
 11 listopada 1918 
r. Polska odzyskała nie-
podległość po latach nie-
woli. W 92 rocznicę tego 
wydarzenia uczniowie 
naszej szkoły przygoto-
wali uroczystą akademię. 
Na niej uczniowie z klasy 
V pod opiek ą B. Hasz-
czyn zaprezentowali hi-
storię Polski w drodze do 
wolności i recytowali 

wiersze. Natomiast chór szkolny ,,Pelicano’’ pod dyrekcją pani A. 
Król zaśpiewał pieśni patriotyczne. Wszyscy uczestniczyli akademii z 
wielkim wzruszeniem wysłuchali piosenki o Orlętach Lwowskich. Na 
koniec głos zabrała pan dyrektor Urszula Broszko dziękując artystom 
oraz wszystkim uczestnikom. 

 Karolina Huk  

2 listopada-wyjazd do 
kina Helios przez 5—6 
latków. 
5 listopada-ogólnopolski 
konkurs matematyczny 
OXFORD. 
10 listopada -
ogólnopolski konkurs z 
języka niemieckiego o 
nazwie ,,der die das 
Kenner"   
10 listopada odbyła się 
w szkole akademia z 
okazji święta odzyska-
nia niepodległości przez 

Polskę. 
11 listopada-akademia w 
GCK z okazji święta od-
zyskania niepodległości 
przez Polskę. 
11 listopada – sukcesy 
kl.III w konkursie pla-
stycznym pt. Moja Mała 
Ojczyzna.  
Od 16 listopada-
kiermasz „Taniej książki” 
do kupienia w szkolnej 
bibliotece. 
17 listopada-wycieczka 
kl. V na Helusz do ośrod-

ka rekreacyjnego. 
22 listopada -
wywiadówka szkolna  
22 listopada rozstrzy-
gnięcie Powiatowego 
Konkursu Plastycznego, 
uczniowie kl.III i IV wy-
różnieni. 
25 listopada - andrzejki 
szkolne wraz z wróżba-
mi i konkursami. 

 
Tomasz Zaleski 
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W Y D A W C A  K L . V  S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  

 W  B A B I C A C H  

KONKURS 
 

 W środku ga-
zetki znajduje się frag-
ment komiksu. Należy 
go dokończyć i pokolo-
rować.  

 Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone. 
Prace należy przeka-
zywać do Sylwii 
Szpiech  



 W dniu 25-
25.11.2010r. odbyła się 
zabawa andrzejkowa. 
Dla klas 0-III odbyła się 
w godz. 11:30 do 14:00. 
Klasy młodsze pilnowały 
panie: p. Marzena Dra-
ganik, p. Agata Pro-
kopska, p. Urszula 
Broszko, p. Barbara 
Chomka, p.Halina No-
worolska. 
 Klasy starsze ba-
wiły się od godz. 14:30 
do 17:30. Klasy IV-VI 
pilnowały panie: p. An-
na Majda, p. Barbara 
Haszczyn, p. Sabina 
Nowosielecka. 

 Konkursy dla 
klas młodszych i 
starszych organizo-
wała kl. VI. Były to: 
wybór króla i królo-
wej Balu, zjedzenie 
ciepłych lodów, zje-
dzenie cytryny, pi-
cie wody, taniec z 
balonem miedzy 
głowami, krzesełka, 
wróżba - „kim się 
zostanie na przy-
szłość”. 

Ta zabawa 
była bardzo 
udana! 
 

And żelika Kurasz              ZABAWA ANDZREJKOWA  

W y c i e c z k a  d o  

S a n d o m i e r z a  
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 Dnia 22 października 2010 r. uczniowie 
klas III — VI udali się na wycieczkę do Sando-
mierza i Opatowa . Opiekunami były p. Barba-
ra Haszczyn i p. Marta Jasi ńska. O dodz. 
6:00 wyruszyliśmy autokarem z naszego przy-
stanku. Ok. godz. 10:00 byliśmy na miejscu. 

