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W tym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczęło pracę kilkunastu 
nowych nauczycieli. Troje z nich poprosiliśmy o rozmowę. 
Paweł Jamrozik, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie: 
W swojej długoletniej pracy nauczycielskiej pracowałem zarówno 
z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i z dorosłymi. Historią 
szczególnie zainteresowałem się w Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Konopnickiej w Radomiu dzięki nieżyjącej już pani prof. Annie 
Matli. Moim ulubionym okresem w historii jest dwudziestolecie 
międzywojenne i czasy II wojny światowej. 
W wolnych chwilach chętnie czytam kryminały oraz z zapałem uprawiam 
działkę – to czynności, które są „odskocznią” od codziennej 
rzeczywistości. Prywatnie jestem mężem nauczycielki języka polskiego 
i ojcem córki – licealistki. Czytelnikom „Szczęśliwej 13” życzę na święta 
pogody ducha.
Ewelina Bator, nauczycielka chemii: Przedmiotem zainteresowania 
chemii jako nauki, jest cały świat! Tak właśnie jest ze mną! Interesuje mnie 
świat. Dlatego uwielbiam podróże! A dalekie szczególnie. Na Święta 
życzę Czytelnikom spełnienia marzeń!
Krystyna Pękalska, nauczycielka zajęć technicznych i wychowawca 
świetlicy: Bardzo lubię pracę z dziećmi. Wiele radości sprawia mi 
wykonywanie razem z nimi na lekcji różnych prac technicznych, gdy 
z NICZEGO powstaje COŚ. Pasjonują mnie techniki 3D i wszelkie prace 
przestrzenne, np. orgiami. Interesuję się sportem, podróżami i jogą. 
Mogę się pochwalić, że jogę z zapałem ćwiczę od roku. Jestem mamą 
dwójki dzieci: córki (12 lat) i synka (7 lat). Na Święta życzę wszystkim 
spokoju, wrażliwości i zgody z własnym sumieniem.

DO TRZECH RAZY SZTUKA

  

OKIENKO Z WIERSZEM

Boże Narodzenie

Bielutki, puchowy szal 
otulił cały świat.

Na gałązce świerkowej 
cichutko usiadł wiatr.

Zasłuchał się w kolędę 
i sań dzwonki srebrne.

I usłyszeli wszyscy 
anielskie chóry podniebne:
Witaj Dzieciątko na Ziemi, 

Na zawsze pozostań z nami!

Martyna Kozieł, kl. 6b

Wesołych Świąt

Czytelnikom 
„Szczęśliwej 13” 

życzymy białych, radosnych i szczęśliwych 
Świąt Bożego Narodzenia

 Redakcja

WSZYSCY 
WSZYSTKIM 

ŚLĄ ŻYCZENIA

Pięknych chwil w życiu,
aby Nowy Rok był czymś niezwykłym,

samych dobrych ocen,
dużo prezentów,

oraz aby każdy był szczęśliwy
Pan Dyrektor, Tadeusz Ozimek

Błogosławieństwa Bożego,
szczęścia, miłości, zadowolenia z tego, 

co przynosi nam każdy dzień.
Abyśmy potrafili dostrzegać dobro 

w każdym człowieku 
i szanować siebie nawzajem

Panie: Paulina Świgoń i Monika Zbiciak

Wesołych Świąt, 
spędzonych w rodzinnym gronie, 
miłej atmosfery, dużo zdrowia, 

szczęścia, radości i miłości 
Krzysztof Zych, kl. 6b



2

Szczęśliwa 13

WSZYSCY  WSZYSTKIM 
ŚLĄ  ŻYCZENIA

Miłych, wesołych Świąt! 
Żeby się dobrze wiodło w życiu. 

