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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy  

wszystkim naszym Uczniom, ich Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom 
Administracji i Obsługi  

wszystkiego co najpiękniejsze w tym szczególnym czasie!  

Przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu,  

pogody ducha oraz powodzenia w Nowym 2023 Roku!   

Pragniemy życzyć, aby te Święta były wyjątkowe i spędzone w cudownym 
gronie najbliższych.  

 

       Rafał Nowak                                                                        Anna Pisera         
– Dyrektor Szkoły                                                          – Wicedyrektor Szkoły                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 „Wszyscy, wszystkim  

ślą życzenia…” 

 

Słowa tej piosenki inspirują nas do składania sobie wzajemnie życzeń. Aby podtrzymać 
tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie pragniemy opublikować nasze życzenia  

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 
W tym wyjątkowym czasie pragniemy złożyć serdeczne życzenia naszym kolegom  

i koleżankom, absolwentom, Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. 
Życzymy zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie 
najbliższych, optymizmu i pogody ducha, nabrania dystansu do tego co wokół, pięknych 
wspomnień, wszelkich sukcesów, spełnienia marzeń oraz wielu miłych i  niezapomnianych 
chwil w Nowym Roku! 
                                                                                                                Samorząd Uczniowski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę panu Dyrektorowi, nauczycielom, 
pracownikom oraz wszystkim uczniom naszej szkoły  pięknej, kolorowej choinki, wielu 
cudownych prezentów, a przede wszystkim ciepła rodzinnego. 

Zuzanna Karolak, klasa VIa      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W tegoroczne święta Bożego Narodzenia chciałabym życzyć Wam dużo zdrowia, 
radości, bogatego Mikołaja oraz czasu mile  spędzonego z bliskimi. 

Julia Barylska, klasa VIIIa      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pełnych miłości, prezentów, rodzinnego ciepła, zdrowych i szczęśliwych świąt 
Bożego Narodzenia!  

Malwina Turek, klasa VIIIa      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczycielom dużo radości z wy-
konywania pracy, wytrwałości, samych wzorowych uczniów i wszelkich sukcesów zarówno 
zawodowych, jak i osobistych. Niech los Państwu sprzyja w tej niełatwej pracy i niech 
uśmiech nie znika z Państwa twarzy! 

Karina Browarska, klasa VIIa    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drodzy uczniowie, Szanowni nauczyciele oraz pracownicy szkoły! 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda 
chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyśl-
nością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!  

Filip Biernaciak, klasa VIIa   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  Imieniny świętego Mikołaja,  

czyli MIKOŁAJKI   
   w naszej szkole 

 
6 grudnia obchodzimy dzień Świętego Mikołaja, czyli popularne Mikołajki. Ponieważ 

do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Modlnej uczęszczają same grzeczne 
dzieci, św. Mikołaj nigdy o nich nie zapomina! Nasze przedszkolaki przez cały rok bardzo się 
starały i ochoczo brały udział we wszystkich zajęciach w przedszkolu. Za cały rok ciężkiej 
pracy właśnie w Mikołajki zyskały możliwość aby chwilkę porozmawiać z sympatycznym 
przybyszem z dalekiej Laponii. Dzieci z podekscytowaniem wyczekiwały św. Mikołaja 
nasłuchując odgłosów dzwonków sań. Wreszcie gdy pojawił się z wielkim workiem prezentów 
nasi podopieczni aż wstrzymali oddech z wrażenia. Przedszkolaki ochoczo przywitały gościa, 
który zajął specjalnie przygotowane dla niego miejsce. Mikołaj dla każdej z grup 
przedszkolnych przyniósł wspaniałe prezenty! Gość odwiedził również uczniów z klas I–III, 
którym przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozdał odblaski, aby były zawsze 
bezpieczne na drodze! Wszystkie dzieci serdecznie podziękowały Mikołajowi za przybycie i 
prezenty śpiewając głośno piosenki oraz recytując świąteczne wierszyki. Wraz z wizytą św. 
Mikołaja do Szkoły Podstawowej w Modlnej zawitała wyjątkowa, świąteczna atmosfera. 

