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Redakcja

Gazetka Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Krasnem



17 września odbyło się 50 lecie Szkoły Podstawowej w Krasnem. Na
wydarzeniu tym pojawiło się wiele wspaniałych gości takich jak Biskup
rzeszowski Jan Wątroba, Ksiądz Proboszcz Witold Wójcik, wicewojewoda
podkarpacki Radosław Wiatr, członek zarządu wojewódzkiego podkarpackiego
Stanisław Kruczek, wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz, wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak, radni Rady Gminy Krasne, prezes Stowarzyszenia Kobiet w
Krasnem Katarzyna Porada, dyrekcja ZSP Krasne oraz absolwenci i uczniowie
szkoły. 

JUBILEUSZ 
50-LECIA SZKOŁY 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. którą przeprowadził Biskup Jan Wątroba. Po
mszy zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, w której nastąpiło zabudowanie
kapsuły czasu do której zostały wrzucone takie rzeczy jak maseczka, płyn do
dezynfekcji, dokumenty szkolne oraz list uczennicy klasy 8C Natalii Tworzydło, który
brzmiał: 



JUBILEUSZ 
50-LECIA SZKOŁY 

Po odczytaniu listu odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu z patronem naszej
szkoły Mikołajem Kopernikiem. 

Wydarzenie to bez wątpienia zapadnie w pamięci wielu ludzi. 

W. M.



DZIEŃ CHŁOPAKA

28 września po pandemicznej przerwie odbyła się pierwsza, wyczekana
dyskoteka a okazją do świętowania był Dzień Chłopaka, który jak co roku
przypada na dzień 30 września. 

To święto chyba każdy kojarzy głównie ze świętem nastolatków, więc nie jest ten
dzień celebrowany na dużą skalę wśród osób dorosłych. Tego dnia w sposób
symboliczny obdarowuje się kolegów z klasy lub też męskie grono
współpracowników czy znajomych upominkami. Ciekawostką jest to, że dzień
chłopaka w każdym państwie jest obchodzony w zupełnie innym czasie.

Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach:
·7 lutego – Malta
·5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
·5 maja – w Japonii (święto Tango-no Sekku) obchodzone od VI wieku n.e., po II
wojnie światowej przemianowane na Dzień Dziecka.
·15 lipca – Brazylia
·7 października – Norwegia
·19 listopada – Indie, Meksyk
·25 listopada – Kanada



DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Nauczyciela - co to za święto?

Dzień Edukacji Narodowej tak naprawdę w powszechnym języku nazywany jest
Dniem Nauczyciela. Święto to ma swoje początki w 1972 r., wtedy właśnie
powstała ustawa Karta praw i obowiązków nauczyciela. Początkowo święto
nosiło nazwę właśnie Dzień Nauczyciela, ponieważ dotyczyło tylko wykonawców
tego zawodu. Dopiero w 1982 r. zmieniło nazwę (także ustawowo) na Dzień
Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych
z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza
nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji
Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane
są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na
uroczystych galach.

W większości instytucji oświatowych uroczystości z racji tego święta odbywają
się wcześniej, a w dniu 14 listopada, nauczyciele i uczniowie nie mają obowiązku
przychodzenia do placówki szkolnej. 



BABSKIE SPRAWY

Akcja Samorządu Uczniowskiego – „Babskie sprawy” 

Od listopada ruszyła akcja Samorządu Uczniowskiego pod hasłem „Babskie
sprawy”, która polega na wyposażeniu wybranych sal lekcyjnych i pomieszczeń
szkolnych w środki higieniczne dla dziewcząt. 

Małe różowe pudełeczka z wiadomą zawartością znaleźć można w obu pokojach
nauczycielskich, sekretariacie, gabinecie higienistki szkolnej, bibliotece, gabinecie
pedagoga szkolnego oraz salach: 23, 24, 33, 64 i 65. Miejsca te oznaczone zostały
naklejką z logo akcji.



DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku.
Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku.

1 listopada ludzie odwiedzają cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za
zmarłych - bliskich i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych
wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i
niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

Następnego dnia po Wszystkich Świętych (2 listopada) obchodzony jest dzień
wspominania zmarłych (Dzień Zaduszny). Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za
wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, ale
przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia.