Dużo radości i pomyślności. 
Amelia Cebulska, Wiktoria Janik, 

Wiktoria Masiarz, kl. 4b

Wesołych Świąt, 
szczęśliwego Nowego Roku 

oraz aby wszystko się udało i spełniło. 
Laura Siemieńczuk, kl. 4c

Zdrowych wesołych Świąt. 
Dużo szczęścia, zdrówka, 

pieniążków, spełnienia marzeń 
oraz szczęśliwego 

i udanego Nowego Roku!  
Oliwia Kozera, kl. 6a

 Życzę Wam serdecznych 
oraz wyjątkowych Świąt w tym roku, 

aby na koniec I semestru 
były pozytywne oceny, 

a pod choinką bardzo dużo prezentów!
Samanta Redel, kl. 7a

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam, 

abyście spędzili ten radosny i magiczny czas 
w otoczeniu rodziny 

i aby nie zabrakło Wam sił 
w realizowaniu swoich marzeń. 

Ania Pająk, kl. 6b

Rys. Adam Szymański, kl. 6b

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko 
zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy 
świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco 
odmienne zwyczaje. 
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, 
gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina 
gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. 
Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną 
wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, 
odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie 
bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim 
i składa życzenia.
Kiedy my marzymy o „białych świętach” czekając na śnieg, 
Australijczycy idą surfować. W Australii Święta Bożego Narodzenia 
przypadają w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez 
gwiazdkowych odbywa się na świeżym powietrzu. 
Na Malcie starą tradycją jest wysiewanie ziaren zbóż na 
bawełnianych szmatkach. Ziarenka kiełkują w ciemności przez cztery 
tygodnie. Nasiona przypominają białą brodę Świętego Mikołaja i są 
potem umieszczane dookoła szopki jako ozdoba. 
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym 
Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym 
gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się 
z pieczonego indyka i „płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię 
angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz 
rano odnaleźć je wypełnione prezentami.
W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą 
niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, 
czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Nie zostawia 
się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. 
Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są 
to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki 
świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji dzieci wierzą, że to mały 
Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików 
ustawionych przy kominku.
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś 
z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym 
gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę 
z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały 
dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria 
jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie „Stille Nacht, 
Heilige Nacht  (Cicha noc, święta noc).
Na całym świecie Święta Bożego Narodzenia mają jednak wspólną 
cechę – są bardzo uroczyste i rodzinne. Takich właśnie Świąt Bożego 
Narodzenia wszystkim Wam życzę. 

Konrad Wójcicki, kl. 6a

”

BOŻE NARODZENIE 

W POLSCE I NA ŚWIECIE



Szczęśliwa 13

22 listopada - Międzynarodowy Dzień Kredki. Oprócz 
rysowania było też wspólne śpiewanie piosenki 
"Kolorowe kredki". Prace młodych artystów można 
podziwiać na holach w naszej szkole.
23 listopada - Odbył się szkolny konkurs Mam Talent”, 
podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje 
umiejętności i pasje. I miejsce  wytańczyła Natalia 
Suwała wykonując taniec z elementami gimnastyki 
artystycznej, II miejsce wyczarował sobie Wiktor 
Chodakowski - magik, III miejsce zajął duet Samanta 
Redel i Natalia Bańkowska, wykonując piosenkę 
w języku angielskim. Wow!
26 listopada – Jakub Woźniak z klasy 7a zakwalifikował 
się do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Z ortografią 
na co dzień”. Trzymamy kciuki!
30 listopada  - Andrzejki. Uczniowie klas I-III 
zapoznali się z tradycją i historią andrzejek - 
wróżbom i przepowiedniom nie było końca. Każde 
dziecko miało możliwość poznania swojej wróżby. 
Czy wróżby się spełnią - przyszłość pokaże. Pewne 
jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości 
i były okazją do wspólnej zabawy.
1 grudnia - Witajcie w naszej bajce to impreza 
poświęcona Światowemu Dniu Postaci z Bajek. W naszej 
szkole przechadzały się po korytarzach bajkowe 
postacie: Kubuś Puchatek ze swoim przyjacielem 
Tygryskiem, Pippi Langstrumpf, Czerwony Kapturek 
oraz księżniczki i czarownice. Nie zabrakło także 
wilka i niedźwiedzia. Było baśniowo!
3 grudnia – Dzień Solidarności z Niepełnosprawnymi. 
Jesteśmy z Wami!
6 grudnia - Mikołajkowe szaleństwo czapkowe.
6 grudnia... tę datę znają wszystkie dzieci... 
i te mniejsze i te większe. W tym roku dzień ten był 
wyjątkowy. Wszystko dlatego, że nie przyszedł do nas 
jeden Mikołaj... przybyło ich całe mnóstwo! Tego 
dnia po szkole spacerowały mikołaje, elfy, panie 
mikołajowe i śnieżynki. Udzielił nam się klimat 
prosto z Bieguna Północnego. Akcję zorganizowała 
biblioteka szkolna.

