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Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni
wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do
każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką (...): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10-11).

~ Jan Paweł II

Błogosławionych, rodzinnych, radosnych, pełnych miłości i pokoju świąt Bożego
Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy
redakcja „Siedliska”
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Są różne marzenia, te małe i te duże. Czasami zwykły list może sprawić komuś radość,
czasami tak niewiele potrzeba, by wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, przywrócić nadzieję…
I wiarę w to, że nasz los jest ważny, że komuś na nas zależy…
Święta Bożego Narodzenia to taki czas, w którym nikt nie powinien czuć się samotny,
klasa V „a” postanowiła więc napisać i wysłać listy do chorych dzieci, oto mały fotoreportaż.
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MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE!
6 grudnia - dzień wyczekiwany przez większość dzieci na świecie. Każde z nich marzy o
tym, aby się obudzić rano i zobaczyć obok choinki lub swojego łóżka prezent. U nas w szkole
też jest zwyczaj obdarowywania się. Do klas 1-3 przychodzi św. Mikołaj, a w klasach 4-7 oraz w
gimnazjum każdy z uczniów na jeden dzień staje się jego pomocnikiem i obdarowuje
wylosowaną osobę, kolegę lub koleżankę.
Postanowiłyśmy popytać uczniów naszej szkoły o mikołajki. Oto, co usłyszałyśmy:

1.Czy wiecie skąd wzięły się mikołajki?
▪
▪
▪
▪

Mikołaj istniał i rozdawał prezenty,
Rozdawał prezenty biednym ludziom,
Wtedy mam imieniny- (wypowiedź Mikołaja),
Był wielki wybuch i Mikołaj spadł z nieba.

2. Jak się u was obchodzi mikołajki?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jemy razem kolację i śpiewamy kolędy,
Po prostu dostajemy prezenty,
Przychodzi Mikołaj bardzo podobny do wujka,
Zawsze inaczej,
Eee… koło choinki,
Mikołaj mi wkłada prezent pod poduszkę.

