
 

 

 
      BYLE DO DZWONKA… 

 
 

-3.02.2014 – 17.02.2014 – ferie zimowe 

-koncert  

-27 i 28.02.2014 – wyjazd uczniów klas I-III do teatru 

Przysłowia i powiedzenia: 
Jak do Trzech Króli nie ma zimy, to już jej więcej nie zobaczymy! 

Propozycja: Jakuba Klimkiewicza, kl. Ia 

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.  

Propozycje Oliwera Jankowskiego z kl. IV 

STYCZEŃ – NUMER 1 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY 

http://pl.wiktionary.org/wiki/gdy_w_styczniu_deszcz_leje,_z%C5%82e_robi_nadzieje#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=jak_stycze%C5%84_zachlapany,_to_lipiec_zap%C5%82akany&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=stycze%C5%84_bywa_%C5%82agodny,_gdy_pa%C5%BAdziernik_%C5%9Bnie%C5%BCny_i_ch%C5%82odny&action=edit&redlink=1#pl


 

Ciekawe rozmowy: 

Wywiad z Panią Grażyną Maroń  

"Zbiórka Odzieży w Naszej Szkole." 

 

 

A- Dzień dobry. 

M- Dzień dobry. 

A- Chciałbym zapytać Panią o 

zbiórkę odzieży, która odbyła 

się w naszej szkole. Kto był jej 

inicjatorem ?  

M- Przedstawiciel Fundacji 

Dzieci dla Ziemi zwrócił się do 

uczniów naszej szkoły z apelem 

o przeprowadzenie zbiórki 

odzieży. 

A- Jak przebiegała zbiórka ? 

M- Wprowadziliśmy elementy rywalizacji pomiędzy klasami. Każdy z uczniów mógł 

przynieś zbędne ubrania i były one gromadzone w magazynie. 

A- Jak długo trwała zbiórka ? 

M- Akcja zbiórki odzieży w naszej szkole trwała około miesiąca. Dokładnie zakończyła się 

29 listopada 2013 r. 

A- Ile udało się zebrać odzieży ? 

M- Po zsumowaniu wyników poszczególnych klas okazało się, iż zebraliśmy 455 kg. 

odzieży. 

A- Która klasa zwyciężyła w rywalizacji ? 

M-Nagrodzeni zostali za największy zbiór uczniowie klasy czwartej.   

A- Czy wszyscy uczniowie zaangażowali się w akcje zbiórki odzieży ? 

M- Muszę z satysfakcją, podkreślić duże zaangażowanie wśród wszystkich uczniów 

i oczywiście nauczycieli wychowawców. 

A- Jaki był cel Zbiórki ? 

M- Ochrona zasobów Ziemi poprzez powtórne wykorzystanie materiałów. 

A- Dziękuje bardzo za poświęcony czas i rozmowę. 

M- Dziękuję bardzo, 

Rozmawiał: 

Adam Różański, kl. VI 

……………………………………………………………………… 



 

 

 Wywiad z Panią Haliną Kałużną  Szmyt 

 

1.Skąd wziął się pomysł 

na wykonywanie szopek? 

Pomysły przychodzą 

niespodziewanie , a na 

pewno wpływają na 

pomysły- przeżycia. 

Bardzo podobały mi się 

zawsze szopki 

krakowskie, kiedyś byłam 

w muzeum sztuki i tam 

była wystawa szopek, 

które zrobiły na mnie 

bardzo duże wrażenie 

i chyba od tego wziął się 

mój pomysł na szopki w 

naszej szkole. 

2.Od ilu lat szopki są wykonywane? 

Nie umiem powiedzieć dokładnie od ilu lat, ale pewna jestem, że to będzie więcej niż 15 lat 

(17,18). Muszę dodać, że w jednym roku była przerwa i zamiast szopek tematem 

w konkursie bożonarodzeniowym były aniołki. 

3.Skąd pani czerpie pomysły na materiały, z których można wykonywać szopki? 

Przez długi czas nie było narzucanego materiału, z jakiego ma być wykonana szopka, więc 

rodziny wykonywały szopki z różnych materiałów- tak jak im było wygodnie. Jednak 

pewnego razu stwierdziłam, że będzie ciekawiej i łatwiej do oceny, jeżeli wszyscy będą 

wykonywać szopki z tego samego materiału. Pomysły biorę z otoczenia, z podpowiedzi 

innych ludzi, z obserwacji. 

4.Czy jest pani w stanie wymienić wszystkie lub większość materiałów, z których były 

wykonane szopki? Jeżeli tak to proszę je wymienić. 

O ile pamiętam to szopki były wykonywane z następujących materiałów: z kamienia, 

drewna, słomy, piernika, papieru, makaronu. 