 
         

 
Rafał Nowak – dyrektor Szkoły 



Boże Narodzenie w czasach PRL’u 
 

Komuniści dobrze wiedzieli, że z obchodami Bożego Narodzenia 
nie ma sensu walczyć. Władze PRL starały się jednak, aby Boże Narodzenie mak-
symalnie zbagatelizować. Święta Bożego narodzenia nawet w czasach tak cięż-
kich były czasem wyjątkowym.  

Zakupy przedświąteczne planowano ze sporym wyprzedzeniem. Przez cały 
rok, często zdarzało się kupić coś co w danym momencie nie było potrzebne, ale 
przydało się później. Podobnie było przed świętami zwłaszcza, gdy w sklepach 
pojawiały się produkty, których w ciągu roku wcale nie było.Najbardziej wycze-
kiwane były karpie oraz cytrusy. Pomarańcze do dziś uważane są za symbol pee-
relowskiego Bożego Narodzenia. Tuż przed świętami władze PRL’u budowały 
atmosferę satysfakcji i sukcesu, zapewniając, że każdy zje upragnioną pomarań-
czę. Zwyczaj obdarowywania się prezentami nadal był widoczny, natomiast oko-
liczności sprawiały, ze prezenty były znacznie skromniejsze. W szkołach dzieci 
dostawały m.in. pomarańcze lub czekoladę. W domach swoim bliskim dawało się 
zazwyczaj książki, kosmetyki czy tekstylia. Święta w czasach PRL’u choć pod 
wieloma względami trudne i nieidealne, większą część osób wspomina z nostalgią 
i uśmiechem na twarzy. Pokazuje to jak ludzie potrafią sobie poradzić i odnaleźć 
się w niedogodnych okolicznościach.   

Inka Malewicka, klasa VIIIb 



NIE TYLKO BOŻE NARODZENIE… 
czyli grudniowe święta na świecie o 

których mogliście nie wiedzieć 
Pancha Ganapati – Indie 

Pomiędzy 21 a 25 grudnia w Indiach obchodzona jest ceremonia Pancha Ganapati. To 
względnie nowe hinduskie święto organizowane jest dla upamiętnienia Ganeśy, patrona sztuki 
i strażnika kultury. Co ciekawe, festiwal powstał w 1985 roku jako hinduska alternatywa świąt 
Bożego Narodzenia. Podczas tych pięciu dni rodziny skupiają się na duchowej dyscyplinie 
zwanej sadhana. 

W salonie domostwa organizowana jest prowizoryczna świątynia wypełniona 
ozdobami. Na środku stawia się figurkę lub wizerunek Ganeshy, którą dzieci dekorują każdego 
dnia różnymi kolorami symbolizującymi pięć sił saktis. Każdego dnia przygotowywana jest 
taca pełna słodyczy, owoców i kadzidła, która po błogosławieństwie dzielona jest pomiędzy 
świętujących. 

Również każdego dnia rozdawane są drobne prezenty dzieciom, które otwierają je 
dopiero w piąty dzień. Świąteczne kartki tworzone przez dzieci są inspirowane hinduską kulturą 
i nauką, zawierają wersy ze starych ksiąg Wed. 

Dzień Świętej Łucji – Szwecja 
13 grudnia w Szwecji wspominana jest św. Łucja z Syrakuz. W przeszłości, jeśli 

wierzyć legendom, był to najkrótszy dzień w roku, w którym nawet zwierzęta przemawiały 
ludzkim głosem. Z okazji Święta Światła, którego patronką jest św. Łucja, w całym kraju 
odbywają się orszaki. Przewodniczy im dziewczynka w wianku z płonącymi świecami na wzór 
świętej. Pozostałe dzieci przebrane są w długie, białe suknie. Na głowach mają wianki, a w 
rękach świece. Ten zwyczaj dotarł do Szwecji z Niemiec.  Nieodłącznym elementem tego 
święta jest czerwone grzane wino (Glögg) i kawa. Nie sposób zapomnieć również o 
smakowitych pierniczkach oraz ciastkach z rodzynkami i szafranem (Lussekatter). Święta 
Łucja z Syrakuz była męczennicą, która oddała swoje życie w imię wiary. Zmarła 13 grudnia 
304 roku.                                                                                                                             