 Na początku naszego zwiedzania po-
dziwialiśmy piękną starówkę. Następnie udali-
śmy się do podziemi. Inną atrakcją była zbro-
jownia, gdzie widzieliśmy zbroje rycerskie. 
Wszystkich zachwyciła brama opatowska i ka-
tedra sandomierska. Potem udaliśmy się na 
rejs statkiem po Wiśle. Każdy mógł się później 
pochwalić pieczątką na ręce. Następnie udali-
śmy się do Kopalni Krzemionek w Opatowie. 
Na pamiątkę wzięliśmy próbki krzemienia pa-
siastego do szkolnej gabloty. Wszyscy udali-
śmy się później do baru. Każdy miał okazję 
kupić jakąś pamiątkę. Do domu wróciliśmy ok. 
21:00. Wycieczka bardzo podobała się wszyst-
kim dzieciom i nauczycielom. 

Sylwia Szpiech 



 Dawniej istotną 
część wieczoru an-
drzejkowego stanowiły 
wróżby, mające obec-
nie charakter zabawo-
wy. Lano na wodę 
ołów, obecnie leje się 
wosk. Z uformowa-
nych w ten sposób 
figur przepowiadano 
przyszłość. Można ją 
odczytywać pod świa-
tło, co cień pokaże, 
np. jaki zawód będzie 
miał chłopiec w przy-
szłości. Kwiat wróży 
piękne życie lub pięk-
ną żonię. Dziewczyny 
rzucały but za siebie. 
Odwrócony do drzwi 
noskiem przepowiadał 
szybkie zamążpójście. 
Obierano jabłka, a z 
obierek odczytywano 
pierwszą literę imienia 
przyszłego męża. Co 
przyśniło się w wigilię 
świętego Andrzeja, to 
miało sie spełnić.  
 W i e c z o r e m 
panny wychodziły na 
podwórko i ze słomia-
nego dachu wyrywały 
garść słomek. Jeśli 
była ich parzysta ilość, 
wróżyło to zamążpój-
ście. Puszczano na 
wodę dwa listki mirtu. 
Jeżeli zetkną się, 
wkrótce będzie wese-
le. Zdejmowano lewe 
buty, który but pierw-
szy dojdzie do drzwi, 
ta dziewczyna wyjdzie 
za mąż. W innej  
wróżbie z kolei do izby 
wpuszczano gąsiora. 
Do której panny  pod-

szedł, ta wychodziła 
za mąż. Dziewczyny 
również zaglądały do 
studni, by zobaczyć 
w niej odbicie przy-
szłego męża. Bardzo 
popularne były przy-
słowia np.: 
" Na św. Andrzeja 
dziewkom z wró żby 
nadzieja ", 
" Noc Andrzeja św. 
przyniesie nam na-
rzeczonego". 
Dziewczęta wróżące 
sobie w noc św. An-
drzeja musiały wyka-
zać się niezwykłą 
odwagą. Jedną z ta-
kich niesamowitych 
wróżb było wróżenie 
z nocnego szczeka-
nia psów - dziewczy-
na wybiegała przed 
dom i nasłuchiwała, 
z której strony szcze-
ka pies. Z tej strony 
mogła spodziewać 
sie przyjścia narze-
czonego. Dziewczy-
na idąc nocą przez 
wieś zatrzymywała 
się przed domem, z 

którego odbiegały słowa rozmowy i z ich tre-
ści odgadywała swój przyszły los. Czasem 
dziewczęta chcąc poznać narzeczonego 
biegły samotnie w noc do opuszczonego 
domu, by w północ w ciemnym otworze 
znajdującego się tam pieca zobaczyć postać 
przyszłego męża. O północy dziewczyna 
mogła również wyjść na skrzyżowanie dróg i 
zapytać pierwszego napotkanego mężczy-
znę jak ma na imię. Jego odpowiedź miał 
świadczyć o tym, jak będzie miał na imię 
przyszły mąż. 
 