6 grudnia -  Mikołaki z Mikołajem. Uczennice z klasy 7b 
- Basia Wójcik, Karolina Doroszewska i Oliwia Wasiak, 
czytały swoim młodszym kolegom i koleżankom fragmenty 
Nowych przygód Mikołajka” autorstwa René Goscinnego 
i Jean-Jacques'a Sempé. Była to wspaniała okazja do 
spotkania z książką i z przygodami Mikołajka oraz jego 
kolegów. Uczniowie z przyjemnością wysłuchali rozdzia-
łów pt.: „Kochany Święty Mikołaju” oraz „Święta u Miko-
łaja”. Akcję zorganizowała biblioteka szkolna.
12 grudnia – Funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji spotkali się z uczniami klas 5-7. 
Ostrzegali przed niebezpieczeństwem uzależnień 
od środków psychotropowych, nikotyny i alkoholu. 
Warto pamiętać o tych przestrogach.
15 grudnia – Rozstrzygniecie szkolnego konkursu 
„Świąteczna kartka i zabawka choinkowa”. Szczegóły 
na stronie szkoły: www.psp13.radom.pl. 
20 grudnia – Premiera jasełek.

„

„
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NAJPIĘKNIEJSZE 

GWIAZDKOWE PREZENTY

Agnieszka Tynkowska (4c): Takim prezentem był mój 
pierwszy telefon komórkowy. Spełniło się moje marzenie 
i mam go do dziś.
Wiktoria Grzywacz (7a): To była lampa do malowania 
paznokci lakierem hybrydowym. Ale się ucieszyłam! 
Szkoda, że tak rzadko mogę jej używać.
Pani Wiesława Makuch: Miałam 11 lat i na Gwiazdkę 
dostałam łyżwy figurówki. Używane! Trudno w to uwierzyć, 
prawda? Ale marzenie się spełniło, a gdy byłam dzieckiem,  
takie były czasy…
Kacper Bernat (7a): To nie było nic materialnego. Po latach 
przyjechała moja ukochana ciocia z Anglii. Było wspaniale 
znów ją spotkać.
Marcel Lounissi (6b): Gdy byłem mały, dostałem 
wymarzonego psa, Maksa. To był najpiękniejszy prezent!
Samanta Redel (7a): Takim prezentem była kamerka 
wodoodporna, którą można przyczepić do kasku. Zabrałam 
ją na narty.
Grzegorz Włosik (6b): Wspaniała piłka Brazuca, nie 
używałem jej jeszcze. Zagram nią jakiś ważny mecz!
Mikołaj Patyna (5b): Ja co roku dostaję wspaniały prezent: 
miłość mojej rodziny!
Mateusz Krogulec (5b): To było playstation, bardzo o tym 
marzyłem i się spełniło!
Pani Ewa Zawadka: W pierwszej klasie dostała książkę 
„Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej. Mam ją do dziś 
i czytam moim wnukom.
Adam Szymański (6b): Gdy miałem 8 lat dostałem 
Monopoli. To były cudowne święta, cały czas – z całą 
rodziną – graliśmy w tę grę!
Michalina Sarnecka (5b): To są ukulele, taki instrument 
muzyczny. Dostałam je w ubiegłym roku i bardzo je kocham!
Nikola Madalińska (6b): Tym prezentem jest walizka 
artystyczna, wypełniona przyborami i materiałami do 
wykonania prac plastycznych. Z nią nie można się nudzić!