Yalda – Iran 
W noc przesilenia zimowego, czyli 21 albo 22 grudnia, w większości irańskich domów 

hucznie obchodzona jest Noc Yalda. To czas wspólnego biesiadowania w gronie przyjaciół i 
najbliższych. Gospodarzami przyjęcia są najczęściej najstarsi członkowie rodziny, którzy dla 
pozostałych domowników przygotowują masę smakołyków. Na stole znajdziemy m.in. 
słodkości, orzechy, suszone owoce, granaty czy arbuzy. Zaproszeni goście chętnie oddają się 
zabawie, słuchają muzyki oraz czytają wiersze – przeważnie autorstwa XIV-wiecznego poety, 
Hafiza.  

Organizowane z okazji końca jesieni i początku zimy święto cieszy się także sporą 
popularnością w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Azerbejdżanie i Armenii. 

Kwanzaa, czyli święto kultury afrykańskiej 

Kwanzaa to coroczne święto kultury afrykańskiej, obchodzone od 26 grudnia do  
1 stycznia. W latach 60. XX wieku stworzył je aktywista ruchu Black Power – Maulana 



Karenga. Jego inspiracją były tradycje dożynek w różnych miejscach Afryki, a w szczególności 
festiwale „pierwszych owoców”. Kwanzaa miała być alternatywą dla świąt Bożego 
Narodzenia, obchodzonych przez białą ludność USA. Rodziny świętujące Kwanzę 
przyozdabiają domy w związane z afrykańską kulturą przedmioty, dekoracje, a przede 
wszystkim owoce. Zakładają również tradycyjne stroje. Wspólnie ucztują, śpiewają, tańczą i 
czytają poezję. Zapalają także siedmioramienny świecznik z czerwonymi, zielonymi i czarnymi 
świecami. Ma on symbolizować siedem wartości, które są przez nich wyznawane. 

Filipiny – Wesołe i rozświetlone święta 
Wiele osób nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez kolorowych lampek. 

Filipińczycy przenieśli ten zwyczaj na wyższy poziom. Od lat w w sobotę poprzedzającą 
Wigilię w mieście San Fernando (nazywanym świąteczną stolicą Filipin) jest organizowany 
Ligligan Parul Sampernandu, czyli festiwal lampionów. Rywalizacja jest zacięta, chodzi w 
końcu o to, żeby zbudować najbardziej spektakularną konstrukcję. Pierwsze lampiony były 
prostymi tworami o średnicy około pół metra, wykonanymi z japońskiego papieru do origami. 
W środku oświetlały je świece. Dziś są wykonywane z różnych materiałów, a największe 
mierzą około 6 metrów. Świece zastąpiły elektryczne żarówki mieniące się kolorami jak 
kalejdoskopy. 

Opracowała: Wiktoria Sobczak, klasa VIIIb  

Wesołych Świąt  

W grudniu każdego roku często zdarza nam się wypowiadać te słowa. 
Zamiast pozdrowień, bądź „na do widzenia” życzymy napotkanym 
ludziom – WESOŁYCH ŚWIĄT. Dla ciekawskich mamy to wyrażenie, aż w 
12 językach. Spróbujcie je odczytać, powodzenia! 

 
1 Angielski – Merry Christmas 

2 Niemiecki – Frohe Weihnachten  

3 Japoński – Happikurisumasu  

4 Czeski – Vesele Vanoce  

5 Francuski – Joyeux Noel  

6 Hiszpański – Feliz Navidad 

7 Portugalski – Feliz Natal  

8 Rosyjski – Schastlivogo Rozhdestva  

9 Ukraiński – Shchaslyvoho Rizdva  

10 Włoski – Buon Natale  

11 Węgierski – Boldog Karacsonyt  

12 Słowacki – Vesele Vianoce                                                        

 Opracował: Piotr Rogalski, klasa VIIa  



TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 
 

Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez związanych z nim tradycji. Należą do 
nich między innymi: jasełka, pasterka, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, śpiewanie kolęd  
i pozostawianie wolnego miejsca przy wigilijnym stole. Do ważnych elementów świąt w Polsce 
należą także tradycyjne wigilijne potrawy. W innych krajach nie istnieją jednak tak bogate 
zwyczaje wigilijne. Z pewnością warto poznać pochodzenie, znaczenie i symbolikę 
bożonarodzeniowych zwyczajów. 

