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W tym numerze… 
 

1.Wywiad z…  Panią Elżbietą 

Kolanowską 

2. Wasze wiersze na Święta 

2. Christmas English  Corner   

3. Coś dla ciała 

4. Dobry humor 

8. Kolorowanki 

9. Wieści ze szkoły 

 

 

 
 

REDAKCJA 
1. Karolina Miernik 

2. Oliwia Jermakow- Rotbart 

3. Natalia Litwińska 

4. Klaudia Urbańska 

Współpraca: 

Anna Przystaś 

Adam Kurowski 

Anna Chodyńska 

Karolina Marciniak 
 

 
REDAKTOR NACZELNA 

Pani Beata Peciak 
 

Zima wita nas powoli.  

Jest coraz zimniej. Dni są krótsze.  

Wychodzenie na dwór nie jest już tak przyjemne,  

jak było trzy miesiące temu i z utęsknieniem czekamy na 

biały puch, który otuli drzewa, przykryje chodniki  

i pozwoli nam się świetnie bawić.  

Tak, tak, bo przed nami przerwa świąteczna. 

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 

chcielibyśmy całą redakcją życzyć Wam  

zdrowych, spokojnych i wesołych świąt,  

mnóstwa wymarzonych prezentów, a co najważniejsze 

spędzenia ich wraz z rodziną i bliskimi.  

Niech ten magiczny czas 

 na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. 

A gdy pogoda nie będzie Was rozpieszczać, 

sięgnijcie po naszą gazetkę  

Świąteczny Kałamarz ilustrują przepiękne prace  

naszych koleżanek i kolegów wykonane pod opieką  

Pani Beaty Turskiej. 

 
                                                                               Emilia Majewska 4a 

Jeśli chcesz zaprezentować na oficjalnej stronie naszej szkoły lub 

profilu Facebook swoje pasje, zainteresowania, skontaktuj się z 

nami:  

                              szkola@sp84.wroclaw 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
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Pani Elżbiety Kolanowskiej 
nauczycielki języka polskiego i angielskiego 

 

 Mój znak zodiaku to… Rak.  

 Gdy byłam dzieckiem, marzyłam… żeby urosnąć i móc  samodzielnie 

podejmować decyzje. 

Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest … „Pchła Szachrajka”. Do dziś do niej 

wracam, aby delektować się kunsztownym stylem pisarskim Juliana Tuwima.   

 Moim ulubionym zwierzęciem jest… biała kotka syberyjska o imieniu Kejtusia. 

Otrzymałam ją w „prezencie”. Planowano, że będzie moją „rozrywką” podczas 

pobytu na Syberii. Po moim wyjeździe miała się nią zająć inna osoba. Jednak 

zwierzę nie może być niczyim prezentem! Potraktowałam ją jako istotę, którą 

los skierował do mnie i jestem za nią odpowiedzialna. Udało mi się przywieźć ją 

do Polski. Teraz mieszka z moimi rodzicami, gdyż ona sama tak woli. Po prostu 

moi rodzice nie przebywają  długo poza domem, a ja - owszem. Kejtusia nie lubi 

siedzieć sama w mieszkaniu... Opieka moich rodziców bardzo jej odpowiada. 

Mnie też nadal lubi, a ja za nią przepadam.  

 Święta Bożego Narodzenia są dla mnie … ważną tradycją. 

 Nie wyobrażam sobie życia bez… moich bliskich. 

Gdybym wygrała milion… pojechałabym szlakiem podróży bohatera książki 

Juliusza Verne’a pana Fogga. Nie chciałabym jednak, aby ta wyprawa zajęła 

tylko 80 dni. Wolałabym kilka lat. Po drodze pomagałabym potrzebującym.  

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się… gościnność i otwartość na nowo 

przybyłych ludzi.  

Miejscem na świecie, które chciałbym zobaczyć jest… Kanada. To 

tolerancyjny kraj, łączący wiele kultur, przebrzmiewający pięknymi językami: 

angielskim i francuskim. Na razie nie zanosi się na wyjazd, ale od czego mamy 

książki? Mogę na przykład wracać do powieści o Ani z Zielonego Wzgórza, 

którą to lekturę polecam też swoim uczniom. 

