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Do tej akcji
zaliczamy zbiórkę
ubrań oraz
jedzenia i
produktów
chemicznych. Do
tego dokupujemy
specjalne
upominki, które są
miłym prezentem
dla wybranej
rodziny. Zawsze
pod koniec akcji
organizowana jest
finalna, sobotnia
akcja, wtedy
pakowane są
paczki, a
następnie

przenoszone są
do busa, który
zawozi je do bazy
Szlachetnej
Paczki.
W tym roku
uczestniczyłem w
takim finale, a w
tym artykule
zamierzam o nim
opowiedzieć.
Zacznijmy od
podziału. Po
dojściu na górę i
wyciągnięciu
paczek z
kantorka,
podzieliliśmy się
na grupy. Ja

trafiłem do osób,
których zadanie
polegało na
wynoszeniu
gotowych paczek
na dwór, aby po
tym zrobić im
zdjęcie. Była też
grupka dziewczyn,
która naklejała kod
na nasze paczki.
Na górze były
osoby, które
pakowały
niegotowe paczki,
owijały je w papier
i znosiły na dół,
gdzie był na nie
przyklejany

kod, po czym były
wynoszone na
dwór. Akcja trwała
dobre półtorej
godziny i nie było
chwili odpoczynku.
Wszyscy byli
bardzo pracowici.
Pod koniec
zrobiliśmy
wspólne zdjęcie,
po czym
przenieśliśmy
paczki do busa.
Paczki bardzo
ucieszyły rodzinę,
która ją otrzymała.
Z tego, co mówiła
pani Justyna,

podobno pani,
która je otrzymała,
nie mogła
uwierzyć w ich
ilość i zawartość.
Pod koniec
chciałbym
powiedzieć, że
uczestniczenie w
akcji Szlachetnej
Paczki było
bardzo miłym i
satysfakcjonującym
przeżyciem i na
pewno w
przyszłości
chciałbym to
powtórzyć. 

Mikołąj Szajna

Znowu udało nam się przygotować Szlachetną Paczkę!

Jeśli dobrze wiecie, co roku w naszej szkole jest organizowana Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka, czyli jak to jest naprawdę
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Pory roku są dość ciekawe.

Pory roku

Zimą można:
rzucać się
śnieżkami
(kulkami ze
śniegu), lepić
bałwana,
zjeżdżać na
nartach,
zjeżdżać na
sankach,
jeździć na
snowboardzie,
oglądać filmy,
czytać książki,
grać w gry.

Wiosną można:
grać w gry,
pleść wianki,
bawić się na
dworze, oglądać
zwierzęta,
oglądać filmy,

spędzać czas z
rodziną,
planować
wakacje.

Latem można:
kąpać się w
basenie/morzu,
opalać się,
spędzać więcej
czasu z rodziną,
bawić się na
podwórku,
czytać książki,
zwiedzać
zabytkowe
budynki, jeść
lody, grać w gry,
spędzać czas z
przyjaciółmi.

Jesienią można:
oglądać filmy,

grać w gry,
spędzać czas z
rodziną, oglądać
filmy, pić
rozgrzewającą
herbatę, grać na
komputerze.
Możemy robić
czasem różne,
czasem takie
same rzeczy. A
Ty, jaką porę
roku lubisz
najbardziej?

Zuzia Kubis

Byle do wiosny :)

Najczęstszym
problemem
pojawiającym
się wśród ludzi
przy wigilijnym
stole jest
jedzenie zbyt
dużej ilości
świątecznych
potraw.
Często
próbujemy
powstrzymać
się od kolejnego
kawałka ciasta
czy dodatkowej
porcji pierogów.
Ale na nasze
nieszczęście nie
zawsze nam się
udaje nie zjeść
więcej, niż sami
jesteśmy w
stanie zmieścić.
Jest to
powodowane

tym, że każdy
chciałby
posmakować
wszystkich
potraw, które
kuszą swoim
zapachem i
wyglądem.
Dużo osób
myśli: ''jak zjem
jeden piernik
więcej, to nic mi
się nie stanie''.
Niestety, pierniki
to największa
zguba podczas
świąt. Zjesz
jednego - i
potem nie
możesz się
powstrzymać i
zanim
ktokolwiek się
zorientuje,
wszystkie

pierniczki
znikają. Według
mnie są na
niejedzenie tylko
dwa sposoby, a
brzmią one tak:
Sposób nr 1: nie
jeść kompletnie
nic, tracąc całą
radość ze Świąt
Sposób nr 2: ...
w sumie nie ma
sposobu
drugiego. Jesz
albo nie jesz, w
każdym razie
wybór należy do
Ciebie.
Wesołych
Świąt!   

Anna Spalińska

Pierogi na Wigilię :)

Wszystko jest smaczne, pyszne, pachnące…

Jak jeść, 
żeby jeść mniej? 

DP

JZ
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Jak wiadomo, czekamy  już na Święta Bożego
Narodzenia.

Idą Święta!

