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 23 października późnym popołudniem sympatycy wyjaz-
dów do Teatru Wielkiego w Łodzi wybrali się na operę 
Bizeta w czterech aktach pt. „Carmen”. Spektakl grany 
był w języku francuskim z napisami  w języku polskim. 
Piękna scenografia zrealizowana przez Milana Davida 
przeniosła nas na plac Sewilli, przy którym znajdowała 
się fabryka cygar, gdzie rozgrywany był akt I. W akcie II. 
akcja działa się w podmiejskiej gospodzie Lillas Pastii. 

Przedostatni akt przenosi nas do górskiego obozu,           
a ostatni ponownie na plac Sewilli. „Carmen” to jedna        
z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych oper na 
świecie. Została ona zrealizowana nie tylko jako opera, 
ale przeniosła się też do teatrów dramatycznych, lalko-
wych i na ekrany filmowe- wszędzie sławiąc swe piękno 
południowego temperamentu opery i malownicze klimaty 
Hiszpanii. Tytuł pochodzi od imienia głównej postaci- 
młodej cyganki, 
pełnej erotyzmu  
i namiętności, 
kobiety świado-
mej i samodziel-
nie decydującej o 
swoim losie, któ-
ry okazał się być 
tragiczny. Rozko-
chuje ona w so-
bie sierżanta 
Don Jose, po 
czym znudzona 
nim rozpoczyna romans z torreadorem Escamillo. Histo-
ria Carmen kończy się śmiercią z rąk jej pierwszej miło-
ści.        (Ł.Błaszczyk) 
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Strzyboga bawi się najlepiej! Udo-
wodniła to 29.11.2017r. podczas 
andrzejkowej dyskoteki. Tańce, kon-
kurencje oraz muzyka świetnie ze 
sobą współgrały. Największym zain-

teresowaniem okazało się przekuwa-
nie serca. Równie zabawne było lo-
sowanie z kubeczków swojej przy-
szłości i wyścigi butów. Według wie-
rzeń ludowych pod koniec zwykłego 
okresu liturgicznego, po ziemi błąka-
ło się wiele dusz. W nocy łączyły one 
świat żywych i zmarłych, dlatego 

wszelkie czary i wróżby stawały się 
jeszcze bardziej popularne. Imprezę 
poprowadzili DJ - andrzeje, czyli              
p. Łukasz Ludwicki i p. Robert Dob-
czyk, którzy mieli swój debiut w tej 
roli. Zdaniem naszej redakcji DJ - 
andrzeje spisali się na medal!                   

                                                              
( M.Skrobisz) 



Autobusem szkolnym 

 20 listopada do przed-

szkola przyjechał teatr la-

lek z przedstawieniem pt.: 

,,Gucio zaczarowany". 

Głównym motywem bajki było ukazanie problemu leni-

stwa i niechęci do nauki. Każdy ma prawo do szczęścia, ale mamy też obowiązki. 

Przedstawienie było fantastyczną lekcją wychowawczą obchodzonego Międzyna-

rodowego Dnia Praw Dziecka. Dzieciaki były zachwycone. (M.Wolniak)                   

Wojewódzki Konkurs Piosenki w Językach Obcych    

      W sobotę, 2 grudnia, już po raz 
13. odbył się Wojewódzki Konkurs 
Piosenki w Językach Obcych, 
wcześniej organizowany przez 
Gimnazjum nr 3   w Skierniewicach, 
a teraz przez Szkołę Podstawową 
nr 2. Setka artystów wystąpiła na 
scenie skierniewickiego Poloneza. 
Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
podstawowych i średnich z całego 
województwa łódzkiego. W sumie 
wykonali 36 piosenek w czterech 
językach: francuskim, niemieckim, 
angielskim i rosyjskim. Najlepsi za-

kończyli występ 
z nagrodami. 
Uczniowie na-
szej szkoły zdo-
byli wyróżnie-
nia    w trzech 
kategoriach . 
Zespół marzył     

o zajęciu któregoś   z czołowych 
miejsc, ale przecież nie zawsze się 
udaje, a wyróżnienie to też powód 
do dumy.  Piosenkę w języku an-

gielskim pod tytułem ,,I Can’t Help 
Myself’’ wykonali: Julia Broczkow-
ska, Klaudia Długosz, Urszula 
Wrzodak, Łucja Błaszczyk, Mikołaj 
Mikulski oraz Natalia Mikulska. Mi-
kołaj i Natalia wystąpili także z utwo 
rem ,Hallelujah’’ Leonarda Cohena. 
Piosenkę ,,Океаны’’ w kategorii 
języka rosyjskiego wykonała Nata-
lia Mikulska. Zespół, już nie mu-
zyczny, ale redakcyjny, składa 
uczestnikom konkursu ogromne 
gratulacje! 

