
 



Jak świętowaliśmy Dzień Nauczyciela? 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela klasa 6c przygotowała przedstawienie pt.  ,, Nauczyciele w 
przedszkolu’’. Przedstawienie było pomysłem pani Małgorzaty Świdlickiej. Gdy pani 
przyniosła scenariusz trochę go zmodyfikowaliśmy . Mieliśmy niestety bardzo mało czasu na 
nauczenie się ról, ale i tak świetnie się bawiliśmy. Wszyscy ubraliśmy się jak przedszkolaki, co 
dostarczyło nam dużo radości. Kiedy pani Małgosia zachorowała ostatnie próby 
przygotowywała z nami pani Paulina Telecka. W dniu występu wszyscy aktorzy musieli 
przyjść na 7:00. Pierwsze przedstawienie dla gimnazjum było bardzo stresujące, ale na 
występie dla podstawówki nikt już nie miał tremy. Myślimy, że nasz występ wszystkim się 
podobał, ale następnym razem będzie nam potrzebny mikrofon. 

 

Opracowała Gosia Rogulska 

 

Odzyskanie Niepodległości 11 listopada 1918 

 

   Jest pogodna jesień 1918 roku .Zakończyła się właśnie pierwsza wojna światowa. 
Polacy korzystając z osłabienia zaborców podejmują walkę o niepodległość.11 listopada w 
wolnej już Warszawie Rada Regencyjna przekazuje dowództwo sił zbrojnych Józefowi 
Piłsudskiemu. Wybuchają konflikty zbrojne o ostateczny przebieg granic Rzeczpospolitej. :w 
Wielkopolsce ,we Lwowie na Śląsku. O przyszłości Warmii, Mazur i Śląska ma zadecydować 
plebiscyt.  

Rok 1918 jest datą przełomową w historii państwa polskiego. Oznacza bowiem 
odrodzenie Rzeczpospolitej. Przebieg granic Polski został usankcjonowany Traktatem 
Wersalskim z 28 czerwca 1919 roku. na mocy którego do Polski włączono Wielkopolskę, 
Ziemię Chełmińską, Pomorze Gdańskie z wyłączeniem jednak samego Gdańska .Dużo jeszcze 
krwi polskiej spłynęło zanim wolna Polska ostatecznie okrzepła. Ale jedno było najważniejsze 
.Po 123 latach rozbiorów Polska wróciła wreszcie na mapę Europy. 

          Po II wojnie światowej komunistyczne władze nie uznawały święta 11 listopada. Święto 
to jako Święto Niepodległości obchodzone jest od 1989 roku. 

 

                                                             Opracował: Karol Przemyski 

 

 



Święto zmarłych 

 

1 listopada w Polsce obchodzi się dzień  Wszystkich  Świętych. Zgodnie z katolicką 
tradycją, jest to dzień poświęcony wszystkim duszom zbawionym, a jego źródłem jest dogmat 
o świętych obcowaniu – nierozerwalnej więzi żyjących na ziemi i zbawionych zmarłych w 
niebiosach. Obyczajem ( świeckim) jest, że 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych 
odwiedzamy groby swoich bliskich i nie tylko. Wtedy zazwyczaj zapalamy znicze, niektórzy 
zostawiają kwiaty, to chwila zadumy nad przemijaniem życia. 

Opracowała: Basia Baniak na podst. 
„Zielnika świętowań polskich”  

 

Zaduszki 
Od X wieku w dniu 2 listopada obchodzi się Zaduszki. Jest to święto 

poświęcone wszystkim znanym i nieznanym duszom, a zwłaszcza tym 
niezbawionym, albo tym do których mamy wątpliwości czy osiągnęły zbawienie. 
Dlatego wspieramy dusze zmarłych przez modlitwę, zamówienie mszy świętej, 
jałmużnę dla żebraka, oraz ofiarę na kościół. Podobno jak wierzy wielu ludzi w 
zaduszkową noc owe nieszczęsne dusze przychodzą do kościoła gdzie zmarły 
ksiądz odprawia dla nich mszę. Nie może jednak być tam żyjącego człowieka . 

