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„Magiczny rodzinny wieczór” 

 

Dwudziesty czwarty grudnia 
to magiczny dzień.  

Wszyscy czekają na pierwszą gwiazdkę,  
która potem świeci i w dzień.  

 
Stół nakryty obrusem białym,  

świeci niczym prószący śnieg wspaniały.  
Na stole zastawa nowa  
i choinka cała gotowa.  

 
Zaczyna się kolędowanie,  

na prezenty Dzieciątka oczekiwanie.  
Rodzina opłatkiem podzielona,  

jest bardzo dzisiaj zachwycona.  
 

Dlaczego wieczór tan tak szybko mija? 
Niech ta chwila nie przemija.  

Wiecznie niech trwa świętowanie  
i kolejnej Gwiazdki wyczekiwanie.  

 
Wierszem autorstwa Damiana Gruszki z klasy VI witamy w świątecznym 

wydaniu naszego „Szpiega”.  
Wiersz Damiana zdobył I nagrodę w szkolnym konkursie „Świąteczna Poezja”.  

 



Świąteczne życzenia  z książką w tle  
 

„Wszystko przyjdzie z czasem, choćbym gwiazdę z nieba  

Tych słów łańcuchem miał na twoją prośbę zrzucić 

Więc uważaj, czego zechcesz , nie mów rzeczy nadaremnie 

Pod choinką pragnień znajdziesz siebie”  

(A. Piaseczny)  

  
W naszych życzeniach ukryły się tytuły świąteczny powieści, które serdecznie Wam 

polecamy, zwłaszcza w ten piękny, bożonarodzeniowy, śniegowy czas.  

 

W tym roku życzymy Wam Kochani zimowych opowieści:  

- by Wasz dom zawsze był „Tam, gdzie spadają Anioły”  

(D. Terakowska) i przynoszą tylko dobre „Wieści” (W. Wharton);  

- by w te Święta odwiedziła Was i nas prawdziwa Zima taka, jak na „Ulicy Czereśniowej” (R. S. Berner), by spadł 

wreszcie biały puch po to, by każdy z nas mógł odnaleźć swoje „Stokrotki w śniegu” (R. P. Evans) „pachnące” nową 

Nadzieją zwaną „Noelką” (M. Musierowicz); 

- by wokół choć na drobną chwilę stało się cichutko, jak na „Cichej 5” (Antologia), żeby nie przegapić pukającego do 

drzwi „Szczęścia w cichą noc”  (A. Ficner – Ogonowska);  

- by razem, w cieple domowego ogniska, snuć do późna  swoją „Opowieść wigilijną” (Ch.Dickens) o przyjaźni, miłości, 

wzruszeniu...;  

- by wszystkie „Obietnice pod jemiołą” (R.. P. Evans) prawdziwie się spełniły;  

- by nasza codzienność  czerpała czasem z magii czarownej Narnii (C.S. Lewis) i smakowała tak pysznie, jak ptasie 

mleczko;  

- by nikt w tym roku nie znalazł „Rózgi” (G. Kasdepke) pod choinką, bo przecież nasze serca, mimo różnych 

mankamentów, są przygotowane na „Perfekcyjne święta” (A. Turner), prawda? ;) 

- i niech ta Jedyna Noc w Roku – WIGILIA – będzie „Nocą Szczęśliwego Rozwiązania” (ks. J. Twardowski) wszystkiego, 

co do tej pory wydawało się trudne i niemożliwie do pokonania, i może wtedy wszyscy usłyszymy tak naprawdę „O 

czym pada śnieg” ? (A.Tyszek),  i odnajdziemy samych siebie?  

Czytając po raz kolejny „Dziewczynkę z zapałkami”? (H.CH. Andersen). 

