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 ROK SZKOLNY 2015/2016                                                         www.sp84.wroclaw.pl        

 
                                 

 
W tym numerze… 

 

1. Wywiad z Panią Iwoną Łaś. 

2. Tradycje związane z Wigilią. 

3. Przepis pachnący przyprawami.  

4. Sztuka pakowania upominków …  

5. Świąteczny humor. 

6. Radosne prezenty …  

7. Nasze życzenia … 

8. Święto Paddingtona w świetlicy.   

9. Wieści ze szkoły. 
 

 

 

 
REDAKCJA 

( kl.6b ): 
 

1. Ewa Dubielecka 

2. Dominik Grabowski 

3. Paweł Jacaszek 

4. Zuzanna Michalska 

5. Maks Ostrowski -   

    Kobus 

6. Hubert Wiernasz  
 

 

 

 

          Cena: 1,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy wszystkich przedświątecznie! 
  

Chociaż nie widzimy oznak zimy za oknem, 

to jednak święta zbliżają się w błyskawicznym tempie.  

Przygotowaliśmy dla Was następny numer Kałamarza. 

Dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel  

o kartki z Waszymi wersjami  

Bożonarodzeniowych Życzeń 

oraz o refleksje na temat  

„Mikołajkowego lub świątecznego prezentu,  

który sprawił Wam najwięcej radości”. 

Wszystko, co nam dostarczono – publikujemy! 

  

Życzymy całej społeczności szkolnej  

zdrowych, śnieżnych 

 i radosnych świąt spędzonych w gronie rodziny. 

 

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA! 
 

 Naszym opiekunem jest pani Gizela Sapa. 
               

http://www.sp84.wroclaw.pl/
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Pani Iwony Łaś ( nauczycielki matematyki ) 

 
Jakie jest Pani drugie imię i znak zodiaku? 

- Moje drugie imię to Maria, a znak zodiaku to BYK. 

Dlaczego Pani wybrała pracę nauczyciela? 

- Pochodzę z rodziny nauczycielskiej i już od dziecka marzyłam, aby zostać nauczycielem. Będąc 

w waszym wieku chciałam być przedszkolanką, ale później zmieniłam zdanie. 

Czemu zainteresowała się Pani właśnie matematyką? 

- Zawsze wolałam przedmioty ścisłe od humanistycznych. Matematyka nigdy mnie nie nudziła, a 

rozwiązywanie zadań matematycznych było dobrą rozrywką. Zawsze wszystko rozumiałam  

i dzięki temu nie musiałam się tyle uczyć. 

Czy mogłaby Pani uczyć jakiegoś innego przedmiotu, gdyby to nie była matematyka? 

- Myślę, że byłaby to muzyka. 

Którego ze znanych matematyków lub też uczonych ceni Pani najbardziej? 

- Greckiego matematyka Pitagorasa, który powiedział, że „Liczby rządzą światem” i to jest 

prawda.  

Dlaczego rzadko Pani nosi rozpuszczone włosy? 

- Źle się czuję w rozpuszczonych włosach, często mi przeszkadzają i dlatego je wiążę. Moje  

długie włosy lubi mój mąż i nie chce, abym je ścięła. 

Jaki jest Pani ulubiony kolor i z czym się kojarzy? 

- Niebieski. Kojarzy mi się z morzem, spokojem i wakacjami. 

Gdzie by Pani chciała pojechać, gdyby Pani miała dowolny wybór? 

- Chciałabym jeszcze raz pojechać do Chorwacji. 
 Jakie miejsce we Wrocławiu - według Pani, warto pokazać ważnym gościom?  

- Jest wiele ciekawych miejsc we Wrocławiu, które warto pokazać, np.: rynek wrocławski czy 

gotycką katedrę.  

Co jest Pani ulubionym zajęciem w wolnym czasie?  

