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AKTUALNOŚCI 

Choć tegoroczne święta były nieco inne niż w poprzednich latach, 

nie zmieniło to jednak ich znaczenia oraz radości z nimi 

związanej. 

Niezmiennie też w naszej szkole uczniowie wraz z nauczycielami 

przygotowali szkolne jasełka, tym razem w wersji online. 

Obejrzeć je można było na stronie internetowej naszej szkoły. 

Uczniowie życzyli nauczycielom, rodzicom i rodzinom, 

wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz tym, którzy te jasełka 

będą oglądać, aby święta były pełne miłości, rodzinnego ciepła 

oraz upłynęły w zdrowiu i radości, a nowonarodzony Jezus  

błogosławił na każdy kolejny dzień Nowego Roku. 

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA ONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 

 

SZKOLNY KONKURS 

„STRÓJ ŚWIĄTECZNY” 

W okresie Świąt Bożego 

Narodzenia Samorząd Szkolny 

ogłosił szkolny konkurs na 

najlepszy świąteczny strój. 

Uczniowie przesyłali zdjęcia do 

opiekuna samorządu 

uczniowskiego. Dzieci 

zaprezentowały się w strojach 

postaci biblijnych oraz strojach 

nawiązując do tematyki zimowo 

świątecznej. Wszyscy uczestnicy 

wykazali się kreatywnością a ich 

stroje były wspaniałe. Komisja 

wytypowała trzy pierwsze 

miejsca natomiast pozostali 

uczestnicy otrzymali drugie 

miejsce. Wszyscy otrzymali 

nagrody niespodzianki. 

Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy. 

 

 

Ze względu na panujące obostrzenia związane z Covid – 19 

uczniowie naszej szkoły w tym roku przygotowali niespodziankę 

dla Babć i Dziadków w innej formie niż w poprzednich latach. 

Złożyli serdeczne życzenia: 

W dniu Waszego świeta, 

Kochana Babciu i Drogi Dziadku, 

życzymy Wam uśmiechu z rana, 

by miło wspominać te lata co przeszły, 

by wszystkie troski w niepamięć odeszły, 

by stadko wnuków Was zawsze kochało, 

by zdrowie i szczęście na zawsze zostało. 

 Ponadto uczniowie klas I - III przygotowali montaż słowno – 

muzyczny, który dostępny jest na stronie internetowej naszej 

szkoły.     
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KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH 

 Czy potrafisz znaleźć wyjście z tych labiryntów? Spróbuj! 

 
 

 

 Widzisz różnice między tymi obrazkami? Znajdź wszystkie, a następnie pokoloruj 

oba obrazki. 
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Z 

1. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku hetman wielki koronny oraz zwycięzca                       

w licznych kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji i Imperium Osmańskiemu. Zginął                  

w bitwie pod Cecorą w 1620 roku. 

 

2. Fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Studiowała na Sorbonie                     

w Paryżu. Stała się prekursorką radiochemii, a także odkryła rad i polon. 

 

3. Król Polski w latach 1320 - 1333, należący do dynastii Piastów. 

 

4. Imię królowej Polski, żony Zygmunta Starego, pochodzącej z Włoch. 

 

5. Hetman wielki koronny, a następnie król Polski od 1674 r. Odniósł zwycięstwa nad 

Turkami w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku oraz po Wiedniem w 1683 roku. 

 

6. Król Polski w latach 1384 - 1399 i zarazem święta Kościoła Katolickiego to Jadwiga 

…  

7. Nazwisko hrabianki i kapitan, dowodzącej oddziałem Wojska Polskiego na Litwie                  

w trakcie powstania listopadowego. 

 

8. Polski generał, dowodził insurekcją w 1794 roku, brał też udział w wojnie                          

o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 

 

9. Jeden z najbardziej znanych polskich malarzy, twórca m.in. Bitwy pod 
Grunwaldem, Hołdu pruskiego oraz Stańczyka. 

 

10. Słynny poeta epoki renesansu, autor Trenów oraz Odprawy posłów greckich. 

 

11. Pochodząca z Węgier, księżna krakowska, żona Bolesława Wstydliwego. Jako 

wdowa ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu i wstąpiła do niego. Obecnie 

jest czczona jako święta Kościoła katolickiego. 

 

12. Twórca teorii heliocentrycznej. 

13. Pisarka epoki pozytywizmu, autorka Nad Niemnem. 

14. Poeta i dramaturg, reprezentujący romantyzm; twórca Balladyny i Kordiana. 

15. Książę siedmiogrodzki, mąż Anny Jagiellonki i król Polski. 

16. Nazwisko polskiego poety i prozaika, laureata Nagrody Nobla. 

 

17. Polski szlachcic, znany ze stawienia bohaterskiego oporu podczas Sejmu 

Rozbiorowego. 

 

18. Pierwszy historyczny władca Polski, przyjął chrzest w 966 roku. 

KRZYŻÓWKA 
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Wyjaśnij hasło: ………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PODRÓŻ PRZEZ DZIEJE 
 

W tym numerze Czytadełka postacią historyczną, której losy przybliżymy naszym 

czytelnikom, będzie Hypatia z Aleksandrii. 

Żyła na przełomie IV i V wieku naszej ery, była grecką 

uczoną, filozofem i matematykiem. Mieszkała w 

egipskiej Aleksandrii, być może kształciła się w 

Atenach. Jej ojciec był ostatnim dyrektorem słynnej 

Biblioteki Aleksandryjskiej. 

Przypisuje jej się wynalezienie astrolabium oraz 

areometru, czyli urządzenia mierzącego gęstość cieczy. 