5.Który dotychczasowy materiał na szopki podobał się pani najbardziej? 

Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Co roku jestem bardzo zadowolona 

i dumna z możliwości, zdolności, kreatywności uczestników tego konkursu! To są 

prawdziwe arcydzieła!!! 

6.Konkus na szopkę jest dla całej rodziny, prawda? 

Konkurs na szopkę jest konkursem dla całej rodziny, ponieważ jest to konkurs świąteczny, 

a święta są rodzinne. Wspólne spotykanie się w jednym miejscu i działanie w jakimś celu 

jest obecnie bardzo rzadkie. Każdy ma do wykonania w swoim życiu jakieś zadanie i często 

jest tak, że członkowie rodziny mijają się, nie mają dla siebie czasu, więc przy takiej okazji 

jak szopka wspólnie muszą obmyśleć jak ona będzie wyglądać, zbierają materiały 

i TWORZĄ! I to mnie cieszy. 



 

7.Jaki będzie następny materiał zaproponowany przez panią do wykonania kolejnych 

szopek? 

Następną propozycją na wykonanie szopek jest dzierganie i sploty z wełny... 

8.Myśli pani, że ten zwyczaj zachowa się w naszej szkole? 

Myślę, że nasza tradycja- szopka jest bardzo ciekawa i na pewno wszystkim się podoba. 

Jesteśmy jedyną szkołą w gminie o takiej tradycji, więc musimy ją pielęgnować, żeby nie 

zaginęła w świecie ludzi z epoki informacji i komputeryzacji. 

Rozmawiała: 

Barbara Jankowiak z klasy VI 

……………………………………………………………………………. 

W Śremie na poczcie 
 

Wywiad z Panią Agnieszką Witkowską 

 
1. Od ilu lat pracuje Pni na poczcie? 

- Minęło już 19 lat. 
 

2. Czy w tym czasie ilość wysłanych kartek pocztowych zmieniła się? 
- Tak, zdecydowanie z roku na rok zmniejszyła się. Jednak w tym roku 

zaobserwowaliśmy powrót mody na wysyłanie kartek świątecznych. 
   
3. Czy pamięta Pani ile mniej więcej kartek zostało wysłanych przed Świętami Bożego 
Narodzenia w 2013r ? 

- Około cztery tysiące. 
 
4. W jakie „najdziwniejsze”, najdalsze miejsca wysyłano kartki? 

- Kanada, Meksyk, Indie, Japonia, Chiny, USA. Dużo kartek wysłano także do 

Papieża. 

 

5. Jaki jest średni koszt kartki i znaczka pocztowego? 
- 1,60 zł. krajowy, 5 zł. zagraniczny, kartka średnio 2 zł. 

 
6. Czy pamięta Pani rekordzistę, który wysłał jednorazowo najwięcej kartek? Ile ich było? 

- Indywidualnie 25, jeżeli chodzi o firmę to 125 sztuk. 

Rozmawiał: 

Kacper Skrzypczak z kl. VI 

……………………………………………………………………………. 

 

 



 

A co słychać na poczcie w Brodnicy 

 

 
1. Od kiedy istnieje w Brodnicy punkt 
pocztowy? 

- Od 1 marca 2013r. 
 
2. Co klienci wysyłali najczęściej: kartki, 
listy czy paczki? 

- Zdecydowanie kartki. 
 
3. Czy pamięta Pani ile świątecznych kartek 
pocztowych wysłano w 2013 roku? 

- Było to ponad 4600. 
 
 
 
4.Czy zdarzają się zabawne lub dziwne 
sytuacje? 

- Tak, jak wszędzie. 
Bardzo dziękuję za chwilę rozmowy. 

Z Panią Elżbietą Stachowiak i Panią 
Magdaleną Tomczak rozmawiał: 

 Kacper Skrzypczak, Klasa VI 
 

 

 

……………………………………………………… 

6 stycznia 

Objawienie Pańskie, Epifania (objawienie, ukazanie się) , 

potocznie nazywane Świętem Trzech Króli ( Trzej Mędrcy, 

Trzej Magowie ) − według tradycji chrześcijańskiej osoby, 

które miały podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do 

miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. 

Tradycyjnie uznawani są za świętych w katolicyzmie, 

prawosławiu oraz w starożytnych Kościołach Wschodu. 

Oliwer Jankowski,kl. IV 

 korzystałem z Wikipedii – opis święta Trzech Króli, Google grafika – obraz Trzech Króli 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_wschodnie


 

 

MÓJ PUPIL 

Mam na imię Adam. Jestem uczniem klasy  

II. Chciałbym wszystkim przedstawić moją 

kochaną suczkę LUCY. Jest ona rasy shih tzu. 