3.Jak obchodzicie w klasie mikołajki?
▪
▪
▪
▪

Pani jest bardzo miła,
Dajemy sobie prezenty (Mikołaj ma wolne),
Byliśmy w Bochni,
Fajnie.
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Karolina Ćwierz, Aleksandra Pocztorenko, kl. „6a”
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Błogosławiona Franciszka Siedliska
Urodziła się 12 listopada 1842 roku w Roszkowej Woli koło Nowego Miasta nad Pilicą.
Była córką Adolfa Siedliskiego i Cecylii. Z czasem przeniosła się do miejscowości Żdżary.
Franciszka uczyła się między innymi śpiewu i tańca, ojciec miał nadzieję, że zostanie
muzykiem. Od 1854 roku kapucyn, ks. Leander Lendzian, przygotowywał ją do sakramentów I
Komunii Świętej i Bierzmowania. W roku 1860 z powodu złego stanu zdrowia Franciszki i jej
matki rodzina wyjechała zagranicę.(Nie mogli wrócić
do ojczyzny z powodu powstania styczniowego
1863r). Tam postanowiła ostatecznie poświęcić się
Bogu.
Zakonnicą została dopiero w 1870 roku.
Przyjęła imię zakonne Maria od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza. Wyjechała do Rzymu, w Polsce bowiem,
wobec prześladowań religii przez władze carskie, nie
mogła liczyć na możliwość założenia zakonu.
Do Polski siostrze Marii udało się dotrzeć na początku
lat osiemdziesiątych. Dwa pierwsze domy zakonne założyła w Krakowie, następnie działała we
Lwowie, w Wadowicach i w Częstochowie. Zmarła 21 listopada 1902 roku.
Została beatyfikowana przez Jana Pawła II 23 kwietnia 1989r. Patronuje Polskiej Misji
Katolickiej w Anglii i Walii oraz naszej szkole (dlatego Święto Szkoły obchodzimy 25 listopada,
wtedy
właśnie
przypada
wspomnienie
liturgiczne
Franciszki
Siedliskiej).
Milena Bołd, kl. IV „a”
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Szkoła Podstawowa nr 164, założona w roku 1998, obecnie w niczym nie przypomina
tej, która wtedy debiutowała - jest
świetnie wyposażona, nowoczesna, a
początki były nieco skromniejsze…
O stworzenie placówki, prowadzonej
przez Siostry Nazaretanki, długo
zabiegali rodzice i to dzięki ich
uporowi, determinacji, konsekwencji
i wytrwałości taka placówka powstała.
Nie można pominąć w tym dziele też
roli ówczesnej dyrektor, s. Aleksandry
Król,
która
niejedną
ścieżkę
wydeptała,
wiele
rozmów
przeprowadziła, aby szkoła mogła
istnieć. Początkowo zaczynała ona swój byt od jednej sali, udostępnionej przez władze miasta
w Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej. Dzwonek, najważniejsza rzecz w całej szkole,
wypożyczony został z klasztoru Sióstr Nazaretanek i właśnie on zabrzmiał dumnie pierwszego
września 1998r., kiedy to ksiądz biskup Albin Małysiak poświęcił tę skromną szkołę –
składającą się z jednej klasy i pobłogosławił dwadzieścioro dzieci oraz wszystkich
pracowników. Pierwszą wychowawczynią byłą s. Ewa Ferenc, siostra Inez Kasperczyk
prowadziła zajęcia świetlicowe. Tak wyglądał pierwszy rok szkolny Szkoły Podstawowej
prowadzonej przez siostry. Dzieci uczyły się, bawiły, osiągały sukcesy. Wszystkie te osoby
przyczyniły się do tego , że nowy rok szkolny 1999/2000 uczniowie powitali już w budynku
przy ulicy Wysłouchów 28. Wychowankowie Sióstr Nazaretanek uczyli się w czterech salach na
dolnym poziomie, w jednej z nich była również świetlica. Wielkim wydarzeniem było
powstanie kaplicy w szkole, którą osobiście święcił ksiądz kardynał Franciszek Macharski. I tak
w roku 2008 pojawiło się młodsze rodzeństwo Szkoły Podstawowej nr 164 – Gimnazjum Sióstr
Nazaretanek. Za sterami szkół kolejno zasiadały s. Aleksandra Król, s. Natalia Białek, a obecnie
s. Katarzyna Jakubiec. Zmieniają się dyrektorzy, zmienia się grono, uczniowie przychodzą i
odchodzą, a szkoła trwa…
I niech tak będzie!!!
Aleksandra Pocztorenko, kl. VI „a”
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Ciekawostki o dawnych szkołach
▪
▪
▪
▪
▪

Wobec uczniów stosowano kary
cielesne (np. bicie linijką),
W czasach zaborów uczniowie nie mogli
mówić w języku polskim,
Do szkoły chodzono również w soboty,
W czasach komunistycznych patronem
szkoły nie mógł być duchowny,
Nauczyciele nie szanowali leworęcznych
uczniów (często zmuszano ich do
pisania prawą ręką).

Karolina Ćwierz, kl. 6 „a”

Wypowiedzi uczniów o szkole i na jej temat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Szkoła jest bardzo ciekawa.
Uwielbiam naszą szkołę.
Kochamy naszych Nauczycieli.
Nowe ściany są ładne.
Jest za dużo obowiązków.
W naszej szkole są świetne warunki
do nauki.
Szkoła jest bardzo ciekawa.
Uwielbiam naszą szkołę!
Kochamy naszych nauczycieli.
Nowe ściany nam pasują.
Jest za dużo obowiązków.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

W naszej szkole są świetne
warunki.
Jest za dużo prac domowych.
Za wcześnie zaczynają się lekcje.
Niektórzy nauczyciele są bardzo
wymagający.
Czasami nam się podoba, a
czasami nie.
Jakby nie było prac domowych,
byłoby lepiej.
Szkoła jest super.

