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 GŁOS UCZNIÓW
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA STO W KRAKOWIE 

   

  

GAZETKA SZKOLNA 

 

„Jest w moim Kraju zwyczaj, 

że w dzień wigilijny, 

przy wzejściu pierwszej 

gwiazdy wieczornej na niebie, 

ludzie gniazda wspólnego 

łamią chleb biblijny, 

najtkliwsze przekazując 

uczucia w tym chlebie.” 

 

Cyprian Kamil Norwid 

W numerze polecamy: 

 Jak przyłapać świętego Mikołaja 
w akcji 

 Świąteczny rebus 
 Nie tak jak w Polsce 
 Charytatywny kiermasz 

świąteczny 
 Dekoracja pierników – piękna 

świąteczna tradycja 
 O czym marzą uczniowie… 
 Wywiad z Janem Urbańczykiem 

dyrektorem Wydziału ds. Jakości 
Powietrza UM Krakowa 

 

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły 

życzymy: 

spokojnych, zdrowych, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 

Pięknych chwil spędzonych  

w gronie rodzinnym 

oraz w Nowym Roku wszelkiej pomyślności,  

spełnieniem w życiu prywatnym  

i zawodowym. 

Uczniowie SSP nr 7 STO 
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Jak przyłapać świętego Mikołaja w akcji 

MAJA KUBACKA 4A 

Św. Mikołaj to historyczna postać. Mikołaj 

dawał dzieciom prezenty wtedy, kiedy smacznie 

spały. Wrzucał je do komina lub przez okno, 

ostatecznie zostawiał pod drzwiami. Stąd 

powstało wierzenie, że Święty Mikołaj co roku 

przychodzi do dzieci i dorosłych.  

Pewnie wiele osób zastanawia się jak 

przyłapać Go w akcji. Jest na to wiele sposobów, 

zacznijmy od tych prostszych. Najpierw staramy 

się przyłapać Świętego Mikołaja, kiedy odbiera 

listy. Jest na to parę sposobów. Oto moje 

propozycje: Po pierwsze włączamy kamerę 

komputera lub smartfonu na noc. Po drugie nie 

śpimy, tylko czuwamy, a po trzecie zastawiamy 

pułapkę przy liście (sznurki, dzwonki, wiadro  

z wodą nad drzwiami...). 

Jeśli to wszystko zawiedzie, ostateczna 

próba będzie miała miejsce 6 grudnia. Część 

dzieci dostaje prezenty położone na parapecie 

okna, pod łóżkiem lub w butach. Najprostsza 

wydaje się pułapka zastawiona na Mikołaja, który 

czai się przy naszym łóżku. Pierwszy prosty 

sposób to sznurki zawinięte wokół łóżka, a na 

sznurku dzwoneczki. Można też zostawić 

włączoną kamerkę, pod łóżkiem, a dla 

zdeterminowanych najprościej udawać, że się śpi  

i w odpowiednim momencie zaskoczyć Świętego 

Mikołaja.  

Jeśli znowu się nie uda, wszak Mikołaj to „cwana 

bestia”, czeka cię długa przerwa oczekiwania na 

niego. W tym czasie możesz się zastanowić nad 

kolejnymi sposobami. Już 24 grudnia podczas 

Wigilii czuwaj nad tym, kto i kiedy podrzuci 

prezenty pod choinkę.  

 

Co możesz sprawdzać: Czy prezenty 

wylądowały pod choinką o tej samej porze? 

Czy słyszałeś/aś podejrzane dźwięki, takie jak 

szuranie butów, podejrzane rozmowy rodziców, 

moment krzątania się pod choinką? Dodatkowo 

całą noc warto nie spać lub siedzieć przy 

choince, a posypując podłogę mąką, będziesz 

mieć dowód w postaci odbicia dużego 

męskiego buta- koniecznie porównaj czy wzór 

podeszwy podejrzanego nie pasuje do wzoru na 

bucie Twojego taty. 

