
 

 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nr 3     GRUDZIEŃ   2019/2020 

„Bóg się rodzi, moc truchleje …” Te słowa rozpoczynają kolędę, która każdego 

roku unosi się pełnym radości brzmieniem podczas Pasterki w polskich 

Kościołach, zwiastując wielki cud, który ciągle od nowa i niezmiennie zwiastuje 

pokój ludziom dobrej woli. 

 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom naszej szkoły Koleżankom i Kolegom, 

wszystkim naszym wiernym Czytelnikom życzymy przepełnionych miłością 

i  radością Świąt Bożego Narodzenia.  

Wierzymy, że nowina o tym, iż  rodzi się Chrystus, nie ominie żadnego domu,  

gdyż każdy z nas będzie czekać na nią z niecierpliwością i nadzieją, że stanie się 

cud, przemieni ludzkie serca, dzięki czemu nie zmarnujemy kolejnej szansy na 

to, aby próbować uczynić świat lepszym, bardziej sprawiedliwym, gotowym na 

to, by zło dobrem zwyciężać, a prawdę z odwagą wynosić ponad   fałsz  

i kłamstwo. 

        Redakcja Dwójeczki 

        wraz z Opiekunem 
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AKTUALNOŚCI Z DWÓJECZKI 
VIII przegląd kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych 
obcojęzycznych 

Dnia 04.12.2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Przeglądzie 

kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych obcojęzycznych organizowanym 

przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. 

Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży chęci rozwijania 

umiejętności językowych i muzycznych, poznanie najładniejszych utworów 

bożonarodzeniowych oraz integrację młodzieży. W ciągu czterech godzin 

konkursu zaprezentowało się 30 uczestników. 

Uczestnicy konkursu mieli możliwość zaprezentować umiejętności wokalne w 

dwóch kategoriach: solista i zespół muzyczny, śpiewając a capella bądź 

używając profesjonalnego podkładu czy też grając samodzielnie na 

instrumentach muzycznych. 

Nasza szkoła reprezentowana była przez jedną solistkę – Zofię Pohl z klasy 7b 

oraz jeden zespół muzyczny w składzie– Ewa Bech, Zuzanna Gutsche oraz 

Agata Kilian z klasy 6b. 

Zofia Pohl zdobyła wyróżnienie w kategorii solista śpiewając ,,Adeste Fideles’’ 

w języku włoskim. 

Uczennice klasy 6b zaśpiewały piosenkę świąteczną w języku angielskim pt. 

,,Last Christmas’’ . 

Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom 

wykonywanych utworów oraz z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w 

kolejnej edycji Przeglądu kolęd, pastorałek oraz piosenek świątecznych 

obcojęzycznych. 

Natalia Stachowiak 
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KOLĘDOWANIE Z DARCZYŃCAMI I PRZYJACIÓŁMI 
SZKOŁY 

Boże Narodzenie to czas radości i pojednania. 

Poprzedza je wigilia Bożego Narodzenia, czyli wigilijna 

wieczerza, do której zasiadamy, gdy tylko ujrzymy za 

oknem pierwszą gwiazdkę. Sięgamy wówczas po Pismo 

Święte, by ze czcią przeczytać fragment o narodzeniu 

Chrystusa, po czym łamiemy się opłatkiem. Ten bardzo 

cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony i niesolony) 

wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży jest symbolem pojednania 

i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku 

wieczerzy wigilijnej to piękny obyczaj wyrażający chęć radosnego bycia razem, 

wspólnego oczekiwania na narodzenie Dzieciny. 

 

W atmosferze oczekiwania na święta Bożego Narodzenia odbyło się w 

naszej szkole  spotkanie 

przy kolędach 

zorganizowane z myślą 

o „Darczyńcach i 

Przyjaciołach” szkoły. 

Miłych gości powitała 

Pani Dyrektor Alicja 

Trybus, po czym oddała 

głos uczniom – młodym 

artystom, wyrażających 

śpiewem i tańcem  

radość ze zbliżających 

się świąt, których 

najpiękniejszym akcentem są od wieków  kolędy i pastorałki, jakże chętnie 

śpiewane przy wigilijnym stole. To właśnie ich dźwięk przypominał nam, że 

święta naprawdę są już tuż, tuż. 

