
 

 

Głos 

Gimnazjalisty 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Ukazuje  się od 2002 roku 

Przykład dobrej praktyki w edukacji w roku szkolnym 2012/2013 

Nr 3     grudzień    2018/2019 

Cieszmy się czasem narodzin maleńkiej Dzieciny, dzieląc się z 

najbliższymi opłatkiem, myślmy o wszystkich   ludziach z życzliwością, 

zapomnijmy o urazach, śpiewajmy głośno i radośnie kolędy i nie zmarnujmy 

szansy, jaką ze sobą  przyniosły narodziny Chrystusa.  

Jeżeli zaś, wypatrując pierwszej gwiazdki, zobaczymy za oknem padający 

śnieg, uśmiechnijmy się do migoczących w świetle księżyca płatków 

malowniczo opadających na ziemię i przypomnijmy sobie czasy dzieciństwa, 

kiedy była w nas ufność, naiwność i niewinność dziecka. Wszystko to do nas z 

pewnością wróci, a wtedy znajdziemy „Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące 

w żłobie” i  z radością zawołamy: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom Jego upodobania”. 

          

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Zespołu Szkół  –Koleżankom   

i Kolegom, wszystkim naszym Czytelnikom życzymy przepełnionych miłością  

i radością  Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Redakcja Głosu Gimnazjalisty wraz z opiekunem   
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ŚWIĄTECZNY FESTIWAL  

  

Grudzień to czas, kiedy   zaczynamy  przygotowania  

 do świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy z 

niecierpliwością oczekujemy dnia, w którym 

spotkamy się z rodziną przy wigilijnym stole, dzieci 

marzą o prezentach. 

Świąteczny klimat można było poczuć  w naszej 

szkole już 11 grudnia  za sprawą  świątecznego 

festiwalu, który rozpoczął się dokładnie o godz. 17.00,  

 

Julia 

a zakończył o godz. 20.00. W całym budynku rozgościły się na te kilka godzin 

bardzo kolorowe stoiska z akcesoriami świątecznymi przygotowanymi przez 

rodziców i uczniów . Każda z klas, według własnego, autorskiego pomysłu, 

przygotowała  świąteczny stragan. Wszystkim przyświecał ten sam cel – 

uzbieranie pieniędzy, których część została przekazana na rzecz chorego 

chłopca – ucznia naszej szkoły.   
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Na naszych świątecznych, festiwalowych straganach znaleźć można było 

różności, m.in. pierniki, stroiki, poduszki, zabawki, serwetki, obrusy i wiele 

innych akcesoriów, nie tylko świątecznych oraz książki, które można było kupić 

na stoisku pań z biblioteki. Ogromnym powodzeniem cieszyła się kawiarenka 

oferująca pyszne ciasto i aromatyczną kawę. 

W związku z kiermaszem mury naszej szkoły odwiedzili zaproszeni goście, 

rodzice naszych uczniów i inni mieszkańcy Mosiny. I niewątpliwie każdy 

poczuł atmosferę zbliżających się świąt oraz radość z bycia razem i  ze wspólnej 

zabawy. 

Wydarzeniem na miarę festiwalu były występy naszych uczniów, którzy po 

raz kolejny udowodnili, że są profesjonalistami!  Na naszej „dwójkowej scenie” 

mogliśmy podziwiać dzieci z klas 0-3 śpiewające z ogromnym zaangażowaniem 

i wdziękiem wesołe, bardzo rytmiczne, piosenki o tematyce świątecznej lub 

zimowej. Tego wieczoru wystąpił także chór dziecięcy ,,Mikołajki” działający 

przy parafii św. Mikołaja w Mosinie, a także Adam Wieczorek, który zagrał 

nam pięknie  na skrzypcach. Gabrielę Skułę usłyszeliśmy w kolędzie: ,,Gdy 

śliczna Panna”, a Dominikę Ziętarską w kolędzie „Lulajże Jezuniu”. Z kolei 

Natalia Marcinowska zaśpiewała piosenkę ,,Święta cały rok”. Dużo radości 

sprawiła nam także grupa flażoletowa, która przygotowała dla nas swój 

świąteczny program. Wszystko poszło zgodnie z planem, dzięki dwóm 

prowadzącym: Julii Kordy oraz Agacie Stróżyńskiej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na nasze przedświąteczne 

spotkanie. Życzymy Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
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WIECZORNICA DLA 

NIEPODLEGŁEJ  

 

13.11.2018 w naszej szkole odbyła się 

uroczysta wieczornica dla Niepodległej. Brało 

w niej udział wielu zaroszonych gości m.in. p. 