Informacje zebrały: Emilia Palmi i Maria Miśniakiewicz, kl. VI „a”
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Wywiad z jednym z uczniów naszej szkoły:
-

Dzień dobry.
Cześć.
Co sądzisz o naszej szkole?
Sądzę, że w naszej szkole wszystko jest w najlepszym porządku. Najbardziej podoba
mi się poziom nauczania.
Bardzo się cieszę, że tak się wyrażasz na temat naszej szkoły. Do widzenia.
Do widzenia.
Wywiad przeprowadził oraz informacje zebrał Mikołaj Ługowski, kl. VI „a”

Klasa 4

No, nauczyciele są świetni, chociaż jest duża zmiana między trzecią klasą, to
lubię czwartą klasę i jeszcze obiady są za duże.

Klasa 5

No fajna i są fajni nauczyciele, ale ściany są chropowate.
Lubię szkołę po prostu.

Klasa 6
Sądzę, że w naszej szkole jest wysoki poziom nauczania.
Myślę, że w naszej szkole są mili nauczyciele.

Klasa 7

Szkoła bardzo fajna, uczy nas wielu rzeczy, które przydadzą nam się w
przyszłości.
Nasza szkoła jest fajna, dlatego że jest mała, przytulna.
Nasza szkoła jest bardzo dobra. Rozwija nasze zainteresowania.
Informacje zebrała Milena Bołd, kl. IV „a”
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Najpopularniejsze imiona uczniów naszej szkoły to:

JAKUB 26

MARIA 15

ZOFIA 15

MICHAŁ 18

Najrzadsze imiona w naszej szkole:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adrian
Anna Maria
Eryk
Jerzy
Konstancja
Leon
Pola
Aleks
Antonia
Fabian
Jędrzej
Kornel

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leszek
Przemek
Alina
Borys
Ida
Judyta
Kornelia
Lidia
Radosław
Andrzej
Damian
Iga

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Julian
Krystyna
Luiza
Robert
Aneta
Eliza
Jacek
Kamila
Lena
Mariola
Mieszko
Monika

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nadia
Natan
Nicole
Oskar
Patryk
Sergiusz
Seweryn
Tadeusz
Teresa
Tymon
Xawery

Aleksandra Pocztorenko, kl. VI „a”
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Z okazji Święta
Szkoły i Dnia Nauczyciela

Drodzy Nauczyciele!
Życzymy wiele
radości,
cierpliwości,
serca do pracy
i satysfakcji z jej efektów.
Doceniamy
przez cały rok, nie tylko
W DZIEŃ NAUCZYCIELA
Emilia Palmi i Mikołaj Ługowski, kl. VI „a”
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W tym numerze rozpoczynamy cykl krótkich wywiadów, które
przeprowadzać będziemy z nauczycielami naszej szkoły. Chcemy przybliżyć ich
sylwetki Wam, Drodzy Czytelnicy. Zapraszamy do lektury!

Wywiad z Panią Agnieszką Poraszką – Światak,
nauczycielką historii i wychowawcą kl. VI „a”
- Dzień dobry.
- Witam serdecznie.
- Czy moglibyśmy przeprowadzić z Panią krótki wywiad?
- Tak, oczywiście.
- Dlaczego została Pani historyczką?
- Dlatego, że kocham historię.
- Jaki jest Pani ulubiony kolor?
- Niebieski oraz czerwony.
- Czy lubi Pani oglądać filmy, a jeśli tak to jakie?
- Bardzo lubię oglądać filmy i dużo ich oglądam.
Najbardziej lubię science - fiction i filmy akcji.
- Jakie jest Pani ulubione danie?
- Uwielbiam pizzę.
- Czy była Pani kiedyś na wagarach?
- Hmmm… (znaczące kiwnięcie głową)
- Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej?
- Historię, język polski, fizykę i chemię.
- Jaką postać historyczna ceni Pani najbardziej?
- Myślę, że Rotmistrza Pileckiego. (Żołnierz
podziemia, organizator ruchu oporu w Auschwitz).
- Co w pracy nauczyciela lubi Pani najbardziej?
- Najbardziej lubię pracę z dziećmi i bardzo się cieszę, gdy im dobrze idzie.
- Dziękuje bardzo za wywiad. Miłego dnia, do widzenia.
- Wzajemnie, do widzenia.
Wywiad przeprowadzili: Emilia Palmi, Aleksandra Pocztorenko, Mikołaj Ługowski, Klasa VI „a”

13

Siedlisko 2/2017

Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych to uroczystość kościelna, która obchodzona jest 1
listopada. Jest to dzień wolny od pracy. Po Mszy Świętej idzie się na cmentarz,
aby wspomnieć zmarłych, zapalić znicz. Święto to często mylone jest z Dniem
Zadusznym (2.11).
W telewizji wspomina się
osoby znane i te, które
walczyły o Polskę.