Jako pierwsze wystąpiły tego wieczoru uczennice z klasy V c w składzie: 

Urszula Lachowicz, Agata Miedziak, Michalina Lange, Oliwia Skrobiszewska, 

które wykonały piękną kolędę o charakterze kołysanki. Mowa tu o pieśni: 

„Lulajże Jezuniu”, która jest, a w przeszłości była, inspiracją dla wielu twórców, 

m.in. Fryderyka Chopina. Do wysłuchania kolejnych, dobrze wszystkim 

znanych kolęd: „Gdy śliczna Panna”, „Jezusa narodzonego” zaprosiła naszych 

gości grupa flażolecistów występująca pod kierunkiem Pana Pawła 

Szukalskiego. Z kolei Zofia Pohl z klasy 8 b zaśpiewała najbardziej znaną 

kolędę świata, będącą średniowiecznym hymnem katolickim: „Adeste Fidelis”, 

a Klara Śmigielska, uczennica 4. klasy, zagrała na keyboardzie „Przybieżeli do 

Betlejem”. 
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Podczas tego wieczoru pięknie wybrzmiał tekst świątecznej, znanej na 

całym świecie, piosenki: „Last Christmas”. Jej premiera miała miejsce 3 grudnia 

1984 roku. Piosenka opowiadająca o nieszczęśliwej miłości, przeżywanej przez 

głównego bohatera szczególnie dotkliwie w okresie świąt Bożego Narodzenia, 

skończyła 35 lat. Piosenkę zaśpiewały Agata Kilian, Zuzanna, Gutsche, Ewa 

Bech z klasy 6 b. Do występu przygotowała uczennice Pani Natalia Stachowiak. 

Wieczór ten uświetnił także, grający na gitarze,Wojciech Malecha z klasy VII b.   

 

W ten świąteczny charakter 

wieczoru bardzo dobrze wpisało 

się przedstawienie baletowe 

oparte na motywach „Opowieści 

wigilijnej”, a przygotowane przez 

Panią Kingę Tubis i klasę I c. Nie 

był to jedyny akcent taneczny, jaki 

mogli tego wieczoru podziwiać 

nasi goście, bowiem tańcem 

wyraziła radość ze zbliżających 

się świąt grupa taneczna: „Angel 

Kids”. Wspomnianą grupę  tworzą uczennice klas 4. i 5., które występują pod 

kierunkiem absolwentki naszej szkoły, Angeliki Pawlak. 

Działający przy parafii św. Mikołaja w Mosinie zespół dziecięco – 

młodzieżowy Mikołajki zakończył uroczysty koncert, co nie oznacza, że 

zakończył ten miły wieczór, bowiem jeszcze długo przy wspólnym stole 

śpiewano kolędy i rozmawiano o tym, że święta naprawdę tuż, tuż, a kto wie, 

może w tym roku spadnie śnieg, który w świetle księżyca skrzyć się będzie 

cudnie i cieszyć nasze oczy, gdy o północy podążać będziemy na pasterkę? 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 

 

Pomaganie jest proste i radosne, i dlatego byliśmy słodkimi Mikołajami 
 

 

Okres przedświąteczny jest czasem szczególnym. Od kilku już lat w ten 

adwentowy czas wpisuje się prowadzona przez naszą  szkołę akcja ocieplająca 

chłodne grudniowe dni: „I Ty możesz zostać słodkim Mikołajem”, którą w 

poprzednich latach jako pierwsza koordynowała Pani Małgorzata Szeszko, 

następnie Pani Marta Nowak, a w tym roku Panie: Paulina Frąckowiak, 

Katarzyna Żmuda, Joanna Szajek  wspomagane przez Wiesławę Szubargę. Do 

naszej akcji dołączyła również Pani Katarzyna Maciejewska (ze szkolnego 

sklepiku), która z myślą o charytatywnym celu sprzedawała rogaliki. 
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To radosne przedsięwzięcie, któremu z całą pewnością z uśmiechem przygląda 

się i patronuje święty Mikołaj,  angażuje i jednoczy przez kilka dni społeczność 

szkolną, która czynem pokazuje, że pomaganie jest proste i radosne, wystarczy 

tylko uśmiechnąć się, otworzyć szeroko serce na drugiego człowieka i zrobić 

coś zwyczajnego, ale pokazującego,  że nie jesteśmy obojętni i chcemy myśleć, 

nie tylko o sobie, ale także o innych, wykazując się empatią i wrażliwością, 

i  oby nie brakowało nam tych pięknych cech nie tylko od święta, ale każdego 

dnia. 

Za udział w przedsięwzięciu, które rozpoczęło się w piątek 29.11.2019 r. 

i  trwało do piątku 06.12.2019 r. dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a więc 

Pani Dyrektor Alicji Trybus, która wspierała naszą akcję, uczniom, którzy z 

udziałem rodziców (głównie mam), przez kilka kolejnych dni raczyli nas 

słodkościami, a także nauczycielom zamykającym swoimi wypiekami 

tegoroczną akcję. Dziękujemy też wszystkim, którzy każdego dnia kupowali 

słodkie specjały, przyczyniając się do zebrania kwoty w wysokości 1776,95 zł 

Pieniądze te ofiarowaliśmy Waszym kolegom, którzy dzielnie walczą z chorobą 

i dla których podczas długiej przerwy  pisaliście ciepłe,  świąteczne życzenia. 