Pozdrawiamy – zagłębiając „Ryby są super” (K. Okrasa, D. Wellman)   

 

Redakcja „Szkolnego Szpiega”  

 

 

    

 



Zimowa krzyżówka  

 

 

 

1. Dzieci lepią go ze śniegu zimą. 
2. Jeździsz na nich po lodzie. 
3. Chronią ręce przed zimnem. 
4. Miesiąc rozpoczynający zimę. 
5. ......... kwiatowe, pojawiają sie na drzewach, zwiastując koniec zimy. 
6. Pada w zimie. 
7. Dwie deski do jeżdżenia na śniegu. 
8. Pora roku po zimie. 
9. Szczypie zimą w uszy i nos. 
10. Miesiąc kończący zimę. 
11. Zimowy odpoczynek od szkoły, trwający 2 tygodnie. 
12. Pojazd, służący do poruszania się po śniegu. 
13. Kawałek lodu, unoszący się na wodzie. 
14. Pora roku poprzedzająca zimę. 
15. Piłka nożna na lodzie. 

16. Traktor lub samochód ciągnący za sobą sanie. 

Przygotowała: Jessica Halama  

   

 



 Wyjątkowy Dzień Niepodległości  
w Szkole Podstawowej w Raszczycach  

 

 Szkoła Podstawowa w Raszczycach w niezwykły sposób uczciła Dzień Odzyskania Nieodległości. 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, dzięki współpracy z sołectwem wsi Raszczyc oraz strażakami OSP Raszczyce 

zorganizowali niecodzienny wieczór dla wszystkich przyjaciół szkoły. 

 Uroczystość miała dwie części. Pierwsza dotyczyła obchodów dnia św. Marcina już tradycyjnie 

pielęgnowanych w Raszczycach. Druga część to żołnierska akademia upamiętniająca  odzyskanie  niepodległości.  

 Święto rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach. 

Po mszy św. orszak z lampionami, na czele ze świętym Marcinem, udał się pod wiatę sali OSP w Raszczycach. Aktorzy 

naszej szkoły przedstawili tam krótką scenkę przybliżającą zebranym postać świętego Marcina. Każdy mógł 

poczęstować się tradycyjnym Świętomarcińskim rogalem.  

Po występach w plenerze przybyli gości zostali zaproszeni  na uroczystą 

akademię do sali OSP w Raszczycach. 

"Wszyscy jesteśmy żołnierzami Polski, Białego orła każdy w sercu ma..." - te oto słowa stały  się myślą przewodnią 

tego  listopadowego popołudnia. 

Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie i przyjaciele szkoły wcieli się bowiem w rolę polskich żołnierzy i przy dźwiękach 

znanych żołnierskich pieśni zadeklamowali patriotyczne wiersze, które chyba każdemu wyryły się w sercu i utrwaliły w 

pamięci. 

Każdy mógł włączyć  się we wspólny śpiew ze wzruszeniem wspominając czasy, kiedy Polska musiała walczyć o 

upragnioną wolność. 

 Tego wyjątkowego wieczoru, każdy, choć na chwilę, zatrzymał się nad polską historią. 

Po akademii została otwarta"Kantyna Wojskowa",czyli żołnierska kawiarenka, gdzie  można było zakupić 

grochówkę, żur, chleb ze smalcem, ciasta i ciasteczka, kompoty, kawę, herbatę. 

Obok "Kantyny" działał "Artystyczny Poligon",czyli warsztaty plastyczne 

dla każdego. 

Wszyscy uczestnicy  mogli wykonać patriotyczne kotyliony, stworzyć polskie kolorowanki czy zaprojektować logo 

Dnia Niepodległości na ekologicznych torbach i białych koszulkach. 

Jak się okazało prawie każdy znalazł  w domu  wojskowy element  garderoby i na kilka godzin poczuł się jak 

prawdziwy żołnierz, co przyczyniło się  do stworzenia  

 wyjątkowej atmosfery tego święta.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować kolejną już akademią środowiskową dla przyjaciół 

szkoły w Raszczycach.  

 

/Barbara Kupka/ 

 

 

 



Humor na święta 

 
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 
 - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 
matematyki. 
 - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
 
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 
mówi:  
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.  
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 
 - Wiem, ale mama mi kazała.  
 