Ma dwa latka. W listopadzie urodziła swoje 

pierwsze szczenię. Nazwaliśmy go RYSIU. 

Sami zobaczcie jacy są piękni !!!  

Rysiu jest strasznym głodomorem. Chyba 

musi przejść na dietę? 

 Już niedługo szczeniak opuści mój dom i zamieszka z innymi dziećmi, które  na niego 

czekają. 

 

Autor: Adam Witkowski 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Świąteczne wspomnienia 
„W tym roku po raz pierwszy spędziłam święta 

z moją siostrą” – napisała do redakcji 

Marcelina Kubasik z kl. V 

 

 

zdj. Marta Witkowska 

zdj. Marta Witkowska 



 

 

FERIE TUŻ, TUŻ… 

 

Zasady bezpiecznego spędzania czasu w ferie zimowe: 

 Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy.   

 Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy z dala od ulic, mostów 

i torów kolejowych. 

 Zawsze bądź widoczny na dworze, dzięki elementom 

odblaskowym.  

 Najbezpieczniej baw się pod opieką dorosłych.  

 Unikaj rozmów z obcymi ludźmi   

 Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze. 

 Wracaj do domu o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku. 

Zaproponował: 

Szymon Pluskota, kl. VI 

 

……………………………………………………………….. 

 

Kolejny numer ukaże się około 28 lutego!!! 

 

 

 

 

Gazetę „Byle do dzwonka…” redagują uczniowie:  

Szymon Pluskota, Kacper Skrzypczak, Adam Różański, Barbara Jankowiak 

opiekun, skład komputerowy, zdjęcia : 

p.  A. Skrzypczak i p. G. Domagalska 

adres email:  

byledodzwonka2014@interia.pl 

 



 

SPORT 

 
E-spartakiada z piłki nożnej 

 

W dniach 11-12 grudnia 2013 roku odbyła się w naszej szkole e-spartakiada   z 

piłki nożnej. Startowali w niej uczniowie klas IV-VI, raczej chłopcy, również 

niektóre dziewczynki. Pierwszym sędzią była Pani Joanna Jankowska, a drugim 

Pani Halina Szmyt. Podczas zawodów Pani Jankowska robiła zdjęcia 

i zapisywała wyniki. Później zostały one przesłane do organizatorów, czyli 

Narodowego Programu Rozwoju Sportu. Choć nie zajęliśmy wysokich miejsc, to 

jednak świetnie się bawiliśmy i sprawdziliśmy swoje umiejętności. 

Notatkę sporządził: 

Kacper Skrzypczak, kl. VI 



 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

24 stycznia 2014r.  w sali gimnastycznej uczniowie klas I-III wraz 

z wychowawcami ugościli babcie i dziadków. Podczas uroczystości kolejno 

prezentowały swoje artystyczne zdolności uczniowie klas: Ia i Ib, następnie klasa 

II, a po niej klasa III. Na zakończenie zatańczyły dzieci ze szkolnej grupy 

tanecznej, na dzwonkach zagrała Zuzanna Beszterda, a na skrzypcach jak zwykle 

wzruszająco – Tobiasz Wasilewski. Po występach Pani Dyrektor złożyła 

najserdeczniejsze życzenia wszystkim gościom. Wnuczęta obdarowały babcie 

i dziadków wcześniej przygotowanymi upominkami.  

         

 

 

http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1814.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1830.JPG
http://spbrodnica.pl/wp-content/uploads/2014/01/DSCN1837.JPG


 

 

 

 

W bibliotece multimedialnej zamontowana została skrzynka redakcyjna, do 
której można wrzucać rozwiązane zadania ze strony konkursowej. 

 Raz w miesiącu odbędzie się losowanie nagrody. 

Warunkiem jej otrzymania jest podpisana i prawidłowo rozwiązana praca. 

W poprzednim numerze zwyciężyła Karolina Malińska z klasy II 
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             Poziomo: 
1.Popularna włoska marka samochodów sportowych. 
2.Duży, bardzo szybko biegający ptak, nielot. 
3.Chorzowski klub piłkarski. 
4.Ptasia stołówka. 
5.Uczeń codziennie nosi w nim książki do szkoły. 
 

Zagadki: 
 

 

 

Często w nim bywają jeszcze  
mrozy trzaskające.  

Za to jest w calutkim roku,  
najkrótszym miesiącem. 

 

……………………………… 
 
 

Z lodowych klocków - dom nie wysoki.  

Jego lokator jadł mięso foki. 
 

……………………………… 
 
 

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,  

co latem są zimne, a zimą gorące? 
 

……………………………… 
 
 

Latem było tu boisko,  
a gdy zimą mróz ścisnął,  

wylano wodę czystą,  

to już jest… 
……………………………… 
 
 