Znicz daje światło,
a światło to znak drogi.
Dlatego zapalenie znicza
sugeruje dalszą drogę do
nieba po śmierci. To jest
również znak,
że pamiętamy o naszych
bliskich, którzy już odeszli.
Karolina Ćwierz , kl. 6 „a”
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„Książki zmieniają nas, my zmieniajmy świat!”
Wraz z początkiem października rozpoczęliśmy miesiąc bibliotek, który,
jak sama nazwa wskazuje, trwał aż do listopada. Każdy z 4 tygodni miał inny
temat.
Tydzień I (2.10. - 6.10.) odbył się pod hasłem: "Baczność- ludzie są źli!"
Klasy I - IV obejrzały film oraz usłyszały fragmenty książek na temat trudnego
życia ich rówieśników podczas wojny. Uczniów klas V- III gimnazjum odwiedził
nasz bibliotekarz, pan Piotr Figura, który przedstawił prezentację multimedialną
na ten temat.
Tydzień II (9.10. - 13.10.) minął pod hasłem: "Spocznij - ludzie są dobrzy!"
Ten tydzień rozpoczął się wystawą książek o "dobrych ludziach" - działaczach na
rzecz pokoju na świecie. Zaś na korytarzach zostały powieszone gazetki ścienne
poświęcone tym osobom. Odbyło się także Dyktando Niepodległościowe (mamy
trzech finalistów w szkole podstawowej i jednego w gimnazjum. Gratulacje!)W
ramach hasła tego tygodnia, w czwartek 26.10. zorganizowane zostało spotkanie
z przedstawicielami organizacji "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Uczniowie klas
7 oraz gimnazjum usłyszeli o współczesnych prześladowaniach chrześcijan i
sposobach pomagania im.
Tydzień III (16.10. - 20.10.) przebiegał pod hasłem: "Apel o pokój".
Klasy I -IV wzięły udział w konkursie plastycznym na plakat, będący apelem o
pokój. Uczniów klas V -VI zaproszeni zostali do udziału w konkursie literackim i
poetyckim: "Apel o pokój" oraz "Nigdy więcej wojny!"
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Tydzień IV (23.10. - 27.10) odbył się pod hasłem: "Biblioteka - dobre miejsce dla
człowieka".
23 października Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
Uczniowie klas I -IV narysowali laurki dla biblioteki lub drogowskazy, które
ukazują najkrótszą drogę do biblioteki szkolnej. Klasy V – VII oraz gimnazjum
zaproszono do wzięcia udziału w konkursie literackim "Szkolne drzewo recenzji"
oraz fotograficznym "Sleeveface, czyli ubierz się w ciekawą książkę" (w tym
ostatnim konkursie należało przebrać się za dowolną postać literacką i do zdjęcia
dołączyć książkę).
Myślę, że warto zastanowić się, czy nie zacząć częściej odwiedzać szkolnej
biblioteki… W końcu to dobre miejsce dla człowieka!
Konstancja Kozińska, kl. 7 „a”