Należy zwrócić też uwagę na kolor 

wstążek i opakowania na prezencie. Przypomnij 

sobie, czy widziałaś już wcześniej te akcesoria  

w domu.    

Jak już przyłapiesz Mikołaja naciesz się 

tą chwilą, a następnie rozpakuje prezenty. 

Wesołych Świąt!  

Maja Kubacka 
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ROZWIĄŻ REBUS 

 

 

Nie tak jak w Polsce 

LENA GRABOWSKA 4A 

Święta to czas specjalny, spędzany w gronie 

rodziny i przyjaciół. Mówi się, że najlepsze są 

tylko w Polsce, dlatego tak wielu turystów w tym 

czasie odwiedza nasze miasta, spędza czas na 

Rynku i poznaje nasze tradycje. 

Spacerując w okresie świątecznym po Krakowie, 

za każdym razem zastanawiam się, jak 

celebrowane są święta w innych zakątkach 

Ziemi. 

Ponieważ nie znam wszystkich języków 

świata, zaczęłam szukać w Internecie informacji 

na ten temat. Najbardziej zainteresował mnie 

sposób celebrowania świąt w Hiszpanii, Meksyku  

i w Grecji. 

W Hiszpanii ludzie nie kupują choinek, lecz 

szopki. Wigilie tam obchodzi się dopiero po 

pasterce. Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem tak 

jak w Polsce, tylko zwiniętą w kształt opłatka 

chałwą. Kiedy kończą kolację wigilijną, 

wychodzą na udekorowane ulice, składają sobie 

nawzajem życzenia, tańczą i razem śpiewają. 

Zabawy te trwają czasami nawet do rana. 

 

Zupełnie inaczej Święta Bożego Narodzenia 

obchodzone są w Meksyku. Już 15 grudnia 

wiesza się tam pod sufitem piniatę - gliniane 

naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią 

gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija 

piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig  

w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem 

wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką  

i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się 

również pieczonego indyka, owoce i słodycze. 

Wielki korowód chodzi od domu do domu 

śpiewając tradycyjne pieśni i prosząc o gościnę. 
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W Grecji święta te są również ciekawie 

obchodzone. Greckie Boże Narodzenie jest 

spokojnym, uroczystym czasem. Gorący okres 

rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego 

Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się 

podarunkami. Trwa on aż do 6 stycznia - święta 

Trzech Króli. Na dzień przed Bożym 

Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpiewają 

coś na wzór kolęd, chodząc od domu do domu. 

Śpiewane są one przy akompaniamencie 

małych metalowych trójkącików i małych 

glinianych bębenków. Mają błogosławić 

domostwa. Za śpiew, dzieci często nagradzane 

są słodyczami i suszonymi owocami. 

    Prawie na każdym stole można znaleźć 

Chleb Chrystusa. Jest to okrągły bochenek 

ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego 

ludzie stawiają symbole z ciasta 

przedstawiające wszystko to, co oznacza 

długotrwałość. 

Niezależnie od kraju, każde Święta są 

wyjątkowe. 

 Wesołych Świąt!         

 Lena Grabowska 4a 

Charytatywny kiermasz świąteczny 

W dniach od 16 do 18 grudnia odbył się w naszej szkole charytatywny kiermasz świąteczny. Można 

było podziwiać oraz zakupić okazjonalne rękodzieło naszych uczniów oraz nauczycieli. Pieniądze  

z kiermaszu przeznaczone zostały na pomoc 6-letniej Madzi, która walczy z białaczką. Więcej szczegółów 

na temat Madzi można znaleźć pod adresem: https://www.kawalek-nieba.pl/madzia-malyniuk/ 

      

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję, a tym samym pomogli chorej 

Madzi. 