N.Mikulska 
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLAKA 

27 listopada w naszym przedszkolu odbył się dzień z ulu-
bionymi pluszakami. Dzieci zaprezentowały swoje ulubio-
ne , a po wyczerpujących zabawach samodzielnie przygo-
towały podwieczorek w postaci misiów. 

28 listopada przedszko-
laków odwiedziła Pani 
Izabela Długosz. Dzieci 
miały okazję bliżej po-
znać zawód pielęgniar-
ki. Dowiedziały się, jak 
należy dbać o zdrowie. 

30 listopada nadszedł czas na wróżby andrzejkowe       
i poznanie różnych tradycji związanych z tym świętem.  

5 grudnia 2017 r. uczniowie klasy IIa 
i IIb gimnazjum wybrały się na miko-
łajkową wycieczkę do Warszawy. 
Odwiedzili oni Złote Tarasy- najbar-
dziej znane centrum handlowe w 
Polsce. Później wybrali się do Mu-
zeum Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Mieli tam okazję bliżej poznać 

postać jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów w nowocze-
snym i multimedialnym muzeum.  
Na koniec wszyscy udali się do kina 

na film pt. „List do M 3”.  
Wieczorem zadowoleni wrócili bez-
piecznie do szkoły. Wycieczka 
w s z y s t k i m  s i ę  p o d o b a ł a .                         
M.Brocki 

  Mikołajkowa wycieczka  
do Warszawy 



Pierniki i pierniczki -  

słodki smak świątecz-

nej tradycji 

Pierniczki świąteczne, kto ich nie lubi? 
Małe aromatyczne ciasteczka, które tak  
przyjemnie chrupie się przed i w czasie 
Świąt. Piernik jest jednym z najstarszych 
ciast, obecnym w polskiej tradycji od wieków. 
Wywodzi się ze znanych w średniowieczu 
miodowników (wielkich bochenków chleba      
z miodem), które wzbogacono przyprawami 
korzennymi. Stąd też nazwa „piernik”, która 
pochodzi od staropolskiego określe-
nia „pierny”, co oznacza „pieprzny”. Pierniki 
to istne niebo w gębie. Co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości, ale pierniki mają jesz-
cze jedną zaletę. Wykazują liczne walory 
zdrowotne. Dawniej wykorzystywane były 
nawet w medycynie jako środek leczni-
czy pobudzający trawienie. Dodatkowo glu-
koza i fruktoza dostarczają energii dla mózgu 
i mięśni, wzmacniają i odmładzają. Pierniki to 
nieodłączny element świątecznej atmosfe-
ry   i nie może ich zabraknąć w bożonarodzeniowym menu. Pierniczki to także symbol szczęścia i dostatku i dlate-
go  w ramach zajęć kulinarnych klasa III pod opieką p. Wioletty Zagibajło postanowiła upiec te niezwykłe ciastecz-
ka. Powstały prawdziwe piernikowe cuda ( bombki, choinki, renifery, gwiazdki, które trafiły na szkolny kiermasz 
świąteczny.  M.Skrobisz 

Akcja po-
wieści roz-
grywa się 
w wigilię 
B o ż e g o 
Narodze-
nia, a jej 
g ł ó w n a 
bohaterka 
Elka, roz-

pieszczona przez ojca, dziad-
ka i wuja,    w wieku siedem-
nastu lat dochodzi do wnio-
sku, że bynajmniej nie wszy-
scy mężczyźni na świecie da-
rzą ją bezkrytycznym uwielbie-
niem i skłonni są do ulegania 
jej woli. Ten jeden dzień po-

czyni wielkie zmiany w ego-
istycznej osobowości Elki. Czy 
to za sprawą Terpentuli, czy 
Tomcia (wigilijnego Gwiazdo-
ra), czy też rodziny Borejków 
albo innych życzliwych w wigi-
lijny wieczór ludzi, w Elce za-
chodzi zmiana, i to zmiana na 
lepsze. Noelka uzyskała mia-
no Książki Roku 1992 nadane 
przez polską sekcję IBBY oraz 
została przetłumaczona na 
języki: litewski (Kaleduke), 
japoński (Noeruka).  
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 Jeśli myślicie, że Święty Mikołaj ma tylko jedno imię, 
to Was zaskoczę! W każdym kraju Mikołaj inaczej się 
nazywa: Father Christmas lub Saint Nicolaus – Anglia 
Santa Claus – Ameryka 
Santa San – Japonia 
 Died Moroz –Rosja 
 Weinachtsmann – Niemcy 
 Noel Baba – Turcja 
 Pere Noel –Francja 
 Svaty Mikulas – Słowacja 
 Babbo Natale – Hiszpania 
 Nisse – Szwecja  

