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Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie                                   Numer 2, grudzień 2022 r.  
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Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

Oddajemy do Waszych rąk nowy numer gazetki. Czeka na Was mnóstwo niespodzianek. 

Między innymi opowiemy o staropolskich zwyczajach świątecznych. Odkryjemy tajemnicę 

świętego Mikołaja. Na długie zimowe wieczory zaproponujemy interesującą książkę                       

oraz świąteczną kolorowankę. Będziecie mieli również okazję poznać sukcesy uczniów naszej 

szkoły oraz przeczytać ciekawy wywiad z nauczycielem. 

   Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku, życzymy Wam wiele radości, uśmiechu              

oraz prezentów, które wywołają radość. 

Marzymy o tym, aby świąteczna „IGA” okazała się dla Was takim upominkiem. 

 

          Zespół redakcyjny 

                                               gazetki  „IGA” 





             ŚWIĘTY MIKOŁAJ           

 

CHCESZ POZNAĆ JEGO HISTORIĘ? 

JUŻ CI OPOWIADAM ... 
 

Wzorem znanej dziś świątecznej postaci był biskup  z Miry w Licji (dzisiejsza Turcja), 

żyjący na przełomie III i IV wieku. Prawdopodobnie przyszedł na świat 15 marca 270 roku, 

umarł natomiast 6 grudnia 345 roku. Zgodnie z hagiografią i legendami wsławił się 

cnotliwym życiem, pomocą najuboższym oraz cudami. 

ALE TO NIE WSZYSTKO :) 

Święty Mikołaj, zanim faktycznie został kanonizowany na świętego, był biskupem Miry 

Licyjskiej. Wymodlony przez rodziców chłopiec stał się dla nich cudem. Będąc dorosłym 

mężczyzną, zdobył sławę dzięki dobrym uczynkom. 

 

 

 

 

 

       Wiktoria Grymek, klasa VI a 



FABRYKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

  
To miejsce, gdzie Elfy tworzą dla Was prezenty. Nie jest to łatwa praca, bo zabawki muszą być dokładnie 

wykonane.  

Dlatego też Elfy pracują przez cały czas, nie tylko w okresie  świąt.   

 

ALE JAK TO DZIAŁA??? 
 

 
 
Listy, które piszemy zbiera Mikołaj i razem z Elfami czyta je, potem  rozpoczynają  się prace 

przygotowawcze. Następnie wszystko trafia do fabryki. Tam elfy sprawdzają zapotrzebowanie                  

i tworzą  przedmioty dokładnie tak, jak jest napisane w liście. 

W ten oto sposób powstają zabawki. 

 

 
        Dawid Zagożdżan, klasa VI a 



Sukcesy uczniów 

naszej szkoły 

 
 

W naszej gazetce pragniemy powiadamiać Was o sukcesach uczniów naszej szkoły. 

W tym numerze informujemy, że: 

 

1. Zuzanna Sikora – uczennica klasy V b oraz reprezentantka klubu Banzai Jiu Jitsu wywalczyła 

wicemistrzostwo w walce No-Gi  (bez kimon). Kolejny krok? Mistrzostwa Polski. 

2. Michał Dominek uczeń klasy V a  zdobył II miejsce w pływaniu stylem grzbietowym na 

dystansie 50 m w Igrzyskach Dzieci ( rocznik 2010  i młodsi ).  

3. Nasze szczypiornistki zajęły 4 miejsce w Igrzyskach Dzieci w mini piłce ręcznej w ramach 

Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Jesteśmy czwartą drużyną w Krakowie. 

Reprezentacja szkoły: 

Zuzanna Małek, Wiktoria Grymek, Kornelia Korczak, Magdalena Rajczyk, Martyna Skóra, 

Zuzanna Sternadel, Gabriela Szczupacka, Maja Wójcik, Oliwia Żarczyńska 

Trener: pani Magdalena Dulewska 

4. Uczennica naszej szkoły - Martyna Kułacz z klasy V b  znalazła się w gronie dwunastu 

najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów z Polski i została członkiem 

Dziecięcej Rady Programowej  w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka                       

w Pacanowie. Rada powoływana jest na okres 12 miesięcy, a jej członkowie mają wpływ             

na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. 