       Kiedyś Zaduszki rozpoczynały okres wróżenia. Powiadano że jeśli iskra 
wyskoczy z domowego paleniska albo wypadnie rozpalona szczapa to zapewne 
jakaś dusza miota się w ogniu. To do niej się zwracano  o pomoc w 
przewidywaniu przyszłości. 

Opracowała: Zosia Wronek na podst. 
„Zielnika świętowań polskich”  

 

 

 

 

 

 

 



 

Święto zmarłych w Meksyku obchodzi się zupełnie 
inaczej niż w Polsce . Ludzie w tym kraju nie są ogarnięci 
rozpaczą wręcz przeciwnie , całe miasto jest w pięknych 
kolorowych kwiatach. Wynika to pewnie z tego ,że mamy 
inne podejście do śmierci. 

Święta te pozwalają im zrozumieć , że i oni kiedyś umrą. W 
tym dniu odbywają się biesiady i Maskarady .odbywa się też 
wyścig konny ku czci zmarłych dzieci , tym którzy już na 
zawsze odeszli puszcza się latawce. 

                                  Redagowała Agata Zataj. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Choinka... najcz
czasem kłuj ą

 

 
   Jest nieomylnym znakiem  nadchodzących ś

straŜniczką ukrytych pod ni

Gdy ją ubieramy, czujemy, 

gdzie wszystko staje si

 

Nie od razu były choinki 

Jest  to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej funkcje pełniła 

 lub podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub 

miały chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, zapewni

i dostatek. Tradycja boŜonarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700 roku n.e., 

symbolizować ono miało rajskie drzewo Ŝycia. Dopiero od przełomu XVIII i XIX w. zwyczaj ten 

rozprzestrzenił się na kraje anglosaskie i - dzię

Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. Dosy

mieszczan i inteligencji polskiej. 

 

 

Choinka... najcz ęściej zielony, pachn ący świerk,
kłuj ąca jodła...  

cych świąt BoŜego Narodzenia, uczestniczką Wigilii, świadkiem najpi

ą ukrytych pod nią prezentów, zasłuchaną w śpiew kolęd...

 ubieramy, czujemy, Ŝe wchodzimy w zaczarowany świat, 

gdzie wszystko staje się dobre i radosne. 

 

to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej funkcje pełniła jodłka 

, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony na suficie. Gałązki  

ców od złych mocy, zapewnić domownikom szczęście  

onarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700 roku n.e., 

Ŝycia. Dopiero od przełomu XVIII i XIX w. zwyczaj ten  

dzięki niemieckim imigrantom - dotarł do Stanów Zjednoczonych.

 w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. Dosyć szybko zwyczaj zacz

 

świerk,  

wiadkiem najpiękniejszych Ŝyczeń, 

ęd... 

 

onarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700 roku n.e.,  

dotarł do Stanów Zjednoczonych. 

 szybko zwyczaj zaczął się szerzyć wśród 

  



Skąd wzi ął się zwyczaj ubierania choinki? 

 

Piękna góralska legenda mówi, Ŝe choinkę boŜonarodzeniową zawdzięczamy... niedźwiedziowi. Gdy doszła do niego wieść o 

narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem. Martwił się tylko biedny miś, Ŝe nie miał dla Dzieciątka Ŝadnego godnego 

prezentu. Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w lesie. Ułamał  piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze przechodził 

przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka, krople wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły jak diamenty. Na 

gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź wszystko to zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem postawił. 

I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich wszelkie świecidełka. 

 

Co wieszamy na choince? 