16

Siedlisko 2/2017

Nigdy więcej wojny w dzisiejszym świecie,
Woła z oddali, głośno małe dziecię.
Koniec niewinnie przelanej krwi,
Nikt już sobie z nas nie zadrwi.
Wojna to nie jest sprawa dla dzieci,
Traktowanych przez wrogów jak śmieci.
Z zimną krwią ustawianych obok siebie,
Wiedzących, że za chwilę będą w Niebie.
Rozstrzelanych bez żadnych skrupułów,
Rozkaz i już gwałtowna śmierć tłumów.
Poranny huk wystrzału dział,
Każdy się tego bardzo bał.
Śmierć poniosło wielu dobrych ludzi,
Tych liczb doliczyć każdy się trudzi.
Ginęły babki, dziadki, matki, dzieci, żołnierze,
Miejmy nadzieje, że wojny już nikt nie wybierze.
Młodzi dzielnie walczyli,
Wolną Polskę odkryli.
Krwawy orzeł zmienił swą barwę,
Biel jest już z nami na prawdę.
Nigdy więcej wojny w dzisiejszym świecie,
Życie i pokój - najważniejsze są przecie.
Niech wolność i pokój będą trwały,
Setki nie będą już umierały.
Barbara Malinowska, III „a” gimnazjum
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„O przyjacielu”

„O przyjacielu”
O przyjacielu, jesteś dla mnie jak
skarb
jak tęcza wielu barw.
Kiedy jestem w tarapatach,
pomożesz mi nawet,
gdy jesteś w Karpatach.

Przyjaciel prawdziwy,
Zawsze Ci pomoże,
Gdy będziesz czuł się gorzej.
O każdej porze dnia i nocy
Możesz oczekiwać od niego pomocy
Maria Zemła VI „a”

,,O Przyjacielu”
Przyjacielu mój kochany,
Czemu ciągle się spieramy?
Uszy swoje pragnę mieć,
Bo mi odpadną,
Jak nie przestaniesz się w nie drzeć!

Zuzanna Załazińska, VI „a”

„O palaczach”
Nie pal papierosa.
Nie psuj sobie nosa.
Oszczędź sobie pieniędzy.
A nie doznasz nędzy.

Oliwia Ćwierz, VI „a”

,,O obiadach”
Bardzo lubię niedzielne obiady,
Nie dla kotleta
Lecz dla czekolady.

Tymoteusz Pogorzelski, VI „a”

„O biedronce”
Patrząc na biedronkę
stu procentową pewność mamy,
że jest kropka w kropkę
podobna do mamy.

Eliza Jarecka, kl. VI „a”

,,Obowiązki domowe”
W domu dużo jest roboty,
Wylewamy siódme poty,
Bo jest brudno od soboty,
Już w ruch poszły miotły, szczoty.
Jeśli bardzo się sprężymy
Szybko czystość zapewnimy.
Wszyscy sobie pomagamy
Bowiem wspólnie radę damy.
Kubeł, szczota, ciepła woda,
domowi urody doda.
Szczęśliwi tu będą wszyscy
Kiedy będzie nasz dom czysty.

Aleksandra Pocztorenko, VI „a”

,,O palaczach”
Palacze palą papierosy
i dym im leci przez ich nosy.
Człowieku, dlaczego ty palisz
i na dodatek się tym chwalisz.
Ania Brańka, VI „a”

„O Palaczach”
Pali i pali, zionie dymem.
Człowieku, nie bądź kominem.
Krzysztof Sośnicki, VI „a”

Jakub Godula, Jan Ciężkowski, gimnazjum
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„O Palaczach”
Palacze nałogowi strasznie są
nerwowi.
Wciąż pytają, czy mogą zapalić?
I zupełnie nie czują, że się strasznie
trują,
a także wszystko wokół.

,,Na aktora”
Naśladuje jak mało kto,
Potrafi udać każdego.
Twarzy cudzych ma aż milion,
Głosów wyda cały milion,
Lecz mnie wcale nie skopiuje,
Bo ja minką wojuję.

Julia Gąsiorowska, VI „a”

„O palaczach”
Palić papierosy jest
Bardzo niezdrowo,
Wiem na ten temat
To i owo. Niszczą Ci
Zdrowie i bardzo śmierdzą,
A na dodatek w nędzę
Cię wpędzą.

Robert Czmich, VI „a”

„O przyjaźni”
Były dwie przyjaciółki,
lubiły się bardzo,
lecz razu pewnego,
licho tam wlazło.
Gmerało, szperało,
przyjaźń zepsuć chciało.
I co?
I nic nie wskórało!
Bo prawdziwa przyjaźń wszystko
wytrzyma.