 

 

 

Uczniowie Hypatii byli ludźmi oddanymi nauce                        

i pragnącymi poszerzać własną wiedzę. Swoją 

nauczycielkę darzyli uznaniem, uważając ją za wzór                  

i autorytet moralny. Jako filozof, kobieta czerpała                    

z nauk Platona i Pitagorasa. 

Hypatia była osobą tolerancyjną – w kręgu jej 

uczniów znajdowali się zarówno poganie jak                             

i chrześcijanie. Sama była niepraktykującą poganką. 

Wykładała publicznie matematykę i astronomię                          

w miejskich salach wykładowych lub też w swoim domu.  

 

W Aleksandrii cieszyła się powszechnym szacunkiem, przyjaźniła się z wieloma 

urzędnikami i dostojnikami, np. z cesarskim prefektem, Orestesem. Zarówno ona jak 

i jej przyjaciel popadli jednak w konflikt z biskupem Cyrylem z Aleksandrii, co 

skończyło się dla 

aleksandryjskiej uczonej 

tragicznie. Obecnie często 

zwie się ją męczennicą 
nauki. 
 

 

 

 

Astrolabium - przyrząd służący żeglarzom 
do nawigacji, pomiaru czasu oraz 
określania szerokości geograficznej i 
położenia ciał niebieskich. 
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Można odnaleźć Hypatię 

na fresku Szkoła ateńska 

Rafaela Santi, 

znajdującym się w Pałacu 

Apostolskim w Watykanie.                                                                         

 

 

Przedstawiona jest na równi z innymi filozofami 

mężczyznami. Na malowidle ukazane są także inne 

postacie historyczne m.in. Platon, Arystoteles, 

Epikur, Pitagoras, Sokrates, Heraklit z Efezu, 

Diogenes z Synopy, Euklides i Archimedes. 

Przedstawienie różnych filozofów ma być symbolem 

poszukiwania Prawdy poprzez Rozum. 

 

Szybkie ćwiczonko! 

Dopasuj podane postacie historyczne do ich opisów. 

1. Diogenes, 2. Arystoteles, 3. Archimedes, 4. Pitagoras, 5. Sokrates 

A. Grecki matematyk i filozof, znany przede wszystkim ze słynnego twierdzenia 

matematycznego dotyczącego trójkątów, nazwanego jego imieniem. 

B. Jeden z największych filozofów w dziejach, zginął przez wypicie cykuty. Znany ze 

stwierdzenia: Wiem, że nic nie wiem. 

C. Jako cynik odrzucał dobra materialne, mieszkał w glinianej beczce w Koryncie. 

Pewnego razu spotkał się z Aleksandrem Macedońskim. 

D. Grecki filozof i matematyk, opracował prawo określające siłę wyporu. Legenda 

głosi, że wpadł na to w trakcie kąpieli i z radością wyskoczył z wanny z okrzykiem 

Heureka! (gr. Znalazłem!). 

E. Jeden z najbardziej znanych starożytnych filozofów. Nauczyciel Aleksandra 

Wielkiego. 
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SKĄD SIĘ WZIĘŁY WALENTYNKI? 
 

Skąd się wzięły walentynki? 

14 lutego przypadają walentynki, czyli święto zakochanych.               

W ten dzień na całym świecie szczęśliwe pary obdarowują się 

prezentami. Bardzo często wysyłają wtedy sobie też kartki                  

z życzeniami i wierszykami miłosnymi. 

W południowej i zachodniej Europie święto to celebrowane jest 

już od czasów średniowiecza, natomiast północna i wschodnia Europa zaczęła 

obchodzić je dopiero w późniejszych latach. 

Genezy walentynek upatrywać można już w Cesarstwie Rzymskim, 

dlatego jednym z symboli tego święta jest Kupidyn – bóg miłości                   

z mitologii rzymskiej. Starożytni Rzymianie właśnie w dniach 14-15 

lutego czcili boginię Junonę, małżonkę Jowisza, opiekunkę kobiet, 

małżeństw, rodzin i macierzyństwa, a także Pana, greckiego boga 

przyrody. Święto to zwano także Luperkaliami. 

Zaś nazwa święta związana jest z św. Walentym z Rzymu, biskupem 

i męczennikiem, którego wspomnienie przypada właśnie na dzień 14 

lutego. W wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych                      

i Wielkiej Brytanii uważa się go za patrona zakochanych. Wiąże się 

to z pewną legendą. Otóż Walenty żył w III wieku w Cesarstwie Rzymskim. W tym 

czasie cesarz zakazał młodym mężczyznom zawierać małżeństwa. Uważano, że 

niemający rodzin będą lepszymi żołnierzami. Walenty złamał ten zakaz i wciąż 

udzielał ślubów legionistom, przez co naraził się cesarzowi. Gdy trafił do więzienia, 

zakochał się tam w niewidomej córce strażnika. Zgodnie z legendą przywrócił jej 

wzrok. Walentego skazano na śmierć przez ścięcie, a egzekucję wykonano właśnie 14 

lutego 269 roku. Dzień wcześniej mężczyzna napisał list do ukochanej, podpisał go: 

Od Twojego Walentego. 

Ponieważ Walenty był również lekarzem, czci się go 

także jako patrona osób zmagających się z ciężkimi 

chorobami. Obecnie szczątki męczennika znajdują 

się bazylice św. Walentego w Terni we Włoszech. 

Przy relikwiarzu wyryta jest inskrypcja: Święty 
Walenty patron miłości. Tradycją jest, że w 

okolicach 14 lutego pary narzeczonych z całego 

świata przybywają tam, aby złożyć przyrzeczenia 

miłości. 
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