Anna Balcerek-Kałek kierownik referatu 

oświaty w naszej gminie, p. Marek Dudek 

dyrektor mosińskiego ośrodka kultury, p. Jacek 

Szeszuła były dyrektor SP2, p. Dorota 

Strzelecka kierownik Galerii Miejskiej, 

Dyrekcja naszej szkoły oraz rodzice uczniów.          

Zuzia        
Wieczornicę rozpoczęło przedstawienie naszych młodszych kolegów i 

koleżanek z klasy 3a i 2c SP pod kierownictwem: p. Iwony Hertig, Dorot Gołąb 

i Anny Polska. Następnym punktem tego wieczoru było przedstawienie 

przygotowane przez  p. Grażynę Koralewską i Barbarę Siwczak ukazujące 

gwarę Wielkopolską:  „Co się na tej wsi porobiło? ”. Kolejne wystąpienie 

należało do naszej koleżanki Magdaleny Żerdzińskiej, która przedstawiła nam 

postać swojego wuja walczącego w Powstaniu Wielkopolskim. Natomiast pod 

kierownictwem p. Marioli Dominiczak klasa 8a przedstawiła wybitną 

osobowość 20-lecia międzywojennego – Hankę Ordonównę. Pani Beata Mazur 

wspólnie z uczniami klas 8a i 3A Gim.  Przedstawiła prezentację stron 

internetowych, które brały udział w konkursie „Współczesne drogi do 

niepodległej”. Finałem wieczornicy było wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych pod kierunkiem p. Juli Ogrodnik wraz z uczniami naszej szkoły. 

Wychodząc można było obejrzeć wystawy „100 lat temu w Wielkopolsce. 

Rodzinne pamiątki nauczycieli i uczniów SP2  w Mosinie.”    
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WARTO   PRZECZYTAĆ TĘ 

KSIĄŻKĘ 

 „W ŚNIEŻNĄ NOC” Świąteczne opowiadania o miłości.  
Maureen Johnson,    John Green,    Lauren Myracle 

 

- 

 Ale... święta się skończyły. 

- Och, nie, święta nigdy się nie kończą, jeśli nie chcesz. 

Pochyliła się nad ladą i  

wsparła podbródek na dłoni. - Święta to stan umysłu. 

 

Karolina  Książka, do której przeczytania chciałabym dzisiaj   

zachęcić, wspaniale wtapia się w klimat świąt Bożego Narodzenia. „W 

ŚNIEŻNĄ NOC” to, jak brzmi podtytuł, trzy „Świąteczne opowiadania o 

miłości” autorstwa znanych, amerykańskich pisarzy literatury młodzieżowej: 

Podróż wigilijna - Maureen Johnson 

Bożonarodzeniowy Cud Pomponowi - John Green 

Święta patronka świnek - Lauren Myracle 

Pomimo, że  na książkę składają się trzy 

opowiadania napisane przez trzech różnych 

autorów, to jednak wszystkie historie tworzą 

spójną całość i łączą się ze sobą. Akcja 

pierwszego opowiadania rozpoczyna się w 

wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to 

jubilatka, nastoletnia bohaterka pierwszego 

opowiadania, wsiada do pociągu, który ma ją 

zawieźć na Florydę, do dziadków. W tym 

czasie, w kraju, trwa największa śnieżyca od 

pięćdziesięciu lat. Śnieg tworzy na torach 
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zaspy nie do przebycia i pociąg zatrzymuje się. Razem z bohaterami docieramy 

do małego, zasypanego śniegiem miasteczka Gracetown, w którym toczy się 

akcja książki. Niesamowite jest to, jak jedna śnieżyca może wpłynąć na życie 

bohaterów – nie tylko jubilatki i Jeba z opowiadania „Podróż wigilijna”, ale 

również osób, które poznajemy w kolejnych opowiadaniach: trójki przyjaciół 

Tobina, Diuki i JP z opowiadania „Bożonarodzeniowy cud pomponowi” oraz 

Addie z opowiadania „Święta patronka świnek”. Każdy z bohaterów zmierza w 

innym kierunku, każdy ma do załatwienia całkowicie różne sprawy. Padający w 

nadmiarze śnieg komplikuje całkowicie plany bohaterów (oj, skąd my to 

znamy?) - Jednak w śnieżną noc, kiedy działa magia świąt, wszystko może się 

zdarzyć. 