W wolnych chwilach … odbywam podróże dalekie i bliskie - realne lub te 

przeżyte dzięki książkom.  

Moja ulubiona pora roku to… wiosna, pełna pachnących kwiatów i soczystej 

zieleni.  

Moja ulubiona potrawa to… spaghetti z dużą ilością świeżych warzyw, jak też 

wonnych ziół, z których podstawą jest dla mnie bazylia.  

Najważniejsze w życiu to… postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Dzięki 

temu można bez zawstydzenia patrzeć w lustro.  

DZIĘKUJEMY!!! 
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Już nadchodzi piękny czas, 

Boże Narodzenie wita nas. 

To zimowa pora, 

Kiedy pruszy biały puch, 

Pod choinką coś znajduje, 

Każdy grzeczny zuch. 

Bo Mikołaj- hyc w kominie, 

Siwą brodę swą zawinie, 

I cukierków pudło całe, 

I zabawek całą zgraję. 

Szał zakupów i prezenty, 

To są tylko elementy, 

Dziś narodził się On- Święty, 

Bo co ważne, dobrze wiecie- 

Boże dziecię jest na świecie! 

 (Nikodem Owalla 6a) 

 

Święta to czas, o którym każdy pamięta, 

Nawet zwierzęta. 

Pod choinką leżą prezenty, 

Rodzina prezentuje talenty. 

Wspólnie śpiewają kolędy 

I otwierają prezenty. 

Siedzą przy wigilijnym stole, 

Jedzą potrawy bożonarodzeniowe. 

(Serena Iwaniuk 6a) 

 

       

 

 

 

Wpadł Mikołaj do komina 

I już śmiało się wygina. 

A to w lewo, a to w prawo, 

Może jeszcze jakieś brawo??? 

Wór prezentów z sobą ma, 

Chyba coś każdemu da. 

Czy tu wszyscy grzeczni byli 

I świętego zaprosili? 

Teraz już będziemy pościć, 

Mikołaja w domach gościć. 

(Dawid Nowak 6b) 

 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, 

Kiedy w kościele biją dzwony, 

A pierwsza gwiazdka świeci na niebie, 

Niech ten wierszyk przypomina Ci 

O radosnych i miłych świętach… 

 (Anna Chodyńska 6a) 

 

Mikołaju, Mikołaju, 

Czy dostanę worek darów? 

Wszystkie dzieci się radują, 

Mikołaja oczekują. 

Dzieci choinkę ubierają, 

Karpie w wannie pływają. 

Może spełni się marzenie, 

Białe Boże Narodzenie. 

W Wigilię do stołu będziesz siadał 

Z rodziną kolację bożonarodzeniową zjadał. 

(Fabian Kwiatkowski 6a) 

 

 

 

 
 

 

Wioletta Adasiak 4a
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Pierniczki na choinkę to świąteczny rarytas. Kiedy w domu unosi się słodki zapach miodu, 

cynamonu i goździków to znak, że Święta są blisko. 

Możemy je przygotować dużo wcześniej (podobnie 

zresztą, jak i samo ciasto). Jeśli poleżą trochę w 

metalowych pudełku, zyskają tylko na smaku!                                                            

Pierniczki na choinkę to nie tylko piękna, naturalna 

ozdoba świątecznego drzewka, ale również wspaniały 

pomysł na prezent dla bliskich. Ślicznie polukrowane 

ciasteczka, ozdobione bakaliami i włożone do 

ozdobnego pudełka pobiją niejeden upominek 

zakupiony w galerii handlowej.                        

Przystępujemy do robienia ciasta. Oprócz wałka i 

foremek, miej pod ręką mały koreczek lub zakrętkę 

(ew. szpikulec) do zrobienia dziurek w ciastkach. 

Przez nie przewleczesz wstążeczkę lub sznureczek.                         