MIKOŁAJKI polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, 

obchodzonego 6 grudnia. W nocy święty Mikołaj 

podkłada grzecznym dzieciom, ale również i dorosłym 

drobne upominki – przeważnie są to słodycze.  Można je 

znaleźć pod poduszką, w butach lub w dużej skarpecie. 

Tradycją w wielu domach jest zostawienie ciasteczek 

i  mleka dla świętego Mikołaja :).Jest to dzień bardzo 

radosny i wyczekiwany przez wszystkich. 

Mikołaj to sympatyczny staruszek, koniecznie z długą 

brodą i zaokrąglonym brzuchem, w czerwonym stroju 

i  czapce z pomponem. Mieszka w Laponii lub na 

biegunie północnym. 

 

Jagoda - redaktor 
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Kilka słów o jasełkach 
 

Boże Narodzenie to szczególny 

okres, na który wszyscy z 

niecierpliwością czekamy. 

Przygotowujemy się do świąt w 

naszych domach i szkołach, 

pielęgnując tradycje i zwyczaje 

bożonarodzeniowe. Jednym z nich 

jest organizacja przedstawienia 

jasełkowego. Pierwsze w historii 

jasełka miał wystawić sam św. 

Franciszek z Asyżu już w 1223 roku 

w skalnej grocie w Greccio. Zwyczaj ten przejęli jego zakonnicy 

irozprzestrzenili po całym świecie. W inscenizacji św. Franciszka oprócz postaci 

Maryi, św. Józefa i Jezusa w żłobku, były także ukochane przez niego zwierzęta. 

Podstawą treści przedstawienia jasełkowego jest historia narodzin Zbawiciela, 

jego prześladowania przez Heroda, pokłon Trzech króli i pojawienie się 

Gwiazdy Betlejemskiej. Sama nazwa jasełka pochodzi od staropolskiego słowa 

jasło, oznaczającego żłób. 

W naszej szkole od wielu lat pielęgnujemy tę niezwykłą tradycję. W tym 

roku także obejrzeć mogliśmy piękne i różnorodne przedstawienia jasełkowe, w 

których z dużym zaangażowaniem wystąpiły dzieci i młodzież naszej szkoły. 

Pomysłowość nauczycieli sprawiła, że podziwialiśmy przedstawienia 

tradycyjne, baletowe, nowoczesne, taneczne. Wszystkie były jedyne w swoim 

rodzaju. Dostarczyły widzom wiele radości, refleksji oraz wzruszenia. 

Jak co roku, niektóre z grup wzięły udział w Gminnym Przeglądzie Jasełek, 

który odbył się 16 i 17 grudnia w Mosińskim Ośrodku Kultury. Była to już XVII 
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edycja tego konkursu. Występom towarzyszyła jak to zwykle bywa trema, 

emocje i dobra zabawa. Dzieci z klasy II a przedstawiły pełne dowcipu 

i refleksji  jasełka pt. „ Broda Heroda” zdobywając  II miejsce w swojej 

kategorii wiekowej.  

Cieszymy się, że ta wspaniała tradycja jest tak żywa w naszej szkole i w 

mieście. Już dzisiaj czekamy na kolejne jasełka w przyszłym roku, mając 

nadzieję, że zwyczaj ten będzie przekazywany dalej. 

 

        Jolanta Wiesner wych. kl.II a 
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Wiele się działo w Galerii Sztuki w Mosinie - projekt „Rodzinny pamiętnik” - 
warsztaty tworzenia książki artystycznej integrującej pokolenia. 

 

Projekt „Rodzinny pamiętnik” to cykl 

integracyjnych warsztatów dla dzieci, młodzieży 

szkolnej, dorosłych i seniorów, który z ramienia Galerii 

prowadziła Pani Anna England. Ich celem było 

stworzenie eksperymentalnych obiektów wykonanych 

w różnych technikach i formach, które rozwijały 

kreatywność łącząc w sobie zarówno działania 

plastyczne jak i literackie. W zależności od zamysłu 

uczestników, książki mogły być dziełem 

indywidualnym lub zbiorowym, które – niczym w 

bibliotece – stanowią część większego projektu. Efekt 

końcowy – kolekcja unikalnych książek– która jest 

Jagoda - redaktor 

nie tylko artystyczną interpretacją codziennego życia, ale również refleksją nad 

tym, co nas łączy i co dzieli, splatając się w uniwersalną opowieść o ludzkim 

życiu. 