***

Emilia Palmi, VI „a”

„Niebieska miłość”
Niebieska miłość to naprawdę
świetna rzecz,
Wystarczy tylko czegoś bardzo
mocno chcieć.
Rozum i dusza najważniejsze są,
Więc kieruj się kolego duszą swą.
Zastanów się zanim zrobisz krok,
Bo może czekać cię wielki mrok.
Posłuchaj rad swojego rozumu,
Zaufaj wyróżnisz się z tłumu.
Nie wszystko to uczucia i ciało,
Bo w tym, by czegoś brakowało.
Rozum i dusza to podstawy dwie,
Bez których gwiazda rozpada nam
się.
Na drodze do skarbu spotkasz je,
Zabierz ze sobą w drogę te,
Które fundamentami są,
Ułatwią drogę życia twą.

Maria Miśniakiewicz, VI „a”

Rysunek: Klaudia Konieczna, kl. V „a”

„O Książce”
Kiedyś na kartkach papieru pisana,
Dzisiaj w czytelniach też
umieszczana,
Lecz zawsze wiele emocji wzbudza
i czytelnika do myślenia pobudza.
Michał Zapiór, VI „a”

Basia Malinowska, III „a” gimnazjum
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Jestem nauczycielką: bardzo lubię pracować i bawić się z dziećmi.
Jestem weterynarzem: kocham zwierzęta i często im pomagam.
Jestem hokeistką: unikam tych, którzy mają złe zamiary.
Jestem milionerką: posiadam mnóstwo szczerości i współczucia. Moim
bogactwem jest rodzina, przyjaciele i zwierzęta.
Jestem alpinistką: powoli, lecz pewnie docieram do celu.
Jestem osobą przyjacielską, cenię w ludziach sympatię i jak się do mnie odnoszą.
Mam w sobie również dużo miłości i zaufania, którymi obdarzam innych. Umiem
grać na pianinie i bardzo lubię śpiewać, rozgrywać mecze piłki nożnej oraz
ręcznej. Uwielbiam uczęszczać na kółko teatralne.
Myślę, że jestem po prostu sobą i to jest we mnie wyjątkowe. To wyróżnia
każdego człowieka. Wszyscy są inni, mają różne cechy i wygląd, lecz każdy jest
piękny!
Emilia Palmi, VI „a”

Jestem sędzią, oceniam innych sprawiedliwie, a nie pochopnie.
Jestem detektywem, szukam tajemnic życia.
Jestem maratończykiem, dążę wytrwale do celu,
Nie poddaję się.
Jestem bankierem, inni darzą mnie zaufaniem.
A najważniejsze - jestem sobą, po prostu sobą.
Aleksandra Pocztorenko, VI „a”

Jestem przedszkolanką. Bardzo lubię zajmować się dziećmi i mam z nimi dobry
kontakt.
Jestem piosenkarką. Za pomocą śpiewu mogę wyrażać swoje emocje.
Jestem weterynarzem. Uwielbiam zwierzęta i z chęcią im pomagam.
Jestem tancerką. Wcielanie się w różne postacie na scenie sprawia mi wielką
przyjemność.
Maria Zemła, VI „a”
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Jestem sportowcem: żeby coś osiągnąć, muszę od siebie wymagać.
Jestem podróżnikiem: co dzień odkrywam nowy świat w głębi mojej duszy.
Jestem narciarzem: każdy skręt, który wykonam, jest dokładnie przemyślany.
Jestem inna: każdego dnia mówię, że bycie sobą jest najpiękniejsze, a nie bycie
taką jak inni.
A najważniejsze, jestem kim tylko chcę!
Maria Miśniakiewicz, kl. VI „a”

Jestem hokeistą: unikam tych, którzy chcą mi zablokować drogę do wygranej.
Jestem maratończykiem: nigdy nie poddaję się, zawsze daję z siebie wszystko i
jestem gotowa na wszystko, co ma przyjść w moją stronę.
Jestem milionerem: posiadam dużo radości i miłości od rodziny i przyjaciół.
Jestem sędzią: nie skarzę się na innych, gdy nie znam całej historii.
A najważniejsze - jestem sobą!!