 

 

 

https://www.kawalek-nieba.pl/madzia-malyniuk/
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Dekoracja pierników – piękna świąteczna tradycja 

KACPER MRÓZ VIB 

W dniu 13.12.2019 uczniowie z klasy VIB wraz z rodzicami, 

jak co roku, wspólnie dekorowali pierniczki. Piękna tradycja, miło 

spędzony czas na wspólnym przedsięwzięciu, rozpoczynający 

coroczne przygotowania do Świąt. Zarówno dzieci jak i rodzice bawili 

się bardzo dobrze 😃 i w przyszłym roku na pewno spotkamy się 

ponownie. 

 

 

O czym marzą uczniowie… 

MAKS ZADAŃSKI KLASA 4A 

Zamieszczone pomysły koleżanek i kolegów z mojej szkoły zebrałem w świetlicy. Są to luźne 

przemyślenia i marzenia uczniów. Pomysł na napisanie tekstu wziął się z często obserwowanej niechęci do 

szkoły... nie mojej szkoły, a generalnie do instytucji. Dlatego zapytałem, czego chcieliby uczniowie, co 

pomogłoby im każdego dnia z zapałem wstawać do szkoły i z radością podejmować zadania, jakie tam na 

nie czekają. 

Poniżej lista życzeń i mój zdroworozsądkowy komentarz: 

1. Uczniowie chcą, żeby w szkole była do kupienia pizza, oczywiście zamiast obiadu, który dowozi 

nam firma cateringowa.  

Od razu rozwiewam tę wizję dostrzegając jej minusy. Jest to niemożliwe. Uczniowie nie jedliby wtedy 

obiadu i panowałby chaos z rozdawaniem poszczególnych rodzajów pizzy. Jednak warto marzyć  

i może kiedyś nasze marzenie się spełni. 
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2. Automat z jedzeniem za darmo, też jest ciekawym pomysłem. 

Niestety gdyby tak było, dzieci nie znałyby umiaru i w przeciągu 5 minut nie zostałoby nic do 

jedzenia. 

3. Nocowanie w szkole. 

Marzy o tym (chyba) każda klasa. Warte przetestowania. Organizacyjnie dość trudne do 

zrealizowania. Wizja nauczycieli niewyspanych z powodu czuwania nad nami nie napawa 

optymistycznie. 

4. Prysznice.  

Warto byłoby dodać takie udogodnienia w szkolnej łazience. Przydałyby się zwłaszcza dla biegaczy, 

którzy pokonują kolejne długie dystanse między piętrami podczas przerw, lub po lekcji WF.  

5. Więcej wycieczek, rajdów, obozów.  

Wiele dzieci lubi wycieczki. Nauczyciele nie mogą niestety zapewniać ciągłej opieki podczas częstych 

eskapad. Musimy się więcej uczyć, a mniej bawić. 

6. Mniej zadań domowych lub brak zadań domowych. 

To temat, który ciągle się przewija w szkolnych rozmowach. Nauczyciele zbyt często zadają 

zadania, dotyczy to głównie starszych klas. Moim zdaniem zazwyczaj jest ich za dużo. Uczniowie 

nie mają czasu, żeby uczyć się na sprawdzian, robić projekty i chodzić na zajęcia dodatkowe,  

a zadania domowe jeszcze to utrudniają. Gdyby nie było zadań domowych, uczniom byłoby 

znacznie łatwiej. 

Wywiad z Janem Urbańczykiem dyrektorem Wydziału 
ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa 

OLGIERD URBAŃCZYK KLASA 4A 

 

Pytanie OU – Panie dyrektorze, skąd wiemy jaki 

jest stan jakości powietrza? 

Odpowiedź JU – Badaniem stanu jakości 

powietrza w Polsce zajmuje się Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). W tym 

celu dokonuje pomiarów przy pomocy stacji 

monitoringowych.  

OU – Ile jest takich stacji monitoringowych  

w Krakowie? 

JU – W Krakowie mamy najwięcej stacji 

monitoringowych ze wszystkich miast w Polsce. 

Jest ich osiem. Z tego trzy zakupił GIOŚ, a pięć 

Wydział ds. Jakości Powietrza. 

OU – Czy te stacje różnią się czymś od siebie? 

JU – Mamy trzy rodzaje stacji monitoringowych. 

