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Na kolejnych
stronach:
2. Dziwne istoty 
z głębin.
3. Święta w innych
krajach.
4. Jedyna
dwukrotna
NOBLISTKA.
5.Grudzień,

świąteczny nastrój,
adwent-idą święta.
6.Podaruj 1%
podatku.
7.Wybitni Polacy.
8.Czytanie mitów.

        "Raduj się Ziemio !!!"

Co się znajduje w tym
wydaniu gazetki? 

Drodzy Czytelnicy!
          Z okazji Najcudowniejszych Świąt Bożego  
     Narodzenia chcemy Wam, złożyć serdeczne
    życzenia: daru zdrowia, bliskości drugiego
człowieka i leżącej w żłóbku BOŻEJ
DZIECINY            Redakcja "Piąta i Szósta
Przygoda"

"Zrodzony na
sianie, w
półmroku
stajenki,
śpi w ramionach
Marii Jezus
malusieńki.
Świętą noc

złocista gwiazda
opromienia.
Gromadzą się
wokół przyjazne
stworzenia.
Lulajże Jezuniu
snem cichym,
szczęśliwym. 

Obdarz nas
radością i
szczęściem
prawdziwym."
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Dziwne istoty z głębin
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Rekin Goblin
   Gatunek głębinowego rekina.
Jego charakterystyczną cechą
jest nietypowy kształt głowy, 
z długim, przypominającym
kielnię dziobem (rostrum).
Ponadto wyróżnia się różowym
kolorem całego ciała i
wysuwalnymi szczękami.
Występuje w głębinach
morskich, poniżej głębokości
200 m.

Macropinna microstoma
  
To gatunek głębinowej ryby
srebrzykokształtnej, której cechami
charakterystycznymi są przezroczysta 
i głowa cylindryczne oczy. Żyje na
głębokościach 600-800 metrów, gdzie
światło słoneczne zaczyna zanikać. 
Przez większość czasu pozostaje
nieruchoma w pozycji horyzontalnej,
jednak obserwuje to, co dzieje się nie
przed nią i nad nią. Zwierzę żywi się
przede wszystkim meduzami.

Płaszczak
   Gatunek prymitywnego rekina. Żywi się
kałamarnicami i rybami. Spotykany jest w wodach
całego świata na głębokościach od 120 do 1500 m
p.p.m., rzadko pojawia się bliżej powierzchni wody.
Jest słabo poznany. Ma ciemnobrązowe lub szare
ubarwienie. Samice są większe od samców. Należy
do gatunków jajożyworodnych. Samica rodzi 3–12
młodych.
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 Święta w innych krajach

                  W Austrii świąteczne zwyczaje różnią się 
w zależności od regionu. Przykładowo w centralnej
części Tyrolu bardzo ważną tradycją jest
kolędowanie. W każdy czwartek adwentu dzieci, 
a także dorośli chodzą po domach i śpiewają
świąteczne pieśni. W Wigilię mieszkańcy tyrolskich
miasteczek gromadzą się na rynkach, by kolędować
już wspólnie. Od połowy listopada do Bożego
Narodzenia najpiękniejsze Wiedeńskie place
przemieni się w czarujące jarmarki
bożonarodzeniowe. W powietrzu unosi się zapach
świątecznych wypieków, gorącego ponczu 
i prażonych migdałów.Stare miasto i ulice handlowe
są udekorowane świątecznymi lampkami, które
nadają miastu świąteczny nastrój.