Przedszkolak pyta kolegę: 
 - Co dostałeś na gwiazdkę? 
 - Trąbkę. 
 - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
 - To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!  
- W jaki sposób?  
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  
 
Jasio pisze list do świętego Mikołaja: - "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie 
ferii świątecznych". 

 

 Przygotował: Kamil Powała 

 

Świąteczna Kolorowanka dla Najmłodszych  



  
Niezwykłe mikołajki w naszej szkole  

  

 

Dnia 6. grudnia 2016r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Raszczycach 

zorganizował fantastyczną akcję charytatywną "Zostań Świętym Mikołajem, poczuj 

radość i daj wiarę". Chętni, jak zawsze,uczniowie klasy IV, V, VI postanowili 

przygotować domowe mikołajkowe muffinki, które to właśnie  

6. grudnia rozprowadzili wśród uczniów i nauczycieli z Raszczyc i Adamowic. 

Każdy skusił się na smakowitą "babeczkę" wrzucił do skarbonki symboliczne 2 zł. 

Nie brakowało jednak hojniejszych darczyńców, dzięki którym nasza młodzież 

zebrała znaczną kwotę z przeznaczeniem na potrzeby Domu Dziecka w Rybniku. 

Wybór placówki, do której trafią pieniążki należał do naszych Uczniów. Dziękujemy 

Zuzannie Powale, Julii Gembalczyk, Oliwii Jasińskiej, Mai Rutko, Jakubowi 

Majcherczykowi oraz ich Rodzicom za przepyszne wypieki. 

 
   Przygotowała: Karolina Lipińska 



 

 

 

   

 

ŚWIĄTECZNY WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH  

 

 



   

   

przygotowały: Maja Rutko i Hanna Waśko  

 

 

POSŁUCHAJ W ŚWIĘTA!  

Trzy cudowne płyty – każdy znajdzie coś dla siebie. Przepiękne kolędy 

i pastorałki, warto posłuchać, warto uwierzyć w magię słów tych wyjątkowych 

muzycznych aranżacji. Niech słowa wyśpiewane przez znakomitych muzyków 

zapadną w nasze serca na cały rok.  

 

    

 

 przygotowały: pani Barbara Kupka,Kinga Gawron 

 



Oto opowiadanie, które zdobyło pierwsze miejsce w szkolnym świątecznym  

konkursie literackim. Wszystkim polecamy lekturę tej wyjątkowej historii, przy której 

łza będzie się kręciła w oku jeszcze długo po  przeczytaniu.  

Brawo dla Julii.  

Czekamy na więcej takich „perełek”.   

"Prezent, który zmienił wszystko" 

Julia Gembalczyk  

 Pewnego ranka kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia wybrałam się z razem 

z mamą na ostatnie przedświąteczne zakupy. Gdy weszliśmy do jednego z 

supermarketów, od razu rzuciły mi się w oczy kolorowe regały, wypełnione zabawkami, a 

na nich mnóstwo pięknych lalek, kolorowych klocków i pluszaków. Zamyśliłam się przez 

chwilę i pomyślałam o tym, jak to fajnie byłoby dostać to wszystko. Tak sobie marzyłam o 

tych kolorowych przepięknych zabawkach, ale mama szybko sprowadziła mnie na ziemię 

Przed nami przecież ogromna lista zakupów, która musiała zostać zamknięta już dzisiaj, 

ponieważ mama nie lubi robić zakupów na ostatni moment. Mama wzięła mnie za rękę i 

oddaliłyśmy się w stronę regałów z artykułami spożywczymi. 