„Wigilia” to każdy dzień poprzedzający jakieś święto, właściwa nazwa dnia 
poprzedzającego Boże Narodzenie to „Wigilia Bożego Narodzenia”. Dawniej mówiono także 
„Wilia” lub „Wilija”. W tradycji polskiej zwyczaje wigilijne są bogatsze, niż zwyczaje 
związane z właściwym Bożym Narodzeniem. Obejmują wystawną (często złożoną z 12 dań), 
ale pozbawioną potraw mięsnych wieczerzę wigilijną, poprzedzoną oczekiwaniem na pierwszą 
gwiazdkę. W odróżnieniu od innych krajów, w Polsce to właśnie w Wigilię, nie w samo Boże 
Narodzenie rozdaje się prezenty. 

Wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę w dzień Wigilii to zwyczaj wyłącznie polski.  
W chwili pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Jest 
to przy tym stary obyczaj, znany głównie na wsi polskiej już na początku XIX wieku. Geneza 
czekania na pierwszą gwiazdkę wiąże się oczywiście z biblijną Gwiazdą Betlejemską.  
W Ewangelii według św. Mateusza Gwiazda Betlejemska prowadziła magów, znanych 
popularnie jako „Trzej Królowie”, do Betlejem – miasta urodzenia Jezusa. Dawniej pierwszej 
gwiazdy wypatrywali zbiorowo wszyscy mieszkańcy wsi – dzisiaj czynią to przede wszystkim 
niecierpliwie czekające na prezenty dzieci. To samo pochodzenie ma dekoracyjna gwiazda 
wieńcząca czubek choinki. 

Nie wszyscy wiedzą, że zwyczaj łamania się opłatkiem znany jest wyłącznie w Polsce 
(zawędrował wprawdzie z Polski także na niektóre obszary Litwy, Słowacji i Białorusi). 
Opłatki wykonuje się z tych samych składników i w ten sam sposób, co komunikanty – 
nawiązują one właśnie do Hostii, która w czasie Mszy według wiary katolickiej przeistacza się 
w prawdziwe ciało Chrystusa. Łamanie się opłatkiem wiąże się jednak nie tylko z religią – to 
także obyczaj symbolizujący jedność rodziny. Dawniej kojarzono go także z bogactwem, 
dostatkiem i obfitością. Każdy gospodarz łamał się opłatkiem ze zwierzętami nie tylko dlatego, 
by wyrazić swoje przywiązanie do nich, ale też dlatego, by przynosiły mu one dochód w 
przyszłym roku. Niegdyś opłatki spożywano z miodem, a nawet z czosnkiem. Dziś obyczaj ten 
zanikł w Polsce, zachował się jednak w słowackich górach. 

Zwyczaj dekorowania choinek pochodzi z Niemiec. W XIX wieku rozpowszechnił się 
na całym świecie – w Polsce znany był jednak początkowo wyłącznie w miastach. Na wsi 
bardziej popularne były przypominające choinki stroiki i podłaźniczki. Podłaźniczka to 
wieszana pod sufitem dekorowana gałąź z drzewa iglastego. Stosunkowo późny jest także 
obyczaj chowania prezentów pod choinką. 

To tylko wybrane tradycje, które towarzyszą nam co roku podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Tradycje te, choć związane z jednym z najważniejszych dla chrześcijan wydarzeń, 
splotły się z prastarymi obrzędami słowiańskimi, a nawet rzymskimi. 

