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    W holu szkoły pachnąca,   
       piernikowa choinka...

         Jadzia Kochańska 
         na tropie łasucha...

   Twórczość Jadzi Martinek
         na kartach książki

szkolna choinka

Pewnego dnia, gdy
oglądałam piękną choinkę w
holu szkolnym, zauważyłam
coś dziwnego…
Jakaś osoba postanowiła
spróbować pierniczków
zawieszonych na
świątecznym drzewku!
Ktoś będzie chory,
pomyślałam, bo pani
Zbierska użyła specjalnego

specyfiku, który powoduje,
że ciasteczka się nie psują.
Kątem oka zauważyłam
rękę , która sięgała po
jednego pierniczka. Gdy
chciałam spojrzeć na twarz
łasucha-przestępcy, ten
uciekł szybko ze swoim
łupem w ręku! Kim był ów
smakosz? Pozostanie to
świąteczną zagadką.

W Nowym Roku życzymy Wam pomyślności,
potęgi miłości, siły młodości, 
samych spokojnych, pogodnych dni 
i mnóstwa cudownych oraz wzniosłych
chwil! 

,

           Ptasi pomysł

Jesteśmy w Dzióbkowie
i każdy tu powie,
że coś się stało,
bo ptaki z nieba zwiało.

Skrzydełka bolały,
chmury przeszkadzały,
deszcze ciągle lały
i ptaki latać nie chciały.

Sfrunęły na ziemię
i zdziwicie się,
bo do aut wsiadły
i natychmiast zbladły.

Wpadał jeden na drugiego
więc nic nie wyszło z
pomysłu tego.
Bo skrzydła lecą gdzie
zapragnie głowa,
a autem - kierownica musi
sterować…

Jadzia Martinek 6b

Trzy utwory Jadzi Martinek
znalazły się w pięknej,
trzystustronnicowej antologii
nagrodzonych wierszy z
wszystkich edycji konkursu
z lat 1982 - 2017 
„Konstrukcje. Trzydzieści
pięć Laurów Wierzbaka”.
To duże wyróżnienie.
Gratulujemy! .

Pierniki... niektórzy uznają,
że wywodzą się z Holandii.
Legenda mówi, że pewien
czeladnik przez pomyłkę
dodał do ciasta przypraw
korzennych i stworzył nowy,
wyjątkowy smak. Kiedyś
stanowiły lekarstwo i ...
zakąskę do alkoholu. Dziś
uwielbiamy je wszyscy!

.

fot. Sofiia Volkova

fot. Sofiia Volkova fot. internet

fot.S.V.
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Niedawno minęły
święta. Któż ich nie
uwielbia... Choinka,
prezenty, kolędy,
przysmaki,  rodzinne
spotkania... Myślę
również, że każdy
uwielbia święta, bo
można wtedy
odpocząć od
codziennych
obowiązków, pracy i
szkoły. 
Ale nie każdy w tym
czasie odpoczywa.
Jest osoba, którą na
pewno znacie. To
ktoś, kto ma
ewidentnie problemy z
nadwagą, nosi
czerwony płaszcz,
czarne buty pełne
chluby i na dodatek
zna każdego z nas. 

To jest oczywiście
Mikołaj!
Naszej redakcji udało
się przeprowadzić z
nim wywiad, a nie było
to łatwe.
- Witaj kochany
Święty Mikołaju!
Wiesz dlaczego z
tobą rozmawiam?
- Czy dlatego, że
zjadłem wszystkie
pierniczki w domu
pewnej Kasi? Ale
przecież zjadłem ich
tylko 26 i pół!
- Nie… A może
potrzebujesz
podpowiedzi? A
więc jaki to
niezwykły dzień
przypada 24
grudnia?
- To oczywiście
Wigilia!

- Mam kilka pytań,
a mianowicie: Czy
lubisz Wigilię?
- Oczywiście! Ale
czasami jest
nieciekawie…
- A kiedy?
- Kiedy utknę w
kominie albo gdy
dzieci zapomną  o
piernikach i mleku…
- Dobrze.
Przechodząc do
pierników, jakie
najbardziej lubisz?
- Takie z lukrem i
posypką…
- Aha. A czy twoje
renifery mają się
dobrze?
- Tak, oprócz jednego,
który złamał nogę.
- Ojej! To jak
dojedziesz do
wszystkich dzieci?