W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku XX w. Na choince nie moŜe zabraknąć 

jabłek, bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. Wśród iglastych gałązek wiją 

się łańcuchy słomkowe i bibułkowe, są pamiątką po węŜu-kusicielu, oznaczają takŜe więzy rodzinne, które podczas świąt są 

szczególnie silne. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka 

Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten 

czas dusze przodków mogły się ogrzać. Świeczki to takŜe symbol światła Chrystusa. 

Choinki ubierano takŜe w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane makiem. Nie mogło zabraknąć 

oczywiście postaci Św. Mikołaja. 

Na choince wiesza się teŜ błyszczące bombki o róŜnych kształtach, szklane figurki, cukierki i ręcznie wykonane z papieru 

zabawki. 

Światełka elektryczne pojawiły się dopiero w Niemczech w 1882 r. Pierwszą udekorowaną ozdobami i światłami choinkę ustawił 

w 1923 r. przed Białym Domem w Waszyngtonie prezydent Calvin Coolidge. 

Choinkowy kalendarz 

W wielu domach choinkę ubiera się w przeddzień Wigilii. Ustrojone drzewko będzie pachnieć i cieszyć oczy do 6 stycznia, czyli 

święta Trzech Króli. Ostateczną datą rozbierania choinki jest dzień 2 lutego, święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

Bibliografia: 

• Kamocki Janusz "Od andrzejek do doŜynek". Warszawa, MłodzieŜowa Agencja Wydawnicza 1986.  

• Lenkiewicz Krystyna "Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III". Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

1994  

• Martin Jerzy W. "O choince". Świerszczyk 2003 nr 24 s. 4-5  

• http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2953/idc/7/  

• http://choinka.interia.pl/zwyczaje/news?inf=52573  

• http://www.ofek.com.pl/2SKWWW_Boze_Narodzenie/Choinka.htm  

• http://www.opoka.org.pl/biblioteka/B/BB/choinka.html  

 



 

  

STWORZENIE ŚWIATA WEDŁUG MARYSI 

 

Dawno, dawno temu gdy we Wszechświecie panowała ciemność, wielka 

gwiazda uderzyła w inną , trochę mniejszą, i nastąpiła eksplozja. Jedna gwiazda 

zapaliła się i pali do dziś jako Słońce, a z drugiej narodził się Michael Jackson.  

Miliony lat siedział sam uwięziony w gwieździe. Był smutny i samotny. 

Wtedy wpadł na wspaniały pomysł i jak za dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki 

wynucił piękną melodię. Zaraz pojawiła się przed nim kartka i ołówek, a on 

zaczął pisać. Pisał nuty i słowa, które złączył i nazwał piosenkami.  

Wszystkie piosenki były juŜ gotowe. Stanął na największej gwieździe i 

zaczął śpiewać. Gdy tylko zaśpiewał początek piosenki „Heal The World” 

pojawiło się niebo. Kiedy zaśpiewał „Will You Be There” pojawiła się woda. 

Gdy zanucił „ Rock My World” pojawiła się trawa, a na dźwięki „Billy Jean” – 

pierwsi ludzie.  

Był dobrym bogiem i dlatego dał ludziom zwierzęta, przyrodę i kamienie, 

którymi rozpalali ogień. Następnie, gdy wydawało mu się, Ŝe jest odpowiedni 

czas, zstąpił na Ziemię jako piosenkarz, ale na zawsze pozostał w nim smutek, 

smutek z dawnych lat, gdy był sam jeden we Wszechświecie. 

 

MARIA DOWBOR-BACZYŃSKA 

KL. 5C  (nasza twórczość) 

 



 

  



MISTRZOSTWA ŚWIATA W TAŃCU NOWOCZESNYM            

  IDO w BOCHUM 

Mistrzostwa zaczęły się 29.09.2010-03.10.2010r. w Bochum w Niemczech. Znaczne sukcesy 
odniósł zespół Grawitacji z Piaseczna!!!!  Zdobyli jedyne pierwsze miejsce z Polski na tych 
mistrzostwach. To Mini formacja w, której jest jeden uczeń i były uczeń szkoły w Nowej 
Iwicznej. Ci uczniowie to  Stanisław Żuchowski (uczy się  w naszej szkole) i Kacper Gawron 
(uczył się u nas). Cały skład  mini-formacji to: 

-Michał Dmochowski(15l.)Sebastian Strzeżek(14l.)                                    

