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Smacznie, zdrowo, kolorowo!!! 
 

 
 
Kolory na chłodne dni. 

  

 
Oczy się śmieją i cieknie ślinka. Ostrożnie z 
solą! Dbajmy o zdrowie! 

 

 
Wśród roślin, więc zdrowo i atrakcyjnie. 

 Kilka 

bombek,  

błyszczący 

łańcuch i 

będzie 

choinka jak z 

obrazka.  

Wszystkiego 

najlepszego na nadchodzące święta 

Bożego Narodzenia.  
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Autorytety czy idole? 

 Czy łatwiej iść przez życie, mając jakiś wzór do naśladowania, czy iść zupełnie własną 

drogą bez wzorowania się na kimkolwiek? 

 Z autorytetami spotykamy się już we wczesnym dzieciństwie. Chcemy być tacy jak 

nasi rodzice. Inspirują nas również bohaterowie lektur szkolnych lub takich, które sami sobie 

wybieramy i coś ciekawego w nich znajdujemy. 

 Autorytety literackie na pewno można znaleźć w książce Rafała Kosika „Felix, Net i 

Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Jeśli chcecie, przeczytajcie, sami ocenicie. 

 Nika Mickiewicz to jedna z bohaterów opowieści Rafała Kosika „Feliks, Net i Nika oraz 

Gang Niewidzialnych Ludzi”. Uczęszczała do gimnazjum im. Profesora Stefana Kuszmińskiego 

w Warszawie. 

To rudowłosa dziewczyna o drobnej budowie ciała. Nosiła dżinsową kurtkę, czarną 

spódniczkę i bardzo przez nią lubiane martensy. 

 Posiadała wiele zalet. Była pomysłowa i zaradna oraz samodzielna. Umiała 

dysponować niewielką sumą pieniędzy. Żyła skromnie, a w jej pokoju można było znaleźć 

przede wszystkim książki, po które chętnie sięgała.  

Towarzyszyła swoim najlepszym przyjaciołom w każdej przygodzie. Wraz z Felixem i Netem 

podczas wycieczki do zamku na Kociej Skale odnalazła gnoma i skarb. Podczas wycieczki do 

Zakopanego okazało się, że nie umiała jeździć na nartach. Gdy zjeżdżała ze zbocza, nie 

zdołała się zatrzymać i pomknęła daleko, zgubiła się. W przetrwaniu pomogły jej niezwykłe 

umiejętności, moce, jakie posiadała. Zaprzyjaźniła się z niedźwiedziem albinosem, a nawet 

wjeżdżała na nartach pod górę bez pomocy wyciągu.  

Była dobrą uczennicą. Wiedziała, że wiedza nie przychodzi sama, trzeba się uczyć, czytać 

książki. Nie potrafiła spisywać na klasówkach, wolała się dobrze do nich przygotować. Ceniła 

naturalny wygląd, nie poprawiała swojej urody. Lubiła siebie taką, jaką była.  

Nikt nie jest doskonały, więc i Nika miała jakieś drobne wady. To pewne, że była zazdrosna o 

Neta. Nieraz irytowała się, gdy chłopak poświęcał uwagę innym dziewczynom. 

 Opisałam Nikę Mickiewicz, bo jest dziewczyną, tak jak ja, łatwiej mi ją zrozumieć.  

Radziła sobie w trudnych sytuacjach nie tylko dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom, ale 

przede wszystkim dzięki chęci zdobywania wiedzy, co przygotowywało ją do życia. 

Chciałabym mieć taką koleżankę jak Nika. Jeździłybyśmy razem na wycieczki i odkrywały 

tajemnice zabytków. 

Artykuł przygotowała Amelia Błaszkiewicz z klasy VI. 
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Dbajmy o zdrowie! 

 Jesień w pełni. Na polach, w ogrodach i sadach raczej pusto. Jeszcze resztki kolorów 

jesieni w pojedynczych liściach, które kołyszą się na wietrze. Nad ziemią snuje się mgła, 

czasem mży.  

 Jesień jesienią, a my się nie łamiemy, bo w naszej szkole kolorowo i zdrowo. 6 

listopada 2019 r. odbyła się już trzecia edycja Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, aż się zepsujesz. 

                                                   Jan Kochanowski 

 O zdrowie należy dbać zawsze. Trudniej je odzyskać, gdy już coś nam dolega, zatem 

jedzmy dużo warzyw i owoców, spożywajmy posiłki bogate w różne wartościowe 

mikroelementy. Wykonujmy gimnastykę, uprawiajmy jakiś sport, wychodźmy na spacer. 

Najważniejsza jest profilaktyka prozdrowotna. 