I co zdziwieni ? Teraz możecie pochwalić się kole-
gom i koleżankom z innej szkoły, że  wiecie wię-
cej !                                                       A.Wrzosek 

 Ile imion ma Mikołaj ? 



Mikołajki są obchodzone 6 grudnia, czyli w imieniny Mi-
kołaja. Pojawienie się tej tradycji związane jest z posta-
cią biskupa Mikołaja z Myry. Zgodnie z tradycją miał on 
być człowiekiem zamożnym, który bezinteresownie dzie-
lił się z potrzebującymi tym, co miał. Jedna z legend gło-
si, że biskup Mikołaj usłyszał kiedyś o trzech siostrach  
z biednej rodziny i podrzucił im w nocy przez komin trzy 
sakiewki ze złotem. Zapewne stąd wzięła się tradycja 

podrzucania prezentów w nocy do buta lub skarpety, 
które – w krajach, gdzie kominki były powszechne – sta-
wiało się lub zawieszało właśnie w pobliżu kominka. 
Również tradycyjny wizerunek Świętego Mikołaja był 
niegdyś inny niż obecnie. Był on pokazywany w stroju 
biskupim, z infułą na głowie i pastorałem  w ręce. Jeśli 
pojawiał się w czasie zabaw mikołajkowych, to zwykle   
w towarzystwie pomocników: aniołka oraz diabełka, któ-
ry smagał zgromadzonych rózgami po nogach, by prze-
strzec, że tylko grzeczni dostaną prezenty, a na nie-
grzecznych czeka rózga. Z czasem aniołka zastąpiła 
śnieżynka, Mikołaj wdział czerwony strój  i założył fabry-
kę, w której elfy i krasnale zajęły się produkcją zabawek.  
 
Pewnie znacie Świętego Mikołaja. 7 grudnia na ostat-
niej godzinie  przyszedł do klasy IV. Przyniósł pre-
zenty i o nikim nie zapomniał. Wszyscy założyli 
czapki i stali się małymi pomocnikami Mikołaja.  
Po rozdaniu prezentów przyszedł czas na ich oglą-
danie i zabawy. To była świetna lekcja. Na zdjęciu 
jesteśmy z naszą wychowawczynią, p.V.Kacprzyk-
Puszcz.  
 

(  K. Podwysocka, kl.IV) 
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Wszyscy jesteśmy Świętymi Mikołajami,  czyli mikołajki w naszej klasie 

 

Najdroższa choinka na świecie koszto-
wała ponad 11 milionów dolarów i zosta-
ła ustawiona w Emiratach Arabskich. 
Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieźć 
dzieciom prezenty, to jego ważące 35 
tys. ton sanie powinny pędzić z prędko-

ścią  1000 km/s, a podczas tej sekundy 
Mikołaj powinien rozdać 800 prezentów. 
Święta Bożego Narodzenia są drugim 
najczęściej obchodzonym świętem na 
świecie. Pierwszym jest Nowy Rok. 
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka 
jest chałwa. W Wielkiej Brytanii  wigilij-
ny posiłek składa się z pieczonego indy-
ka i płonącego puddingu. Londyn jest 
ojczyzną pierwszych kartek z życzenia-

mi. W 1846 r.Jon Horsley z Anglii zapro-
jektował pierwszą kartkę świąteczną      
z napisem ,,Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i szczęśliwego Nowego Ro-
ku". Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz 
tańczą wokół  choinki. W Danii na Wigi-
lię podaje się słodki ryż z cynamonem          

i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym 
daniem jest budyń z ryżem, w którym 
gospodyni ukrywa migdał. Kto go znaj-
dzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, 
która zapewnia szczęście przez cały rok. 

W Austrii po piątej po południu roz-
brzmiewa w oknach mały dzwoneczek. 
To znak, że rozpoczyna się świąteczna 
kolacja. Austria jest też ojczyzną jednej  
z najpiękniejszych kolęd na świecie  
(Cicha noc, święta noc). W Meksyku już 
15 grudnia wiesza się pod sufitem pinia-
tę - gliniane naczynie wypełnione słody-
czami. Pod nią gromadzą się dzieci           
i jedno z nich rozbija kijem. 

