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    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  życzymy nadziei, własnego skrawka
nieba, zadumy nad płomieniem
świecy,
    filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
             piękna poezji, muzyki,
        pogodnych świąt zimowych,
    odpoczynku, zwolnienia oddechu,
 nabrania dystansu do tego, co
wokół,
        chwil roziskrzonych kolędą,
       śmiechem i wspomnieniami.
                 Nasza Dziesiątka!     

.

      Ranking   
 najlepszych gier 
 mijającego roku.
   Która stała się   
    prawdziwym     
          hitem?
    Koniecznie         
   Przeczytaj. .

       UWAGA           
     KONKURS!!!
    Do wygrania     
        zdjęcie     
 Dominika Kubery   
   z autografem.
 Szczegóły str. 10 

    Tylko dla nas.
       Wyjątkowy     
        wywiad z       
     Dominikiem   
 Kuberą i prezent. 
       Zajrzyj na 
       stronę 11

.
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Jak napisałam ''Wkrótce znowu  nadejdzie zima.'' 
Zima rozpoczyna się 22 grudnia, a kończy 20
marca. Niedługo zaczną się mrozy i mam taką
nadzieję, że spadną małe, puszyste i iskrzące się
lodem płateczki białego śniegu, w kształcie
gwiazdeczek. Ulice będą zaśnieżone, pod stopami
będzie skrzypiał śnieg, a dzieci nareszcie wyjmą
zakurzone  zimowe sprzęty sportowe. 
A teraz trochę o naszym bezpieczeństwie w ferie
zimowe. 
Musimy pamiętać, żeby nie bawić się i nie zjeżdżać
na sankach   przy ulicy. Bawimy się tylko na
placach gwarantujących nam bezpieczeństwo.
Lepiej nie rzucać się śnieżkami bo w jednej z nich
może być kamień i nieszczęście gotowe. 
W ferie wyjeżdżamy w góry i na inne rodzinne
wyjazdy. Trzeba się ciepło ubierać i pić ciepłe
napoje   i nie zapomnijcie o zdjęciach!
                                                                Michalina   
                                         

. .

.

    WKRÓTCE ZNOWU NADEJDZIE             
                                                           ...
ZIMA 

. .

.
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            Co kupić dziewczynie pod choinkę?           
               To jest dylemat każdego chłopaka

Pewnie trafiłeś tutaj bo zastanawiasz się, co kupić
dziewczynie pod choinkę? 
To nic trudnego, nie martw się w tym magazynie
dowiesz się o najpopularniejszych prezentach dla
dziewczyn.
Proponuję sprawdzone i zawsze "trafione" pomysły na
prezenty dla Niej. Kolejność jest przypadkowa, ale
warto indywidualnie przeanalizować propozycje w
odniesieniu do konkretnej osoby.
1.Telefon 
2.Laptop
3.Pościel z ulubionym wzorem 
4.Perfumy
5.Kolczyki 
6.Coś z odzieży modnej w tym sezonie 
7.Pierścionek 
8.Rozmaita biżuteria 
9.Zegarek
10.Kosmetyki z wyższej półki ;)
                                                                  Zosia
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 Nasza zima w krzywym zwierciadle wg Wojtka

     
Uwaga, strona tylko dla znających się na żartach. 
Dla ponuraków polecam inne treści.
Materiały zostały zaczerpnięte z inspirujących stron: 
memy.pl i dowcipy.pl.
Zapraszam do przeczytania bardzo śmiesznych
dowcipów, które mają na celu tylko rozbawić i nikogo
nie obrażają, a w żartach to najważniejsze.
Jeśli macie jakieś pomysły na inne "śmieszki" to
wysyłajcie je do mnie na
adres naszadziesiatka@wp.pl 

Podzielę się z Wami najlepszymi, a najśmieszniejsze
obdaruję drobnymi upominkami, równie zabawnymi.
Więc jeszcze raz zachęcam do przeczytania memów i
żartów, oraz podzielenia się z nami odrobiną humoru.
Dużo śmiech, ubawu, wesołości i humoru.
                                                                    Wojtek

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.
                          
- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w
bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.
                 
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu.
Pierwszy pyta:
- Gdzie lecisz?
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol
samochodowy!
      
Tato, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na
określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się
do pracy samochód odśnieżam.
     
Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż
dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego
wyniknie. Dziś jest 0 stopni...

     
W życiu człowieka jest wiele śmiesznych chwil i 
ja także chciałbym sprawić, aby uśmiech na Waszych
twarzach nie był tylko gościem, ale towarzyszył Wam
codziennie, od rana do wieczora.  Zapraszam do
przeczytania śmiesznych żartów i chociaż
przeczytacie to w chwilę, ale  zapamiętacie je na
długo. Życzę dużo uśmiechu i dobrej zabawy 
podczas czytania dowcipów.
                                                          Wojtek

.
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           Gorąca piątka najlepszych...             
             gier mijającego roku 2019

.

.

.

Za nami już prawie 2019 rok, więc
postanowiłem sprawdzić, po jakie
gry sięgaliście najczęściej.
Na podstawie danych ze strony
gryonline.pl wytypowano
następujące tytuły, jakie "wypalały"
Wam monitory.

