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 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu 

Bałwanki 

Jest taki ogród zaczarowany,  

po którym chodzą śnieżne bałwany.  

Duże bałwany, bałwanki małe,  

wszystkie ze śniegu i jak śnieg białe.  

Choć mróz największy i śnieżek prószy, 

bałwankom nigdy nie marzną uszy.  

Za to, gdy słońce trochę przygrzeje,  

to czary – mary nos im topnieje. 
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Z życia szkoły 
 

Witamy w pierwszym numerze gazetki szkolnej Dwójka 

prowadzonej przez nową redakcję i życzymy miłej lektury! 

 Tegoroczne zawody biegowe w Krynicy, na które pojechało kilkunastu uczniów 

z naszej szkoły odbyły się 8 września. W tym roku dwóm uczennicom z Dwójki udało 

się stanąć na podium. W swoich kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zdobyły 

Emilia Janas z klasy VII i Oliwia Janas z klasy II. Obie otrzymały stypendia sportowe. 

 W tym roku odbyły się już 2 wycieczki szkolne. Pierwszą z nich była podróż klasy 

VII do Zakopanego w dniach 20-21 września. Choć pogoda nie dopisała, wszyscy 

i tak byli zachwyceni wyjazdem. Na drugą wycieczkę, 27-28 września, w Bieszczady 

udali się z kolei uczniowie klas gimnazjalnych.  

 Dnia 5 października obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Uczniowie klasy VII 

przedstawili korzyści płynące ze znajomości języków obcych, a klas I-V SP oraz VI-

VII SP, II-III G, wzięli udział w konkursie przygotowanym przez klasy II i III 

gimnazjum.  

 Dnia 10 października odbyło się uroczyste przywitanie pierwszaków. Po części 

artystycznej w wykonaniu naszych najmłodszych kolegów Pan Dyrektor pasował ich 

na pełnoprawnych uczniów naszej Szkoły. Wychowawczynią klasy I jest pani 

Leokadia Piotrowska. Tego samego dnia po raz pierwszy odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski. Wzięło w nim udział 7 osób z klas IV-VI. Celem konkursu było między 

innymi wyłonienie najlepszych uczniów, którzy mieli wziąć udział w XXXVI 

Jesiennym Gorlickim Konkursie Recytatorskim Poezji Jednego Wiersza. Zwycięzcami 

okazały się: 

I miejsce – Daria Mucha 

II miejsce – Vanessa Staroń 

III miejsce – Roksana Wal 

 Dnia 16 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Gośćmi, jak co roku, byli emerytowani nauczyciele, którzy przez długie lata uczyli 

w naszej „Dwójce”. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas IV i V SP. 

 Dnia 25 października w Gorlicach odbył się XXXVI  Jesienny Gorlicki Konkurs 

Recytatorski Poezji Jednego Wiersza. Wzięły w nim udział zwyciężczynie konkursu 
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szkolnego. W tym samym konkursie, w starszej kategorii wiekowej, wzięły udział 

dwie uczennice III G – Kamila Pyznar i Zuzanna Trybus. 

 W październiku naszą szkołę odwiedził iluzjonista. Jak co roku przedstawił nam 

zachwycające sztuczki magiczne. Do pomocy w wielu z nich zachęcał uczniów 

zebranych na sali.  

 Dnia 10 listopada obchodziliśmy w szkole Święto Odzyskania Niepodległości. 

Uroczystą akademię zawdzięczamy naszym kolegom i koleżankom z różnych klas, 

którzy w bardzo interesujący sposób przedstawili historię naszego kraju.  

 Dokładnie tydzień później, dnia 17 listopada, w naszej Szkole rozpoczęliśmy Tydzień 

Edukacji Globalnej. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w spotkaniu 

z podróżnikiem dobrze nam znanej grupy „Trzask”, który podzielił się z nami swoimi 

wspomnieniami z wyprawy do Indii. 

 Dnia 21 listopada do naszej szkoły przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorlicach i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu. Przeprowadzili zajęcia, 

których celem było nauczenie nas, jak udzielać pierwszej pomocy. Zaprezentowali 

również profesjonalny sprzęt ratowniczy. Tego samego dnia odbyło się spotkanie na 

temat uzależnień pod hasłem: Nikotynizm. 