                                                    



5. Uczennica klasy 8a - Julia Marzec została zakwalifikowana do finału Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego „VI Turniej na Zamku – potyczki wierszowane” w kategorii 

konkursowej wiersz o tematyce dowolnej.  

6. W tegorocznej, szóstej edycji konkursu o tematyce przeciwdziałania przemocy i promowania 

wartości rodzinnych, jury doceniło   i nagrodziło aż sześć prac plastycznych wykonanych 

przez nasze uczennice: Lenę Bytomską z klasy 5a, Oliwię Ciesińską z klasy 8a, Martynę 

Kułacz z klasy 5b, Julię Marzec z klasy 8a,  Michalinę Mróz z klasy 8a,Wiktorię Stokłosę               

z klasy 8c. 

 

     Wszystkim nagrodzonym osobom zespół redakcyjny naszej gazetki serdecznie 
gratuluje i życzy dalszych sukcesów. 

                           Kornelia Kowal, klasa VI a 

 

 

WYWIAD                                      

Z NAUCZYCIELEM  

     
Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

Dziś dowiecie się  ode mnie,  jakie ciekawostki ma dla nas Pan Paweł Jakóbczak, który jest 

nauczycielem informatyki w naszej szkole. Pan Paweł dokończy nam kilka zdań, które ułożyła 

redakcja IGA, a więc zaczynajmy:) 

 
Dzień Dobry prosimy Pana o dokończenie zdań: 



− Gdy myślę o 80- tka  to .... 

− Czuję się zmęczony. 

− Nauczycielem zostałem, ponieważ....  

− Mogę pracować w szkole i w sadzie. 

− Prezent, który chciałbym dostać na gwiazdkę to ...  

− Jeden miesiąc urlopu. 

− Moją ulubioną potrawą jest....  

− Mulem ( małże). 

− Gdy chodziłem do szkoły, najbardziej lubiłem się uczyć...  

− WF. 

− Przedmiot, który spędzał mi sen z powiek to.....  

− Język polski  oraz język niemiecki. 

− Moje ulubione święto to...  

− Majówka. 

− Zabawkę, którą zapamiętałem  z dzieciństwa to... 

− Zabawkowa kolejka. 

− W wolnym czasie lubię...  

− Nie mam wolnego czasu. 

− Zapach, który kojarzy mi się z dzieciństwem to...  

− Gotujący się rosół. 

− Mój ulubiony dzień tygodnia to....  

− Piątek. 

− Mój ulubiony film to.... 

− „Forrest Gump”. 



− Dziękujemy Panu za rozmowę. 

− Dziękuję również. 

 No i widzicie Drodzy Czytelnicy, jak dużo można się dowiedzieć  z takiego wywiadu ☺ 

 

                                                                     Rozmowę przeprowadziła                   

          Kornelia Kowal 7B 

 

KOT W BUTACH 

 

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

Mam nadzieję, że pamiętacie poprzedni odcinek.  

Byłem na rozżarzonej pustyni prawie, że bez wody, ale znalazłem jaskinię i do niej wszedłem. 

Jak wiecie, poślizgnąłem się na kamieniu i zjechałem w dół do jakiegoś lasu ...  

 

To, co zobaczyłem, było dość oszałamiające. 

 Za gęstwiną było widoczne ogromne miasto. Biegało tam setki tysięcy różnych zwierząt, 

zadziwiała duża ilość sklepów i rynków. Nad miastem unosiła się przyjemna woń świeżo 

upieczonych pierników. Poza tym wszystko było ozdobione świątecznymi dekoracjami. 

Postanowiłem zejść z pagórka na dół i rozglądnąć się po okolicy. Byłem zachwycony 



budynkami, które świeciły się od kolorowych światełek girland. Nie wiedziałem wtedy, co to są 

girlandy i elektryczność, więc byłem zdumiony tym wynalazkiem.  

 Chciało mi się strasznie pić, szukałem bez skutku wody, aż przypadkiem,  znalazłem bar. 

Wyglądał na ciepły i bezpieczny, a przez to, że miałem pieniądze, to wszystko się układało. Gdy 

przeszedłem próg drzwi, ogarnął mnie jednak niepokój. Ściany były poobijane, parkiet nie 

nadawał się już nawet do chodzenia, a stoły miały dziury i zagłębienia.  Nie zwróciłem jednak             

na to większej uwagi, podszedłem do lady i zamówiłem dwie szklanki ciepłego mleka. Podali mi 

bardzo szybko. Wypiłem wszystko jednym haustem i po chwili zaczęło mi się kręcić w głowie. 