 Japończycy to bardzo sprytny naród, więc pomimo tego, że posiadają
niezliczoną ilość własnych świąt i festiwali, uwielbiają przyswajać sobie
święta, które docierają do nich z zagranicy – zawsze to szansa 
na podwójne prezenty. Mimo więc faktu, że chrześcijanie stanowią 
tu niecały jeden procent – trudno nie zauważyć, że Christmas is coming.
Boże Narodzenie przyjęło się w Japonii, tak jak wiele innych zachodnich
zwyczajów. Raczej niewielu Japończyków ogarnia, o co w tym tak
właściwie chodzi i  większość z nich nie podejrzewa pewnie nawet, 
że cała ta impreza jest z okazji urodzin jakiegoś Jezusa, ale symbole
tego święta stają się im z roku na rok coraz bliższe. Dlatego już 
od dawna w sklepach możemy oglądać choinki i słuchać „Last
Christmas”. Na mieście znajdziemy też efektowne iluminacje. 

 Święta Bożego Narodzenia w Stanach
Zjednoczonych - raczej  należałoby użyć zwrotu
święto, gdyż tradycyjna amerykańska rodzina nie
obchodzi Wigilii, a 26 grudnia jest dniem pracy. Nie
umniejsza to jednak roli, jaką Boże Narodzenie pełni
w kulturze USA. Każda amerykańska rodzina 
z dużym wyprzedzeniem przygotowuje się na ich
nadejście. Ulice i domy przystrajane są tysiącem
migocących światełek i lampek. W ogródkach 
i witrynach sklepowych pojawiają się świąteczne
dekoracje. Wszędzie rozbrzmiewa dźwięk kolęd, 
a w powietrzu unosi się zapach choinek. 
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1. Jest nie tylko
pierwszą
kobietą, która
otrzymała
Nagrodę Nobla
ale również do
tej pory jedyną
na świecie,
która dostała ją
dwukrotnie
2.Jako jedna z
pierwszych
kobiet uzyskała
prawo jazdy
3.W 2015 roku
została uznana
przez Szkotów
za najbardziej
wpływową
kobietę 200-
lecia

 4. Była jedną z 
pierwszych
ekolożek
5.Już w
dzieciństwie
wyróżniała się
nadprzeciętną
inteligencją
6.Władała
biegle pięcioma
językami 
7.Obowiązkowo
Japończycy 
wymagają
znania jej
życiorysu 
8.Rzeczy
osobiste Marii

Skłodowskiej,
notatki, ubrania,
a także jej ciało
pozostaną
radioaktywne
przez jeszcze
1500 lat.
9.W czasie I
wojny światowej
zorganizowała
specjalne
mobilne stacje
radiologiczne

    Ciekawostki        Biografia

Maria
Skłodowska-
Curie urodziła
się 7 listopada
1867 roku w
Warszawie.Do
jej największych
dokonań należą:
opracowanie
teorii promienio-
twórczości,
technik
rozdzielania
izotopów
promienio-
twórczych oraz
odkrycie dwóch
nowych
pierwiastków

— radu i polonu.
Dwukrotnie
wyróżniona
Nagrodą Nobla
za osiągnięcia
naukowe, po
raz pierwszy w
1903 z fizyki
wraz z mężem i
Henrim
Becquerelem za
badania nad
odkrytym przez
Henriego
zjawiskiem
promieniotwórczości,
po raz drugi w
1911 z chemii
za wydzielenie

czystego radu.
Do dziś
pozostaje
jedyną kobietą,
która tę nagrodę
otrzymała
dwukrotnie, a
także jedynym
uczonym w
historii ,który
dostał 2
nagrody Nobla.

     Jedyna dwukrotna NOBLISTKA!
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Święta, święta magiczny czas!Pyszności!
Składniki na
50 - 60
sztuk:
1/4 szkl.
miodu
80 g masła 
1/2 szkl.
miałkiego
brązowego 
cukru lub
cukru pudru
1 jajko
2 i 1/4 szkl.
mąki
pszennej

1 łyżeczka
sody 
1,5 - 2 łyżki 
przyprawy
korzennej
do piernika
lub 1
łyżeczka
kakao
(jeśli lubicie,
gdy pierniczki
mają
ciemniejszy
kolor).