Nicole Jączek, kl. VI „a”

Jestem lekarką: pomagam tym, którzy zgłoszą się do mnie po radę.
Jestem alpinistką: powoli wspinam się na szczyt.
Jestem milionerką: moim bogactwem jest wiedza, mądrość, doświadczenie.
Jestem hokeistką: unikam tych, którzy chcą mnie zablokować.
Jestem maratończykiem: zawsze idę do celu.
Jestem naukowcem: codziennie dokonuję ważnych obserwacji.
Jestem adwokatem: staję w obronie słabszych.
Jestem sportowcem: codziennie staram się osiągać lepsze wyniki.
Jestem bankierem: miłe słowa zamieniam na uśmiechy i jestem z tego dumna.
Dominika Pytlowana, kl. VI„a”
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Niektóre z tych słów piszemy/mówimy codziennie, ale
czy na pewno wiemy, co oznaczają?
Kujon (kujonka)-potocznie «o uczniu lub uczennicy uczących się pilnie, ale bez
zrozumienia, na pamięć»
Lizus – pogardliwie «osoba schlebiająca komuś wyżej postawionemu dla
pozyskania jego względów»
XD - emotikon używany głównie przez młodzież, wyraża zdziwienie, podziw,
rozbawienie jakąś sytuacją, bądź ‘umieranie’ ze śmiechu. (Tegoroczne
Młodzieżowe Słowo Roku)
LOL (Laugh Out Loud)- śmiać się głośno.
YOLO (YouOnly Live Once) – raz się żyje/żyje się tylko raz
Sztos – super, świetnie
Git – dobrze, spoko
XOXO – buziaki i uściski (x – uścisk, o – buziak)
Mały piątek – czwartek
Wyższa matematyka…- ironiczne/złośliwe powiedzenie, oznaczające tyle co:
„nigdy tego nie zrozumiesz”. Czasem jest używane, gdy się pomylimy.
To określenie nie odnosi się tylko do matematyki.
Dwudzionek- weekend
Urszula Wójtowicz, kl. 7 „a”
(Słownik języka polskiego PWN, Miejski Słownik Slangu)
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Kawały o potworach:
Światowy bestseler "Autobiografia Yeti"
Rozdział 1
Yrrgggh...yrrgggh...yrrgggh...yrrgggh...
Rozdział 2
Yrrgggh...yrrgggh...yrrgggh...yrrgggh...

Czemu mumia nie chodzi do szkoły?
Bo boi się rozwijać!

Dracula: Wyprowadzam się z Rumunii.
Potwór z Loch Ness: Do Szkocji?
Dracula: Nie!
Frankenstein: Do Szwajcarii?
Dracula: Nie!
Mumia: Do Egiptu?
Dracula: Nie!! Do Krakowa, tam mieszka Smok Wawelski. On to musi być
straszny, skoro żaby się go boją!

23

Siedlisko 2/2017
Szkoła jest jak telewizor:
matematyka - Geniusz
fizyka - E=mc
przyroda - Discovery channel
nowy w klasie - ET
niezapowiedziana kartkówka - Wejście smoka
WF - Eurosport
ostatnia ławka - Róbta co chceta
ktoś z 6 - Mam talent
historia - Największe odkrycia XIX wieku
klasówka - Wyspa przetrwania
Jeremi Rusin kl. IV „a”