- Normalnie, po prostu
zamiast renifera
wezmę  wściekłego
psa. Zastanawiałem
się też, czy nie ja
będę ciągnął sanie…
Ale to ryzykowne,
latka lecą, a duży
brzuch też nie
pomaga. Ale na
pewno coś wymyślę. 
- A może po prostu
wypijesz RedBulla?
- Świetny pomysł!
- Dobrze Mikołaju,
będziemy kończyć
naszą rozmowę. Nie
zapomnij do mnie
wpaść, liczę na
ciebie! Pa pa!
- Żegnajcie!

Nastka Sobczak 5a

Krótka lekcja języka ukraińskiego
Język ukraiński jest jednym z najpiękniejszych języków. Tak się
historycznie złożyło, że na terenie Ukrainy mieszka wiele różnych
narodowości, które mają swoje języki i zwyczaje, a około połowa ludności
uważa za rodzimy język rosyjski. Sądzę, że nie ma w tym nic złego, pod
warunkiem, że każdy mieszkaniec Ukrainy swobodnie posługuje się
ukraińskim, rozwija się i doskonali. Na Ukrainie jest wielu świetnych pisarzy,
na przykład: Taras Szewczenko, Larissa Pietrowna Kossacz, Franko Iwan
Jakowlewicz. A oto kilka słów w języku ukraińskim:
Ручка (czyt. ruczka) - długopis
Олівець(czyt. oliweć) - ołówek
Співак (czyt. spiwak) - piosenkarz
Повітряна кулька (czyt. powitriana kólka) - balon
Привіт ( czyt. prywit) - cześć
                                                                                         Sofiia Volkova

quiz na spostrzegawczośc Już wiesz, który obrazek jest inny?

A teraz test na spostrzegawczość. Przyjrzyj się dobrze i odpowiedz:
                           Który obrazek jest inny?
                              Odpowiedź na ostatniej stronie!
                                                 Miłej zabawy. 

Przygotował: Piotr Wytykowski z 5a

GRA KALKULATOR
Na samym początku wybierz porządną postać… [1] …
Potem weź lornetkę… [8] …
Potem szukaj skarbu oznaczonego iksem… [x] …
Ale wiedz, że wtedy pojawi się wąż… [5] …
Możesz na niego użyć siekiery… [9] …
Sprawdź wynik… [=] …
Czy wyszedł ci wynik 1062?...             

                                                                        Piotr Wytykowski 5a

.

Rada Młodzieżowych
Jeżyków w terenie...
Pod koniec listopada
wybraliśmy się na
wycieczkę do
Laboratorium
Wyobraźni, gdzie
mogliśmy dowiedzieć
się nietypowych rzeczy
o świetle i ludzkim oku.
Sprawdzaliśmy, czy
umiemy myśleć
logicznie przy
skomplikowanych
zadaniach, czym nieźle
namącili nam w głowie.
Wycieczkę

zakończyliśmy
pizzową ucztą w
pizzerii.
Dowiedzieliśmy się, jak
działają smaki i że jak
się zatka nos, można
pomylić cebulę z
jabłkiem! Ogólnie
wycieczka była udana i
wesoła, mimo
ogromnego tłoku w
tramwaju...
Piotr Wytykowski 5a

                   Ekskluzywny wywiad 
                ze ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Piotr Wytykowski .

fot. K. Marciniak
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Pierwszy krok, by spełnić marzenia…

      Ja i moja drużyna

Na wszystkie pytania
osób
zainteresowanych
odpowiem w czasie
przerw. Klasa 5a, 
sala 42.

Amelka

.