W Kościele prawosławnym nie ma tradycji modlitwy za zmarłych w dniu 1
listopada, ale ze względu na wiernych (szczególnie mieszane rodziny), którzy np.
w Polsce w tym dniu idą również odwiedzić groby swoich bliskich, gdzieniegdzie
na cmentarzach wznoszone są modlitwy w intencji zmarłych. Modlitwy za
zmarłych odbywają się w 3, 9 i 40 dniu po pochówku oraz pierwszą rocznicę od
pochówka. Okresem szczególnych modlitw za zmarłych jest czas od
Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy.

Inne wyznania np. Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelność duszy,
dlatego też odrzucają wszelkie praktyki i zwyczaje wynikające z tego poglądu,
wskazując na pogańskie pochodzenie tej uroczystości.

J. C. 



ANDRZEJKI

Andrzejki... Każdy je zna, ale czy wszyscy wiedzą czym one właściwie są? Jakie
zwyczaje charakteryzują to święto?

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada. Dawniej
był one przeznaczone dla niezamężnych dziewcząt i był traktowane bardzo
poważnie. Sięgają niezwykle dawnych czasów. Pierwsza polska wzmianka
literacka o wróżbach andrzejkowych pojawiła się już w 1557 roku w utworze
kronikarza Marcina Bielskiego i brzmiała ona:

,,Nalejcie wosku na wodę 
Ujrzyjcie swoją przygodę 
Słychałam od swej macierze
Gdy która mówi pacierze
W wigilię Andrzeja świętego”

Wierzono, że w tę noc duchy naszych przodków wracają na ziemie i ukazują
niezamężnym dziewczętom ich przyszłość. Jednak nie wszystkie duchy były
przyjazne. Aby odstraszyć duchy niechciane, rozpalano na podwórkach ogniska,
które nazywane były ,,ogniami Świętego Andrzeja”.

Większość z wróżb miała odpowiadać na pytanie ,,Czy wyjdę za mąż?”. Jednymi z
najpopularniejszych sposobów tamtych czasów na poznanie odpowiedzi na to
pytanie, było wstawianie do naczynia z wodą uciętą w dniu Świętego Andrzeja
gałązkę wiśni, bądź czereśni. Jeżeli gałązka zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia
oznaczało to, że dziewczyna mogła liczyć na szybkie zaślubiny. 

Gdy kobiety chciały zobaczyć swojego przyszłego męża we śnie, nic nie jadły oraz
nic nie piły przez cały dzień. Zasypiając modliły się do Świętego Andrzeja ,,Święty
Andrzeju mój dobrodzieju, kto ma być moim niech mnie poda pić”. Przyszłym
małżonkiem miały być ten mężczyzna, który we śnie zjawił się z kubkiem wody. 

Kolejnym sposobem na ukazanie pannom ich przyszłego męża, było kładzenie
lusterka pod poduszkę, które w czasie snu dziewczyny miało go ukazać. 



ANDRZEJKI

Dzisiejsze andrzejki nieco różnią się od tych które obchodzili nasi przodkowie, lecz
utrzymała się tradycja lania wosku. Polega ona na tym, że przez dziurkę od klucza
leje się wosk na położoną pod nim miskę z zimną wodą. Po jego zastygnięciu
ogląda się rzucany przez wosk cień. Dzięki temu można ujrzeć jak będzie
wyglądał nasz przyszły wielbicie, bądź jego zawód.

,,W naszej izbie same dziwy,
Płynie wosku wartka struga.
Pokaż wosku, która pierwsza
Wyjdzie za mąż, która druga?”

Andrzejki to bez wątpienia wspaniałe święto które można miło spędzić na
zabawach i wróżbach. Są one świetną rozrywką zarówno dla dzieci i młodzieży, a
także dorosłych. 

W. M.



HUMOR ZE SZKOLNYCH
ZESZYTÓW

Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem.

Najbardziej dokucza nam to, że mieszkamy na kupie.

Moja babcia jest straszną nudystką.

Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do którego były mocno
przywiązane małe dzieci oraz babcia.

Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.

Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę.

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.

W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne połowy.

Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.

W prozie wypowiada się narrator, a w poezji podmiot deliryczny.

Poetę cechuje szlachetne ubóstwo myśli.

Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe i zabełkotały lasy rodzinne.

U genezy poematu zwisał wielki splot spraw politycznych oraz nici literackie
oderwane od gruntu ojczystego.

Poemat czytałem ze łzą rozczulenia w jednym oku, a zachwytu w drugim. 



DLACZEGO ŚWIĘTY MIKOŁAJ
DAJE PREZENTY?

Mikołaj bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych wśród dzieci i młodzieży
świętych. Wydaje nam się bardzo bliski i dobrze znany, jako że każdy potrafi
przywołać przynajmniej kilka opowieści o jego uczynkach, jednakże o życiu
historycznego biskupa Miry posiadamy bardzo niewiele sprawdzonych informacji.
Według przekazów, Mikołaj urodził się ok. 270 roku, jako jedyne dziecko bardzo
zamożnych rodziców, którzy osierocili Mikołaja w czasie zarazy a ona sam w
bardzo młodym wieku stał się dziedzicem pokaźnego majątku.

Według „Złotej legendy” Jakuba de Voragine, już sam wybór Mikołaja na tron
biskupi dokonał się w sposób cudowny: otóż po śmierci biskupa Miry dostojnicy
kościelni zgromadzili się, by wybrać nową głowę diecezji. Wśród nich był jeden,
który cieszył się największym autorytetem i właśnie jemu pewnej nocy zostało
objawione, że nowym biskupem zostanie ten, który jako pierwszy przekroczy
rankiem wrota kościelne.

Tradycja zalicza go również do uczestników soboru w Nicei w 325 roku. Dał się
wówczas poznać jako żarliwy obrońca chrześcijańskiej ortodoksji, przemawiając
przeciwko Ariuszowi. 

Zmarł, jak podaje tradycja, 6 grudnia 343 roku. Tego dnia przypada również jego
wspomnienie w Kościele. Pogrzebany został w swoim rodzinnym mieście. Gdy
jego ciało zostało złożone w marmurowym grobowcu, wytrysnęły spod niego
dwa cudowne źródła – z jednego płynęła oliwa, z drugiego zaś najczystsza woda.

Choć dziś możemy ubolewać, że Mikołaj został zawłaszczony i przekształcony
przez kulturę masową, należy jednak przyznać, że jest postacią bardzo pożądaną.
Jego barwna legenda, wyrazistość cnót i troska, jaką darzył ludzi sprawiły, że
święty Mikołaj stał się jednym z najpopularniejszych patronów świata
chrześcijańskiego ze względu na jego możliwości sprawiania cudów. 

Postać świętego Mikołaja jest kojarzona przede wszystkim ze starszym panem,
posiadającym długą, białą brodę oraz czerwony strój. Na takie postrzeganie św.
Mikołaja miała wpływ amerykańska kultura z lat 30 XX wieku, stamtąd wywodzi
się także mit, że postać obdarowująca dzieci prezentami, mieszka w Laponii.



DLACZEGO ŚWIĘTY MIKOŁAJ
DAJE PREZENTY?

Ciekawostek o Mikołaju jest naprawdę wiele. Zaczynając od tego, że nie od
zawsze Mikołaj miał czerwony kubraczek, wcześniej nosił zielone ubranie lub
przedstawiany był w stroju biskupa, mieszka w Laponii w towarzystwie skrzatów
i ma magiczne renifery, które pomagają mu dostarczyć prezenty, gdyż Mikołaj ma
31 godzin i 1 milisekundę na to by odwiedzić każdy dom na całym świecie.