Miś otworzył sklep wielobranżowy. Można w nim znaleźć wszystko czego dusza
zapragnie (towar oczywiście pierwszej jakości). Pewnego razu do sklepu
przychodzi zajączek i pyta:
- Czy są zgnite marchewki?
Na to miś:
- W tym sklepie jest tylko świeży towar, nie ma nic starego, ani zgniłego.
Zając poszedł. Jednak następnego dnia przychodzi znów i pyta:
- Czy są zgnite marchewki?
Mis się zdenerwował i wyrzucił zajączka ze sklepu. Jednak myśli sobie: "ten zając
nie da mi spokoju dopóki nie załatwię mu tych marchewek".
Następnego dnia zając znów przychodzi i pyta:
- Czy są zgnite marchewki?
Na to miś:
- Wiesz zająć to w zasadzie jest porządny sklep i nie ma tu zgnitych marchewek,
ale specjalnie dla ciebie załatwiłem kilka. Tak, są zgnite marchewki.
A zajączek na to wyjmuje legitymacje i mówi :
- Kontrola, Sanepid.
Aniela Ludomirska, kl. V „a”
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czyli przepis na pierniczki
Składniki:
150g masła
250g naturalnego miodu
300g cukru
3 jajka
2 łyżeczki cynamonu
po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru,
kardamonu
1 łyżeczka sody
▪ około 770-820g mąki pszennej (można użyć tortowej)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać,
mieszając, aż składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; nie
gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. Mąkę 770g wymieszać z sodą i
dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść ciasto rękoma. Jeśli ciasto
będzie za bardzo klejące, proszę dodać jeszcze trochę mąki. Ciasto rozwałkować,
posypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-5mm. Następnie
foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Proszę zachować między pierniczkami odstępy, ponieważ bardzo
rosną. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14
minut w temperaturze 170˚C, włączyć termoobieg. Po wyjęciu z piekarnika
odstawić do ostygnięcia. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki
przechowywać w szczelnym opakowaniu(puszce) najlepiej przez około 2-3
tygodnie. Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce, zrobią się
całkiem miękkie.
Przygotowała: Milena Bołd, kl. IV „a”
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Do świąt zostało już niewiele czasu. Wiadomo, że każdy z niecierpliwością czeka na
Boże Narodzenie. Od początku grudnia w galeriach jest tłok, otaczają nas świąteczne
dekoracje. Każdy myśli o prezentach dla bliskich, a dzieci cieszą się z mikołajek i podarunków.
W tym roku Boże Narodzenie przypada w poniedziałek, oczywiście 25 grudnia.
Świętowanie zaczynamy już 24 grudnia - w Wigilię. Oto lista tradycyjnych potraw wigilijnych:


Zupa grzybowa lub barszcz,



Kapusta

z

grzybami

lub

kapusta

z grochem,


Pierogi z kapustą i grzybami,



Ryba po grecku,



Śledź na różne sposoby,



Makowiec,



Kluski z makiem,




Kutia,
Kompot z suszu.

Skąd
się
wziął
obchodzenia świąt?

zwyczaj

Prawie wszystkie aspekty bożenarodzeniowych obrzędów mają swoje źródło w religii i
zwyczajach starożytnego Cesarstwa Rzymskiego. Wiadomo nam także, że Chrystus urodził się
wczesna jesienią, jednak wielu ludzi wierzy, że Jego narodziny przypadają na wczesną zimę –
25 grudnia!
„Zwyczajem Żydów było, aby wypędzać owce na pustynię w okresie Paschy (wczesną
wiosną), a sprowadzać je z powrotem, z nastaniem pierwszych deszczów. „Pierwsze deszcze”
zaczynały się z początkiem lub w połowie jesieni.” Kontynuując ten sam cytat, czytamy
dalej: „W czasie, gdy owce przebywały na pustyni, pasterze pilnowali je dzień i noc. Jako, że…
pierwszy deszcz zaczynał padać w miesiącu „March-esvan” (który przypada u nas po części na
październik i listopad), wiemy, że owce przebywały na pustyni przez okres całego lata. Z uwagi
na fakt, że pasterze nie spędzili jeszcze owiec do domu, przypuszczalnie październik jeszcze się
nie rozpoczął, co w konsekwencji zezwala na twierdzenie, że nasz Pan nie urodził się 25
grudnia, kiedy na polach nie ma już pasących się owiec. Nie mógł On również narodzić się
później niż we wrześniu, gdyż stada pasły się na polach w nocy. Na tej podstawie „szopka” w
grudniu nie powinna mieć miejsca. Wypas owiec na polach w nocy, jest faktem
chronologicznym…
Konstancja Kozińska, VII „a”
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