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Nr 3  Rok szkolny 2018/19 

Pani Edyta Rejmer, nauczyciel wspomagający  
w klasie 7bi, spełniła w tym roku swoje nie-
zwykłe marzenie. Została Świętym Mikołajem! 

Pani Edyta Rejmer: Przede wszystkim - 
osób mających podobne marzenia było wię-
cej. To nauczyciele PSP Nr 13 w Rado-
miu. Zorganizowali zbiórkę słodyczy z okazji 
mikołajek dla wychowanków Domu Dziecka. 
Ja z radością do nich przyłączyłam. 

Redakcja: Jak przebiegała ta akcja? 
Pani Edyta Rejmer: Przez tydzień uczniowie przynosili słodycze, któ-
rymi postanowili się podzieli się z innymi dziećmi. Nauczyciele wraz  
z chętnymi uczniami skorzystali z przychylności sklepu „Społem” przy  
ul. Sienkiewicza i zachęcali klientów do zakupu słodyczy i włączenia 
się do akcji „Jestem Świętym Mikołajem”. Ku  naszemu wielkiemu za-
skoczeniu do akcji tej włączyło się wielu mieszkańców Radomia, którzy 
bardzo chętnie kupowali ciastka, gumy, cukierki, batony i inne słodko-
ści. Ludzie rozumieli cel, czyli potrzebę zorganizowania tej akcji. 
Redakcja: Czyli  sukces? 
Pani Edyta Rejmer: O tak, uzbieraliśmy bardzo dużo łakoci. 
Przekazaliśmy je wraz z serdecznymi życzeniami na ręce Dyrektoro-
wi Domu Dziecka. Mam nadzieję, że podarki te umilą dzieciom nie 
tylko mikołajki, ale i Święta. Korzystając  z okazji, pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej akcji dzielenia się 
z innymi. Magia Świąt Bożego Narodzenia znowu zadziałała! 
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wesołych Świąt 
wszystkim Mikołajom!  

Rozmawiała: Ola Neska, kl.  7bi 

DO TRZECH RAZY SZTUKA 

Niech 

 Święta Bożego Narodzenia  

będą dla Was, Drodzy Czytelnicy,  

okazją do spędzenia miłych chwil  

w gronie najbliższych,  

a Nowy Rok  

niechaj się stanie  

czasem spełnionych marzeń i nadziei 

Redakcja  

Po co są Święta Bożego Narodzenia? 

Żeby Rodziny były razem. 

Żeby ludzie dzielili się opłatkiem i miłością. 

Żeby dzieci dostawały prezenty. 

I żeby Anioły sfrunęły na ziemię jak płatki śniegu. 

Święta są po to, żeby nikt nie był samotny. 

Zapamiętasz?   

Chłopcy z kl. 7bi 



 

 

Podstawowe pytanie – jak powstaje śnieg? Okazuje się, że 
powstawanie śniegu nie jest takim  łatwym  procesem, jak 
się powszechnie uważa. 
Śnieg tworzą pojedyncze płatki śniegu, a życie takiego 
płatka rozpoczyna się wysoko w chmurach. Po pierwsze – 
by powstała śnieżynka, potrzebna jest nie tylko woda i ni-
ska temperatura, ale także jądro kondensacji. Jądro kon-
densacji to rusztowanie – drobinka kurzu lub pyłek kwiato-
wy – na bazie którego powstaje płatek. W wyniku resubli-
macji, czyli bezpośredniego przejścia pary wodnej w lód, 
do jądra (rusztowania) przyłączają się kolejne cząsteczki 
wody, zwiększając jego rozmiar. Jest ich coraz więcej  
i więcej, a wirując w powietrzu, przybierają rozmaite formy. 
Początkowo wszystkie kryształki lodu rosną tak samo i wy-
glądają tak samo, przyjmując kształt sześcianu foremnego. 
Jednak wraz ze zwiększaniem się rozmiaru, forma kryszta-
łu zaczyna robić się coraz bardziej nieregularna i niepowta-
rzalna. Najszybciej przyrastają jego wypukłe i najbardziej 
oddalone od środka części. Z sześciokątnego, prostego 
płatka wyrasta sześcioramienna gwiazdka. Nie ma dwóch 
identycznych płatów śniegu. 
Istnieje przekonanie, że nic dwa razy się nie zdarza. Rze-
czywiście jest mało prawdopodobne, by istniały we 
Wszechświecie dwie takie same rzeczy. Reguła ta obowią-
zuje także w przypadku płatków śniegu. Naukowcy tłuma-
czą to tym, że na powierzchni śnieżynek znajduje się cien-
ka warstwa wody. W zależności od temperatury i wilgotno-
ści warstwa płynu przybiera różne kształty – w wyższych 
temperaturach boki kryształków szybciej rosną niż dół  
i góra, co sprawia, że płatki wyglądają jak paleta. Nato-
miast w niższych temperaturach ich kształty są bardziej 
zwarte – formą przypominają graniastosłupy lub cieniutkie 
igły.  