Składniki: 

- 1kg mąki  

- pół kg miodu  

- pół kg cukru 

- kostka margaryny 

- łyżka proszku do pieczenia 

- 2 op. przyprawy do pierników  

- 3 jajka                                                                                                                                            

Sposób przygotowania: 

W rondlu rozpuścić margarynę z miodem, dodać  

przyprawy. Ostudzić. Jajka ubić z cukrem. Mąkę 

wymieszać z proszkiem do pieczenia. Dodać masę jajeczną 

oraz ostudzony miód z margaryną i przyprawami. Zagnieść 

ciasto. Można odstawić w chłodne miejsce na jakiś czas 

(ciasto może stać nawet miesiąc). 

Ciasto wałkować, wycinać foremkami różne kształty. Wyciąć dziurki na wstążeczkę. Układać na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 10-15 minut w temp. 180 st. C.  Po upieczeniu można lukrować 

lub ozdabiać pierniczki w inny sposób.                                                                  Innym pomysłem na 

pierniczki na choinkę są pierniczki z witrażami. Wyglądają pięknie na choince, bo przez dziurki, do 

których wlewa się rozpuszczone landrynki (zastygają), ślicznie prześwituje kolorowe światło. Takie 

pierniczki robi się analogicznie jak te powyżej. Trzeba jednak w ich środku wyciąć jeszcze dodatkowy 

otwór na witraż. Do otworka, kiedy pierniczki leżą już na blasze, wkłada się pokruszone kolorowe 

landrynki lub lizaki. I dopiero potem piecze.  

Dobrej zabawy! 



Kałamarz 23 Strona 6 
 

          
 

 

 

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta 

dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. 

Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, 

aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio 

mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

- - Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta 

nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w 

roku 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                            Kuba Iskra 4a   

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą 

gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie 

do drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać? 

- Nie. 

- Ale dlaczego?! 

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

  

 

Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.                     

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 

sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. 

 - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 

perfumy. 

   

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok 

biegnie pies. Ponieważ koń biegnie 

leniwie, chłop bije go batem.                                                                                                                  

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to 

będziesz   szedł piechotą! - mówi koń.                                                                                          

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - 

dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies.                                                                                  Julia Krzyżanowska 5a                                                          
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W pierwszym tygodniu ferii, od 15.01 do 19.01.2018r., zapraszamy uczniów 

klas I – III  na półkolonie zimowe pod hasłem „Tropiciele zimowych przygód”. 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje 

poprzez udział w warsztatach:  wokalnych, ruchowych,  plastycznych, 

teatralnych i kulinarnych oraz  wycieczkach tematycznych do ciekawych 

miejsc m.in.  Centrum Inicjatyw Wszelakich, Wrocławskiego Centrum 

Twórczości Dziecka i Hydropolis. O aktywność fizyczną zadbamy podczas  

zajęć na basenie w naszej szkole. Czeka nas też nauka i doskonalenie jazdy na 

łyżwach. Dodatkową porcję rozrywki zapewni dzieciom projekcja filmu 

„Paddington 2”  w Multikinie. Zachęcamy do aktywnego i twórczego spędzenia ferii zimowych!  

  

I PoMikołajowa Charytatywna 

Sztafeta Pływacka w naszej szkole 

przeszła do historii. W sztafecie wzięło 

udział prawie 100 uczestników, byli to 

uczniowie klas II-VII, nauczyciele i 

pracownicy szkolni. Zdobyliśmy prawie 

trzy tysiące złotych) - niewątpliwie jest 

to WIELKI WSPÓLNY SUKCES ! Nasz 

wspólny wolontariat, praca, 

zaangażowanie i chęć pomocy to 

wszystko przełożyło się na 

czterocyfrowy wynik finansowy szkolnej 

inicjatywy, jaki udało się zdobyć dla 

Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.  

Na imprezie widzieliśmy wszystko co 

najlepsze: pokonywanie własnych słabości, 

wspaniałą zabawę podczas sportowych zmagań 

i żywiołowe kibicowanie! Przekazanie zebranej 

sumy przedstawicielom Fundacji Wrocławskie 

Hospicjum dla Dzieci nastąpiło 19.12.2017r. 

podczas uroczystego apelu.                                                                                 