 

Opracował: Piotr Rogalski, klasa VIIa 



CIEKAWE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE  
Z CAŁEGO ŚWIATA 

1. W Norwegii tradycją jest chowanie mioteł w dniu Wigilii chowa się je po, to, aby za-
bezpieczyć je w ten sposób przed kradzieżą  

2. Niemcy na choince oprócz łańcuchów i okrągłych bombek wieszają również ogórki. 
Dziecko, które pierwsze wypatrzy zawieszonego ogórka dostaje dodatkowy świą-
teczny prezent 

3. W Australii święta przypadają na czas wakacji: więc zamiast “białych świąt” Austra-
lijczycy  serfują na desce i kolędują na świeżym powietrzu  

4. W Chinach zamiast prezentów ludzi obdarowywującą się jabłkami  
5. W Argentynie prawie nigdy nie pada śnieg. Dlatego w czasie świąt drzewa ozdabia się 

kępkami bawełny, które mają przypominać śnieżny puch  
6. W Japonii chrześcijańskie Boże Narodzenie jest obchodzone nie ze względu na reli-

gię, ale tradycję - Japończykom podobają się świecidełka ubrana choinka i sztuczny 
szron na szybach. Dlatego też obchodzą święta, jednak zupełnie inaczej niż Europej-
czycy. Świąteczny obiad to przede wszystkim kubełek z KFC  

Opracował: Kacper Frątczak, klasa VIIa  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Playlista świąteczna 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc, aby lepiej poczuć ich klimat, zachęcamy do po-
słuchania kilku utworów o tej tematyce: 
 
1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You. 
2. Wham - Last Christmas. 
3. Bobby Helms - Jingle Bell Rock. 
4. Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone. 
5. Frank Sinatra - Let It Snow. 
6. Paul McCartney - Wonderful Christmas Time 
7. Sia - Snowman 
8. Michael Bublé - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas 
9. Ariana Grande - Santa Tell Me 
10. Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree 
11. José Feliciano - Feliz Navidad 
12. Lindsey Stirling - Carol of the Bells 
13. Pentatonix - Deck the Halls 
14. Céline Dion - Happy Xmas (War Is Over) 
15. We Wish You a Merry Christmas 
16. Arka Noego - Świeć gwiazdeczko świeć 
 

Opracowały: Malwina Turek i Julia Barylska , klasa VIIIa  



MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ – 
CIEKAWOSTKI  

 
Pierwsze Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej  
Oficjalne rozgrywki o Puchar Świata Między Narodowej Federacji Piłki nożnej (FIFA) 
wystartowały w 1930 roku w Urugwaju. W turnieju rozegranym w dniach 13-30 lipca 
wystąpiło 13 drużyn . To jeszcze były czasy, kiedy samoloty startowały i lądowały z taką 
częstotliwością jak na lotnisku w Radomiu. Z tego powodu niewiele drużyn z Europy było 
gotowych podjąć się blisko dwumiesięcznej przeprawy statkiem przez ocean. Jednak 
po namowie pomysłodawcy Mistrzostw Świata, (Julesa Rimeta) przy zapewnieniu pomocy 
finansowej ze strony Urugwaju w bój o trofeum udały się ze Starego Kontynentu: Belgia, 
Francja, Rumunia i Jugosławia.Kiedyś trofeum nosiło nazwę Złota Nike lub Puchar Julesa 
Rimeta. W finale w obecności 93 tysięcy widzów gospodarze (Urugwajczycy) pokonali 
Argentynę 4:2, stając się pierwszą drużyną, która zdobyła tytuł piłkarskich  
 