Różnorodność kolorów w produktach 

spożywczych oddziałuje pozytywnie na fizyczną 

stronę organizmu, ale także wpływa dobrze na 

samopoczucie.  

Gdy patrzymy na pomarańcze, jabłka, gruszki, 

paprykę, marchew, wracamy wspomnieniami 

do lata. Uśmiechamy się do barw, czujemy się 

odprężeni, radośni. 

W zdrowym ciele, zdrowy duch. 

 Nasza koleżanka z klasy VI Daria Murawska zapewne zgadza się z tym, co wyżej 

zostało zanotowane. Jej zdaniem warto uprawiać sport, bo poprawiamy kondycję, będziemy 

silniejsi, szybcy i zwinni, otrzymamy lepsze oceny z wychowania fizycznego. Zaznaczyła, że 

dziewczyny będą miały ładniejszą linię. Uprawiający sport będą częściej wygrywać w 

zawodach sportowych i mają szansę zostać znanymi sportowcami. 

 Amelia Błaszkiewicz z klasy VI dodaje, że uprawianie sportu pomaga walczyć z 

otyłością, a co za tym idzie aktywność fizyczna daje przepustkę do zdrowia, do odporności na 

choroby. Ostrzega przed jedzeniem w nadmiarze słodyczy, niezdrowych produktów i piciem 

słodkich, barwionych sztucznie napojów. 

 Karolina Panek wspomina o tym, że aktywność fizyczna poprawia samopoczucie, 

mobilizuje do nauki, bo wypoczęty, zrelaksowany organizm chętniej podejmuje wyzwania, 

nie boi się wykonywania trudnych zadań. 
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Jeszcze raz zachęcamy do uprawiania sportu lub w ogóle do aktywności fizycznej. Odłóżmy 

smartfony, porozmawiajmy z koleżanką lub kolegą o codzienności, o radosnych zdarzeniach, 

o lekturze, dobrym filmie, piosence, bo to rozwija, rozwesela, dobrze nastraja. 

Modna ekologia 

Dzisiaj prawie każdy ma w swoim słowniku 

wyraz ekologia. Jesteśmy otoczeni 

ekologicznymi produktami. Mamy ekologiczne 

rolnictwo, ekologiczny papier, ekologiczne 

środki czystości, opakowania, żywność.  

Ekologia to przede wszystkim nauka. To nauka 

o „gospodarstwie przyrody”, o żywych istotach, 

o całym ich otoczeniu żywym i nieożywionym, 

o wszystkich współzależnościach między nimi. 

Ekologia to nauka, która pomaga zrozumieć, jak 

działa świat przyrody, jak my wpływamy na niego, a on na nas.  

 Jakże często słychać, że nadmiernie eksploatujemy naszą planetę, że przyczyniamy się 

do wytępienia niektórych gatunków roślin czy zwierząt. Dbajmy o nasz świat, o Ziemię! 

Lata płyną, wielkie rocznice zostają. 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała 

niepodległość po 123 latach zaborów. Nasze 

przywiązanie do narodowych świąt 

manifestujemy eksponowaniem biało 

– czerwonej flagi, uroczystymi apelami, 

składaniem kwiatów w miejscach pamięci 

narodowej czy zapalaniem zniczy, aby 

w świetle ognia płonęła nasza pamięć o 

tych, którzy oddali życie za wolność, za 

niepodległość ojczyzny. Chwała Bohaterom!  

 

Czy do szkoły chodzą anioły i po co w ogóle nam szkoła? 

 Po korytarzach szkolnych chodzą różni uczniowie. Jedni uśmiechnięci, bo dobra ocena 

albo ciekawa rozmowa z drugim człowiekiem, niekoniecznie o szkole, bo mało to tematów 

wokół nas. Moi Drodzy, poziom rozmowy zależy od poziomu rozmówcy, to stara prawda.  

 A szkoła, po co nam szkoła? I znów ci aktywni szóstoklasiści, jak miło poczytać ich 

spostrzeżenia, refleksje!!! 
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Po pierwsze szkoła służy do spotkań z rówieśnikami i innymi uczniami. Po drugie w szkole 

można poznawać człowieka – jego wady i zalety, zatem można wybrać sobie kolegów, 

koleżanki, a nawet przyjaciół. Po trzecie w szkole nauczymy się czytać, pisać, liczyć, poznamy 

język obcy. Po czwarte dziecko rozwinie swoje zainteresowania, wzbogaci wiedzę z danego 

przedmiotu i weźmie udział w konkursie szkolnym albo nawet pozaszkolnym. Po piąte szkoła 

zapewnia dobrą zabawę na przykład podczas wycieczki, gdzie można się wspaniale bawić. Po 

szóste uczniowie uczą się eksperymentować, realizować projekty, które kształtują  

samodzielność, wytrwałość, dokładność. Po siódme dzieci i młodzież zdobywają umiejętność 

negocjowania, porozumiewania się z sobą nawzajem i z nauczycielami, bo przecież tak wiele 

spraw jest do zrealizowania. Negocjacje wymagają wzajemnego zrozumienia, grzeczności, 

cierpliwości.  