W maju 2017 roku w 
Internecie
przeczytałam
ogłoszenie o koncercie
mojego idola, który
miał się odbyć w
czerwcu w Zaporożu
(mieście na Ukrainie,
w którym
mieszkałam).
Poprosiłam mamę o
zgodę na wyjście na
koncert. Myślałam, że
nie pozwoli ... ale
mama mnie
zaskoczyła!  Nawet
poszła tam ze mną.
Już 18 czerwca 
stanęłam blisko sceny,
na której stał...
MELOVIN! Mój idol! 
Moje ręce i nogi
zadrżały. Byłam
bardzo szczęśliwa. 

Wcześniej napisałam
nawet do niego  list,
który zabrałam ze
sobą na koncert,
jednak bałam się go
mu dać. Ale moja
mama mnie
wspierała,  a pięć
minut później koperta
była w jego rękach.  W
liście napisałam o
swojej miłości do niego
i do jego muzyki, a
nawet odważyłam się
podać namiary
swojego profilu na
Facebooku. W
rezultacie obiecał mi
ocenić zamieszczoną
tam fotografię i
skomentować. 
W ciągu kolejnych
dwóch dni
zobaczyłam, że spełnił

swoją obietnicę! 
Byłam zachwycona,
że dotrzymał słowa. 
Do tej pory śledzę 
jego pracę, słucham
najnowszych utworów
i wierzę, że niebawem
będę mogła znów
pojawić  się na jego
koncercie. Być może
w Polsce… 

Chcesz wiedzieć
więcej o moim idolu,
przejdź do Internetu i
napisz  MELOVIN 
w Wikipedii. 

Szczerze polecam:
Sofiia Volkova z 7b

Uwielbiam ukraińskiego piosenkarza, który występuje 
pod pseudonimem MÉLOVIN. Brał udział w Konkursie
Piosenki Eurowizji w 2017roku. Od tego momentu
zaczęłam słuchać jego muzyki. 

Byłam kiedyś zuchem,
a teraz jestem
harcerzem. Moja
drużyna to 234 PDH
Tarpany, a szczep to
2371 Turwia. Moja
drużyna jest bardzo
fajna i miła. Należę do
niej 5 lat! W Tarpanach
jest nas 20. Są cztery
zastępy: Nonius,
Murakozi, Furiso,
Gidran. Trzy pierwsze
to zastępy dziewcząt, a
ostatni chłopców.
Jeździmy wspólnie na
biwaki, obozy i
zimowiska.

Biwaki są w weekendy
(czyli trwają 3 dni),
obozy dla zuchów są
dwutygodniowe, a dla
harcerzy trzy,
zimowiska zaś trwają 
5 dni. Zapraszam
serdecznie. Informacja
dla tych, którzy
chcieliby dołączyć:
Zbiórki dla harcerzy
(klasy 4-6) odbywają
się w piątki w godz.
17.30 – 19.00
w SP nr 23 na ulicy
Norwida 21.
Amelia Wojtasińska

moja drużyna

Gracz wciela się w
króla, który rządzi
swoim królestwem.
Główna część
rozgrywki skupia się na
pojedynkach pomiędzy
graczami. Celem gry
jest zniszczenie zamku
wroga i obrona
własnego. Podczas
walk można korzystać
z kart wybieranych
przed pojedynkiem.
Użycie karty skutkuje
stworzeniem nowych
jednostek lub
rzuceniem czaru. W
grze istnieje sklep,

w którym można
kupować szmaragdy
za prawdziwe
pieniądze. Istnieje
możliwość tworzenia
klanów, których
członkowie mogą
wymieniać się swoimi
kartami.Za pierwszym 
razem, gdy
zobaczyłem tę grę,
wydawała mi się
nudna, lecz wkręciłem
się w nią i gram do
teraz. Polecam!

Kuba Wróbel 5b

  Gierka dobra na nudę!
       CLASH ROYALE  

Pani pyta dzieci, kim
chciałyby zostać, gdy
dorosną.
Jasio oświadcza, że
będzie Świętym
Mikołajem.
- A to czemu? - pyta
zdziwiona pani.
- Bo będę pracować
jeden dzień w roku...

Mały chłopczyk pyta
kolegę:
- Jak myślisz, czy
Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie
kupowaliby mi takich
głupich prezentów.

Jak nazywa się żona
św. Mikołaja?
- Merry Christmas

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

fot. Sofiia Volkova

.
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          Zapraszamy 
        do współpracy!