Wysłuchały: Ola Neska, Ania Pająk, kl. 6b

Pani Irmina Bisińska: Ja nadal czekam na taki prezent…

Żył pan Zielonka we wsi Skowronki.
Kupował wciąż małe sadzonki.
Sadził, pielił i obserwował,
Do pracy się motywował,
Bo plonki lepsze niż puste kieszonki. 

Rafał Molga, kl. 6b

LIMERYKI

Ja w Radomiu zamieszkuję
Buty w Galerii Słonecznej kupuję.
Nie zielone,
Lecz czerwone,
Bo w nich się lepiej czuję. 

Zuzia Jaśkiewicz, kl. 6b

Pewien nauczyciel z Piły
Był bardzo miły. 
Lubiły go dzieci,
Bo sprzątał za nie śmieci.
W ramach wdzięczności na pizzę go zaprosiły. 

Martyna Kozieł, kl. 6b
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- Po lewej stronie w kapeluszu z brodą rozgląda się 
mężczyzna.

- Przy stole siedzi kobieta trzymająca pieska i mężczyznę 
siedzącego na krześle tył na przód.

- Główną postacią jest kobieta siedząca na krześle z psem.
- Karawana to ludzie, którzy stali w linii.
- Oaza to świątynia, do której nie mogą się zbliżać wojownicy.
- Fatamorgana to jest zjawisko, kiedy obraz się rozmazuje.
- Oaza – woda pitna.
- Karawana to pistolet, który Staś dostał w prezencie.
- Karawana to pustynia na Saharze.

Wybrały: I. Bisińska, J. Popiel

HUMOR ZESZYTÓW

DODAJ DO ULUBIONYCH

„Opowieść wigilijna” Karola Dickensa to lektura klasy siódmej. 

Opowiada o samotnym skąpcu Scrooge'u, który w noc wigilijną staje 

się zupełnie kimś innym. Magia świąt, w którą początkowo nie wierzy, 

zmienia go w serdecznego i szczodrego człowieka, jakim był za 

młodu. Ze wstydem muszę się przyznać, że nie przepadam za 

czytaniem lektur i nie zdarzyło mi się jeszcze przeczytać lektury 

z następnej klasy! Zapewniam Was, ta książka ma coś w sobie, nie 

mogłam się od niej oderwać! W Święta będzie się ją świetnie czytało! 