- Uwielbiam uprawiać ogródek i sadzić rośliny rzadko spotykane w naszym kraju: kiwi, borówki, 

żółte maliny, kiwano czy różnokolorowe papryczki. Lubię również wycieczki i spacery po 

górach. Cenię sobie wolny czas spędzony z moja rodziną. 
O co poprosiłaby Pani Złotą Rybkę? 

- O zdrowie i szczęście w rodzinie. 

Czy jest jakaś mądrość matematyczna, którą chciałaby Pani przekazać swoim uczniom? 

- Matematyka jest jak nurt wody [...]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii,  

ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, 

matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże 

ten tor. Trzeba tylko dobrze patrzeć. Nic nie musisz robić. Kiedy się skupisz i wytężysz wzrok, 

wszystko samo jasno ci się ukaże. Na tym szerokim świecie tylko matematyka jest dla nas taka 

życzliwa. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD! 
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                 W całej Polsce Wigilia to najpiękniejszy, najbardziej magiczny dzień i wieczór w roku. To cudowne   

      święto rodzinne – tak uważali nasi przodkowie. Dzięki temu jesteśmy spadkobiercami wspaniałych tradycji   

      rodzinnych i zwyczajów domowych. Większość jest nam znana, ale o tych trochę zapomnianych, a wartych   

      kontynuowania – chcielibyśmy tutaj przypomnieć.   

       

Bowiem w tym dniu należałoby: 
 

 Pamiętać stare polskie przysłowie: „Jaka Wigilia, taki cały rok” i starać się być wyjątkowo dobrym 

człowiekiem. Ważne jest, żeby nie wszczynać kłótni, przebaczyć urazy, być pomocnym i mieć dla każdego 

dobre słowo oraz uśmiech. 

 W miarę szybko wstać i umyć się w zimnej wodzie, bo to gwarantuje zdrowie oraz zapał do pracy przez 

następne 365 dni. 

 Zjeść na śniadanie kromkę chleba z miodem, żeby był „słodki” cały następny rok.  

 Nie pożyczać czegokolwiek od sąsiadów, aby nam w najbliższym czasie niczego nie brakowało. 

 Włożyć pod talerz wysuszoną łuskę karpia i pieniążek, a po wieczerzy umieścić je w portfelu, by 

zagwarantować sobie dostatek na cały rok. 

 Nie wstawać od stołu podczas wieczerzy wigilijnej, aby cała rodzina w zdrowiu doczekała następnych 

świąt. 

 Skosztować nawet po odrobince wszystkich potraw na stole, bo tylko wtedy można odpakować prezenty 

pod choinką.  

 Powróżyć sobie rozłupując orzech włoski po skończonej wieczerzy, by sprawdzić, czy będziemy mieli 

dobry rok – oczywiście w przypadku niezepsutego orzecha. 

 Kolędować, rozmawiać i cieszyć się obecnością najbliższych, bo to wieczór tajemnic i cudów.  

 Nakarmić zwierzęta, które mamy w domu doskonałym jedzeniem, opłatkiem i resztkami wieczerzy 

wigilijnej, by razem z ludźmi radowały się wielkim świętem.  

 

 

                 Liczymy na to, że będziecie strażnikami domowej pamięci o „zwyczajach po przodkach”, żeby Wigilia   

      miała ten szczególny, właściwy jej i niepowtarzalny klimat.  
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Świąteczne pierniczki 

         
   SKŁADNIKI –  na około 55 pierniczków: 

 
 300 g mąki pszennej 

 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 

 2 duże jajka 

 130 g cukru pudru 

 100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego 

 100 g łagodnego miodu, np. akacjowego 

 1 łyżka przyprawy do piernika 

 1 łyżka kakao 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 
 

 WYKONANIE  
 

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić ( można mikserem ). Masa może być 

klejąca, ale nie dodawać mąki. 

Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm ( nie cieniej ) podsypując je małą ilością mąki - tylko tyle, by nie 

kleiło się do stolnicy. 