Sytuacje przedstawione w książce - zabawne, czasem niewyobrażalne, 

czasem komiczne – sprawiają, że jest to lektura przyjemna, która sprawi, że 

miło spędzimy czas.  W śnieżną noc  to warta uwagi i przeczytania książka, 

dlatego też teraz mogę ją Wam z całego serca polecić na okres świąteczny. A 

może nie macie jeszcze pomysłu na prezent? Myślę, że taki prezent ucieszyłby 

niejedną siostrę czy mamę. 



  *** Głos Gimnazjalisty *** 
 

 7 

 

 

KĄCIK SPORTOWY 

ALEKSANDRA LANGE I ZOFIA LACHOWICZ  

WICEMISTRZYNIAMI WIELKOPOLSKI W 

SZERMIERCE! 

 

 

 

Aleksandra  Dnia 24.11.2018 klub szermierczy UKS 

MUSZKIETER MOSINA pojechał na Mistrzostwa Szkół Wielkopolski  w 

szermierce. Czworo uczniów z naszej szkoły – Aleksandra Lange (8a), Zofia 

Lachowicz (8a), Agata Nowicka (8a) i Mikołaj Miedziak (8a) tego dnia walczyli 

w Śremie o jak najwyższe miejsca. Walka była trudna, ponieważ przyjechali   

zawodnicy z całej Polski. Nasi uczniowie nas 

nie zawiedli i mimo dużej rywalizacji zajęli 

bardzo wysokie miejsca. Agata Nowicka 

zdobyła 7, miejsce, a Mikołaj Miedziak 

miejsce 6. Aleksandra Lange i Zofia 

Lachowicz zdobyły srebrne medale w 

kategoriach młodzik i junior młodszy. 

Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych 

sukcesów! 
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ZIMOWE SŁÓWKA 

 

 

ZAŚPIEWAJMY PO ANGIELSKU 

 

Ponieważ święta tuż, tuż coraz częściej można 

usłyszeć nieśmiertelny przebój zespołu Wham! – Last 

Christmas. Zachęcam was do zaśpiewania tej piosenki 

i dodaniu zimowym dniom świątecznej atmosfery! 

 

  

 

 

Karolina 

 

Last Christmas  

I gave you my heart   

But the very next day  

You gave it away  

This year  

To save me from tears  

I'll give it to someone special x2 

 

Once bitten and twice shy  

I keep my distance  

But you still catch my eye  

Tell me baby  

Do you recognize me?  

Well  

It's been a year  

It doesn't surprise me  

 

(Merry Christmas)  

 

I wrapped it up and sent it  
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With a note saying "I love you"  

I meant it  

Now I know what a fool I've been  

But if you kissed me now  

I know you'd fool me again  

 

Last Christmas … x2 

 

A crowded room  

Friends with tired eyes  

I'm hiding from you    

And your soul of ice  

My God I thought you were  

Someone to rely on  

Me?  I guess I was a shoulder to cry on  

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man undercover but you tore me apart  

 

Now I've found a real love you'll never fool me again  

 

Last Christmas … x2 

 

A face on a lover with a fire in his heart  

A man under cover but you tore him apart  

Maybe next year I'll give it to someone  

I'll give it to someone special. 
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W Świecie osób Niesłyszących 

    

 

 

Ostatnio miałam okazję uczestniczyć w kursie języka 

migowego. Oprócz oczywistego, czyli poznawania 

podstawowych zwrotów w języku Niesłyszących,   

dowiedzieliśmy się różnych rzeczy o ich świecie. 