 



               Nr 3/2017 Żaczek                                                                                                                                                    6                                                    

MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNA  

15 grudnia w naszej szkole 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

    

Dziękujemy Wam za udział 
w naszych świątecznych 
konkursach: Gdzie ta 
Gwiazdka? i Kartka świą-

teczna z życzeniami w języ-
ku obcym. 
Wpłynęło 19 ozdób świą-
tecznych i 28 kartek ! Naj-
lepsze prace zostaną wyło-
nione w drodze głosowania, 
do którego zaprosiliśmy 
również nauczycieli i rodzi-
ców. O wynikach konkursu 
przeczytacie w następnym 
numerze gazetki. 

SWIĄTECZNE  
KONKURSY 
ZAKOŃCZONE 

Manufaktura świąteczna to rodzinne warsztaty artystyczne, podczas których, przy dźwiękach  kolęd można było  
przygotować wyszukane bożonarodzeniowe ozdoby. Bez względu na wiek i umiejętności, każdy mógł poczuć ma-

gię świąt i wyjść z własnoręcznie wykonanym aniołkiem, choinką z gazety, pingwinkiem z żarówki czy Mikołajem. 

Nie mogło tam również zabraknąć atrakcji dla 

łakomczuchów. Mowa tu oczywiście  o dekoro-

waniu pierniczków, które można było zjeść lub 

zabrać do domu - pierwsza opcja była wybiera-

na dużo częściej. Przy dźwiękach kolęd, her-

bacie i ciastkach powstawały arcydzieła! Tego 

samego dnia rozpoczął się też kiermasz świą-

teczny, na którym można kupić przeróżne 

ozdoby wykonane przez uczniów, a nawet na-

uczycieli naszej szkoły. Pieniądze uzbierane  

w ten sposób będą przeznaczone na sprzęt 

muzyczny, który przyda nam się zarówno pod-

czas przedstawień, jak i dyskotek.  
                                    (Łucja Błaszczyk) 
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 Nowa przewodnicząca SU 
 

 

 

Witaj Aniu,  
na początku 
naszej rozmo-
wy chciała-
bym pogratu-
lować Ci wy-
granych wy-
borów. Zosta-
łaś przewod-
niczącą Sa-

morządu Uczniowskiego, czy ze-
chciałabyś odpowiedzieć nam na 
kilka pytań? 
Dziękuję. Chętnie odpowiem na pyta-
nia. 
Dlaczego zdecydowałaś się kandy-
dować na przewodniczącą Samo-
rządu Szkolnego? 
Miałam pomysły i plany dotyczące  
naszej szkoły i właśnie to zmotywo-

wało mnie do kandydowania w wybo-
rach. 
Co zamierzasz  zatem zmienić        
w szkole? Czy masz już jakiś kon-
kretny plan działania ? 
Nie chciałabym na razie zdradzać 
szczegółów dotyczących moich pla-
nów, ale chciałabym, żeby nasza 
szkoła stała się bardzo dobrze zorga-
nizowaną i rodzinną społecznością.  
Rozumiem, że stawiasz na integra-
cję -  no to może będziemy mieć 
więcej dyskotek, wycieczek?  
A może widzisz to inaczej? 
Dobre pytanie! Właśnie to miałam na 
myśli. 
Jesteś zadowolona z tego, że zo-
stałaś wybrana na przewodniczą-
cą? 
Jestem bardzo zadowolona z tego 
powodu, lecz wiem że to ogromna 
odpowiedzialność no i sporo dodat-
kowej pracy. Chciałaby podziękować 

wszystkim, którzy oddali na mnie 
swój głos i uwierzyli we mnie.   
Uważasz, że poradzisz sobie            
z obowiązkami przewodniczącej? 
Myślę, ze dam radę.  
Jak oceniasz obecny skład Samo-
rządu? 
Jestem z niego bardzo zadowolona. 
Według mnie skład jest idealny. 
 Jaka jest Ania prywatnie?  
 Miła, uczciwa, rzetelna. 
Czy masz jakieś pasje? 
Moją największą pasją jest rysowa-
nie. 
Twój ulubiony kolor? 
Kolory-czarny, biały i czerwony. 
Miło się z Tobą rozmawiało. Trzy-
mamy kciuki za Ciebie jako prze-
wodniczącą szkoły. Dziękuję          
za wywiad!  
 