 Po kilkudziesięciu minutach widziałam, że mama już chyba ma dość tych całych 

zakupów, dodatkowo  denerwowała się myślą, że w święta w tym roku spotykamy się u 

Nas w domu. Nasza rodzina jest bardzo liczna, dlatego tegoroczne  przygotowania to 

prawdziwe wyzwanie.  Gdy przemierzałyśmy kolejne metry sklepu, zauważyłam, że znów 

zbliżamy się w kierunku "dziecięcego raju". Postanowiłam poprosić mamę, żebyśmy tam 

chociaż na chwilę zajrzały, by chociaż na chwilę móc zobaczyć te wszystkie wspaniałości 

z bliska. Mama, po moich kilkuminutowych namowach i maślanych oczach, zgodziła się i 

razem poszłyśmy w kierunku lalek, a dokładnie w kierunku jednej, szczególnej lali. 

 Zosia, bo tak miała na imię moja wyśniona lalka, miała piękne, jasne włosy, 

ogromne oczy i szeroki uśmiech. Jej błękitna sukienka błyszczała się tak pięknie, że nie 

można było jej nie zauważyć. Mama wiedziała, że ta lalka to moje marzenie, bo często jej 

o niej opowiadałam. Kiedy stałam tak obok Zosi i patrzyłam tak na nią, ku mojemu 

zaskoczeniu, mama powiedziała: 

-Kochanie, wiem, że bardzo marzysz o tej lali, dlatego mogłabym Ci ją  kupić, bo bardzo 

dzielnie pomagasz mi dziś w zakupach. 

- Och,mamo- westchnęłam - To będzie dla mnie najlepszy prezent. 

 I tak oto ja, mama i moja nowa przyjaciółka Zosia zmierzałyśmy w kierunku kasy. 

Gdy mama spakowała całe zakupy do torby, pani kasjerka poinformowała mamę że dzisiaj  

w ich sklepie jest prowadzona akcja na rzecz dzieci z pobliskiego domu dziecka. Za 

kasami stoją panie wolontariuszki i zbierają do koszyków artykuły spożywcze, ubrania, 

kredki, zabawki. Mama, nawet się nie zastawiając, wzięła mnie za rękę, i poszłyśmy w 

kierunku tych koszyków. Gdy podeszłyśmy, zauważyłam, że w tych koszykach nie 



znajduje się zbyt wiele rzeczy, a już na pewno nie ma w nich zabawek. Zapytałam mamy o 

co w tym wszystkim chodzi. Moje pytanie usłyszała jedna z pań wolontariuszek i sama 

postanowiła odpowiedzieć na moje pytanie: 

- Wiesz skarbie, niektóre dzieci nie mają tyle szczęścia, co na przykład Ty. Święta Bożego 

Narodzenia spędzają samotnie w domach dziecka, dlatego postanowiłyśmy zorganizować 

tę akcję, aby te dzieci miały powód do radości. Niedawno trafiła do naszego domu dziecka 

pewna mała dziewczynka imieniem Amelka. Jej rodzice nie mieli pieniążków, aby 

zapewnić jej wszystko, czego dziecko potrzebuje, dlatego zmuszeni byli oddać Amelkę do 

takiego domu dziecka. Ta mała dziewczynka jest bardzo smutna, bo nie rozumie całej tej 

sytuacji. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj również dla Amelki. 

 Stałam tak obok mamy i zrobiło mi się bardzo smutno. Mama włożyła do koszyka 

prawie wszystkie słodycze, które kupiła dla mnie i mojej siostry. Wcale nie było mi żal tych 

wszystkich cukierków i innych słodkości. Cały czas próbowałam wyobrazić sobie smutną, 

małą dziewczynkę - Amelkę. 

-Mamo? -zapytałam cichym głosem. Czy mogłabym oddać Amelce lalkę, która dzisiaj mi 

kupiłaś? 

-Ależ, kochanie tak bardzo marzyłaś o tej lalce. Czy jesteś pewna, że chcesz ją oddać? 