W Polsce jeżeli 6 grudnia znajdziemy się na Śląsku, to przekonamy się,że Mikołaj
otaczany jest szczególną czcią i możemy napotkać na swojej drodze barwny
orszak, na czele którego maszeruje biskup Miry. W języku śląskim obyczaj ten
nazywa się „mikołajstwym”. Orszaki świętego Mikołaja znane są również w
innych miejscach w Europie i na świecie, między innymi w Alzacji i Lotaryngii, a
także w południowych Niemczech i Austrii, gdzie towarzyszą mu tradycyjnie
groteskowe postaci, które zajmują się karaniem niesfornych dzieci – tych, jak
wiadomo, przeważnie jest więcej niż grzecznych, nierzadko więc w tych
orszakach za jednym Mikołajem podąża kilkanaście takich straszydeł.

W. B.



WIGILIA W PODKARPACKIM
HOSPICJUM DLA DZIECI

18 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla Rodzin Podopiecznych
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W przygotowanie tej uroczystości włączyli
się uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Wykonali piękne stroiki świąteczne, które zdobiły stół wigilijny i pomagali w
rozkładaniu zastawy stołowej. Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że mają
wielkie serca.



KONKURSY I PROJEKTY
BIBLIOTECZNE: SZKOLNE

konkurs czytelniczy "Konopnicka - życie i twórczość" dla klas 4-8. W
konkursie wzięło udział 12 osób. Uczniowie mieli za zadanie wypełnić
3 karty pracy na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej. Można
było zdobyć maksymalnie 43 punkty. 4 listopada odbyło się wręczenie
nagród osobom, które zdobyły najwięcej punktów i najszybciej oddali
ostatnią kartę pracy. I miejsce – Amelia Czekańska kl. 4c i Szymon
Czekański kl. 5b (otrzymali po 43 punkty); II miejsce – Weronika
Malicka kl. 8c i Wojciech Stasiowski kl. 4c (otrzymali po 42 punkty).
konkurs literacko-plastyczny "List do Świętego Mikołaja" dla klas 1-4.
W konkursie wzięło udział 29 osób. Zadaniem uczniów było
napisanie/narysowanie listu do Świętego Mikołaja. 7 grudnia odbyło się
wręczenie nagród osobom, które stworzyły najbardziej kreatywne
prace. Książkami nagrodzono: Malwinę Korab kl. 1a, Antoniego
Kwaśniaka i Alicję Rzepkę kl. 2a, Wojciecha Szota kl. 2b, Izabelę Litwę i
Eryka Kmiotka kl. 2d, Zuzannę Ziaję i Iliana Skrypetsa kl. 3b.
projekt edukacyjny "Maraton czytelniczy" dla klas 1-8. Projekt trwa od
października 2022 r. do maja 2023 r. Zadaniem uczniów jest
wypełnienie karty recenzji do każdej przeczytanej książki.
konkurs literacko-plastyczny "Biblioteczny Kalendarz Adwentowy" dla
klas 1-8.

Nasza biblioteka zorganizowała kilka konkursów i projektów dla naszych
uczniów:

1.

2.

3.

4.

komiksy dla dzieci i młodzieży: “20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi”,
“Trzej Muszkieterowie”, “Kajko i Kokosz. Szkoła Latania”, “Kajko i
Kokosz. Wielki Turniej” (wersja w języku ukraińskim),
gry: “Ubongo Trigo”, “Ubongo Extreme”, “Kajko i Kokosz. Szkoła
latania” (gra karciana),
magazyny: “Lego Explorer” (2 szt.), “Gigant Poleca” (2 szt.)

Nasza biblioteka szkolna zakwalifikowała się do akcji “BOOM2! Na
komiksy i gry planszowe w bibliotece”, dzięki czemu bezpłatnie
otrzymaliśmy:

T. K.



KONKURSY I PROJEKTY
BIBLIOTECZNE: POZASZKOLNE

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny ILUSTRATOR pt. “Stefek
Burczymucha” dla klas 1-3, organizowany przez Bibliotekę Publiczną w
Malawie, W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 51 osób. Z naszej
szkoły nagrodzono 3 uczennice: Melania Adamowycz kl. 2b – III
Nagroda, Lena Cambus kl. 1b – III Nagroda, Magdalena Gniewek kl. 2 b –
Wyróżnienie.
konkurs plastyczny "Lasowiackie wzory - zakładka do książki" dla klas
1-8, organizowany przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie,
W konkursie wzięło udział 14 osób. Z naszej szkoły nagrodzono: Izabelę
Litwę, Antoniego Bryłę, Marcina Dubiela i Łukasza Poplewskiego.
Ogólnopolski projekt Wielka Liga Czytelników dla klas 1-8. Zadaniem
uczniów w etapie szkolnym jest przeczytanie minimum 5 książek i
uzupełnieniu do nich 5 testów, żeby móc przejść do etapu powiatowego.  
W etapie powiatowym trzeba przeczytać tylko 1 książkę i wypełnić do
niej test kwalifikacyjny. 3 osoby z każdej grupy wiekowej z największą
liczbą punktów przechodzą do etapu ogólnopolskiego powiatowego. W
tym etapie też trzeba przeczytać jedną książkę, ale test wypełnia się
drużynowo. Każda grupa wiekowa to jedna drużyna. Do 3 etapu dostali
się: Tymoteusz Gancarz kl. 3c, Mateusz Kapusta i Igor Kmiotek kl. 6b.
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Tajna Misja Zwiadowców". W ramach
projektu została przeprowadzona w klasie 6b lekcja biblioteczna "Dzień
Wyboru - jak dostrzec i kształtować swoje niezwykłe umiejętności.
Rozważania na temat zalet płynących z posiadania pasji" i do
rozwiązania zadań konkursowych zgłosiło się 3 osoby: Maja
Szczepańska, Mateusz Kapusta i Igor Kmiotek z kl. 6b. Nasi dzielni
zwiadowcy przeszli 17 niezwykle trudnych prób.

Nasza biblioteka zorganizowała również etapy szkolne konkursów i
projektów pozaszkolnych:

1.

2.

3.

4.

T. K.



CZYTELNICTWO 
W KLASACH 1-8
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym
na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego,
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Więcej informacji na: men.gov.pl/pl, oraz na: mkidn.gov.pl

bajeczki i wierszyki: brakujące tytuły z serii "Zaopiekuj się mną", brakujące części z
serii "Lena", brakujące części z serii "Szkółka Jeździecka Kopytko", brakujące części z
serii o dinozaurze o imieniu Ivar i książkę "Jabłko Newtona",
powieści dziecięce: serię "Banda z Burej", brakujące części z serii "Koszmarny
Karolek", serię "Ada", brakujące części z serii "Zosia z ulicy Kociej", serię "Domek na
drzewie", serię "Detektyw Pozytywka", brakujące części z serii "Dziennik
Cwaniaczka", serię "Elfomania", wydanie zebrane "Muminki" oraz książki: "Wilk, lew
i ja", "Zielone piórko Zbigniewa", "Kajtek i Tosia", "Maja i Lino", "Malina miód-
dziewczyna",
powieści przygodowo-fantastyczne: serię "Zwiadowcy", serię "Sands of Arawiya",
serię "Franek i Finka", serię "Smocza straż", serię "Mazurscy w podróży", serię "Felix,
Net i Nika", brakujące części z serii "Pan Samochodzik", serię "Sticky Pines",
brakujące części z serii "Magiczne drzewo", serię "Tajemnice starego pałacu", serię
"Okrutny książę" oraz książki: "Tajemnica starej kamienicy", "Arystoteles i Dante
odkrywają sekrety wszechświata", Tajemnica domu w Bielinach", "W spojrzeniu
wroga", "Maneki neko", "Szpony i kły",
powieści obyczajowe: brakujące części z serii "Pamiętnik nastolatki" i książkę "Nasz
ostatni dzień",
powieści historyczne: serię "Wojny dorosłych, historie dzieci" i serię "Ale historia...",
literaturę popularnonaukową: brakujące tytuły z serii "Nela" i książkę "Skarpetka na
tropie",
książki biograficzne: "W poszukiwaniu światła" i "Ziuk",
komiksy: brakujące części z serii "Wojenna Odyseja", serię "Sisters", serię "Ptyś i
Bill", serię "Studio Tańca", serię "Kamila i konie", serię "Maja i Minizaury", serię
"Kasia i jej kot".

Korzystając z funduszy otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, do biblioteki szkolnej zakupiono:

T. K.
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