 Kolejną atrakcją Tygodnia Edukacji Globalnej było spotkanie z funkcjonariuszem 

Służb Celno-Skarbowych dnia 22 listopada. Dzięki temu spotkaniu uczniowie 

dowiedzieli się między innymi, jakie skutki nielegalnego handlu i przemytu. 

 W dniu 23 listopada do naszej Szkoły przyjechała pani Karolina Kufel- 

wolontariuszka z Krakowa. Podzieliła się z nami swymi niezwykłymi przeżyciami 

towarzyszącymi jej podczas rocznego pobytu w domu dziecka w Boliwii. Pokazała 

nam również tradycyjne boliwijskie pamiątki.  

 Zakończenie Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej Szkole miało miejsce podczas 

piątkowego wieczoru filmowego. Wzięli w nim udział uczniowie klas III-VI SP. 

Tematyką spotkania było życie i problemy dzieci na całym świecie. 

 

 

 

Ola i Monika 
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Edukacja Globalna 

Z pewnością wszyscy już wiedzą, że od wrześnianasza Szkoła dołączyła do Liderów Edukacji 

Globalnej. Niektórzy być może nie do końca rozumieją, czym jest edukacja globalna, dlatego 

rozwiejemy Wasze wątpliwości.  

Edukacja globalna to część wychowania, która uświadamia nam istnienie zjawisk 

i współzależności łączących ludzi i miejsca. Polega na przygotowaniu odbiorców do 

stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. 

 

Wiecie jaki jest najbiedniejszy kontynent na świecie? 

Jest to Afryka. 

Brakuje tam: 

- wody, bez której człowiek po prostu umiera 

- jedzenia; dzieci i dorośli głodują, a nawet umierają  

- przedmiotów niezbędnych do życia. 

 

 



5 
 

Z powodu niedożywienia ludzie umierają nie tylko w Afryce… Na świecie to blisko 7,5 mln 

osób rocznie. Potrzebują natychmiastowej pomocy humanitarnej i nie tylko! 

 

Dzięki EDUKACJI GLOBALNEJ dowiadujemy się o tym, jak ludzie żyją w innych, 

biednych krajach. Projekt ten ma na celu przybliżenie nam realiów ich życia i podpowiedzieć, 

jak moglibyśmy im ewentualnie pomóc.  

 

 

Nie bójmy się im pomagać ! 

Oni nas potrzebują ! 
Martyna 
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Boże Narodzenie w innych krajach 

W każdym kraju Boże Narodzenie obchodzi się w inny sposób. Jesteście ciekawi, na czym 

polegają różnice? Przeczytajcie nasz artykuł… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SZWECJA 

W  Szwecji Święta Bożego 

Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą 

niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta 

składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej 

ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się 

galaretkę wieprzową, a na deser pierniczki. Nie 

nakrywa się dodatkowego miejsca na stole, ale 

za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie 

śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

DANIA 

Podobnie jak w Niemczech, w Danii bardzo ważny jest 

wieniec adwentowy. Do tradycji bożonarodzeniowych 

należy także zapalanie specjalnej świecy-kalendarza. 

Świeca ta ma podziałkę złożoną z 24 kresek. Kolację 

wigilijną podaje się dość wcześnie. Najczęściej na 

świątecznym stole gości pieczona kaczka, gęś lub 

wieprzowina z chrupiącą skórką. Kaczkę lub gęś 

faszeruje się jabłkami i suszonymi śliwkami i podaje 

z ziemniakami, czerwoną kapustą, buraczkami 

i żurawinową konfiturą. W misie z deserem ukryty jest 

migdał. Jego szczęśliwy znalazca otrzymuje specjalny 

prezent. 
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FRANCJA 

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni 

przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy przygotowują się do świąt, 

kupują dużo prezentów. Ulice miast są przystrojone kolorowymi 

lampkami i gwiazdkami. 

Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. 

Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki 

świąteczne.  

We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii.  Dnia 

25 grudniaFrancuzi biorą udział we mszy, a następnie siadają 

do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego 

kasztanami i pije dużo szampana. 

We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty. 

NORWEGIA 

Świętowanie Bożego Narodzenia w tym kraju ma bogatą 

tradycję. Norwegowie spędzają ten czas z najbliższymi. Dla 

dużej grupy Norwegów dniem jest 24 grudnia, czyli Wigilia. 