Ulubioną
czynnością
podczas tego
czasu jest
otwieranie
świątecznych
prezentów.
Każda osoba
znajduje pod
choinką
upominek dla
siebie. Może to
być cokolwiek,
książka,
maskotka albo
nowy telefon. A
jeżeli przed
Świętami nie
mamy żadnego
zajęcia,
możemy
rozpocząć
poszukiwania
podarunków.
Rodzice
przeważnie
ukrywają je w
szafie, w
meblach lub w
miejscach,

do których nie
zaglądamy za
często.
Oczywiście
żadne dziecko
nie chce czekać
do 24 grudnia,
dlatego musi
zabawić się w
detektywa.
Drugą ulubioną
czynnością jest
siedzenie z
rodziną przy
wigilijnym stole.
Ten czas
spędzamy
wspólnie,
próbując
przygotowanych
potraw
(zazwyczaj
dwunastu).
Trzecią ulubioną
czynnością jest
lepienie bałwana
w ogrodzie. Nie
musimy
wykonywać tej
czynności tylko

w Święta,
możemy tak
spędzać czas
także wtedy,
kiedy po prostu
pada śnieg.
Wystarczy tylko
ciepło się ubrać,
a potem spędzić
długi czas na
dworze.
Czwarta
czynność (którą
wykonują
młodsi) jest
oczekiwanie na
Świętego
Mikołaja. Dzieci
lubią pisać listy,
a następnie
wysyłać je do
Mikołaja. A
potem okazuje
się, że
Mikołajem byli
nasi rodzice...

Amelia Ekiert

Od kilku lat
zmagamy się z
problemem pt.
ZIMA BEZ
ŚNIEGU. Wielu
ludzi twierdzi, że
to smutne, a np.
kierowcom to
bardzo sprzyja.
No właśnie,
śnieg ma swoje
plusy i minusy,
tak jak
wszystko i
każdy. Dajmy
na to dzieci

uwielbiają zimę -
najprawdopodobniej
przez śnieg .
A dorośli
narzekają, że
trzeba
codziennie
odśnieżać,
posypywać
podłogę solą lub
piaskiem. Ale
Wigilia bez
śniegu?! Jedni
uważają, że to
im obojętne, a
drudzy wręcz

przeciwnie. A
jak ty sądzisz?
Śnieg powinien
spaść?
Pozostawiamy
to Twojej ocenie.

Zuzanna
Mirosławska,
Lena Wojtyna

Czy ktokolwiek widział w tym roku prawdziwy
śnieg?

Zima bez śniegu?!

Święta!

Śnieg ;)

AK

NG
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Spożywając
różne produkty
w miejscach,
gdzie masowo
zbierają się
ludzie, niemal
zawsze
korzystamy z
plastikowych
sztućców i
naczyń. Ale czy
kiedykolwiek
zastanawialiśmy
się, ile złego
może wyrządzić
dla Ziemi takie
działanie?
Wystarczy
dowiedzieć się,
ile czasu
potrzebuje
nasza planeta,
by rozłożyć
plastik. Taki
czas określa się
wręcz w
setkach lat!
Produkując i
zużywając
olbrzymie ilości
jednorazowych
naczyń nie
zdajemy sobie
sprawy, że na
większą skalę
doprowadzamy
do znacznych
szkód dla
środowiska.

Jeśli na
przykład
podczas
koncertu tysiąc
osób zje
kiełbasę i wypije
napój, waga
zużytego
tworzywa staje
się
astronomiczna.
Rozwiązaniem
tego problemu
wcale nie musi
być całkowita
rezygnacja z
jednorazowych
naczyń. Istotną
różnicą będzie
stosowanie
przykładowo
kartonowych
kubków. Papier
rozkłada się
znacznie
szybciej, co
więcej, może
być
wykorzystany
ponownie w tej
samej formie,
bez zmiany
formy. Aby
stworzyć coś na
nowo z plastiku,
trzeba go
najpierw
uplastycznić.

To wymaga
zużycia
szkodliwych
surowców,
takich jak
węgiel. W
przypadku
papieru
wystarczy tylko
oddać go na
makulaturę, co
jest bardzo
przyjaznym dla
środowiska
sposobem na
przetworzenie
surowca. Dla
człowieka
rodzaj kubka
jest nieistotną

sprawą, za to
Ziemia odczuje
olbrzymią ulgę.
Omówiona
kwestia wcale
nie jest
nieosiągalna.
Już nie tylko
producenci
takich
opakowań
wprowadzają
ekologiczne
rozwiązania.
Także dalsi ich
sprzedawcy
korzystają z
przyjaznych dla
środowiska
naczyń.

Problem zbyt
dużego zużycia
tworzyw
sztucznych
nareszcie został
zauważony.
Pomimo
drobnych
kroków, świat
zaczyna
myśleć o
skutkach
dalszego
zaniedbywania
otoczenia.
Dzięki temu jest
jeszcze szansa
na zmniejszenie
zanieczyszczenia,
które

negatywnie
wpływa na
życie każdego z
nas. Jeżeli
zaczniemy
zmieniać nasze
nawyki (tutaj -
związane ze
sposobem
spożycia
posiłków),
pomożemy
sobie
nawzajem. W
końcu chcemy
żyć jak
najdłużej.

Miłosz
Kaczmarek

Nie wyobrażamy sobie Coca-Coli bez słomki w restauracji, grochówki w szklanej miseczce na pikniku czy
herbaty z automatu w porcelanie.

Ekologiczne jedzenie inaczej

Nie kupujmy plastikowych naczyń! JZ
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