
   
                                                                                                                                
                      
 
 
 

9 grudnia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, wraz ze Szkołą 
Podstawową w Bęble, zorganizował Międzyszkolny Turniej 
w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych Gminy Wielka Wieś. 
Celem imprezy było rozbudzenie zainteresowania  tenisem 
stołowym uczniów szkół podstawowych. W zawodach wzięły 
udział 4 szkoły: SP Modlnica, SP Bębło, SP Wielka Wieś i SP 
Będkowice. Turniej rozpoczął mecz Pani Dyrektor SP Bębło – 
Lucyny Kurek z jednym z zawodników. Po zaciętym turniej 
reprezentacja naszej szkoły ostatecznie zajęła III miejsce.  
 

 
Oto wyniki całego turnieju: 
I miejsce zajęła SP w Modlnicy,  
II miejsce zajęła SP w Bęble,  
III miejsce zajęła SP w Wielkiej Wsi, 
IV miejsce zajęła SP w Będkowicach 

Jury przyznało wyróżnienia za indywidualne 
osiągnięcia .Wśród laureatów znalazło się dwoje uczniów  
z naszej szkoły: Dawid Krężołek i Karolina Hojda, którzy  
zajęli pierwsze miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

 Mikołaj urodził \b 
 

  
Dnia 14 grudnia 2010 r. klasy 4-6 wybrały się na wycieczkę do kina „Uciecha” na lekcję pokazową, której 

tematem była  historia kina. Na miejscu mieliśmy okazję na własne oczy przekonać się jak powstawały 
pierwsze filmy. Zaprezentowano nam kinematografem, który wykorzystywano do kręcenia filmów ponad 
wiek temu.  
Pokazywały one  najczęściej zwykłe wydarzenia dnia  codziennego np. przyjazd pociągu  

na stację i trwały kilka sekund. Ponadto były nieme, wyobrażacie sobie dziś film bez dźwięku 
 i siedzącego w kinie pianistę grającego na fortepianie. Mogliśmy zobaczyć, jak powstają  rożne efektów 
specjalnych wykorzystywane potem w scenach .   
   Nasza przygodę z historią kina zakończyła projekcja filmu zatytułowanego „Tajemnice rajskiego 
wzgórza”. Prezentacja i film bardzo się wszystkim uczestnikom wycieczki podobały.   
                                                                                                                      Bartek Knapik                                                              



              
                                                  
 
  6 grudnia 2010 r. odwiedził nas św. Mikołaj w asyście aniołów.  
Wpadł do każdej klasy, rozdając prezenty i cukiery. 
Donosimy niemniejszym, że wszyscy byliśmy w tym roku bardzo grzeczni. Szanowny gość nikomu nie 
podarował rózgi. Po wyjątkowym spotkaniu  pozostało nam pamiątkowe zdjęcie ze Świętym.  

Każdemu z nas kojarzy się z rubasznym staruszkiem z siwa brodą, który wciska się do domów kominem 
.Jeździ saniami zaprzężonymi w renifery.  A kim był  naprawdę?  Pierwowzór wcale go nie przypomina 
dziadunia z workiem wypełnionym prezentami.  Mikołaj  był biskupem Miry( dzisiejsza Turcja).  
  Według legendy po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił się 

z ubogimi. Przez całe swoje życzenie pomagał potrzebującym, wstawiał się za innych.  9 maja  1087 roku 
ciało świętego zostało przewiezione z Miry  do włoskiego miasta Bari, gdzie spoczywa do dziś. 
   Wybierzcie się do tego pięknego miejsca 9 maja lub  6 grudnia ,bo wtedy obchodzona jest uroczystość ku 
czci św. Mikołaja. Pierwsza jest na pamiątkę sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga - w dzień jego 
śmierci. 
Św. Pamiętajmy,że każdy może być Świętym duży i mały. Nie zapomnijcie obdarować swoich bliskich 
w tym dniu, najlepiej prezentem wykonanym przez siebie. 
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  22 grudnia 2010 r. w naszej szkole zgodnie z długoletnią tradycją odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. 

Przybyli na nie oprócz braci szkolnej i nauczycieli liczni goście: wójt Wielkiej Wsi – p. Tadeusza Wojtowicza, 

wice wójta – p. Krzysztof Wołos, radny – p. Adam Chochół, ks. Mariana Matusiaka oraz p. Teresa Wierzbicka. 

Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami. Tą cudowną nowinę opowiedzieli nam słowem i śpiewem aktorzy z klas 3-6.  

W przedstawieniu Marię zagrała Ola Kaźmierowska , jej męża Józefa-Wiktor Żurek. W Mędrców idących za gwiazdą 

wcielili się: Mateusz Kulesza, Damian Wodnicki i Michał Parszywka. Pastuszkami, którym Anioł ogłosił 

tę wiadomość byli Paweł Ciszewski, Adrian Śliwa, Kamil Kaźmierowski, Szymon Wierzbicki, Tomek Baran. Słowo 

uzupełniły kolędy w wykonaniu chóru. Wszystkim widzom udzielił się ten niebiański nastrój.  

 Trud aktorów został nagrodzony gromkimi brawami. Po zakończonym przedstawieniu wszyscy udali się                   

na wieczerze wigilijną , gdzie życzeniom nie było końca. Oby się wszystkim spełniły! Kochane mamy postarały się, 

by na stole jadła nie zabrakło. 

Ja tam też byłem i  wszystko, co widziałem Wam opisałem.  

                                   Bartek Knapik 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kochani za dwa dni święta nasza redakcja chciałaby złożyć wszystkim czytelnikom , 

Gronu Pedagogicznemu oraz personelowi szkoły świąteczne życzenia: 
 

W Bożego Narodzenia czas niech miłość będzie w nas, 

niech pokój wokół panuje, 

a dobro nad złem króluje. Wesołych Świąt! 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


