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„Samotność nie jest naszym 

przeznaczeniem, a samych siebie 

poznajemy tylko wtedy, kiedy 

możemy się przejrzeć w oczach 

innych ludzi..” 
                                                                                     Paulo Coelho 
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Od redakcji 

 

 

 
 

 

 

             Witamy czytelników gazetki! 

 

        Przed Wami kolejny numer naszej gazetki. W tym numerze polecamy wywiad  

z p. Marcinem Stolarkiem- nowym nauczycielem wychowania fizycznego, humor  

i aktualności.    

 

 

 

 

                                                                                      Życzymy ciekawej lektury! 

 

                                               

 

                                                                          Redakcja „Szkolnych klimatów” 

       

 

 

 

 
„SZKOLNE KLIMATY”-  kwartalnik wydawany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  

                                             i Gimnazjum w Sadkowicach. 

Opiekun redakcji: Radosław Kowalczyk, Agnieszka Tulin 

Dziennikarze- Joanna Bors, Natalia Jakubowska, Agnieszka Kępka 

Powielanie- Wioletta Wieteska. 

Wydawnictwo: Zespół Szkół w Sadkowicach. 
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  Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja 
 

Kto jest kochany przez wszystkie dzieci (i nie tylko dzieci!)???                                                             
 
Oto krótka charakterystyka naszego bohatera: 

 imię: Mikołaj  

 nazwisko: nieznane  

 pseudo: Święty  

 zawód: roznosiciel zabawek  

 pochodzenie zabawek: nieznane 

 obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy ktokolwiek widział jego paszport?  

 znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. Lata zaprzęgiem reniferów - to jest coś!  

 znani wspólnicy: elfy  

 znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia towar" w skarpetach  

 wszystkie dzieci go uwielbiają 

 okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia 

 

ŚWIĘTY - nie tylko do prezentów  

Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade wszystko, by ludzie byli 

szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt  

z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub 

wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, 

wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. 

Wkrótce duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - 

świętym. Jako święty Mikołaj stał się patronem wielu profesji, bo tak szczodrego opiekuna 

chcieli mieć wszyscy. Oczywiście wiadomo, że podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego św. 

Mikołaj jest przede wszystkim ich patronem i świętym najbardziej przez nie ukochanym. 

 

Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy 

święty. Był biskupem, przedstawiany jest 

zatem w długiej, purpurowej szacie, z laską-

pastorałem i w wysokiej czapie, zwanej 

mitrą. Zwykle dźwigał wypchany worek,  

a kto się do Mikołaja szczerze pomodlił, 

otrzymywał to, czego pragnął...   
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Dział spraw bieżących 

 

      Dzień 14 października 2011 roku w Zespole Szkół w Sadkowicach upłynął wyjątkowo uroczyście. 

Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum dołączyli do szkolnej braci. W tym 

dniu święto obchodzili także wszyscy pedagodzy oraz pracownicy obsługi i administracji naszej 

szkoły.  

                       
 

 

 
 
  Jak co roku w naszej szkole świętujemy Europejski Dzień Języków Obcych. Tym razem przypadł  on 

na datę 26 października.  

Obchody zostały podzielone na 3 części: klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. 

                   Klasy I-III  szkoły podstawowej 

Uroczystość miała charakter konkursu wiedzy o języku angielskim. Uczniowie otrzymali słodkie 

nagrody. Ta część uroczystości została przygotowana przez p. Annę Szczepańską. Każda z klas 

zaprezentowała piosenkę. 

                   Klasy IV- VI szkoły podstawowej 

W ramach tej części uczniowie zaśpiewali 3 piosenki, zaprezentowali 3 dialogi sytuacyjne, scenkę 

„Mój zwykły dzień”, a także recytację wiersza „ Ważny dzień”. Całość w języku rosyjskim. 

Przygotowała p. Zofia Dworakowska. 

