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W TYM NUMERZE: 

- wyniki konkursu na najlepsze wypracowanie o Świętym Mikołaju 

- Festiwal Ale Kino! 

- Konkurs na najdłuższy łańcuch 

- Podaj łapę 

- Wycieczka do Muzeum Narodowego w Poznaniu 

- Andrzejki w SP55 

- przepis na pierniczki 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

Każdego roku w naszej szkole ogłoszony zostaje konkurs na najlepsze 

wypracowanie bożonarodzeniowe. W tym roku nie mogło być inaczej. 

Dla klas 5-7 został ogłoszony konkurs na najlepsze opowiadanie 

związane ze Świętym Mikołajem, a dla klas 4 konkurs na najlepszą  

charakterystykę Świętego Mikołaja. Powstały wspaniałe prace.  

Najpiękniejszą i oryginalną 

charakterystykę napisała Matylda Juskowiak z klasy 4b,  

natomiast najlepsze 

opowiadanie napisała Magdalena Lecyk z klasy 7a. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych pomysłów i wyobraźni. 

 

                                             Emilia Berus i Katarzyna Budzińska 

 

 



 

 

 

 



 

„Buty Świętego Mikołaja” 

 

 

       Pewnego słonecznego dnia Święty Mikołaj przybył do małej wioski. Były to dawne czasy, 

w których zamiast saniami zaprzęgniętymi w renifery, podróżował koleją. Wysiadł, więc z 

pięknego czerwono-złotego parowozu i udał się do dyrektora stacji, aby dowiedzieć się, gdzie 

mieszka najliczniejsza rodzina. 

-Hmm… – zamyślił się dyrektor. - Powinieneś skierować się do rodziny Markowskich. Jest ich 

dwunastka w tym dziesięcioro dzieci. To bardzo biedna, ale radosna rodzinka! Aby do nich 

trafić najpierw musisz skręcić w ulicę Brzoskwiniową, a potem w ulicę Cynamonową. Na jej 

końcu znajduje się dom Markowskich. 

  

Święty Mikołaj wyruszył w drogę. Na miejsce dotarł dokładnie o północy. 



- A niech mnie! – krzyknął nagle patrząc na ubogą chatkę. – Ale klops! W tym domu nie ma 

komina! Na siwą brodę! Będę zmuszony wejść w bardziej tradycyjny sposób.  

Kiedy tylko znalazł się w środku, jego oczom ukazał się piękny obrazek: dziesięcioro dzieci 

spało jedno obok drugiego, przytulając się do siebie. Mikołaj patrzył na nie przez chwilę, ale 

przypomniał sobie, że czas go goni. Musiał teraz szybko znaleźć buty i zostawić w nich 

zabawki… Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, kiedy nie ma ani kominka, ani butów? 

- Biedni ludzie… - westchnął po cichu Święty Mikołaj. – Gdyby tylko mieli domek z chociaż 

dwoma pokojami. W jednej mogliby spać, a w drugiej bawić się, rozmawiać i cieszyć się wesoło 

trzaskającym ogniem w kominku – kiedy mówił jego życzenie powoli się urzeczywistniało. 

 Teraz zostało mu już tylko jedno zmartwienie:  

- Ach, dlaczego ja nie noszę w worku trzewików? – wyrzucał sobie. – No cóż, zostawię swoje, 

przynajmniej ojciec rodziny będzie miał, co ubrać – po czym bez wahania zdjął obuwie. – 

Przydałyby się lżejsze buty dla mamy i mniejsze dla dzieciaków… 

  Zaledwie skończył wypowiadać te słowa, z jego butów wyszedł cały sznur bucików. 

 Święty Mikołaj roześmiał się radośnie i skierował do wyjścia. Właśnie zaczął przedzierać się 

przez śnieg, kiedy usłyszał, że cała rodzina Markowskich biegnie za nim. 

 - Ależ to jest Święty Mikołaj! – wykrzyknął najmłodszy chłopiec i poczciwy staruszek został 

wśród okrzyków radości zaprowadzony z powrotem do domu. 

- Och, moje szkraby! – powiedział wzruszony Święty Mikołaj. – nie starczyło mi nawet czasu, 

by obdarować was zabawkami! 

- Pragnęliśmy tylko jednej rzeczy Mikołaju! – odezwała się najstarsza dziewczynka. 

- Marzyliśmy o butach i właśnie je otrzymaliśmy – powiedział piąty z rodzeństwa. 

- A teraz pozwól – rzekł z kolei ojciec rodziny – abym zwrócił Ci twoje buty. Nie mogę ich 

zatrzymać – dokończył, przyklękając i zakładając Świętemu Mikołajowi jego buty. 

   

Gdy to zrobił, okazało się, że przy kominku pojawiła się dodatkowa para trzewików, nowa i 

dziwnym trafem w jego rozmiarze. Kiedy wszyscy pobiegli, żeby zobaczyć ten mały cud, 

Święty Mikołaj skorzystał z zamieszania i wymknął się po cichu… Jednak obiecał sobie, że za 

rok wróci do tego domu i podaruje dzieciom zabawki. 