Wykrawać różne kształty pierniczków. Układać je na papierze do pieczenia na blaszce w niewielkich 

odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 - 10 minut. Przestudzić. Dowolnie udekorować. 

Pierniczki z powyższego przepisu pozostają miękkie przez wiele tygodni. Może się jednak zdarzyć, że 

stwardnieją, a wtedy ... 

Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

 

Pierniczki potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci, np. z powietrza lub z owoców. Wtedy będą 

dalej rozpływały się w ustach! W tym celu należy przenieść umieszczone na talerzu pierniki do 

pomieszczenia o wysokiej wilgotności, np. do kuchni. Jeśli w domu jest dość sucho, trzeba schować 

pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. Jabłka wymieniać co parę dni, by nie zaczęły 

pleśnieć. Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców. 

 

 SMACZNEGO  
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Do pakowania, poza wyobraźnią, zawsze potrzebne są różne materiały. Im więcej,  

tym bardziej kolorowo. Jeśli prezent ma nieregularne kształty możesz zapakować go  

w pudełko i przewiązać wstążką na wiele różnych sposobów. 

 

 

 

Jeśli masz jednokolorowy papier do pakowania, wtedy użyj kilku wstążek o różnych 

barwach i szerokościach. Koniecznie przepleć je ze sobą. 

 

 

 

 

Oprócz pudełek, prezenty można włożyć w ozdobną torbę. Dobrze, kiedy jest wykonana  

z mocnego papieru, który utrzyma cięższą zawartość. Produkowane są w wielu rozmiarach  

i łatwiej w nie zapakować rzecz o nietypowych kształtach. Jeżeli nie jesteś zwolennikiem 

papierowych toreb na prezenty, możesz użyć materiałowej, np. lnianej torby. Jeśli 

wybierzesz aksamitną lub atłasową dodasz elegancji zapakowanemu podarunkowi. 

 

 

Jeżeli nie lubisz masówki, kup zwykłą brązową papierową torbę i ozdób ją dekoracyjnymi 

naklejkami, pomaluj według własnego uznania. Możesz zapakować prezent również w 

gazetę lub strony kolorowego magazynu i przewiązać ładną, jaskrawą wstążką. 

 

 

 

Przedmioty takie jak książki, płyty, kasety itp. mają symetryczne kształty, więc  

najlepiej zawijać je w papier ozdobny tak, jak byśmy pakowali pudełko. Starajcie się 

przygotować ciekawe i kontrastujące papiery. Prezent można przewiązać wstążką na wzór 

paska do spodni. 

 

 

 

 

Prezenty można również włożyć do koszyka. Do ucha przywiązać wstążkę i zrobić 

kokardę. Pięknie wygląda koszyk zapakowany w przeźroczysty celofan, który zbieramy 

zaczynając od dołu, potem brzegi, dalej ponad koszem i kończymy wstążką. 

 

 

 

Do pakowania prezentów można użyć prostego papieru ( bardzo dobrze  

prezentuje się szary ). Dekorujemy go gałązkami jodłowymi, szyszkami  

oraz suszonymi owocami ( np. plasterkami pomarańczy lub cytryny )  

i przewiązujemy zwykłym sznurkiem sizalowym. 

 



 

Kałamarz 15 (2015)                                                                                                                                                 Strona 6 
 

Świąteczny humor 

 

 

 

Spotykają się dwie choinki i mniejsza pyta większą: 

- Jak tam przed świętami? 

- No cóż ...  Dostałam siekierą po nogach. 

 

 

Tatuś mówi do Syna: 

-Najlepszym prezentem od Ciebie dla mnie na te święta  

  będą twoje dobre stopnie w szkole. 

- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki. 

              

 

  

 

 

  

Znajoma puka do drzwi sąsiadki i pyta:  

- Mogłabyś mi pożyczyć soli?  

- Nie.  

- A cukru?  

- Nie.  

- A może chociaż mąki?  

- Nie.  

- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?  

- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt! 

