 

granice swojej samodzielności. Pojawiają się pierwsze prośby o 

późniejszą godzinę powrotu do domu, o możliwość samodzielnego 

kupowania ubrań, o wyjścia na dłużej z koleżankami. To również 

zupełnie normalne, że rodzice nie zawsze i nie od razu wszystkie te 

prośby zgadzają się spełnić. Powodem może być to, że nie do końca 

swojemu dziecku ufają, ale także to, że zwyczajnie się o nie boją. 

Czy to znaczy, że nastolatki nie mają szans na choćby niewielkie 

poszerzenie granic swojej swobody? Ależ skąd! Przecież gdyby tak 

rzeczywiście było, większość gimnazjalistów trzymałaby się 

maminej spódnicy i nie podejmowała najmniejszych decyzji samodzielnie! A tak przecież nie jest. Piąta klasa 

to zwykle moment pierwszych samodzielnych decyzji, na początku bardzo drobnych. Jak więc tym wszystkim 

młodym ludziom, którzy mogą sami chociażby jeździć do szkoły czy kupować sobie ubrania, udało się to 

wynegocjować? Sposobem! Na szczęście nie jest to sposób tajemny… 

Sposoby na rodziców 

Przede wszystkim udowodnij, że zasługujesz na ich 

zaufanie. Spróbuj pozbyć się uprzedzeń i postaw się 

choćby na chwilę ich sytuacji. Chyba trudno się dziwić , że 

rodzice nie mają do ciebie wielkiego zaufania , skoro do tej 

pory nie mieli zbyt wielu okazji , żeby przekonać się , że na 

to zaufanie zasługujesz. Dołóż wszelkich starań , żeby od 

tego momentu udowodnić im , że naprawdę jesteś już (w miarę) dojrzałym człowiekiem.  

A co robi dojrzały człowiek?  

 DOTRZYMUJ DANYCH SOBIE I INNYM OBIETNIC. Chciałeś psa? To teraz dbaj o niego, wychodź z nim 

na dwór. (Nawet jeśli pada!) Obiecałaś poprawić sprawdzian z historii? To popraw ten sprawdzian! Zachowuj 

się tak, żeby rodzice nie mieli wątpliwości, że etap wymuszającego wszystko płaczem dzidziusia masz dawno 

za sobą. 

 ZACZNIJ OD MAŁYCH RZECZY. Jeśli zaczynasz od żądania spędzenia dwóch tygodni pod namiotem z 

kolegami – nie dziw się, że rodzice nie traktują cię poważnie. Jeśli zależy ci na poszerzaniu wolności, 

zaproponuj najpierw, że np. będziesz sam jeździł do szkoły, lub że wybierzesz się sam na zakupy do 

oddalonego od domu sklepu. Jeśli będziesz postępować małymi kroczkami, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zyskasz zaufanie rodziców. 

 TRZYMAJ SIĘ ZASAD, KTÓRE WPOILI CI RODZICE. Żaden rodzic nie pozwoli nastolatkowi nawet na 

odrobine samodzielności, jeśli przekona się, że każdą taką okazję jego dziecko wykorzystuje do 

manifestowania swojego buntu lub robienia głupot. 

 ROZMAWIAJ. Żaden rodzic nie jest wróżką i choć większość robi, co może, żeby zrozumieć swoją pociechę 

– pewnych rzeczy po prostu nie są w stanie się domyślić. Jeśli chcesz coś zmienić, porozmawiaj o tym – 

spokojnie, odpowiednim (tzn. spokojnym) tonem, przedstawiając wcześniej przygotowane argumenty. To 

zadziała! 

 

Na podstawie artykułu z czasopisma „Victor Junior” 
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Języki obce w poWIĘKSZeniu 
 

 

 

 

 

 

 

KONKURS ! 

Wykonane zadania 

przynosimy do pani Ewy 

Bonawenturskiej do 9 lutego. 

10 lutego nastąpi losowanie trzech 

prac. Ich właściciele otrzymają 

atrakcyjne nagrody. 
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poWIĘKSZyć radość!!! 
 

 

KONKURS! 

Rozwiąż rebusy i wyjaśnij pisemnie te pojęcia, a następnie 

zgłoś się do p. Karoliny Nykiel – twój trud zostanie 

nagrodzony!  
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Nasze talenty pod lupą 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dom” 

Mój może nie jest modny,  

ale za to bardzo wygodny. 

Robimy w nim z siostrą różne psoty 

i mamy przez to kłopoty. 

Lecz mimo różnych złości  

w naszym domu jest dużo radości. 

Anna Zimnik, kl. 4 

W moim domu dużo ludzi, 

Mały Markus wszystkich budzi.  

Jest on naprawdę bardzo słodki 

i odgania wszystkie smutki, 

z niego niezłe są uciechy, 

krzyki, piski no i śmiechy. 

Mój dom jest bardzo pogodny 

i oczywiście niezwykle modny –  

stylowa kanapa, taboret i talerz, 

a przed nim widać wielki maneż. 

Moja mama to też część domu, 

ale nie mówcie o tym nikomu, 

bo to najpiękniejsza mama świata, 

wie o tym nawet mój tata. 

Gotuje, sprząta, pierze i powiem szczerze, 

że w moją mamę mocno wierzę. 

Bo mój dom to nie żadne strachy, 

ani kosztowne, wymyśle dachy. 

On jest pełen miłości 

i rzadko się zdarza, że ktoś się złości. 

Dużo tu zwierząt: koni i psów, 

lecz nie ma tu żadnych buców. 

No a mój tata 

to najlepszy rodzic świata. 

Julia König, kl. 4 

W kąciku zielonego ogródka 

stoi zielony domek pana Dudka. 

Jest nie za duży, okrągły i bardzo modny. 

Często zaprasza do niego kolegów, 

bo jest wygodny. 

Agnieszka Pankala, kl. 4  

Oto efekt literackiej 

zabawy z rymami – 

wiersze 

czwartoklasistów 

tematycznie związane z 

domem 