 Pamiętajmy, że przemoc słowna i fizyczna nigdy nie będzie dobrym sposobem na 

rozwiązanie spornych spraw. Tylko otwarta rozmowa i potrzeba szczerego porozumienia. 

 Na pewno do szkoły chodzą anioły, a i szkoła niewątpliwie potrzebna i pożyteczna. 

Święto naszej Szkoły 

 
Dziennikarka Wiktoria 
Krupińska przeprowadziła 
wywiad z Henrykiem 
Sienkiewiczem (w tej roli 
Szymon Cegiełka), który 
podziękował rodakom, że 
docenili jego powieści 
historyczne i znaleźli w nich 
otuchę w trudnych latach 
zaborów. Współczesnych 
zachęcił do czytania i nauki, a 
także do tworzenia prozy, 
poezji, do rozwoju swoich 
umiejętności. 

 

„Ojczystych dziejów ucz nas, 
Patronie.” 
Słowa pochodzą z hymnu 
szkolnego. Henryk 
Sienkiewicz pasjonował się 
ojczystą historią. Jego 
powieści sławiły patriotów, 
dla których dobro ojczyzny 
było wartością największą. 
Pisarz podróżował po 
Europie i świecie, gromadził 
materiały do swoich książek, 
artykułów, które ukazywały 
się w prasie. Był w Ameryce 
Północnej, w Afryce. Jego 
dzieła są szkolnymi 
lekturami. Zekranizowano 
wiele utworów naszego 
Patrona. Chętnie oglądamy 
filmy: „Krzyżacy”, „Pan 
Wołodyjowski”, „Ogniem i 
mieczem”, „Potop”. 

 
Pani Dyrektor Zenona 
Rosłon podziękowała 
uczniom i nauczycielom za 
przygotowanie pięknego 
apelu.  
Mówiła o wartości wiedzy 
płynącej z czytania. 
 
Henryk Sienkiewicz jest 
autorem następujących 
słów: 
Mieszkanie bez książki 
ciemniejsze jest niż bez 
lampy. 
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W świątecznym nastroju 

Cóż, śniegu nie ma. Ten, który widzicie na 

zdjęciu, jest zeszłoroczny. Aby stworzyć 

przedświąteczny nastrój, zamieściliśmy taką 

właśnie ilustrację.  

Amelia Błaszkiewicz myśli już o świętach Bożego 

Narodzenia, bo napisała taki oto ciepły wiersz. 

Świąteczne porównania 

Święta jak szczęście 

Pełne radości i miłością przepełnione.  

Święta jak podarunek 

Dla bliskiej osoby pod choinką. 

Święta jak pyszne potrawy,  

Których na stole nie brakuje. 

Święta jak rodzina –  

- ludzie, z którymi piękniejszy jest świat. 

 A jak Boże Narodzenie, to również świąteczne zwyczaje. Pierwsze przygotowania 

rozpoczynają się z początkiem grudnia – porządkowanie, pieczenie pierwszych pierniczków, a 

nawet rozglądanie się za prezentami. To wszystko to coroczny rytuał, który ma wyjątkową 

moc. Moc zbliżania, jednoczenia i wybaczania. To dobry czas, aby sobie przypomnieć, skąd 

się wzięły nasze ulubione zwyczaje bożonarodzeniowe. 

Wigilia (czuwanie, oczekiwanie) – w Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się dopiero w XVIII 

w., to dzień poprzedzający Boże Narodzenie, czyli 24 grudnia.  

Opłatek – dzielenie się opłatkiem poprzedza wieczerzę wigilijną. Ma za zadanie zbliżać i 

łączyć ludzi.  

Ubieranie choinki – choinka symbolizuje „drzewo życia” i ma przypominać naukę o upadku i 

odkupieniu rodzaju ludzkiego. Natomiast składanie prezentów pod choinką jest 

naśladowaniem dobroci. 

Dodatkowe nakrycie – na stole podczas wieczerzy wigilijnej powinno się znaleźć dodatkowe 

nakrycie. To wyraz pamięci o naszych bliskich, nieobecnych, którzy nie mogli dotrzeć ze 

względu na odległość lub wspomnienie o członku rodziny, który zmarł. 