Adam Szymański, kl. 7bi  

14 grudnia  
Już od kilku dni trwa wielkie świąteczne zamieszanie.. Dziś 
razem z siostrą byłyśmy w galerii, aby kupić prezenty dla 
rodziny... Mamie kupiłam perfumy... Siostrom  śmieszne 
skarpetki w jednorożce i kaktusy... Bratu jakaś grę na kon-
solę... Nawe nie wiesz,  jaki to był trudy wybór... Myślałam 
nad tym całe dwie godziny!  

Z PAMIĘTNIKA SIÓDMOKLASISTKI PADA, PADA ŚNIEG…  

17 grudnia 
To już ten czas... Pamiętam jak poznaliśmy się kilka mie-
sięcy temu... Dziś widzę go ostatni raz w tym roku.. Jutro 
wyjeżdża do innego miasta do rodziny... Zobaczymy się 
dopiero po Nowym Roku... Spędziłam z nim cały dzień... 
Podarował mi piękną różę i baaardzo dużo przytulał :)  

Ania Pająk, kl. 7bi 

15 grudnia  
Od rana jestem zasypana obowiązkami... Ciągle sprząta-
nie, dekorowanie i moje ulubione zdjęcie... Gotowanie! 
Uwielbiam gotować... Dzisiaj padło na pierogi.. Mmm.. Ra-
zem z mamą i starszą siostrą usiadłyśmy w kuchni i zaczę-
łyśmy lepić... W międzyczasie mama opowiedziała nam, 
jak wyglądały święta, kiedy była w moim wieku... I nie 
uwierzycie! Mówiła,  że zawsze potajemnie skradała się do 
choinki i kradła czekoladki po to,  aby potem się schować 
pod stołem i jeść je tak,  aby nikt się nie dowiedział... Mó-
wiła też,  że razem z przyjaciółkami pisały sobie świątecz-
ne kartki i je sobie wysyłały.. Wspominała też,  że jadła 
pomarańcze tylko raz w roku i to właśnie w Wigilię! Prze-
cież to nie możliwe! Czas tak szybko nam minął, że zanim 
się obejrzałyśmy,  już miałyśmy ulepione sto pierogów! Nie 
myślcie,  że po Wigilii coś zostanie!  



 

 

W wielu kulturach drzewo, jest uważane za symbol życia   
i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożo-
narodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopo-
dobnie już wcześniej występowało jako rajskie „drzewo 
poznania dobra i zła” w misteriach o Adamie i Ewie, wysta-
wianych w wigilię Bożego Narodzenia. Jest to związek bar-
dzo luźny i trudny do ustalenia, podobnie jak odwoływanie 
się do drzewa Krzyża z Golgoty, które, jak głosi legenda, 
zbito z rajskiego drzewa życia. Tradycja choinek narodziła 
się w Alzacji (region we Francji), gdzie wstawiano drzewka 
i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie do 

rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju 
był Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt w domo-
wym zaciszu. Choinki więc szybko stały się popularne  
w protestanckich Niemczech. Początkowo były wieszane 
pod sufitem, czubkiem do dołu. 
Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie 
XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spoty-
kana była jedynie w miastach. Stamtąd dopiero zwyczaj 
ten przeniósł się na wieś, w większości wypierając trady-
cyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy jemioła, 
oraz zastępując znacznie starszy, słowiański zwyczaj 
(znany jeszcze z obchodów Święta Godowego) dekorowa-
nia snopu zboża, zwanego Diduchem.  
Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były 
ciastka, pierniczki (wypiekane często w kształcie serc), 
orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka, własno-
ręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby z bibuły, 
kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy i źdźbeł 
traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wigilijny 
zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Współcześnie,  
w zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej. Dekoruje 
się choinkę bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami 
(jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi.  
W większości krajów drzewko ubiera wspólnie cała rodzina 
w dzień wigilijny. W krajach znajdujących się pod wpływem 
tradycji angielskiej i amerykańskiej drzewko ubiera się 
wcześniej. 

Dominik Twarowski, kl.7bi  

20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka. Uchwałę w tej sprawie, na 

wniosek Rzecznika Praw Dziecka podjął 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 20 li-

stopada świętujemy także 29 rocznicę 

uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych najważniejszego 

dokumentu określającego prawa dziecka - 

Konwencji o Prawach Dziecka. Polska by-

ła inicjatorem i współtwórcą Konwencji, 

która dzisiaj jest nazywana Światową 

Konstytucją Praw Dziecka. Z tej okazji 

w naszej szkole w ramach akcji "Dziecka 

prawa - to nie zabawa" przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego, uczniowie klas VIA 

i VIB, zaprezentowali swoim młodszym 

kolegom i koleżankom z klas III przed-

stawienie na temat praw dziecka.  