Ola Neska, kl. 6b

NIE TYLKO LUDZIE 

WRĘCZAJĄ PREZENTY 

Święta Bożego Narodzenia bez wymarzonych prezentów? To 
niemożliwe!  A czy wiecie, że nie tylko ludzie wręczają prezenty?
Samiec rybitwy atakujący drobne rybki w rzecznym rozlewisku, 
gdy w końcu złowi jakąś apetyczną sztukę, to jej nie zjada, tylko 
transportuje do kolonii lęgowej, gdzie wręcza z ukłonem 
upatrzonej samiczce. 
Krogulec przynosi samiczce upolowanego ptaszka, kormoran 
zwraca z wola złowioną rybkę, muchołówka odda muszkę, 
a myszołów myszkę. 
Poza światem ptaków jest tak samo: samiec pająk przynosi dużo 
od siebie większej samicy upolowanego, zapakowanego w kokon 
owada. 
Są też w świecie zwierząt także przykłady prezentów służących 
jedynie rozrywce. Na przykład wilczy tata może przynieść 
szczeniętom zajęczą nóżkę. Będzie dobra do zabawy 
w polowanie, siłowanie się i gry w berka. 
Podobnie zachowują się lisy. Przy ich norach, tuż u wejścia, 
można odkryć kocie albo zajęcze łapki, parostek koziołka, 
plastikową butelkę lub pióro bażanta. Są to zabawki, które 
przyniosły dorosłe lisy swym pociechom. Prezenty od rodziców 
dla dzieci. 
Najbardziej romantyczne, a jednocześnie praktyczne podarki robi 
samiec szpak swej samiczce wysiadującej jaja. Przynosi jej kwiaty! 
Zrywa kwiatki z rabaty i zanosi do budki lęgowej. Czasem zrywa 
również listki wrotyczu albo krwawnika. Okazuje się, że oprócz 
szpaków także wróble przynoszą do gniazda kwiatki 
i aromatycznie pachnące listki. Po co? Z jednej strony to 
niewątpliwie miły upominek dla nudzącej się podczas 
wysiadywania jaj samiczki, a z drugiej coś bardzo praktycznego – 
odstraszacz pcheł i krwiopijnych roztoczy. W gniazdach 
z aromatycznymi roślinami stwierdzano bowiem mniej pasożytów. 
Praktyczne prezenty swym paniom robią również skocze, 
antarktyczne pingwiny, które przynoszą samicom kamienie, by 
miały wyższe gniazda i lepiej widziały okolicę (a jednocześnie 
były zabezpieczone przed ewentualną wodą z roztopów). 
I takich podarków życzę Wam wszystkim: praktycznych, 
romantycznych, chcianych i trafionych! 

Na podstawie opowiadań A. Kruszewicza, 
Dyrektora warszawskiego ZOO
 Opracowała: Ania Pająk, kl. 6b

Przez wiele miesięcy uczyłam się w magicznej szkole. 
Przyszedł czas egzaminów końcowych. Przechodziłam właśnie 
przez zatłoczony korytarz pełen uczniów próbujących naprędce 
powtórzyć wszystkie zaklęcia i czary. Co chwila przede mną 
wybuchał ogień lub rozlewała się woda. Tematów do nauki było moc!
Na egzaminie Ateny trzeba było złożyć za pomocą magii krosna do 
szycia (jej wynalazek), na egzaminie Aresa – stoczyć z nim walkę, 
Demeter – ożywić zeschłą roślinę. Wszystko było bardzo trudne 
i wyczerpujące.
Jednak nareszcie nastała godzina 19. Według harmonogramu była to 
godzina, o której wszyscy kładli się spać. Emocje robiły swoje 
i wokoło wszyscy szeptali. Gdy przechodziłam obok pokoju 
nauczycielskiego, usłyszałam słowa: 
– Wybrana… krąg… jeszcze świeca!
Nagle wyszli. Byli ubrani w białe płaszcze z kapturem. Za nimi szli 
jeden za drugim uczniowie. Wtedy odwróciła się do mnie Atena 
i gestem pokazała, żebym za nią poszła.
Znalazłam się z innymi w wielkiej sali. Bogowie ustawili nas wokół 
wielkiej, ledwo tlącej się świecy. 
Nim zdążyłam cokolwiek pomyśleć, moje dłonie zapłonęły błękitnym 
ogniem, a  przed nami pojawił się oślepiający słup światła.
– Ratunku, uciekajmy! Szybciej, bo spłoniemy! – moi koledzy rzucili 
się do ucieczki. 
Słyszałam jęki, trzask łamanych i przewracanych sprzętów. Serce 
waliło mi jak młot! Panicznie się bałam, a nie mogłam ruszyć się 
z miejsca. Mocno zacisnęłam oczy i… chyba zemdlałam.
Gdy się ocknęłam,  ujrzałam jasno palącą się świecę i napis: „Nasza 
obrona przed siłami Tartarusa”.
– Niech żyje nasza zbawczyni! Wiwat! Niech bogowie jej sprzyjają! – 
krzyczeli bogowie i moi koledzy – czarodzieje. 
 Wtedy uświadomiłam sobie, że uratowałam świat.

Autor: Amelia Brodnicka, kl. 5a

FATALNA WRÓŻBA
(odcinek 4, ostatni)
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