1.Assetto Corsa Competizione.
2.Darkq
3.Void Bastards
4.Disco Elysium
5.They Are Billions

Osobiście polecam tę stronę.
Wiele ciekawostek, nowości i gier,
które umilą Wam zimowe
popołudnia.
                                         Iwo

.

.

.

https://www.gry-online.pl/gry/they-are-billions/z94d0a
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Podczas zabawy atmosfera była 
przecudowna. 
Największe  wrażenie zrobiły
piosenki, takie jak  "Macarena" czy
"Eluwina". 
Wszyscy bawili się tak świetnie, że
z niechęcią opuszczali szkołę,
tworzyły się małe grupki ludzi,
które ciągle rozmawiały o
 zabawie. 
Muzyka przez cały czas grała  nam
w uszach  i nie opuszczała nas
chęć tańczenia, jednak w
doborowym towarzystwie i podczas
świetnej zabawy, czas mija tak
szybko...  . 
 Pociesza nas jednak nadzieja, że
za rok, o tej samej porze spotkamy
się znowu i razem spędzimy ten
czas, choć będziemy już nieco
starsi.
                 Rozmarzony - Oliwier   

.

.

         Koniec listopada to czas
zwariowanych zabaw i wyjątkowy
wieczór pełny magii. 
Jak możecie się domyślić mowa
o... andrzejkach!
 W naszej szkole także przeżyliśmy
zabawę andrzejkową, która odbyła
się w piątek - dzień przed świętem,
czyli w wigilię Świętego Andrzeja.
 Na zabawie tańczyliśmy przy
dobrej i współczesnej muzyce.        
  W przerwie wszystkie klasy
poszły do swoich sal, gdzie odbyły
się  wróżby m. in. celowanie igłą w
serduszka z imionami, takie jak na
zdjęciu obok, czy puszczanie    
 zapalonych świeczek-  
 podgrzewaczy na wodzie.
Wrażeń i emocji było sporo.

 UWAGA
 KONKURS!
 Ogłaszamy konkurs na      
   najlepszą,  oryginalną     
     wróżbę andrzejkową !   
                                             
  Pomysły możecie wysyłać
    na nasz adres e-mail       
               
  naszadziesiadka@wp.pl.  
                                             
    Na zwycięzcę czeka        
     nagroda!                         
    
   Wróżby możecie wysyłać do    
   końca ferii zimowych 2020      
   roku.
   
O najciekawszych napiszemy ze
wskazaniem autora;)
          

    Andrzejkowa magia wróżb wciąż trwa!

..

.

.
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               Co chciałbyś znaleźć pod              
                           choinką?

Co roku każda dziewczyna staje przed dylematem co
kupić swojemu facetowi pod choinkę? 
Jeśli  chciałabyś możesz skorzystać z moich rad.
Najbardziej trafionym prezentem dla brata będzie
najnowsza gra lub konsola.
Oczekiwanym prezentem dla taty będzie modny
garnitur w najlepsze sezonowe kolory i wygodne
modne  buty.
Swojemu wujkowi możesz kupić koszulę, krawat z
modnymi wzorkami lub muchę, w której może
zaprezentować się na najbliższej zabawie
karnawałowej.
Dziadkowi możesz podarować swoją własną pracę
ręczną, jakiś szalik czy rękawiczki.
To zestawienie zawsze pożądanych prezentów, które
spełnią oczekiwania każdego mężczyzny.
Czas świąt jest okazją do sprawdzenia samego siebie,
ile wiem o swoich najbliższych, ich gustach,
upodobaniach i czym się interesują.
                                                               Olaf

.
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ŚWIĘTA TUŻ TUŻ ...
    Jak co roku mamy ten sam dylemat. 

Jak ustroić choinkę, dom i jakie kupić prezenty. Nasze
tradycje świąteczne są  takie, że ubieramy choinkę

rodzinnie. Pod nią stawiamy żłóbek, pod obrus
układamy sianko. Gdy rozbłyśnie pierwsza gwiazdka

siadamy do stołu i razem spożywamy kolację
wigilijną. Na stole mamy 12 potraw i jedno puste
miejsce przy stole dla Gościa. Dzieci mają wtedy

kalendarze adwentowe i codziennie otwierają jedno
okienko z pysznymi czekoladkami. 
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Mikołajkowy prezent od ...

     W piątek 4 października udałam się do czeskich
Pardubic na indywidualne Mistrzostwa Świata
Juniorów na żużlu. 
Jednym z reprezentantów Polski był Dominik Kubera,
zawodnik na co dzień reprezentujący barwy
leszczyńskiego Klubu Unia Leszno. 
Doping bardo zawodnikom pomaga. Były duże
emocje. Bardzo się cieszyłam, bo Dominik zdobył
trzecie miejsce. 
Po zawodach przyszedł do nas, gratulowaliśmy mu i
wraz z Nim cieszyliśmy się ze zdobytego medalu. 