Wszystkim znana piosenka "Gucci gang" to utwór, który
zyskał prawie dwieście milionów wyświetleń na You Tube już
w miesiąc od publikacji. Fenomen. Wykonuje go Gazzy Garcia
(czytaj Gazy Garsija), który urodził się 17 sierpnia 2000 roku i
już jako dziecko zaczął  fristajlować. Nim osiągnął taki sukces
sporo narozrabiał. Ale jak widać, każdy zasługuje na drugą
szansę...  

Gdy Lil Pump miał 13
lat, jego kuzyn
zapoznał go z raperem
znanym jako Smog
Per. Od razu się
zaprzyjaźnili. Grali
razem w koszykówkę i
razem pakowali się w
kłopoty, wybijając okna
i robiąc różne inne
głupie rzeczy. Lil
zaatakował
dziewczynę tylko
dlatego, że włożyła mu
gumę we włosy. Został
wyrzucony z
wszystkich szkół
publicznych i zapisano
go do specjalnej
szkoły ze

strażnikami,
wykrywaczami metalu
i kontrolami przy
wejściu. Smog Per 
tworzył już wtedy
muzykę i zachęcał
Lila, by też zaczął to
robić. Z początku Lil
nie chciał być
raperem, jednak w
końcu udało się go
przekonać.  Po jakimś
czasie ich kawałki
cieszyły się coraz
większą
popularnością.  Kiedy
już stał się
rozpoznawalny, 
postanowił zmienić
swój wygląd, farbując

włosy na blond i róż. Lil
Pump stał się
popularny na
Twitterze, jednak jego
konto zostało dwa
razy  zawieszone z
powodu
kontrowersyjnych
postów, które
zamieszczał. Muzyk
postanowił jednak
zająć się muzyką na
poważnie i jeździł po
USA, dając koncerty.
W 2017 roku podpisał
kontrakt z Warner
Brothers Records, a w
październiku zamieścił
na You Tube piosenkę
"Gucci gang", która
okazała się hitem.  

          Czasami łobuz potrafi zrobić coś wielkiego...
   Historię popularnego przeboju przedstawia Igor Sobota z 5b

      Mniam, mniam...
    czyli przysmaki z 
 różnych krańców świata
       część 2, Korea

Beondegi to 
niezwykle
popularna potrawa
którą można zjeść w
Korei. Proponują ją
uliczni sprzedawcy i
restauracje. Beondegi,
czyli jedwabniki, to taka
grupka owadów, które
wytwarzają włókno
jedwabne. To
przekąska, którą
można grillować, 
smażyć lub gotować 
w garnku. 

Larwy sprzedaje się
również w puszkach do
dalszego
przetworzenia. Możesz
zamówić je w sklepie
internetowym z
żywnością azjatycką.
Spójrz na zdjęcie, czyż
nie wygląda smacznie?
Ja bym spróbował od
razu!

Oktawian Kryszak 5b

.

.

Odpowiedź do zadania
na spostrzegawczość:
inny jest...
czwarty obrazek.
Gratulujemy tym,
którzy mają sprawne
oko!

A Wam co przyniósł Mikołaj?

klasowe wigilie

Mama pyta Jasia:
- Kto cię nauczył
przeklinać?
- Święty Mikołaj,
mamo.
- Mikołaj? Jak to!
- Bo zawsze, gdy
podkłada prezent, to
walnie kolanem o
szafkę.

- Mamo, z mego listu
do św. Mikołaja
wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz
łyżwy.
- A co, nie chcesz już
pociągu?
- Chcę, ale jeden już
znalazłem w waszej
szafie.

.

Redakcję tworzą: 
Piotr, Jadzia,
Oktawian, Kuba, Igor,
Sofiia, Maciej,
Anastazja, Amelka,
Weronika. Kilkoro
dziennikarzy pracuje

z nami dorywczo.
Chcesz dołączyć?
Zapraszamy!

Spotkania redakcji:
czwartek, 14.15 - 15.00
w sali nr 19. 

.

fot. Internet

fot. Internet

.

.

Zapraszamy!.
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