-Kamil Kowalczyk(15l.) 

 

-Szymon Bielecki(15l.) 

-Adam Żyrek(15l.) 

-Kacper Gawron(13l.) 

-Stanisław Żuchowski(13l.)          
                                      Opracował: Jan Żuchowski 



 

 

To klub siatkarski głównie dla młodzieży. Grają tam młodziczki ,młodzicy 
(1-2 klasa gimnazjum), kadetki  kadeci (3 gim liceum) rocznik 98-99. Jest to świetna zabawa dla tych 
co umieją grać i dla tych co nie potrafią. Uczy gry zespołowej i dyscyplinuje. 

Treningi dla podstawówki 

• Rocznik 2000 
� Poniedziałek  18:30 – 19:30  Lesznowola 
� Środa    17:40-19:10 Nowa Iwiczna 
� Piątek  15:15-16:30 Nowa Iwiczna 

 

• Dziewczęta  
o Rocznik 99-98 

� Wtorek  18:30-20:00 Lesznowola 
� Czwartek  19:20-21:00 Lesznowola 
� Piątek  16:35-18:00  Nowa Iwiczna 

• Chłopcy  
o Rocznik 99-98 

� Wtorek 18:30-20:00 Lesznowola duŜa  
� Czwartek 18:00-19:30 Lesznowola mała 
� Piątek 18:00-19:30  Lesznowola mała 

 

 

 

 

 

Zapraszam, 

Julia Stochel 

 

  



KRZYśÓWKA 
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1. W zimie pada … 
2 
. 

Na BoŜe Narodzenie  ubieramy drzewko które potocznie nazywa się 
…  

3. WaŜny dzień przed BoŜym Narodzeniem? 
4.  1 listopada jest święto Wszystkich … . 
5. Pod ,,choinką'' Święty zostawia … . 
6. Święty, który jeździ w saniach, które ciągną renifery? 

 

 

 

 

  



Drodzy „Gimkowicze” 

 

 Trochę musieliśmy poczekać na kolejny nr  Gimka i Gimka Juniora. Wiele spraw jest 
wspólnych, bo przecież chodzimy do jednej szkoły. Z ciepłej jesieni znaleźliśmy się nagle w zimowej 
scenerii, która przypomina nam o zbliżających się świętach. W listopadzie po raz drugi w Dzień 
Pluszowego Misia zbieraliśmy zabawki do świątecznych paczek. Być może dzięki Wam do wielu 
dziecięcych domów w Wigilię zawita słońce i wielka radość, że na nich czeka jakiś prezent pod 
choinką. W tym roku byliście bardzo hojni, dlatego zabawki postanowiliśmy przekazać do Caritas przy 
naszej parafii, oraz do GOPS-u w Lesznowoli. Dzięki temu wesprzemy  więcej dzieci. 

 Z okazji zbliżających się świąt życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, zasłużonego odpoczynku i udanego spotkania z Nowym 
Rokiem. 

            
      Redakcje Gimka  i  Gimka Juniora, oraz opiekunki 

                                                        Joanna Piasecka i Ewa Woźniak 

 

REDAKCJA „GIMKA „JUNIORA”: 

Basia Baniak, Zosia Wronek, Agata Zataj, Zuzia Obłucka, Julia Stochel, Karol Przemyski, 

Małgosia Rogulska.  

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych tekstów i zastrzega sobie prawo do 
nadawania tytułów tekstom, które ich nie posiadają oraz zmiany tytułów i treści.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji artykułów na stronie internetowej szkoły 