Kolejnym celem projektu było umożliwienie rodzinom i przyjaciołom 

wspólnego, aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu sztuki, twórczego 

myślenia, refleksji, zabawy słowem oraz współpracy i kreatywnego podejścia do 

interpretacji rodzinnych opowieści. 
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Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież szkolna, byli także dorośli 

i seniorzy. Reprezentantami naszej szkolnej społeczności na tych Warsztatach 

byli: Zofia Pohl, Jan Walkowiak, Magdalena Łopusińska, Jakub Walkowiak, 

Michał Płóciennik, Barbara Łopusińska, Jagoda Wolarczak, Marianna Sobek, 

Michalina Sobek. Zaprezentowali oni swoje wspaniałe dzieła, szerokiej 

publiczności, dnia 30 listopada br., w czasie wernisażu, który rozpoczął 

wystawę tychże prac w Galerii Sztuki w Mosinie. 

 

 

 

BIATHLON 
 Zimowa dyscyplina sportu, łącząca biegi narciarskie 

ze strzelectwem. Polega na biegu na określonym 

dystansie (7,5- 20km), w czasie którego zawodnicy 2 

lub 4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy, 

przyjmując postawę stojącą lub leżącą, oddając za 

każdym razem po 5 strzałów. Rozgrywany jest 

również biathlon letni. 

Biathlon jest popularną dyscypliną w Niemczech, 

Rosji, Włoszech, Francji i części Skandynawii. 

 

       Krystian - redaktor   

Biathlon został zademonstrowany po raz pierwszy podczas Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w 1924r. Odbywały się wtedy pod nazwą "bieg patrolowy". 

Pojawił się wtedy też jako dyscyplina pokazowa podczas kolejnych Igrzysk w 

1928, 1936 i 1948. Nie został uznany za dyscyplinę olimpijską z racji 

niewielkiej liczby państw, które wystawiały swoich biathlonistów. W 1958r. 

odbyły się pierwsze mistrzostwa świata w biathlonie, a dwa lata później biathlon 

pojawił się też na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 

BIEG NARCIARSKI 

W biegu narciarskim w biathlonie dozwolone są wszystkie techniki narciarskie. 

Zawodnicy wyposażeni są jedynie w narty, których długość nie może być 

mniejsza niż wzrost zawodnika pomniejszony o 4 cm, oraz 

kijki. 
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STRZELANIE 

Karabinek o minimalnej masie 3,5 kg wraz z amunicją musi znajdować się 

podczas całego biegu na plecach zawodnika. Używane są karabinki kalibru 5,6 

mm. Muszą być ładowane ręcznie przez zawodników, nie można używać broni 

samoczynnej lub samopowtarzalnej.  

Cele na strzelnicy znajdują się w odległości 50 m. Przy każdym strzelaniu 

zawodnik musi trafić w 5 krążków o średnicy 45 mm w pozycji leżącej lub 115 

mm w pozycji stojącej. Tarcza strzelnicza wyposażona jest w specjalny 

mechanizm, który automatycznie zasłania trafiony cel białym krążkiem. Dzięki 

temu biathloniści są na bieżąco informowani co do skuteczności na strzelnicy. 
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            PRZEPIS NA PIERNIKI 

       Składniki:  

         * ½ litra mleka 

           * ½ kg cukru 

           * ½ kg miodu ( naturalny lub sztuczny ) 

           * 1 ½ kostki masła lub margaryny 

           * 5 całych jaj 

           * 1 ½ kg mą 

Iga - redaktor  * 4 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku do 

pieczenia            

     * 5 łyżek kakao 

               * 2 paczki przyprawy piernikowej       

Przygotowanie:  

Cukier przepalić, zalać mlekiem, dodać miód i rozpuścić. W lukrze rozpuścić 

masło, kakao i przyprawę piernikową - przestudzić. Dodać roztrzepane jajka 

i mąkę z sodą lub proszkiem. Wyrabiać ciasto aż będzie błyszczeć. Włożyć na 

godzinę do lodówki. Rozwałkować i wykrawać pierniczki. Piec w 180 stopniach 

ok. 8- 10 minut.  

Smacznego!                  
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 KRZYŻÓWKA 
 

 

 

 

 

Justyna - redaktor 

 

Do diagramu wpiszcie nazwy zwierząt odgadnięte na podstawie  rysunków.  

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 utworzą rozwiązanie. 
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Rozwiązanie:  _  _  _  _  _  _  _ 
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