                                                               Michalina  

    W poniedziałek 16 grudnia byłam w parku
maszyn Unii Leszno. 
Przeprowadziłam wywiad z Dominikiem
Kuberą, który możecie przeczytać na
kolejnej stronie.
Zwiedziłam park maszyn i byłam w
warsztacie w którym wykonałam pamiątkowe
zdjęcie. 
Otrzymałam prezent mikołajkowy, także
dla Was, a jest to zdjęcie z autografem od
Dominika, które znajdziecie na stronie
11. 
          
        Czeka również na Was mała                 
             niespodzianka na stronie 10.            
                                   
                                                 Michalina 
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5. Czy na puchary i medale masz inne miejsce?
Generalnie wszystkie puchary i medale mam w
domu w Osiecznej i specjalnym miejscem  nie
można tego tak za bardzo nazwać.  Moje medale
i puchary stoją w rogu na szafce lub na jakim
kredensie i fajnie było by mieć ich jeszcze
więcej bo trochę miejsca jeszcze jest. 
6. Czy przed zawodami masz tremę?
Oczywiście, że każdy przed  zawodami ma
tremę.
Zależy też, czy są to dla nas jakieś bardo ważne
zawody czy mniej ważne.
Nie ma zawodnika, nie ma człowieka, który się
nie boi. Tylko  głupek po prostu nie czuje
strachu, a najlepiej zawsze wygrywa rozsądek i
oczywiście, że się boję.Strach czy ta trema jest
przed pierwszym wyścigiem, a potem myśli się
o dalszej jeździe.
7. Czy życzysz czego kibicom na nadchodzący
rok?
Teraz jesteśmy w okresie przedświątecznym.
Chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt.
Spędzenia czasu z rodzinką i żeby te święta,
odbyły się w spokojnej atmosferze, a kibicom
na przyszły rok - musicie przychodzić i nam
pomagać, bo z roku na rok mamy coraz
trudniej. Skład został w pełni utrzymany, więc
to jest bardo fajne, że wszyscy chłopacy zostali,
więc musicie przyjść i nam pomóc, bo bez Was
tego "upragnionego złota" nie wygramy. 

UWAGAKONKURS
''Moja najpiękniejsza choinka domowa.''

W konkursie chodzi o to, żeby zrobić zdjęcie
choinki w domu i wysłać do końca stycznia  na
adres naszej gazetki
 
naszadziesiatka@wp.pl

Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka! 

        Zapraszam Michalina Bródka.

 Wywiad z Dominikiem Kuberą-
             zawodnikiem Unii Leszno.

1.  Ile lat jeździsz na żużlu?
„Teraz obecnie mam 20 lat, a zacząłem swoją
przygodę w wieku można powiedzieć 13 lat,
gdzie zacząłem próbować swoich pierwszych
sił na motocyklu, czyli można powiedzieć, że
już 7 lat z czego 5 to już tak bardziej zawodowo,
gdzie się ścigam,  mam licencję, jeżdżę w
zawodach i no już tak na poważnie. Żużel teraz
stał się moim życiem i chciałbym żeby tak było
dalej.”
 2. Czy ten sport jest łatwy?
„Oczywiście, że nie jest łatwy. Każdy sport jest
mega ciężki. Każdy sport wymaga wielu
wyrzeczeń i żużel też jest tym sportem, gdzie
tych wyrzeczeń naprawdę jest masa. ….Teraz
kiedy mamy zimę i przygotowujemy się do
sezonu, to mam 6 razy w tygodniu ciężką pracę,
trzy razy w tygodniu trening ukierunkowany z
trenerem Michałem Turyńskim, który naprawdę
daje w kość i oprócz tego 2 lub 3 razy w
tygodniu tlen, żeby po prostu wejść na fajne
obroty i je utrzymywać, Zatem zimą też mamy
bardzo dużo rożnych spotkań, musimy dopiąć
wszystkie sprawy odnośnie sponsorów ….”
3. Czy boisz się upadków, jak to przeżywasz?
„Wyjeżdżając do biegu nikt nie myśli o tych
upadkach. Jest to jakby ta gorsza strona żużla.
Jeśli on się zdarzy ,musimy się pozbierać i dać
z siebie wszystko w następnych biegach.
Wiadomo, że jak się dotkliwiej przewrócimy jest
gorzej, ale ból nam gdzieś zawsze doskwiera. W
życiu za to, zawsze wiemy, co chcemy robić i do
tego musimy  się dostosować i podejść  "z
pazurem.”  
4. Jak radzisz sobie z popularnością?
„Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. 
Na początku, jak byłem młodym chłopakiem  w
wieku 15 lat i byłem  rozpoznawalny, wydawało
mi się, że to jest fajne i mega fajne, że ludzie Cię
widzą na ulicy i machają. 
A jak jestem starszy, ta popularność czasami
doskwiera mi. Taki  brak prywatności, bo
czasami chciałbym wyjść z kolegami na miasto,
czy też z dziewczyną na randkę, no i gdzie się
nie pojawię w Lesznie wszyscy mnie
rozpoznają, to też ma gdzieś tam  swoje plusy i
minusy.”
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