Okres Adwentu w grudniu  przedsmak Świąt. Co cztery kolejne 

tygodnie najbliżsi odwiedzają się nawzajem; palą  co tydzień 

kolejną świeczkę – aż do 24 grudnia. W ten sposób  świętują 

Narodzenia Pana Jezusa. Wigilię tak jak u nas tak i u innych 

świętujemy razem z rodziną. Około godziny 17:00 zaczynają bić 

dzwony w kościołach ogłaszając Święta Bożego Narodzenia. 

Włochy  

We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta 

kolacja, podczas której je się ciastka penettone i pandoro, 

a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia to czas 

oczekiwania na pasterkę. W każdym domu, mieszkaniu, 

kościele, na placach, a nawet na klatkach schodowych są 

budowane szopki. 

włoska szopka 

 

 

Karolina i Madzia 
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Świąteczne ozdoby 

Ten czas naprawdę bardzo szybko upływa. Dopiero były wakacje, a już jesteśmyw trakcie 

pełnego wyzwań czwartego miesiąca roku szkolnego, a przed nami… Święta! W pełno 

świątecznych dekoracji, często za dość wysoką cenę. Tymczasem wystarczy odrobina chęci, 

by szybko wykonać własne efektowne ozdoby świąteczne. To znakomity pomysł na 

świąteczny prezent. Polecamy! 

Orzeszkowe potworki 

Przygotuj: 

 orzeszki ziemne 

 farbki 

 koraliki 

  kilka kawałków włóczki 

 mazaki  

 małe pomponiki 

 plastelinę 

 

 

 

Bałwanek 

1. Pomaluj orzeszka farbą na biały kolor. 

2. Czarnym permanentnym mazakiem domaluj oczy i usta. 

3. Z plasteliny ulep czapkę i przymocuj ją do głowy bałwanka 

4. Obwiąż włóczkę dookoła szyi, aby naśladowała szalik. 

5. Przymocuj haczyk i przewlecz przez niego włóczkę. 

 

 

 

Renifer 

1. Za pomocą czarnego permanentnego mazaka namaluj na orzeszku oczy renifera. 

2. Oklej czerwony koralik imitujący nos. 

3. Po bokach głowy doklej małe brązowe pomponiki. 

4. Z plasteliny ulep rogi i przyklej do głowy renifera. 

5. Przymocuj haczyk i przewlecz przez niego włóczkę. 
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Szyszkowa choinka  

 

Przygotuj: 

 dużą szyszkę 

 małą doniczkę 

 kolorowe farbki 

 brokat w kleju 

 brokatową gwiazdkę z papieru 

 gąbkę florystyczną 

 klej. 

 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Pomaluj szyszkę za pomocą zielonej farbki. 

2. Końce pomaluj białą farbą i posyp srebrnym brokatem. 

3. Przyklej do czubka wcześniej wyciętą i posypaną brokatem żółtą gwiazdkę. 

4. Umocuj gąbkę florystyczną w doniczce. 

5. Wbij szyszkę w gąbkę i zabezpiecz ją klejem. 

 

 

Bałwanek z kapsli 

 

Przygotuj: 

 3 kapsle 

 białą farbkę 

 czarny mazak       

 pomarańczowy mazak  

 czerwoną wstążeczkę 

 klej na gorąco 

 sznureczek z guzikiem 

 

Sposób wykonania: 

1. Pomaluj kapsle na biało. 

2. Sklej je ze sobą. 

3. Namaluj mazakami guziki, oczy, usta i nos. 

4. Naklej wstążeczkę. 

5. Doklej sznurek służący za szalik. 

 

 

Monika i Ola                            
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Na poprawę humoru… 

Jeżeli masz ochotę wytężyć mózg, a przy okazji uśmiechnąć się, ten quiz jest właśnie dla 

Ciebie!  Dotyczy on uwielbianego przez dzieci świętego Mikołaja oraz nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia. Pytania są różne... Niektóre mogą doprowadzić do śmiechu, inne 

pobudzić do zastanowienia powagi. Potraktuj go z przymrużeniem oka. Życzę miłego 

główkowania! ;) 

1.Gdzie mieszka św. Mikołaj? 

