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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 
 

Uczniowie klasy VIIa Szkoły Podstawowej w Drohiczynie, przez dwa tygodnie stycznia po 

wieczornych Mszach Świętych przygotowywali się do wystawienia krótkiej inscenizacji 

„Kolędników”. Reżyserem, kostiumologiem i zarazem opiekunem był ksiądz Arkadiusz Szmurło.  

 W tym roku Kolędnicy, ze względu na pandemię, nie mo-

gli odwiedzić mieszkańców naszej miejscowości, dlatego występ 

odbył się 31 stycznia 2021 r. przed niedzielną Mszą Świętą o go-

dzinie 12:00. W przedstawieniu brał udział: Anioł, Diabeł, Herod, 

Śmierć, Kolędnik oraz Żyd. Główną myślą, którą młodzi aktorzy 

chcieli przekazać było przypomnienie polskiej tradycji, kiedy to 

Kolędnicy odwiedzają różne domy, głoszą radosną wieść o narodzeniu Pana Jezusa i śpiewają kolędy. 

Inscenizacja była bardzo ciekawa. Aktorzy urozmaicili ją  

śpiewem kolęd, do których przyłączyli się oglądający występ.  

 

 

 

 

  

 Młodsze dzieci z przedszkola i klas 1-4 pod kierunkiem 

siostry Anny Rogulskiej, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 

w naszej katedrze przed Mszą Świętą o godzinie 12:00, wystawiły 

tradycyjne Jasełka Bożonarodzeniowe, w których wcieliły się w rolę rodziców Pana Jezusa, Anioły 

oraz Pastuszków i Trzech Króli przybywających z podarkami do malutkiej Dzieciny. 

Występ wszystkim bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie,            

a w trakcie sztuki niezliczone zdjęcia różnych „fotografów”. 

Przygotowała 

Laura K. kl. VIIa 
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Kreatywni zawsze i wszędzie 
 

 Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom kreatywne spędzenie wolnego czasu na świe-

żym powietrzu – zrobienie jakieś budowli czy rzeźby ze śniegu, którego spadło tej zimy  pod dostat-

kiem. 

 Jak widać nasza młodzież jest SUPER KREATYWNA! Porzuciła komputery, laptopy, 

smartfony i wykazała się niezwykłą pomysłowością w tworzeniu śnieżnych figur i budowli. Zwy-

cięzcą został oczywiście... bałwan.  

 Zachęcamy do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu!!!  

 

Anna Kontowicz 
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Zakochaj się w … książce! 

 

W ramach działań promujących czytanie wśród uczniów naszej szkoły cyklicznie proponujemy 

młodzieży udział w różnych akcjach czytelniczych.  

Luty kojarzy się nam wszystkim ze świętem zakochanych. Zaproponowaliśmy więc                      

w tym miesiącu udział w zabawie walentynkowej na Facebooku naszej szkoły.  

Poprosiliśmy uczniów, aby w komentarzach pod postem umieścili zdjęcie okładki swojej ulu-

bionej książki wraz z komentarzem, za co daną lekturę lubią, kochają lub uwielbiają.  

Cieszymy się, że do zabawy włączyli się nie tylko uczniowie starszych klas, ale także nauczy-

ciele.  

Natalia Żero 
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CZERWONY PONIEDZIAŁEK 

 

 

Samorząd Uczniowski 15 lutego 2021 r. w naszej szkole w wersji on-line zorganizował akcję 

„Czerwony Poniedziałek”. Była to forma uczczenia walentynek. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawo-

wej mieli za zadanie ubrać się w całości na czerwono lub mieć jeden element z garderoby w kolorze 

czerwonym.  

Konkurs wliczany był do rywalizacji na „Klasę Zgarną i Zdyscyplinowaną”. 

Najlepiej wypadły klasy 4b i  5a. Na drugim miejscu znalazła się klasa 6, a trzecie miejsce zaję-

ła klasa 5b. 

GRATULUJEMY! 

    Julia G. z kl. VI 
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Uczniowie naszej szkoły w styczniu 2021 r. mogli uczestniczyć w wersji on-line w konkur-

sie na najlepszy przebój anglojęzyczny. Polegał on na wybraniu ulubionej piosenki anglojęzyczne                   

i zagłosowaniu na nią!     

Aby zapoznać się z piosenką należało wejść w link i posłuchać piosenki, a następnie na nią 

zagłosować.  

Zwycięska piosenką została… 

 

Tones and I – “Dance Monkey”  

 

 

Przed nami drugi etap naszego plebiscytu – czekamy na kreatywne i twórcze pomysły na-

grywania Waszych coverów tej piosenki.  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII SP oraz II LO. Pamiętajcie, nie udostęp-

niamy swojego wizerunku, nagrywamy tylko głos.  

Na Wasze prace czekamy do 7 marca.  

 

Justyna Wysokińska 
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W dniach 22-23 lutego 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach on-line                       

pt. „Językowo, mitycznie, baśniowo” przygotowanych przez polonistów oraz Samorząd Uczniowski z okazji 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  

Celami przedsięwzięcie było promowanie czytelnictwa, a także przybliżenie nam, jak piękny jest 

nasz język ojczysty oraz jak ważne jest poprawne pisanie i wypowiadanie się.   

Klasy wystawiły po trzech przedstawicieli, którzy zmierzyli się z zagadnieniami polonistycznymi. 