28 listopada - Międzynarodowy Dzień 

Kredki. Już po raz kolejny obchodzony  

w naszej szkole "Międzynarodowy Dzień 

Kredki" w  tym roku temat nawiązywał do 

obchodów 100 rocznicy Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę. Uczniowie za 

pomocą środków plastycznych przedstawi-

li Naszą Piękną Ojczyznę. Do zobaczenia 

za rok. 

27 listopada - Dzień Pluszowego Misia.  

Tego dnia uczniowie klas IV-VIII przy-

nieśli do szkoły swoje ulubione maskot-

ki. Towarzyszyły one swoim opiekunom  

w czasie przerw i na lekcjach. W szkole 

od razu zrobiło się kolorowo, pogodnie 

i "misiowato". Kulminacyjnym punktem tego 

radosnego święta był konkurs: "Z jakiej 

bajki jest ten miś?" Dzieci miały za 

zadanie przypomnieć sobie bajki jakie 

kiedyś oglądały i rozpoznać bajkowe mi-

sie. Najlepiej zrobiła to Antonina Ko-

walczyk z VIIB. 

30 listopada -  Andrzejki. W świetlicy 

szkolnej odbyły się tradycyjne 

"Andrzejkowe wróżby". Uczestnikami za-

bawy były dzieci z klas 0-3. W rolę 

wróżek wcieliły się uczennice klas VIIA 

i VIIB. Teraz tylko wróżby muszą się 

spełnić! 

7 grudnia  - „Mikołajki z Mikołajkiem".  

Uczennice z klasy VIIC - Zuzanna Kowa-

lik i Justyna Chmielewska - czytały 

swoim młodszym kolegom i koleżankom 

fragmenty "Nowych przygód Mikołajka" 

autorstwa René Goscinnego i Jean— 

-Jacques'a Sempé. No, ten mały urwis to 

ma fantazję! 

18 grudnia – Premiera Jasełek. Zapraszamy! 

KRÓTKA HISTORIA CHOINKI 

KLASPRESS  
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Święty  Mikołaj, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały ma-
jątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzie-
ciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, 
z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci święte-
go Mikołaja) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a nie-
grzecznym (na ostrzeżenie) rózgę. 
Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił 
sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się  
o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do poń-
czoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. 
Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wy-
stawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie 
używano, św. Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę. 
Według średniowiecznych przekazów święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wie-
ku. Był biskupem Miry w Licji i uczestniczył w soborze nicejskim z 325 roku. Hi-
storycy nie odnaleźli jednak żadnego zapisu z III, IV czy nawet V wieku, który 
potwierdzałby istnienie takiej postaci. Nie wymieniono imienia Mikołaja w aktach 

soboru nicejskiego. Nie wspominał o nim uczestnik tego zgromadzenia, Atanazy z Aleksandrii, który pozostawił po sobie 
liczne pisma skierowane do ponad stu uczestników soboru. A jednak istnieje! Oto jego adres w Laponii: 
Santa Claus, Arctic Circle 96930, Rovaniemi, Finlandia. 
Zdążycie jeszcze napisać! Jego renifery zawsze docierają na czas! 

Martyna  Grzywacz, kl. 6bi 

REDAKCJA 

Opieka merytoryczna i techniczna: J. Popiel, A. Stępień. 
Zespół redakcyjny: Aleksandra Neska, Anna Pająk, Dominik Twarowski, Kacper Gromski. 
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HUMOR ZESZYTÓW 

- Alina była tak samo piękna jak Balladyna. Balladyna 
natomiast była jej przeciwieństwem. 

- Alina była szczera ze swoimi uczuciami i nie tylko. 
- Od Scrooge’a biło świątecznym nastrojem. 
- Widziałem, że myślał bardzo starannie. 
- Mama była cała wystraszona tym zdarzeniem. 
- Wiatrak składa się ze śmigów, podtrzymuje je wysoki 

budynek na drewnianych belkach. 
- Według mnie tytuł ten oznacza, że dziewczynka ma na 

imię Marika, a że siedzi w wianku, to tytuł brzmi: 
„Marika w wianku”.  

Wybrały: I. Bisińska, J. Popiel 

PRAWDZIWA HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Idą Święta 

Pierniki pachną Świętami, 

Wielkie porządki za nami. 

Barszcz grzybowy już gotowy, 

Gotowe świąteczne przemowy. 

Choinka już stoi ubrana, 

Radość od samego rana. 

Wieczorem zabłysną bombki kolorowe, 

Ogrzeją wszystkie serca lodowe. 

Idą Święta!  

Dziewczęta z kl. 7bi 