                 Klasy I - III gimnazjum 

Uczniowie gimnazjum brali udział w konkursach , quizach językowych. Odpowiadali po rosyjsku  

i angielsku na pytania zadawane przez prowadzące. EDJO w gimnazjum został przygotowany przez  

p. Agnieszkę Włostowską.  
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W dniu 10.11.2011r. obchodzono w naszej szkole 93 rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Uczniowie klasy VIb przedstawili program słowno-muzyczny nawiązujący  

do walki o niepodległość w różnych okresach naszej historii. Uroczystość przygotowali 

nauczyciele: A. Kieszek, T. Kieszek, S. Ekiel.  
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-Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedzielę.  

  -Jeśli podzielimy graniastosłup wzdłuż przekątnej podstawy, to         

otrzymamy dwie trumny.  

 -Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 

-Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na świecie. 

- W XIX wieku kompozytorzy na papierze nutowym pisali na 

siebie donosy. 

-Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział, co komponował.  

-Wścieklizną można się zarazić, jeśli się ugryzie wściekłego psa. 

-Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy. 

-W górach nie mieszkają ludzie tylko górale. 

-Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresję.  

-Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami. 

-Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.  

-Morze Martwe zostało w XIX wieku zabite prze niektórych ludzi, aż po dzień dzisiejszy. 

-Syrena to pół kobiety, która ryczy, gdy jest alarm.  

-Mumia to żona faraona. 

-Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
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Dzień dobry. Możemy zadać Panu kilka pytań? 

M: Dzień dobry. Tak, oczywiście proszę. 

 

 Jak się Panu podoba w naszej szkole ? 

M: Jest bardzo sympatycznie. Dzieci są bardzo miłe, grzeczne. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale ogólne jest 

OK. Grono pedagogiczne również jest bardzo miłe. 

 

Jak się Panu pracuje z uczniami naszej szkoły ? 

M: Dzieci, które uczę są zainteresowane sportem. Wykazują 

ogromną aktywność na lekcji. I chętnie uczestniczą w różnych 

grach i ćwiczeniach. 

 

Czy podoba się Panu rola wychowawcy? 

M: Właściwie nie wiem, bo dopiero dzisiaj będę miał pierwszą 

godzinę wychowawczą. Dzieci które mam pod opieką są w klasie 

IV, więc sądzę, że nie będę miał z nimi większych problemów. 

 

Co Pan robił przed przyjściem do naszej szkoły? 

M: Siedziałem w domu (śmiech). Poza tym byłem animatorem 

sportu na Orliku. 

 

A czym zajmuje się animator? 

M: Animator powinien jakoś zajmować czas dzieciom, ale one oczywiście chciały grać w piłkę. Więc po prostu 

ich pilnowałem.  

 

Czy od dziecka interesował się pan sportem? 

M: Tak. 

 

Pana ulubioną dyscypliną sportową jest oczywiście piłka nożna, prawda?  

M: Tak (śmiech). Jestem bramkarzem 

 

Jaką szkołę pan skończył? 

M: Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

 

Jakie ma Pan osiągnięcia sportowe?  

M: Gra w III lidze. 

 

W jakim klubie Pan gra? 

M: Obecnie? Orlęta Cielądz 

 

A ma pan rodzeństwo? 

M: Mam, starszą siostrę. 

 

Co by Pan chciał dostać na gwiazdkę? 

M: (myśli) Nowy samochód (śmiech) 

 

Serdecznie dziękujemy za miłą rozmowę. 

M: Ja również.                                                                                                     Rozmawiały Natalia Jakubowska 

                              i Joanna Bors. 
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

GRUDZIEŃ 

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

3-9 grudnia - Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym 

4 grudnia - Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) 

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Pomocy Cierpiącym 

6 grudnia - Mikołajki  

7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka, Dzień      Odlewnika 

13 grudnia - Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Księgarza (Polska)  

17 grudnia - Dzień bez Przekleństw  

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

22 grudnia - Początek astronomicznej zimy 

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia  

25-26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia 

28 grudnia - Międzynarodowy Dzień Pocałunku  

29 grudnia - Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

31 grudnia - Sylwester 

 

 

 

 

 

 

 

 