Konkurencje przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych i dwóch kategoriach – wiedza oraz „Klasa Zgra-

na i Zdyscyplinowana”. 

Pierwsza – to klasy IV-V, które musiały wykazać się znajomością popularnych baśni i zasad właści-

wego porozumiewania się. Druga, starsza grupa z klas VI-VIII musiała wykonać polecenia związane ze zna-

jomością mitologii, związków frazeologicznych oraz zasad poprawności językowej.  

Wszystkie potyczki pozwalały na sprawdzenie wiedzy, spostrzegawczości, bystrości umysłu oraz 

szybkiego i logicznego myślenia uczniów. Nie brakowało przy tym świetnej zabawy.  

Wszystkie klasy przystąpiły do zadań z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem. Organizatorem                  

i prowadzącą konkursy była pani Anna Kontowicz.  

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:  

KATEGORIA – WIEDZA   

Klasy IV - V: I miejsce – IVa, II miejsce – Vb, III miejsce Va, IV miejsce – IVb 

Klasy VI - VIII: I miejsce – VIII, II miejsce – VI, III miejsce – VIIa, IV miejsce VIIb   

KATEGORIA – KLASA ZGRAANA I ZDYSCYPLINOWANA  

Klasy IV - V: I miejsce – IVa, Va, IVb, II miejsce – Vb 

Klasy VI - VIII: I miejsce – VIII, VIIa, VIIb, II miejsce – VI    

Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom! 

Przygotowała Kamila K. kl. IVb 



 To były niezapomniane i prawdopodobnie najlepsze wakacje w moim życiu. Wszystko 

zaczęło się w 1 lipca. Pojechałam na wycieczkę rowerową z przyjaciółką Nikolą i jej chłopa-

kiem Michałem. Było mi trochę smutno, że nie miałam chłopaka, ale w te wakacje chciałam to 

zmienić.  

 Zrobiłyśmy sobie piknik na łące. Potem zdecydowaliśmy się pojechać na plażę, ponie-

waż była świetna pogoda na opalanie się i zabawę w wodzie.  

       Gdy dotarliśmy na miejsce, poszliśmy kąpać się w wodzie. Wtedy zobaczyłam chłopaka, 

który od razu mi się spodobał. Tak się zagapiłam, że nie zauważyłam, iż za daleko odpłynęłam 

od brzegu. 

 Nagle poczułam, iż nie mam gruntu pod stopami, zaczęłam panikować i machać rękami, 

topiłam się . Na szczęście ten przystojny nieznajomy wskoczył do wody i zaczął płynąć w moim 

kierunku. Pomógł mi. Wyciągnął mnie na brzeg i zaprowadził na koc, abym mogła ochłonąć                 

z emocji.  

 Zaczęliśmy rozmawiać, dzięki temu poznaliśmy się lepiej. Chłopak nazywał się Nikodem 

i był w moim wieku. Mieliśmy bardzo dużo różnych tematów do rozmowy i świetnie czuliśmy 

się w swoim towarzystwie. Okazało się, że Nikodem też przyjechał na plażę rowerem, więc po-

jechaliśmy oboje do parku w pobliskim miasteczku, a Nikola z Michałem zostali na plaży.  

 Po dosyć długiej rozmowie poszliśmy na lody. Nikodem odwiózł mnie do domu i umó-

wiliśmy się na następny dzień na wypad na plażę.  

 Po kilku dniach znajomości Nikodem przyznał się, że się we mnie zakochał, nie wiedzia-

łam jednak, co mam mu odpowiedzieć. W głębi serca zdawałam sobie sprawę, że on też mi się 

podoba. Kolejnego dnia przyszedł do mnie do domu i przyniósł mi kwiaty, które bardzo mi się 

podobały i zapytał, czy będę jego dziewczyną. Oczywiście się zgodziłam i od tego dnia byliśmy 

parą.  

                    Całe wakacje spędzaliśmy razem. Kiedy wolne dni miały się ku końcowi, było mi smut-

no, musiałam się pożegnać z Nikodemem, ponieważ szedł do innej szkoły, w innym mieście. 

  Na rozpoczęcie roku byłam przygnębiona i smutna aż do czasu, kiedy zobaczyłam swojego 

chłopaka w tej samej szkole, do której sama chodziłam. Zrobił mi super niespodziankę, byłam bardzo 

szczęśliwa. I tak skończyła się moja miłosna, wakacyjna historia., a rozpoczęła… szkolna. 

Gabriela L. VIII 

         

 

NIEZAPOMNIANE  WAKACJE 
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Kącik kulinarny 

 

Croissant z czekoladą 

 
 
Składniki: 

 ciasto francuskie 

 czekolada mleczna 

1 jajko 

Sposób przygotowania: 

1. Ciasto francuskie pokrój w pasy  o szerokości 10 cm. (jeśli ktoś chce może zrobić szersze, wte-

dy  rogaliki będą większe) 

2. Paski potnij w trójkąty, docinając je do końca. 

3. Połam czekoladę na małe kwadraciki. 

4. W szerszej części trójkąta połóż kawałki czekolady i zwiń tak przygotowanego rogala. 

5. Następnie ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj roztrzepanym jajkiem. 

6. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni, piecz aż się zarumieni. 

                                                       Smacznego! 

                               Przygotowała Magdalena K. kl. Va 
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