 

             

 

 

Są święta Bożego Narodzenia.  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  

- Mamo, choinka się pali.  

- Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  

Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

- Mamo, a teraz firanka się świeci. 

 

 

Sąsiadka pyta znajomą spotkaną na schodach: 

- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta? 

- Mam pełną lodówkę. 

- Czego? 

- Szronu. 
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Prezent, który sprawił mi najwięcej radości to rózga. Dostałam ją, gdy byłam 

mała. Miałam taką wyobraźnię, że ona mogła być koniem, księciem czy moim 

kolegą. Zmartwiłam się, gdy się okazało, że rodzice mi ją wyrzucili. Bardzo za 

nią tęskniłam. Czasami, gdy sobie przypomnę nasze zabawy – trochę się 

wzruszam. Nigdy o niej nie zapomnę. 

                                                            Zuza Michalska ( 6b ) 

   

 

Moim wymarzonym prezentem był nowy telefon, który dostałam na 

Mikołaja. Bardzo się cieszę, że go mam, ponieważ dawno marzyłam o 

dotykowym telefonie, który ułatwiłby mi życie. . 

                                                      Ewa Dubielecka ( 6b ) 

 

 

 

 
 

Mikołajkowym prezentem, który sprawił mi najwięcej radości była gra edukacyjna 

pt."Polska - pytania i odpowiedzi". Gra jest wspaniałym pomysłem na spędzanie 

czasu z rodziną. Poza tym, można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na 

temat, m.in.: historii, przyrody i sportu. 

                  

Kasia Emerych ( 5a ) 

 

 

Jak każdy kiedyś byłem mały. Zawsze na święta chciałem dostać 

zdalnie sterowany samochód lub helikopter. Pewnego roku moje 

marzenie się spełniło. Przez całe Boże Narodzenie byłem u siostry 

w jej domu poza Wrocławiem. Gdy wróciłem na moim biurku 

znajdował się WIELKI CZERWONY zdalnie sterowany 

SAMOCHÓD. Byłem tak szczęśliwy, że przez cały następny 

miesiąc nie mogłem się z nim rozstać.  

Hubert Wiernasz  ( 6b ) 





 

 

http://m.in/
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

życzę wszystkim  

wspaniałych prezentów,  

cudownych wspomnień rodzinnych  

oraz czasu mile spędzonego na grach i zabawach. 

 

P.J. ( 6b ) 

 

W te piękne święta, 

niech każdy o bliskich pamięta 

i z głębi serca płynące życzenia: 

zdróweczka, marzeń spełnienia,  

iskierek radości oraz dużo miłości. 

 E.D. ( 6b ) 

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.                                                                                                                                    

Wiele radości oraz prezentów pod choinką do znalezienia. 

K.E. ( 5a ) 

 

 

Życzymy wszystkim: 

śnieżnych świąt, 

kolorowej choinki, 

pięknej Wigilii, 

rodzinnego kolędowania 

i dużo, dużo prezentów. 
                                   

                                W.P. i L.Sz. ( 2b ) 

 

                        Zdróweczka kochanego, 

                                                               święta wesołego, 

                                                       choineczki pachnącej, 

                                                          gwiazdką migającej. 

                       

                                 P.W i L.Sz. ( 2b ) 
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W związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia pod koniec 

listopada w świetlicy odbył się cykl zajęć o misiu Paddingtonie. 

Dzieci poznały jego historię, oglądały o nim film. Na zajęciach 

warsztatowych miały do wykonania wiele zadań; tworzyły 

kompozycje przestrzenne z różnych materiałów, rozwiązywały 

krzyżówki, odszyfrowywały zakodowany list od Paddingtona, 

odnajdywały w mieszaninie liter pojęcia związane z Peru ( stamtąd 

przywędrował do Londynu ten zabawny miś ). Klasy starsze 

przygotowały dla dzieci młodszych krzyżówkę, a także recenzję 

filmu oraz krótką wypowiedź pisemną o historii tego niedźwiadka. 