 W TE
ŚWIĘTA
PODARUJMY
MIŁOŚĆ!
W naszej
szkole co
roku
organizowana
jest zbiórka
na Naszą
Szlachetną
Paczkę.
Uczniowie i
nauczyciela
przynoszą
produkty
papiernicze,
spożywcze i
chemiczne

dla
potrzebujących
rodzin.
Kiedy
nadchodzi
TEN piękny
czas widać
Naszą
wrażliwość.

              Grudzień, świąteczny nastrój.
                        ADWENT-idą święta!

i i
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               Wykaz Organizacji
Pożytku Publicznego
    uprawnionych 
  do otrzymania 1% 
          podatku
    dochodowego
 od osób fizycznych:
https://www.e-
pity.pl/wykaz-opp/
https://www.e-
pity.pl/baza-opp-
wykaz-organizacji-
pozytku-
publicznego/
 P

.

                     

    PODARUJ 1% SWOJEGO SERCA

.
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Wybitni Polacy!  NOBLIŚCI!

i

           Olga Tokarczuk
 W 2018 roku została doceniona
pod względem literatury.
Napisała m.i.n. "Bieguni", "Dom
dzienny, dom nocny" i "Prawiek
i inne czasy." 10.12.2019r.
odebrała Nagrodę Nobla. 

         Henryk Sienkiewicz
Wielki pisarz, o którym głośno
zrobiło się już w 1872 r. Wtedy
napisał pierwszą nowelę
"Humorewski z teki Worszyłły."
Został nagrodzony Nagrodą
Nobla w 1905 r. Zmarł w 1916
roku w Vevey.     

             Czesław Miłosz
Urodzony w 1911r. poeta został
laureatem Nagrody Nobla w roku
1980. Napisał m.i.n.:  "Trzy
zimy", "Ocalenie", "To" i 
"Gdzie wschodzi słońce i kędy
zapada". Zmarł 14.08.2004 r.

           Władysław Reymont 
 Urodzony w Kobielach Wielkich
Władysław jest autorem
"Chłopów"- epopei. Nagrodą
Nobla mógł się poszczycić w
1924r. W 1922r. napisał swoje
ostatnie dzieło - "Bunt". 

.
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  MITY fascynują nie tylko
     ZEUSA I JEGO EKIPĘ

"Książka - to mistrz, co darmo
nauki udziela, kto ją lubi -
doradcę ma i przyjaciela,
który z nim smutki dzieli,
pomaga radości, chwilę nudów
odpędza, osładza cierpkości"
"Czytanie to aktualizacja
mózgu"
"Czytaj, bo w zdrowym ciele
zdrowy mózg"
"UWAGA! Czytanie poszerza
horyzonty i grozi posiadaniem
własnego zdania"

Klasy: Vb i VIb to prawdziwy fanklub "Mitologii
greckiej". Od początku tego roku szkolnego uczniowie
bardzo chętnie zaangażowali się w pracę Aktywu
Bibliotecznego i wpadli, podobnie jak Władca Olimpu,
na genialny pomysł. Skrzyknęli się wszyscy w piątki
na długiej przerwie w Bibliotece Szkolnej, by z uwagą
wysłuchać niesamowitych historii greckich Bogów.
Karta zadań przygotowana przez panią Iwonę Gralec
jest elementem ogłoszonego konkursu. Każdy
słuchający ma odgadnąć o jakim bohaterze jest mowa
( wskazać go na karcie i wpisać właściwie jego imię).
Za poprawne odpowiedzi otrzymuję się punkt czyli
naklejkę. Jesteśmy już na półmetku i poznaliśmy 6
mitów z fascynującej książki "Zeus i jego ekipa z
Olimpu", w której bogowie w pierwszej osobie
opowiadają o sobie. Nie można w tym miejscu nie
wspomnieć o CZYTAJĄCYCH. Wykonują swoje
zadanie bardzo profesjonalnie. Budują nastrój,
modulują głosem tak, że miało się wrażenie, że
galopuje się wraz z Europą na białym byku.
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