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D W U M I E S I Ę C Z N I K  

Do Mikołaja 

Mikołaju drogi 

ten rok był srogi, 

z nauką zdalną 

I wycieczką żadną. 

Spraw żeby rok nowy 

był dla wszystkich zdrowy. 

Mikołaju Święty 

Przynieś jakieś prezenty! 

              Julia Antoniak kl. I 

Jasełka 2020 
Tam w żłobie, na sianie              
Jezus leży mały. 
Urodził się, by miłość rozlewać 
na świat cały. 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

6 listopada VII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 

18—20 listopada Próbne egzaminy ósmoklasisty 

27 listopada Andrzejki 

6 grudnia  Mikołajki 

11 grudnia Konkurs na kartkę stroik oraz szopkę bożonarodzeniową 

11 grudnia Szkolny Konkurs Mikołajkowy 

18 grudnia Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek  

21 grudnia Jasełka i wigilie klasowe online 

  

  

  

  

  

VII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej 
 Dnia 6 listopada odbył się konkurs w ramach obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości, organizowany przez GCK w Gizałkach. Miał on na celu propagowanie       
i popularyzację piosenek patriotycznych, a także pielęgnowanie kulturowego          
dziedzictwa kraju. Z naszej szkoły Matylda Hiller z kl. 8 zdobyła I miejsce, II m. He-
lena Matuszewska z kl. 7, III m. Wiktor Jabłoński, Martyna Mikołajczak otrzymała 
wyróżnienie.  Gratulujemy! 

Konkurs plastyczny „Legendy 
Polskie” 

Dnia 5 listopada 2020 r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Gizałkach z/s w To-
micach odbył się Konkurs Plastyczny pn. 
„Legendy Polskie”. Konkurs został zor-
ganizowany w ramach obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości. Z naszej 
szkoły I m. zajął M. Jabłoński kl. 2, wy-
różnienie zdobyły: A. Łyskawińska kl.1     
i M. Łoza z kl. 3. 



Próbne egzaminy ósmoklasisty 
         W dniach od 18 do 20 listopada 2020r. odbyły się próbne egzami-
ny klasy ósmej. Wszystkie spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Trzymamy kciuki za bardzo dobre wyniki naszych koleża-
nek i kolegów. 

 

 
Narodowe Święto Niepodległości 

           Jak każdego roku 11 listopada, świętujemy Narodowy Dzień Niepodległości. 
W tym roku przypadła 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest 
to bardzo ważne święto w Polsce i tego dnia nie idziemy do pracy ani do szkoły. 
Czcimy je wszyscy wywieszając biało-czerwone flagi na domach i budynkach pań-
stwowych oraz biorąc udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 
1918 roku. W naszej szkole również odbył się uroczysty apel z tej okazji. W apelu 
wystąpiły dzieci z klasy III pod opieką pani E. Góral. Śpiewały pieśni patriotyczne i 
żołnierskie oraz recytowały wiersze ku czci polskim żołnierzom, bohaterom, walczą-
cym w I wojnie światowej, dzięki 
którym nasz kraj stał się wolny. 
Uczniowie przypomnieli postać Ta-
deusza Kościuszki, którego portret 
i popiersie znajduje się z tyłu, za 
uczniami. 

  

 

  



Mikołajki 
 Jest to dzień obchodzony 6 grud-
nia w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci 
Świętego Mikołaja. Co roku wszyscy ucz-
niowie wyjeżdżali na wycieczki, niestety 
w obecnych czasach było to niemożliwe. 
Św. Mikołaj jednak i w tym roku nie zapo-
mniał o najmłodszych. 

 

Andrzejki 
 Dnia 27 listopada 2020r. odbyły się  w naszej szkole andrzejki. Tym razem 
było inaczej, ponieważ ze względu na epidemię klasy od I-VIII  miały wróżby onli-
ne. Każdy z uczniów mógł dowiedzieć się co czeka go w przyszłości. Tylko przed-
szkole i zerówka brały udział w rozmaitych zabawach i konkursach w szkole. Dzieci 
miały też poczęstunek i mogły się przebrać za ulubioną postać. Każda grupa bawiła 
się we własnej klasie. Nie zabrakło też dyskoteki.  



