
Grudzień to świąteczny miesiąc, w którym dzieją się niezwykłe rzeczy. Każdy 

w gronie najbliższych szykuje się do świąt. Stroimy swoje domy ozdobami, cho-

inka czeka na kolorowe światełka i bombki, w kuchni czuć zapach pierniczków, 

a w radio rozbrzmiewają świąteczne piosenki. Niebawem spotkamy się z rodziną 

by uczcić Boże Narodzenie. A co działo się w naszej szkole? 

Wizyta Mikołaja 

 

Zobaczcie kto do nas przybył!!! 

Zamiast reniferów były piękne konie, bryczka zastąpiła sanie ale nikt nie zastąpił 
Świętego Mikołaja! 

Mikołaj przybył do nas wraz ze swoimi pomocnikami: Elfem, Mikołajką, Aniołkiem 
oraz Diabełkiem. Mniejsze i większe dzieci z wielką radością przywitały szanow-
nych gości obdarowując ich laurkami, wierszykami oraz piosenkami. Aby roz-
grzać zimową atmosferę wszyscy wspólnie zatańczyli do ulubionych utworów 
Mikołaja. Na zakończenie spotkania Mikołaj z pomocą swoich przyjaciół obdaro-
wał każdego ucznia pięknym upominkiem.  

 

Konkurs kolęd 

Pani Róża Buchcik zaprosiła wszystkich uczniów z powiatu raciborskiego do 
udziału w corocznym Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Ma-
łemu”. Wzorem poprzedniej edycji dzieci przesyłały swoje nagrania w wersji 
online. Jury będzie miało ciężkie zadanie by wybrać te najpiękniejsze wykona-
nia. Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie internetowej. 

Klasowe wigilijki i strojenie choinki w przedszkolu 

W tym roku niestety nie mogliśmy spotkać się na  wspólnym oglądaniu jasełek 
i kolędowaniu dlatego każda klasa w swoim gronie zorganizowała małe spotkanie 
wigilijne. Nawet nasze przedszkolaki mają swoją cudownie ustrojoną choinkę. 

Świąteczny czas w naszej szkole Data wydania  
21 grudnia 2021r. 
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 11 listopada odbyła się 

uroczysta akademia 

z okazji odzyskania 

przez Polskę niepodle-

głość. 

 18 listopada klasy IV-

VIII miały okazję odwie-

dzić Górnośląskie Cen-

trum Kultury i Spotkań 

im. Eichendorffa w Łubo-

wicach.  

 Justyna Fitzner zdobyła 

II miejsce w Powiatowym 

Konkurs Pięknego Pisania 

„Zostań Mistrzem Kali-

grafii”. 

 Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w Wojno-

wicach włączył się w 

Ogólnopolską Kampanię 

„Dopalaczom- Powiedz 

Stop!”.  

Str. 2 ZeteSPe 

Dzień Górnika  
 
 
"Oby robota było lżejszo, 

Oby pinydzy boło wincy, 

Oby zdrowie Wom dopisało, 

I oby Barbara nad Wami czuwała… 

Szczynść Boże Wszyskim Górnikom 

i ich rodzinom".   

Dzisiaj życzenia Panom Górnikom złożyły dzieci z naszej szkoły i przedszkola. 
Zarówno przedszkolaki, jak i dzieci z klas 1-3 podziękowały za trud pracy wier-
szami i piosenką, starsze dzieci zatańczyły trojaka i przekazały informacje 
o patronce górników, a na koniec sprawdziły swoją wiedzę w górniczym quizie. 

Bardzo dziękujemy Panom za przybycie i jeszcze raz składamy najlepsze życze-
nia z okazji ich święta! 

Autor: Sylwia Larisz 

40 rocznica wybuchu stanu wojennego - 13.12.1981r Pamiętamy! 
 

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”. Na lekcjach wychowaw-
czych oraz historii dzieci poznawały ciekawe fakty na temat wybuchu stanu wojennego w Polsce. W 40 rocznice 
tych wydarzeń 13 grudnia 2021 roku odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia. Po projekcji filmu, głos zabrała dy-
rektor ZSP pani Ewa Gotzmann dzieląc się swoimi wspomnieniami. Na specjalne zaproszenie przybyli goście, pań-
stwo Stuchły. Opowiadali nam o niepewności i obawie o bliskich podczas strajku w kopali, a także o innych wydarze-
nia z całego okresu stanu wojennego. Nasi nauczyciele oraz uczniowie przygotowali opowiadania swoje, rodziców 
i dziadków, którymi podzielili się na forum. 

Koordynatorem projektu była pani Barbara Sawina, a swoją wiedzą historyczną dzielił się z uczniami pan Roman 
Pleszka. 

 

(MM) 
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Samorząd Uczniowski i Szkole koło wolontariatu 

Es weihnachtet in unserer Schule. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klasy III, IV i V wraz 
z panią Barbara Sawina wzięły udział w międzyszkolnej wymianie kartek 
świątecznych. Nasi uczniowie własnoręcznie wykonali piękne kartki oraz na-
pisali życzenia w języku niemieckim. Zostały one przekazane dla uczniów kla-
sy V w Szkole Podstawowej w Nędzy. Taka wymiana pozwala na kultywowanie 
tradycji świątecznych. Dzięki niej mogliśmy również wykorzystać w praktyce 
to, czego uczymy się na j. niemieckim. W przyszłym roku z pewnością będzie-
my chcieli to powtórzyć. Wir wünschen allen Schülern und deren Familien 
wunderschöne Weihnachten. 

 

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2021 roku. Jego celem jest organizować 

i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działa-

nia w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Pierw-

szym naszym działaniem jest rozpoczęta współpraca z Hispicjum Świętego Józefa z Raciborzu. Przygotowa-

liśmy małe słodkie prezenty dla zaproszonych gości, przyjaciół na koncert charytatywny na rzecz Hospicjum. 

Zaangażowanie naszych uczniów i rodziców jest bardzo wielkie i z tego miejsca serdecznie dziękujemy 

i prosimy o dalszą pomoc i wsparcie. Szczególne podziękowania chcemy skierować do pani Kariny Fiksiak za 

podarowanie dużej ilości pysznych ciasteczek na rzecz hospicjum. Przygotowujemy również małe prezenty 

dla chorych z naszej wioski, wspierając nasze lokalne koło Caritas. 

Mamy nadzieję, że będziemy mieli wiele możliwości udzielić się charytatywnie.  

Autor: Barbara Sawina 

 



Zespół Szkolno– Przedszkolny  
w Wojnowicach 
 
Marta Myśliwy 
marta.mysliwy@gmail.com 
 

1. Świąteczne przysmaki: orzechy, migdał, daktyle. 

2. Łamiesz się nim z bliskimi w Wigilię. 

3. W stajence leżał w nim Jezus. 

4. Składasz je bliskim w czasie świąt. 

5. Znajdziesz je pod choinką. 

6. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 

7. Wigilijna ryba. 

8. Mają farsz z kapusty i grzybków. 

9. Pieśni bożonarodzeniowe. 

10. Czerwony z uszkami. 

11. Ciasto z makiem. 

12. Pod świątecznym obrusem. 

13. Ozdobiona bombkami i światełkami. 

14. O północy w kościele. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkim uczniom i rodzi-

com, nauczycielom oraz  pracownikom 

naszej szkoły radosnego czasu spę-

dzonego w rodzinnym gronie.  

Niech pomyślność i nadzieja zastuka-

ją do Waszych drzwi, a  Nowy Rok  

przyniesie szczęście i optymizm każ-

dego dnia. 

Świąteczna krzyżówka 