Kradzież Trofeum Julesa Rimeta 
20 marca 1966 roku podczas wystawy filatelistycznej w Londynie miała miejsce pierwsza 
kradzież Trofeum Julesa Rimeta. W jaki sposób złodziejom, pomimo solidnej ochrony, udało 
się skraść ten przedmiot pożądania każdej drużyny narodowej? Nie wiadomo. Po 7 dniach 
poszukiwań znalazł go przypadkiem… pies Pickles. Puchar był owinięty tylko w gazetę 
i schowany w żywopłocie ogrodowym na południu Londynu. W nagrodę bohaterski pies 
dostał 1000 funtów oraz został zaproszony na bankiet z okazji zdobycia przez Anglików 
tytułu mistrzów świata. Rok później czworonóg podczas pościgu za kotem zaplątał się 
w smycz i się udusił. 
Druga kradzież Trofeum Złotej Nike miała miejsce 19 grudnia 1983 roku w Rio de Janeiro 
w głównej siedzibie Brazylijskiej Konfederacji Piłki Nożnej (CBF). Z dostępnych informacji 
wynika, że trofeum prawdopodobnie zostało przetopione i upłynnione na czarnym rynku. 
 
Najstarszy zawodnik, który strzelił gola w podczas mundialu 
Kameruńczyk Roger Milla zdobywając bramkę w meczu Kamerunu z Rosją (1:6) przeszedł 
do historii jako najstarszy strzelec gola w dziejach mundialu. Stało się to 28 czerwca 1994 
roku w Stanach Zjednoczonych. Milla miał wtedy 42 lata i 39 dni. 
 
Rogal Kolumbijczyka 
Podczas meczu z ZSRR (MŚ 1962) zawodnik reprezentacji Kolumbii, Marcos Coll, strzelił 
gola bezpośrednio z rzutu rożnego - jedynego takiego w historii mistrzostw świata w piłce 
nożnej. Pechowcem, który go przepuścił, był legendarny radziecki bramkarz – Lew Jaszyn. 
Dzięki tej bramce Los Cafeteros zyskali wiatr w żagle (przegrywali już 1:4), a ostatecznie 
zremisowali mecz 4:4. 
 
Maracanã jak guma 
Mecz Urugwaju z Brazylią (2:1) 16 lipca 1950 roku przyciągnął na trybuny aż 199 854 
widzów! Czy ktoś wtedy myślał o bezpieczeństwie? To ponad cztery razy więcej kibiców niż 
zasiądzie na meczu otwarcia MŚ w Katarze na Al Bayt Stadium. Stadion Maracanã znajduje 
się w Rio de Janeiro, dawniej był to największy stadion piłkarski świata. 
 

Opracował: Kamil Kołodziejczak, klasa VIIIb  



Pierwsza edycja szkolnego konkurs wiedzy 
o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

 

Dnia12 grudnia 2022 roku w naszej szkole odbył się pierwsza edycja szkolnego konkurs 
wiedzy o Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej, w którym brało udział 8 uczniów z klas 7-8. 
Uczniowie pisali test podzielony na 3 części: tekst czytany, pytania zamknięte oraz pytania 
otwarte dotyczące Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej. Pierwsze miejsce zajęła Inka Male-
wicka (klasa VIIIb), drugie miejsce ex-aequo Julia Barylska (klasa VIIIa) i Julia Zarębska 
(klasa VIIIb), zaś trzecie miejsce Jakub Frątczak (klasa VIIIa). Laureatom jak i wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

Agnieszka Galant – nauczycielka języka angielskiego 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs „Ogródek edukacyjny” 
Dnia 13 grudnia nasza szkoła, jako jedyna z powiatu zgierskiego, otrzymała dwie zewnętrzne 
donice z roślinami ozdobnymi w Konkursie „Ogródek edukacyjny”. Zadanie konkursowe 
polegało na przesłaniu przez placówkę oświatową: e-maila zawierającego opis 
dotychczasowych działań w kwestii zagospodarowania przestrzeni zielonych w szkole, 
inicjowania działań w zakresie edukacji przyrodniczej, od 3 do 5 zdjęć przedstawiających 
wykorzystanie przestrzeni zielonych na cele edukacyjne. Konkurs był realizowany w ramach 
projektu „Województwo Łódzkie 𝓞𝓰𝓻𝓸𝓭𝓮𝓶 𝓟𝓸𝓵𝓼𝓴𝓲”, którego inicjatorem jest Grzegorz 
Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Alicja Goślińska – Szkolny Bibliotekarz  



 
 

Autor rysunku: Zuzanna Dobrzelewska, klasa VIa 
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