Po kilku sekundach straciłem przytomność.  

 Obudziłem się w pokoju, który przypominał piwnicę. Spróbowałem się podnieść, lecz 

byłem związany liną. Zauważyłem, że obok mnie był szyb wentylacyjny. Zdołałem się do niego 

przeczołgać i otworzyć klapę zębami. Udało się i już pełzłem wąskim tunelem, mając nadzieję,  

że można będzie wyjść po drugiej stronie. Po chwili już widziałem promyki światła 

przebłyskujące przez szpary zardzewiałej klapy. Wystarczyło tylko się o nią oprzeć, a już można 

było wylecieć na drugą stronę. 

Udało mi się to bez problemu. Spadłem na twarde podłoże zbudowane z betonu. Spojrzałem 

przed siebie i ujrzałem ogromną metalową maszynę. Muszę przyznać, że takiego czegoś jeszcze 

nie widziałem w swoim życiu. Była ogromna, zamiast drewnianych kół miała potężne metalowe,  

a z przodu był wielki cylinder, z którego ulatniała się para. Postanowiłem nie zbliżać się do tej 

dziwnej konstrukcji, gdyż obawiałem się poparzenia. Szybko wspiąłem się na dach jakiegoś, 

budynku, zaczepiając się o rynny, z których jeszcze lała się woda z niedawnego deszczu. 

 Niestety, po krótkim czasie zauważyłem, że zgubiłem moją drogą szabelkę. Dobrze 

wiedziałem, gdzie się znajdowała, gdyż gdy uciekałem z tego dziwnego baru, moja broń leżała za 

szkłem, w czymś przypominającym wystawy muzealne. Nie tracąc ani chwili wskoczyłem                

do kominka i spadłem na sam dół, który cały  pokryty był sadzą. Nie było to pomieszczenie, 

które miałem w pamięci. 

Teraz znajdowałem się w przytulnym pokoiku z pomalowanymi na zielono ścianami. Było 

biurko łóżko i krzesło, obok którego znajdowała się skrzynia, z której sterczały różne dźwignie. 

Także przed krzesłem mieściła się ogromna szyba. Wskoczyłem na krzesło, by wyjrzeć za szybę 

i...          Ciąg dalszy nastąpi... 

         Ostap Mazur, klasa VII b 



Zima z książką  
 Zbliża się okres świąteczno-noworoczny, będzie  mieli trochę czasu wolnego od nauki. 

W związku z tym, chciałam Wam polecić coś ciekawego do czytania . 

Mój wybór padł na ulubioną książkę mojego dzieciństwa ,,Julian i Irena Tuwim dzieciom''. 

Znajdziecie tam zbiór wierszy np. „Pan Hilary”, „Lokomotywa”, „Dwa Michały”                               

oraz opowiadanie pt. ,,O pingwinie Kleofasku".  

Jest to opowieść o małym pingwinie, któremu przytrafiło się mnóstwo przygód. 

Książka może być wspaniałym prezentem pod choinkę dla dzieci.  

Nawet teraz lubię do niej zaglądać i przypominać sobie swoje ulubione fragmenty. 

 

         Ola Szastak, klasa VII b 

 

 



 

 

CIEKAWOSTKI   

Ważne świąteczne daty  
Boże Narodzenie to niezwykły czas. W tym czasie miało miejsce  dużo ważnych zdarzeń.               

Oto niektóre z nich: 

25 grudnia roku 1-ego narodziny Jezusa Chrystusa. 

26 grudnia roku 1991 oficjalny rozpad ZSSR. 

25 grudnia roku 1076 koronacja Bolesława II. 

26 grudnia roku 1606 premiera ,,Króla Leara’’ W. Szekspira. 



24 grudnia roku 1914 rozpoczął się rozejm Bożonarodzeniowy w I wojnie światowej. 

24 grudnia roku 1798 w Zaosiu urodził się Adam Mickiewicz. 

        Mateusz Bystrzycki, kl. VI a 

 

A na koniec proponujemy Wam świąteczną kolorowankę 

 