2.W jakiej epoce powstała tradycja rozdawania dzieciom prezentów 6 grudnia?  

3.Czy w Polsce jest tylko jeden kościół pod wezwaniem św. Mikołaja? 

4. Czy w niektórych krajach św. Mikołaj ma nawet 4 imiona? 

5.Czy grzeczne dzieci kiedyś dostawały orzechy na mikołajki? 

6. Co jest tradycyjnym podarkiem dla holenderskich dzieci? 

7. Na ile języków przetłumaczono kolędę „Cicha noc”? (Podpowiedź: kilka setek) 

8. Czy kiedyś dzielono się opłatkiem także ze zwierzętami? 

9.W tym kraju Wigilia trwa 12 dni; stolicą tego państwa są Ateny. 

10.Czy zwyczaj strojenia choinki jest starszy od Jezusa? 

11. Sztuczne choinki powstały w państwie naszego zachodniego sąsiada. Jego stolicą jest 

Berlin. Jaki to kraj? 

12. Dla jakiego narodu  tradycją świąteczną jest jedzenie kurczaka w KFC? Stolica tego kraju 

to Tokyo. 

13. Czy Jezus urodził się w zimie? 

14. Czy Boże Narodzenie jest drugim najliczniej obchodzonym świętem na świecie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila 

 

Odpowiedzi:1.W Finlandii 2.W średniowieczu 3.Nie, 

jest ich dużo więcej 4.Tak 5.Tak 6.Czekoladowe 

litery 7.300 8.Tak 9.Grecja 10. Tak 11. Niemcy 

12. Japonia 13. Nie 14. Tak   
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Awaryjne ciasto świąteczne 

W okresie świąt Bożego Narodzeniaodwiedzają nas bliscy i przyjaciele; czasem 

niespodziewanie …. Nie zdążyliśmy niczego kupić lub mamy zbyt mało czasu, by upiec 

czasochłonne ciasto w dodatku ze składników, których akurat nie mamy! 

Cóż począć? Jest na to rada! 

Ostatnio wypróbowałambardzo łatwy i szybki przepis na ciasto, którym się z Wami podzielę. 
 

Do miseczki należy wsypać: 

 10 łyżek mąki 

 10 łyżek cukru 

 7 łyżek kakao 

 1,5 łyżki proszku do pieczenia 
 

Wszystkie suche składniki wymieszać. Do połączonych składników należy dodać: 

 10 łyżek mleka 

 10 łyżek oleju  

 3 jajka  
 

Wszystko razem mieszamy, przelewamy do formy i pieczemy około 15 minut  w piekarniku 

rozgrzanym do 200°C.  

Pyszne i szybkie ciasto jest już gotowe do zjedzenia. Pamiętaj o ładnym udekorowaniu. 

Smacznego!  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Źródło:  

książka z przepisami mojej Mamy 

Iza 
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Świąteczne ciekawostki 

Święta Bożego Narodzenia skrywają w sobie wiele tajemnic. Oto dziesięć ciekawostek na 

temat świąt: 

1. W  Grecji  Boże Narodzenie trwa 12 dni. 

2.  W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię w popularnym na świecie KFC. 

3. Znana na świecie piosenka ,,Jingle Bells” była pierwszą wysłuchaną w kosmosie przez 

astronautów Gemini 6 w 1965 roku. 

4. W Święta w Wenezueli, w mieście Krakas, ludzie do kościołów przyjeżdżają na 

rolkach. 

5. W Nowej Zelandii mieszkańcy zamiast ubierania jodły stroją pohutukawę, natomiast 

Indianie bananowce. 

6. Drzewka, z których powstają choinki, rosną zazwyczaj 15 lat. Dopiero po tym czasie 

są  sprzedawane. 

7. W angielskiej piosence ,, Twelve Days of Christmas” są wymienione 364 prezenty. 

8. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych. 

9. Najdroższa choinka na świecie została ustawiona w Emiratach Arabskich i kosztowała 

11 milionów dolarów. 

10. W USA Alabama była pierwszym stanem, który uznał Boże Narodzenie za oficjalne 

święto. Tradycja ta rozpoczęła się w 1836 roku. 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT ! 
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UWAGA 

Gazetka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją 

koleżance/ koledze.  

Ten numer „Dwójki” znajdziesz również na stronie 

internetowej naszej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 