-Tak mamo, jestem pewna. Ja jeszcze kiedyś będę miała szansę kupić sobie taką samą, a 

Amelka pewnie nawet nie wie, że jest taka piękna lalka. Wiem, że kiedy ją dostanie, 

będzie bardzo szeroko się uśmiechać. A może Zosia zostanie jej przyjaciółką i będzie 

mogła opowiadać jej o swoich smuteczkach. Ja przecież mam misia - Śpiocha, do którego 

zawsze mogę się przytulić. A najważniejsze, co jeszcze mam, to Was mamo - Ciebie i 

tatę, a tego nie mogę tej dziewczynce podarować. 

 Mama bardzo się wzruszyła moimi słowami i położyłyśmy Zosię do koszyka między 

słodyczami. Mama poprosiła Panią wolontariuszkę, aby lalka trafiła do konkretnego 

dziecka - a mianowicie do Amelki.  Po oddaniu tych wszystkich podarunków, mama 

musiała wypełnić jakieś papierki, na których musiała wpisać, co zostało podarowane i 

przez kogo.  

 Tego dnia wracałyśmy z mamą z zakupów w ciszy. Mamie chyba też było smutno. 

Jednak cały zgiełk i bieganina, która towarzyszyła przygotowaniom do świąt, sprawiły, że 

coraz mniej myślałam o Zosi i  Amelce. 

 Nadszedł wreszcie ten dzień -Wigilia- całą rodziną zasiedliśmy do stołu, było 

mnóstwo śmiechu i radości. Wszystkie dzieci - a było nas pięcioro: ja, moja siostra Hania i 

nasi młodsi kuzynowie: Wojtek, Staś i Jasiek - niecierpliwie nasłuchiwaliśmy  kroków 

Dzieciąteczka z prezentami. I już jest! Tata wydała zgodę, że można biec do choinki. A 

tam mnóstwo kolorowych paczuszek! Choinka wyglądała jeszcze piękniej niż kilka dni 

temu! To, co znalazłam tego wieczoru pod choinką zmieniło wszystko. Wśród tych 

kolorowych paczuszek była jedna, wyjątkowa, podpisana moim imieniu. Bardzo powoli ją 

odpakowywałam, jakbym wiedziała, że jest tam coś szczególnie wyjątkowego. Po otwarciu 

kartonika, ukazała mi się Zosia! Ta sama lalka, którą kilka dni temu podarowałam pewnej 



małej dziewczynce! Ta sama lalka, o której tak bardzo marzyłam! Ale to nie było wszystko. 

Tego samego wieczoru dostałam coś jeszcze piękniejszego. Kiedy odpakowałam do 

końca swój prezent, mama podeszła do mnie i podała mi różową kopertę a w niej list: 

"Kochana nieznajoma przyjaciółko. 

Nazywam się Amelka i mam 9 lat. Kilka dni temu podarowałaś mi wspaniały prezent, 

chciałam Ci bardzo mocno podziękować. Dzięki tej lalce nie jestem już smutna. Karolinka -  

bo tak ją  nazwałam - jest najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek dostałam. Pani Kasia, 

która dała mi tę lalkę, opowiedziała mi historię dziewczynki, która miała tak dobre 

serduszko, że oddała mi prezent, który dla niej samej był spełnieniem marzeń. Jeszcze raz 

bardzo Ci dziękuję. 

       Twoja Amelka " 

 Tego wieczoru długo myślałam o tych wszystkich ważnych rzeczach, które 

wydarzyły się przez ostatnie dni. Święta były dla mnie tego roku bardzo szczęśliwe, bo nie 

tylko spełniły się moje marzenia, ale też sama przyczyniłam się do uśmiechu innej 

dziewczynki, która była w tym samym wieku co ja -a już tyle smutnego ją spotkało. A 

najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że po powrocie po świętach do szkoły okazało się, 

że w klasie mamy nową uczennicę – Amelka – tak  ma na imię. I od tego dnia  jesteśmy 

cztery - przyjaciółki: Ja, Zosia, Amelka i Karolinka. 

ŚWIĄTECZNE KLASY STARSZE  



Wesołych świąt! 

 

 

 