 

                   Magda Lecyk 7a 

 

 

 

 

 



Uczniowie SP55 na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Młodego Widza  

„Ale Kino!” 

 Każdego roku pani Emilia Berus organizuje wyjście dla uczniów klas 4-7 

na Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”.  

 W grudniu ruszył 35. festiwal. Nie zabrakło tam i naszych dzieci. 

Prezentowane filmy mówiły o rozterkach, rodzinie, wykluczeniu oraz o tym jak 

być dzieckiem we współczesnym świecie i co tak naprawdę liczy się w naszym 

życiu.  

 6 grudnia czwartoklasiści udali się do Multikina 51 na film „Mikołaj w 

każdym z nas”. Norweska produkcja miała wprowadzić uczniów w klimat 

zbliżających się świąt, ale i uświadomić jedną bardzo ważną rzecz…. Co jest 

najważniejsze w święta? 

Poniżej prezentujemy wrażenia uczniów po obejrzeniu seansu. 

                                                              Emilia Berus i Katarzyna Budzińska 

 

 



 

                                                           Matylda Juskowiak kl. 4b 

 



 

                                                            Jakub Kęsikiewicz kl. 4b 



 

 

 

                                                                       Gabrysia Kamieniecka kl.4b 



 

 

 

 Przed Świętami Bożego Narodzenia ogłoszone zostały dwa 

konkursy.  

 Pierwszy konkurs polegał na wykonaniu najmocniejszego i 

najbardziej kolorowego łańcucha. W rywalizacji wzięły udział klasy 4-

7. Jednogłośnie zwyciężyła klasa 6a, która stworzyła najpiękniejszy 

łańcuch. Jest on zawieszony w holu na pierwszym piętrze.  

 Drugi konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski polegał na 

zrobieniu najdłuższego łańcucha. Wszystkie klasy od 4 do 7 ochoczo 

zabrały się do pracy. Widać było ducha rywalizacji, ale przede 

wszystkim, każda klasa opracowała własny plan działania, aby stworzyć 

najdłuższą ozdobę.  Tym razem zwyciężyła klasa 7a. Łańcuch zrobiony 

przez najstarszych uczniów zajął cały korytarz i… nie zmieścił się, 

trzeba było go zawinąć ☺  

 

I miejsce klasa 7a 

II miejsce klasa 5a 

III miejsce klasa 5b 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



„Podaj łapę – zbiórka dla schroniska w SP55” 

 

 Wszyscy kochamy zwierzęta, zarówno te małe, jak i te duże. Rozczulamy 

się, kiedy widzimy małego pieska lub kotka. Każdy z nas chciałby mieć w domu 

takiego czworonożnego przyjaciela. Niestety nie wszystkie zwierzątka mają 

swojego właściciela i kochającą rodzinę. Są kotki i pieski porzucone, zostawione 

same sobie. Właśnie takim zwierzaczkom postanowili pomóc uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 55. Nadchodzi zima. Jak wiadomo zimą samotnym zwierzętom 

w schroniskach jest najciężej.  

 W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 55 samorząd uczniowski 

zorganizował zbiórkę karmy, koców, zabawek dla schroniska dla zwierzątw 

Gaju. Uczniowie klas 1-7 chętnie wzięli w niej udział. Przynieśli suchą i mokrą 

karmę dla kotów i psów, zabawki, smycze oraz ciepłe koce. Los bezdomnych i 

porzuconych zwierząt nie był im obojętny. Przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego, którzy zawieźli ogromne paczki darów do schroniska, w ramach 

podziękowania mieli możliwość wyprowadzenia bezdomnych piesków na 

spacer. Jeden z czworonogów, Sokrates, bardzo przypadł naszej uczennicy do 

serca. Miejmy nadzieję, że piesek szybko znajdzie kochający dom.  

Wszystkim uczniom i rodzicom bardzo dziękujemy za udział w akcji.  

 

 

  

 
 

 

 

 



„Wycieczka do Muzeum Narodowego w Poznaniu” 

 

 

 Zebraliśmy się w szkole 21 listopada o godzinie 8:50. Po dwóch godzinach nauki 
języka polskiego i angielskiego, razem z panią Małgorzatą Wojtkowską-Pietrzak i panią Zofią 
Mroszyńską, udaliśmy się na przystanek autobusowy. Po godzinie dotarliśmy na Plac 
Wolności, zamieniony w przedświąteczny, bożonarodzeniowy jarmark  z ogromną karuzelą. 
Stoi ona tuż przed starym budynkiem Muzeum Narodowego, które było celem naszej 
wycieczki. 

 Zajęcia pt. „W świecie arcydzieł” prowadziła pani przewodniczka. Najpierw przekazała 
nam podstawowe informacje o tym, jak należy się zachowywać, by nie zniszczyć cennych 
dzieł. Każdy dostał poduszkę, by wygodniej przyglądać się wybranym eksponatom. 
Ruszyliśmy w drogę.  
Przechodziliśmy obok obrazów i rzeźb, z których każde zachęcało do tego, żeby się przed 
nim zatrzymać.  
Pani przewodniczka wybrała kilka obrazów, między innymi „Plażę w Pourville”. To słoneczny 
pejzaż, namalowany przez Claude’a Moneta, impresjonistę. Uchwycił on wrażenie, a więc 
impresję, ze swojej wizyty na plaży. Ten obraz nas zachwycił, zwłaszcza, że dzień był akurat 
bardzo pochmurny.  
Podobno kilka lat temu obraz ten został skradziony i przypadkiem go odzyskano. 