Potrawy wigilijne – dzisiaj najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. 

Jadłospis był tak przemyślany, aby uwzględniał wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. 
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Sianko pod obrusem – symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie. Dawniej ustawiano także 

w kątach izby całe snopy zboża. 

                                                                                      Artykuł przygotowała Karolina Panek z kl. VI. 

Święta rymowane i nierymowane 

 Święta Bożego Narodzenia zawsze nastrajają pozytywnie, więc prezentujemy kilka 

refleksji. Jedne pisane wierszem, a inne prozą. 

Tu gwiazda i anioły,                                            siostra ubiera choinkę,                              

świeczka wonna i wesoły ptak.                         a ja podziwiam magię świąt, 

Srebrna kula i złoty łańcuch.                             która dodaje energii. 

Mama piecze pierniki,                                                               Julia Miszczuk, kl. VI 

 

Czas szybko płynie na łeb na szyję. 

Ludzie się gdzieś spieszą, niektórzy w miejscu stoją. 

Zapach barszczu czuć w powietrzu. 

W jednym domu było inaczej. 

Ani choinki, ani opłatka na stole. 

Zadbajmy o tych, którzy domu nie mają. 

Wszyscy są sobie równi.                 Szymon Rosłon, kl. VI 

 

W domu zapach pomarańczy i zapach świec. 

Choinka świeci tysiącem lampek. 

Na stole już dwanaście potraw, 

Świętego Mikołaja wszyscy wypatrują. 

Każdy chciałby, żeby życzenia były miłe, 

prezenty w dziesiątkę trafione. 

Życzę wszystkim szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.  Wiktoria Wujcik, kl. VI 

 

 Boże Narodzenie to okres, w którym zasiadamy z rodziną przy jednym stole. 

Obdarowujemy się prezentami. Wcześniej ubieramy choinkę, przygotowujemy dekoracje.  
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Boże Narodzenie to nie tylko dzień, w którym obdarowujemy się prezentami, ale ten dzień ma 

się kojarzyć z  narodzeniem Jezusa Chrystusa.        Kacper Ławicki, kl. VI 

 

 Gdy widzę świąteczną reklamę w telewizji, to już nie mogę się doczekać świąt Bożego 

Narodzenia. To jest bardzo piękna chwila, gdy przyjeżdżają goście, gdy dostajesz prezenty. 

Jest mi miło, że św. Mikołaj o mnie pomyślał. Bardzo lubię, gdy jemy razem kolację wigilijną 

przy stole, gdy dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 

 Chciałbym, żeby bezdomni znaleźli dom, w którym ludzie ich przyjmą. Kocham święta 

Bożego Narodzenia.                          Sebastian Piotrowski, kl. VI 

 

 Myślę, że święta Bożego Narodzenia są ważne, ponieważ jest to czas spotkań z 

rodziną, składania sobie nawzajem życzeń. Niejednokrotnie rodzina przyjeżdża z drugiego 

końca Polski albo zza granicy.                Martyna Gawęda, kl. VI 

 

„Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga.” 

Rym za rymem – myśl i pisz. 

Zbiór poezji i prozy uczniów Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

Zbiorek zostanie przekazany do naszej szkolnej biblioteki oraz do GCK i B – Filia Niechłonin. Odwiedź 

strony zbiorku i poczytaj. 

 Rym za rymem – myśl i pisz. Zbiór poezji i prozy uczniów Szkoły Podstawowej imienia Henryka 

Sienkiewicza w Niechłoninie to publikacja, która powstała po to, aby uczcić 10. rocznicę nadania 

szkole imienia tego wielkiego pisarza, który tworzył „ku pokrzepieniu serc”. 

Utwory  zawarte w zbiorze powstawały przez lata, z troską przechowywane w szufladzie. Niektóre z 

nich zostały wyróżnione w Powiatowym Konkursie Literackim „Złote piórko”. 

Autorami wierszy i prozy są dzieci i młodzież pochodząca z Gnojna, Gruszki, Jabłonowa, Niechłonina, 

Zalesia. 

Pomysł opublikowania utworów zrodził się w 2017 r., w styczniu 2018 r. teksty zostały zebrane, 

poddane redakcji i korekcie, następnie przygotowane do druku. 

 Po co więzić słowa w szufladach, niech trafią do czytelników i cieszą, bawią, wzruszają oraz 

uczą. 

Redaktor i Kolegium redakcyjne 

 

Zespół redakcyjny: Amelia Błaszkiewicz, Daria Murawska,                                                   Opiekun 

Karolina Panek                                                                                                                         Anna Ludwiczak 