Czytały także książkę M. Bonda o jego przygodach. W grupie III 

został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszego misia 

Paddingtona z plasteliny.  

 

Oto wyniki : 

I miejsce – W. Adasiak z kl. II a, 

II miejsce – O. Małys z kl. II a,  

III miejsce – J. Kulińska z kl. IIa,  

nagroda dla K.Użyńskiego z kl. Ia. Gratulacje! 

Ten uroczy niedźwiadek podbił serca dzieci! 

 

 

 

Ostatnio oglądaliśmy film, pt. „Paddington”.       

Miś, który mieszkał z ciocią w Peru, jest głównym 

bohaterem. Postanowił on wyjechać do Londynu w 

poszukiwaniu rodziny. Po dotarciu na miejsce 

przygarnia go rodzina Brown, jednak tata nie jest 

zadowolony, ponieważ miś sprawia problemy. W 

filmie występuje także czarny charakter. Jest on 

grany przez kobietę, która jest dużym zagrożeniem 

dla Paddingtona. Jednak, jak to w filmach dla dzieci 

bywa, dobro zwycięża. Nam film bardzo się podobał 

i serdecznie polecamy go innym. 

Recenzję napisali:                                             

Kacper Podolan i Dawid Lipin z kl. 3a,               

Piotr Łakatosz z kl. 3b,                                       

Oskar Belica oraz Fabian Kwiatkowski z kl. 4a.  
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23 listopada tego roku odbył się w naszej szkole wspaniały dzień 

życzliwości. Każda klasa przygotowała swoją część dywanikowego 

chodnika, na którym uczniowie odrysowali swój ślad życzliwości – 

własne ręce. Dzieci z talentem pisarskim układały wiersze, niektóre 

miały odniesienia do poszczególnych klas, a reszta była związana z 

życzliwością. Klasy wybrały najżyczliwszych uczniów ( chłopca i 

dziewczynkę ), którym Pani Dyrektor osobiście gratulowała, wręczała 

baloniki i notatniki z logiem ,,Wrocław Miasto Kultury’’. Dzieci wyszły 

z apelu zadowolone i miejmy nadzieję – życzliwsze. 

( Relacja – P.J. ) 

 

 

 

27 listopada klasy 4-6 spotkały się na corocznej, tradycyjnej 

już dyskotece z okazji Andrzejek. Wesoła biesiada z szalonymi 

tańcami, przy ciasteczkach, połączona z różnymi wróżbami – 

traktowanymi z przymrużeniem oka – uszczęśliwiła wszystkich 

uczestników. 

 

 

 

 

Większość uczniów z niecierpliwością czekała na szkolne Mikołajki. Dla wielu okazały się 

wyjątkowe. Sypnęło prezentami. Była klasa, w której uczniowie mogli przygotować 

upominki według własnych życzeń wcześniej zapisanych na specjalnych kartkach. Zostały 

one rozlosowane wśród uczniów. Można było otrzymać to, co się chciało.           

                                                                                                       ( Relacja – E.D. ) 

 

 

W akcji „Wielka paka dla futrzaka”, o której wsparcie prosiliśmy za 

pośrednictwem Kałamarza w grudniu, nie zapomnieliście o milusińskich ze 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2. 

W imieniu organizatorów akcji, a przede wszystkim potrzebujących zwierząt – 

Dziękujemy! 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie w szkole? 

 

 Przerwa świąteczna – ostatni raz idziemy do szkoły przed świętami 22.12.2015, a wracamy już w Nowym 

Roku – 04.01.2016.   

 Koniec I semestru w styczniu – Ci, którzy jeszcze mają jakieś zaległości w poprawianiu prac  

i sprawdzianów powinni ogarnąć to w dwóch pierwszych tygodniach Nowego Roku, żeby ze wszystkim 

zdążyć na czas.  

 Karnawał, a w nim bal klas młodszych i dyskoteka klas 4-6.   