And żelika Kurasz 

„Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”  
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 W wyniku wyborów w poszczegól-

nych  klasach funkcję przewodniczących 

pełnią: 

 

Klasa I -Aleksandra Burchała 

Klasa II -Wiktoria Pinda 

Klasa III -Wiktoria Karpińska 

Klasa IV -Tomasz Będkowski 

Klasa V -Karolina Huk 

Klasa VI -Wiktor Bednarz 

 

Do głównych zadań przewodniczących 

klas należy: 

 

•Kierowanie pracami samorządu klasowe-

go  

•Rozdzielanie zadań pomiędzy poszcze-

gólnych uczniów w klasie  

•Współpraca z wychowawcą  

•Reprezentowanie klasy na terenie szkoły. 

Między innymi składnie raportu na apelu 

szkolnym przewodniczącemu szkoły. 

 

Formuła zgłoszenia klasy : 

Zgłaszam klasę x na apelu szkolnym stan 

ogólny 17, obecnych 16, nieobecnych 1 

 

Andżelika Szpiech 



 Trzecia lokata Si-
mona Ammanna w nie-
dzielnym konkursie indy-
widualnym w Kuusamo 
była niespodzianką po 
s łabszych  skokach 
Szwajcara na treningach 
oraz w zawodach druży-
nowych. Szwajcarski mul-
timedalista olimpijski jest 
bardzo zadowolony z ta-
kiego początku sezonu. 9 
miejsce zajął nasz mistrz 
Adam Małysz. Pozostali 
nasi skoczkowie zajęli 
dalekie lokaty. 

 Marit Bjoergen we 
wszystkich dotychczaso-
wych startach w Pucha-
rze Świata odniosła zwy-
cięstwa. Norweska nar-
ciarka przyznaje jednak, 

że już niedługo zacznie 
przegrywać, ponieważ forma 
rywalek wyraźnie rośnie. 
Szwedzcy i fińscy komenta-
torzy zauważyli, że już w Ku-
usamo nastąpił przełom i że 
najgroźniejszą rywalką Nor-
weżki jest Justyna Kowal-
czyk,  k tóra pokazała 
"nieprawdopodobną" siłę na 
podbiegach. Styl , w jaki 
sposób "połknęła" Charlotte 
Kallę, można nazwać tylko 
potwornym. Justyna Kowla-
czyk jest teraz w świetniej 
formie , co widać było w Ku-
usamo. 34,6 s - to strata Ju-
styny Kowalczyk do Marit 
Bjoergen przed niedzielnym 

biegiem na 10 km techniką 
klasyczną, który kończy trzy-
dniowe zmagania w fińskim 
Kuusamo. Zwyciężczyni te-
go minicyklu wzbogaci swoje 
konto w Pucharze Świata aż 
o 200 punktów. 
 

Tomasz Zaleski 
.  
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MÓJ PECH 
 Pewnego razu zerwał się, 
silny wiatr, który wyginał konarami 
drzew. Po chwili jego siła wzrosła i 
jedno z drzew, które rosło przy mo-
im domu, złamało się i przewróciło 
się na mój dom, uszkadzając go i 
robiąc dziurę w dachu. Na drugi 
dzień, gdy wichura ustała postano-
wiłem wybrać się do boga Eola, bo 
on był za ten wiatr odpowiedzialny. 
Chciałem z nim porozmawiać. Mi-
mo to, że mieszkał on bardzo dale-
ko, po jednym dniu drogi wreszcie 
ujrzałem jego ogromny pałac. 
Wszedłem do środka i ujrzałem go 
siedzącego na tronie. Podszedłem 
do niego i zapytałem: 

- Dlaczego to zrobiłeś? 

- Ale co ?- odpowiedział bóg  

-  Wywołałeś straszną wichurę któ-
ra zniszczyła mój dom  

-To przez przypadek. Nacisnąłem 
guzik, którym wywołuję wichury. 

Przepraszam. 

- Przeprosiny przyjęte. 

 I wtedy wróciłem do domu i 
zacząłem go remontować. W tym 
remoncie pomagali mi sąsiedzi. Po 
paru tygodniach wszystko wróciło 
do normy. 

 

Marek Pasternak 
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TWÓRCZOŚĆ KLASOWA 

Ruszył Puchar Świata w 
skokach narciarskich 

 Puchar Świata w  bie-
gach narciarskich  

Fot. Tor Atle Kleven/wikipedia.org 

Fot. wikipedia.org 