Nawet nie podejrzewałam, z iloma mitami o 

Niesłyszących spotykamy się na co dzień! Oto kilka z 

nich, które dziś obalimy: 

Zosia 

 

Język migowy i język polski to ten sam język. Różnią się od siebie tylko 

sposobem przekazu 

Błąd! Język migowy powinno się traktować jako osobny język, a naukę jego jak 

naukę języka obcego. Różnią się one od siebie nie tylko sposobem przekazu, ale 

także chociażby gramatyką czy szykiem zdań.  

 

Niesłyszącym nie przeszkadza hałas. 

Nie! Przeszkadza im hałas, jak każdemu. To, że nie słyszą nie oznacza, że nie 

czują drgań, które mogą być równie uciążliwe.  

 

Jest jeden język migowy. 

Tak jak jest wiele języków na świecie, czy gwar w kraju, tak samo są rożne 

języki migowe. W Poznaniu inaczej będą migać niż w Warszawie, inaczej w 

Nowym Jorku i inaczej w Moskwie. Język migowy nie jest jednorodny. 

 

 

Aparat słuchowy czy implant ślimakowy w 100%  przywraca słuch.  

A co jeżeli baterie się wyczerpią? Co, jeśli jakąś część się zepsuje? Co, jeżeli 

jest się na plaży albo na basenie (aparaty i implanty nie są wodoodporne)? W 

takich przypadkach ponownie takie osoby są zmuszone do innego sposobu 

komunikacji.  

Jak widać jest wiele przykładów   na to, że te sprzęty nie przywracają słuchu i 

 nadal Niesłyszacy muszą się posługiwać językiem migowym. 

 

Mitów jest znacznie więcej, tu zaprezentowałam tylko te najczęstsze. Mam 

nadzieję, że od dzisiaj nie będziecie ich powielać. 
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PIECZEMY NA ŚWIĘTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzia 

 

Makowiec 

Składniki: 

 250g mąki pszennej 

 2,5 szklanki mleka 3,2% 

 20g drożdży 

 50g cukru 

 180g masła 

 4 żółtka 

 Laska wanilii 

 0,5kg maku 

 10 jajek  

  

 50g orzechów włoskich 

 50g rodzynek 

 30g skórki pomarańczy 

 10ml amaretto 

Przygotowanie: 

1. Pół szklanki mleka delikatnie podgrzej tak, aby było lekko ciepłe. 

2. W misce rozetrzyj drożdże i zalej ciepłym mlekiem. Odstaw na bok. 

3. W dużej misce utrzyj żółtka z cukrem i ziarenkami wanilii. Do oddzielnej 

miski przesiej mąką. 

4. Roztop w rondelku 80g masła. Ostudź. 



  *** Głos Gimnazjalisty *** 
 

 12 

5. Do mąki dodaj drożdże namoczone w mleku i utarte żółtka z cukrem i 

wanilią oraz ostudzone, roztopione masło. Połącz wszystkie składniki 

jednolitą masę. Przełóż ciasto na stolnicę i wyrabiaj rękami do momentu 

aż będzie odchodzić od rąk. 

6. Wyrobione ciasto przełóż do czystej miski, przykryj ściereczką i zostaw 

do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. 

7. Rodzynki zalej ciepłą wodą i odstaw. 

8. Sparz mak. Do rondelka wsyp mak i zalej go 2 szklankami gorącego 

mleka. Gotuj całość na wolnym ogniu  aż mak będzie można rozetrzeć w 

palcach. 

9. Odcedź mak gęstym sicie. Ostudzony mak zmiel w maszynce. 

10. Z 10 żółtek zrób kogiel mogiel i dodaj maku.  Wymieszaj składniki. 

11. Dodaj 100g masła, posiekane orzechy, namoczone rodzynki, amaretto i 

skórkę pomarańczy. 

12. Z białek ubij pianę i dodaj do masy makowej. 

13. Wyrośnięte ciasto ponownie wyłóż na stolnicę i rozwałkuj na prostokąt. 

14. Wyłóż na ciasto masę makową, wygładź i zwiń ciasto z masą w rulon. 

15. Piecz makowiec w temperaturze 180 stopni C przez 50 minut. 

16. Gotowe ciasto polej lukrem i posyp skórką pomarańczy.   
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Agata 
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FESTIWAL ŚWIĄTECZNZY DWÓJKI  
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