SZKOLNY KONKURS  MIKOŁAJKOWY  
W grudniu miał miejsce w naszej szkole konkurs plastyczny i literacki 
pt. „Mikołaj w oczach dzieci”.   

Nagrodzeni: 

1 m. Oliwia Kostanowicz kl.3 

2 m. Kacper Walczak kl. 2 

3. m. Julia Antoniak kl. 1 

Wyróżnienie:                      
Wiktoria Adaszak kl. 3 
Martyna Janiszewska kl. 2 
Mateusz Krukowski kl. 3 
Laura Kupś kl. 5 
Julia Matuszak kl. 3 
Bartosz Opat kl.1 
Julia Sawicka kl. 2   

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek  
Dnia 17 grudnia w GCK w Gizałkach odbył się 
konkurs, w którym wzięło udział 16. uczniów ze 
szkół z terenu Gminy Gizałki. Jury wyłoniło lau-
reatów, wśród nich są uczniowie z naszej szkoły 
w kategorii 1.: I m. Agata Hiller, 2. I m. Wiktor 
Jabłoński, 3. I m. Matylda Hiller, II m. Aleksan-
dra Sip. Wszystkim nagrodzonym oraz uczestni-
kom konkursu GRATULUJEMY i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Konkurs na kartkę, stroik oraz szopkę               
bożonarodzeniową 

GCK w Gizałkach już po raz XXVI wyłoniło następujących laureatów w poszczegól-
nych kategoriach, z naszej szkoły są to: 

kartka bożonarodzeniowa: I m. Lena Łyskawińska, II m. Bartosz Opat i Aleksandra 
Sip.: stroik: I m. Filip Dziubarczyk, II m. Wiktor Jabłoński: szopka: II m. Julia Log-
dańska. Wyróżnienia zdobyli: Zuzanna Bodzianowska, Zofia Floch, Wiktor Jabłoński, 
Wojciech Logdański, Kacper Walczak, Nikola Jankowska. 

 

 



Boże Narodzenie 
W tradycji chrześcijańskiej –święto upamiętniają-
ce narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to sta-
ła uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grud-
nia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech 
niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim 
jest to święto nakazane. Wigilia Bożego Narodzenia 
to dzień poprzedzający I dzień świąt a tym samym 
kończący okres adwentu.  

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, 
wszyscy – wszystkim ślą życzenia! 

Przy tej pięknej sposobności, 
życzymy Wam dużo radości! 

Jasełka 
 21 grudnia miały miejsce  w naszej 
szkole Jasełka pt. „Cicha noc”. Występ 
przygotowały    przedszkolaki i uczniowie 
klasy 0 pod opieką  pań: Małgorzaty Wit-
kowskiej, Teresy Ratajczak oraz Ewy 
Krzywańskiej. 



listopad - grudzień 2020 

- Jasiu jaka to część 
mowy "małpa"? 
- Jest to czas prze-
szły od rzeczownika 
człowiek.  

Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w 
szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle 
mnie wypytują, a ja o niczym 
nie wiem.  

- Jasiu - pyta nau-
czyciel. - Jaki to 
będzie przypadek 
jak powiesz "lubię 
nauczycieli"? 
- Bardzo rzadki, pa-
nie profesorze.  

Humor spod ławki 



    Szkoła  Podstawowa      

        

   im. Obrońców  Tobruku 

 

ul. Wrzesińska 2 
63-308 TOMICE 
 
tel. 62/741 11 10; 
62/ 741 14 30 
62/ 
 

 KUPON 
 DYZIO   
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Rozwiązanie krzyżówki   
prosimy odesłać  

do  Heleny Matuszewskiej 
z klasy 7 

 

KRZYŻÓWKA 

1. Wiszą na każdej choince 

2. Pora roku, w której obchodzone jest 
Boże Narodzenie 

3. Ryba na wigilijnym stole 

4. Imię jednego z reniferów 

5. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole 

6. Czerwona potrawa z uszkami 

7. … i Maryja—rodzice Jezusa 