Z przewodniczącą SU, Anną Bojke, roz-

mawiała  M. Wolniak 

4grudnia 
n a s z ą 
s z k o ł ę 
odwiedził 
m ł o d y 
p o d r ó ż -

nik Jacek Papiński. 
Opowiadał o przygo-
dzie swojego życia. 
Dziesięciomiesięcznej 
wyprawie do Ameryki 
Południowej. Celem 
podróży były góry An-
dy i zdobycie szczytu 
Aconcagua. Gość 
przygotował ciekawą 
prezentację na pod-
stawie prywatnych 
zdjęć. Po obejrzeniu 
materiałów podróżnik 
pokazał, co powinno 
znajdować się w ekwi-
punku badacza. Nasi uczniowie mieli szansę przymierzyć specjalny kask, gogle i plecak. Prawdopodobnie po raz 
pierwszy widzieli prawdziwe raki i czekan. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Mam nadzieję, że Pan Jacek obudził 
pasję do wspinaczki  w niejednym uczniu.                

  A.Polit 

 SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM  
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czyk, Anna Bojke, Klaudia Długosz, Natalia Mikulska, Aleksandra Pąśko, Marta Wolniak, Patrycja Zarańska, Bartosz Bogulewski, Dominik So-
wiński, Jakub Czajka.  Adres e-mail redakcji zaczek.strzyboga@interia.pl  
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   SZKOLNA KRONIKA SPORTOWA 

Tegoroczne zawody sportowe w piłce ręcznej chłopców 
odbyły się 13 listopada  w Godzianowie. Pierwszy mecz 
rozegrany przez naszych uczniów po mimo wielu starań      
i sił nie zakończył się wygraną, choć niewiele brakowało. 
Nerwy i stres związany z przegraną psuły pozytywne spoj-
rzenie na przebieg dalszych rozgrywek. Ostatecznie 
chłopcy ze Strzybogi zajęli IV. m., a przed nimi kolejno 
drużyny z Godzianowa, Głuchowa  i Jeruzala. Dwa dni 
później, 15 listopada również w Godzianowie odbyły się 

zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Pierwszy mecz skoń-
czył się remisem, a w rezultacie przegraną w rzutach kar-
nych jednym punktem. Kolejny przyniósł więcej szczęścia- 
wygrana dwoma punktami! Ostatni także zakończył się 
remisem, ale tym razem  wygraną  w rzutach karnych.      
W efekcie końcowym nasze zawodniczki zajęły II. miejsce 
ratując honor szkoły po przegranej chłopców.   

Unihokej to dyscyplina, w której nasi uczniowie dobrze 
sobie radzą. Pokazali   to na tegorocznych zawodach, któ-
re odbyły się 28 listopada w Bolimowie.  To właśnie tam 
nasze dziewczyny zajęły II miejsce, ogrywając kolejno dru-
żyny z Żelaznej i Głuchowa, a przegrywając tylko z gospo-

darzami. Natomiast chłopcy w swojej kategorii uplasowali 
się na III. miejscu. Gratulujemy!  
Podczas lekcji wychowania fizycznego dziewczęta        
z klas drugich wpadły na pomysł zbudowania tak zwanej 
„piramidy”. Był to bardzo oryginalny, a zarazem ciężki do 

zreal izowania pomysł. 
Dziewczęta oczywiście po-
dołały temu zadaniu dzięki 
wskazówką i pomocy na-
uczyciela p. Roberta Dob-
czyka. Należą im się ogrom-
ne brawa, ponieważ są do-
piero 7. klasą w dziejach 
naszej szkoły, która tego 
dokonała. Oby było ich wię-
cej!       Ł.Błaszczyk 

Nowy rok oznacza nowy 
początek i jest szansą, by 
spróbować jeszcze raz 
na czysto. Pozostaw 
swoje niepowodzenia     
w roku poprzednim, a ten 
rozpocznij z czystą kartą  
i otwartym umysłem. Nie-

zależnie od tego czy Twoim celem na 2018 jest naucze-
nie się nowego języka, utrata wagi, czy poprawa ocen, 
zaczynaj od małych zmian. Rzuć okiem na te inspirujące 
cytaty na nowy rok i nowy początek: Mówisz, że możesz 
– to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. 
Więc sobie wybierz – Mistrz Zen Seung Sahn; Twoje 
życie staje się lepsze nie przez przypadek, ale dzięki 
zmianie– Jim Rohn; Cel jest to marzenie z datą wyko-
nania.- Napoleon Hill . 