Stacje tła miejskiego są reprezentatywne dla 

całego obszaru miasta, badają stan powietrza tam, 

gdzie mieszka dużo ludzi- taka stacja znajduje się 

na przykład na Kurdwanowie. Stacje 

komunikacyjne, jak sama nazwa wskazuje, mierzą 

stężenia zanieczyszczeń w dużych ciągach 

komunikacyjnych, tam, gdzie jest nasilenie ruchu 

samochodowego, dlatego mamy stację między 

innymi przy Alei Krasińskiego. Są też stacje 

badające zanieczyszczenia pochodzące z 
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przemysłu, taka stacja znajduje się w Nowej 

Hucie. 

OU – Jakiego rodzaju pomiary są przeprowadzane 

na stacjach monitoringowych? 

JU - Na stacjach prowadzone są pomiary 

automatyczne, które udostępniane są 

mieszkańcom w trybie on-line na stronach 

internetowych GIOŚ. Dokonuje się również 

odczytów manualnych, to znaczy, że na stacjach 

pobierane są próbki zanieczyszczeń, a następnie 

są one badane w Krajowym Laboratorium 

Referencyjnym do spraw Jakości Powietrza, które 

znajduje się w Krakowie. Jest to 

najnowocześniejsze tego typu laboratorium  

w Europie. Zaletą pomiarów manualnych jest ich 

bardzo wysoka dokładność. Wyniki pomiarów 

manualnych prezentowane są w rocznych 

raportach GIOŚ dotyczących stanu jakości 

powietrza. Można dowiedzieć się z nich na 

przykład jaki jest poziom stężenia pyłu  

w krakowskim powietrzu.  W 2018 roku 

powietrze zawierało pył saharyjski przywiany  

z Afryki. 

Należy pamiętać, że badania powietrza 

prowadzone przez GIOŚ są jedynym 

wiarygodnym źródłem danych o stanie 

zanieczyszczenia powietrza. 

 

OU – W jaki sposób możemy się dowiedzieć czy 

dzisiaj jest czyste powietrze w Krakowie? 

JU – Normy jakości powietrza dotyczą 

przekroczeń średniodobowych, średniorocznych  

i liczby dni z przekroczeniami w roku. Mamy 

możliwość śledzenia w Internecie bieżących 

odczytów zanieczyszczeń ze stacji 

monitoringowych. Ale bieżącego odczytu nie 

można w prosty sposób przełożyć na normę 

dobową czy roczną. Aby łatwiej można było 

zorientować się jaki jest rzeczywisty stan 

powietrza w danym czasie, GIOŚ opracował 

specjalny indeks jakości powietrza – poziomom 

stężeń przypisano kolory i zalecenia dla 

mieszkańców. Indeks ten znajdziemy między 

innymi na stronie GIOŚ (powietrze.gios.gov.pl), 

na stornie Magiczny Kraków (krakow.pl) i na 

Portalu Edukacyjnym 

(portaledukacyjny.krakow.pl). 

OU – Czy w Krakowie poprawia się jakość 

powietrza? 

JU – Tak. W ostatnich latach jakość powietrza  

w Krakowie ulegała znacznej poprawie. W 2018 

roku na stacjach tła miejskiego oraz stacjach 

przemysłowych dla pyłu zawieszonego PM 10 

mieliśmy wskazania normatywne lub oscylujące 

wokół normy. W ostatnich 3 latach znacznie 

zmniejszyła się liczba dni z wysokimi 

przekroczeniami dopuszczalnych stężeń 

pyłowych. Natomiast wciąż mamy poważny 

problem z jakością powietrza w ciągach 

komunikacyjnych. Podsumowując, należy 

powiedzieć, że jakość powietrza w Krakowie 

ulega stale poprawie, lecz nadal nie jest 

zadowalająca. 

OU – Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego  

 

 
Gazetka powstała przy współpracy Koła Dziennikarskiego. 

Skład: Nina Chronowska, Szymon Czort, Izabela Huber 