 Podczas zwiedzania muzeum zatrzymaliśmy się też przed zupełnie innym dziełem, 
pochodzącym z dawniejszej epoki, czyli przed martwą naturą, na której malarz WillemClaesz 
Heda namalował bardzo dokładnie, realistycznie kielichy, owoce i obraną cytrynę. Jasna 
żółta skórka rozświetlała cały obraz.Oprócz pejzażu i martwej natury, widzieliśmy portret. 
Był to portret zbiorowy, przedstawiający sławną w Poznaniu i ważną dla naszego muzeum 



rodzinę Raczyńskich. Dowiedzieliśmy się, jakie są techniki portretowych ujęć: można 
namalować kogoś „en face” (na wprost), „en pied” (w całej postaci), z profilu, do kolan lub 
wykonać tylko popiersie. Obraz z rodziną Raczyńskich namalował Carl AdolphHenning w 
1839 roku.  

 Pod koniec zwiedzania, zobaczyliśmy obraz „Targ na kwiaty” Józefa Pankiewicza i 
„Mokrą Wieś” Władysława Podkowińskiego.  Na „Targu” można obserwować sceny 
rodzajowe w miejskim pejzażu, a w „Mokrej Wsi” chłopca nad brzegiem stawu, czyli pejzaż 
wiejski. 

 Gdy już poznaliśmy kilka określeń dotyczących malarstwa, przyszedł czas na naszą 
własną twórczość. Rozłożyliśmy się na podłodze, wśród nowoczesnych rzeźb i 
namalowaliśmy portrety koleżanek i kolegów. Wszyscy starali się uchwycić podobieństwo 
modelek i modeli. Po tej twórczej pracy, wróciliśmy do szkoły, bardzo zadowoleni z 
wyprawy. Na pewno wrócimy jeszcze do Muzeum Narodowego. 

Hanna Graczyk    kl. VIa SP55 

 

 

 



„Andrzejki w Szkole Podstawowej nr 55” 

 

 30 listopada to dzień szczególny. Właśnie w tym dniu samorząd uczniowski 

zorganizował święto św. Andrzeja dla całej społeczności uczniowskiej.  

 Każdego roku właśnie w tym dniu odbywają się w naszej szkole różne zabawy 

andrzejkowe. W bibliotece pojawiają się wróżbici i wróżbitki, do których przybywają 

wszyscy uczniowie i nauczyciele, aby dowiedzieć się, co przyniesie im los. Te niezwykłe, 

magiczne damy i tajemniczy panowie przepowiadali wszystkim chętnym przyszłość. Jeden 

wróżbita wieszczył, gdzie zamieszka się w przyszłości. Było to bardzo ciekawe. Niektórym 

uczniom przepowiednia mówiła, że zamieszkają na środku oceanu, innym, że w zatłoczonym 

państwie. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał 

papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, bądź szukał swojej szczęśliwej liczby. 

Katalog wróżb był bogaty, każdy uczeń i nauczyciel  pragnął wywróżyć sobie coś 

wyjątkowego.  

 Wróżby, to nie była jedyna atrakcja tego dnia. Dzięki rodzicom uczennicy klasy 5b, 

uczniowie klas 4-7 otrzymali pączki. Sponsorem była Piekarnio-cukiernia Maciejewski. 

Pączki były bardzo smaczne. Jednak największa atrakcja tego dnia miała dopiero nastąpić.  

 Po wróżbiarskim przedpołudniu i przepysznych pączkach, przyszedł czas na muzykę. 

Dyskoteka była tym, na co wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekali. Odbyła się ona w 

sali gimnastycznej. DJ-em był jeden z uczniów klasy 7. Podczas imprezy można było 

poczęstować się różnego rodzaju domowymi wypiekami. Światełka disco zachęcały 

wszystkich do zabawy. Uczniowie szczęśliwi i zadowoleni tańczyli w rytm najnowszych i 

nieco starszych hitów. Dyskoteka bardzo nam się podobała. 

 



 

 Ten dzień był pełen rozkoszy, od słodkich pączków, do wyśmienitej dyskoteki 

andrzejkowej. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. 

Natalia Loewenau  kl.VIIa  SP55 

 



 

 

 



 

 

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ „SZPACZEK” 

 

Matylda Juskowiak, Gabrysia Kamieniecka, Jakub Kęsikiewicz - recenzje 

Roksana Gogolewska – zdjęcia 

Hanna Graczyk – artykuł 

Weronika Glazar – przepis 

Magdalena Lecyk – opowiadanie 

Matylda Juskowiak – wypracowanie 

Natalia Loewenau - artykuł 

Magdalena Lecyk, Laura Mainel – oprawa graficzna 
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