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                             Kiermasz Świąteczny 

                               Szlachetna Paczka

W piątek (06.12) w naszej szkole odbyło się pakowanie rzeczy
dla ludzi potrzebujących. Uczestniczyło w nim 25 osób i jedna
absolwentka naszej szkoły. W tym roku była to liczna rodzina,
troje dzieci z niepełnosprawnością, Pani Karolina (mama), która
przeszła wiele chorób, w tym nowotwór tarczycy, Pan Adam
(tata), który jest głównym żywicielem rodziny, Pani Stanisława
(matka Pani Karoliny) oraz Pani Halina (babcia Pani Karoliny),
która jest osobą leżącą. Łącznie wysłano do nich 38 paczek.
Wszystkie prośby i życzenia zostały spełnione, udało się nawet
przekazać im coś ponad to. Całą akcję nadzorowały Pani Beata
Żentkowska, Pani Ewa Szyprowska, Pani Iza Bochniak oraz Pani
Karolina Gregorczyk. W działalność włączyła się cała
społeczność szkolna.

Maria Tratkiewicz 8b

Trwają przygotowania do tegorocznego
kiermaszu świątecznego. W zeszłym
tygodniu odwiedziliśmy szkolne świetlice,
aby przyjrzeć się nieco dziełom, które
będzie można już niedługo zakupić w
naszej szkole. Panie tam pracujące
opowiedziały nam, że wszystkie te
dekoracje przygotowują od około
miesiąca. W planach mają zrobienie ich
jak najwięcej (w czym z resztą mocno
dopingujemy). Wszystkie ozdoby zrobione
są raczej z banalnych materiałów, bo z np.
szyszek, orzechów i styropianu. Mimo to,
wyglądają niesamowicie! 
Serdecznie zapraszamy do zakupu.

Rozalia Furgał 8b, Weronika Skwarka 8b
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                  Wywiad z Panem Krzysztofem Chrobotem

                  Ciekawostki o świętach na świecie

1.Czy ma Pan drugie imię? Tak, Mateusz.
2.Czy pochodzi Pan z Warszawy? Nie, pochodzę z okolic Kielc.
3.Czy Pana najbliższa rodzina mieszka w Polsce? Tak, mimo że myślicie inaczej, cała moja rodzina pochodzi z Polski i mieszka tutaj.
4.Co za inspirowało Pana do rozpoczęcia pracy w szkole? Życie.
5.Czy czuje się Pan odpowiedzialny za postępy Pana uczniów w matematyce? Na to pytanie muszą odpowiedzieć uczniowie, czy staram się przekazać im najlepiej
swoją wiedzę.
6.Czy w dzieciństwie lubił Pan matematykę? Lubiłem matematykę dopiero od liceum. W podstawówce raczej nauczyciel nie przypadł mi do gustu, a to też ma
znaczenie.
7.Jakie były Pana ulubione zajęcia w dzieciństwie? Chyba już zapomniałem co to dzieciństwo i zabawy, ale na pewno nie był to komputer, bo wtedy ich nie było.
8.Jakiego drugiego przedmiotu może pan uczyć? Nie odpowiem na to pytanie.
11.Jaki był Pana znienawidzony przedmiot w szkole? Język polski.
12.Od jak dawna chciał Pan być nauczycielem? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie pamiętam, ale wiem, że zacząłem pracę w szkole w 2011 roku.
13.Jest Pan zadowolony ze swojej pracy? Tak.
14. Jaki inny zawód chciałby Pan wykonywać, gdyby zawód nauczyciela nie istniał? To chyba najcięższe pytanie i teraz będę się nad tym pewnie zastanawiał, ale
najlepiej, gdyby była to praca gdzieś na Sycylii.
15.Jakie słodycze lubi Pan najbardziej? Słodycze wszystkie, najbardziej bezę, ale mimo wszystko najlepsza jest dobra kawa.
16. Co lubi Pan robić w wolnym czasie? Sprawdzać wasze sprawdziany, bo czasami to dobra zabawa.
17. Jaki prezent chciałby Pan dostać? To jest bardzo długa lista i nie wiem, czy Mikołaj się w tym wszystkim połapie, ale są tam na pewno takie jedne perfumy, którymi
bym nie pogardził.
18.Jaka jest Pana ulubiona potrawa Wigilijna? Karp, ponieważ bardzo lubię ryby
 Frybes 6e, Daria Musialik 6b, Kinga Legierska 6b

Czy wiesz, że...
-zwyczaj ubierania choinki pochodzi z Niemiec
-w Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa
-w Szwecji nie śpiewa się kolęd lecz tańczy się wokół choinki
-w Danii na Wigilię tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem
-w Austrii do niegrzecznych dzieci przychodzi Krampus
-w Portugalii na świątecznym stole pojawia się dodatkowe nakrycie, lecz nie jest ono, jak w polskiej tradycji,
puste. Jest przepełnione jedzeniem dla zmarłych, aby po drugiej stronie im niczego nie brakowało
-w Rosji prezenty przynosi Dziadek Mróz wraz ze Śnieżynką
-na Ukrainie na choince wieszają nietypową ozdobę: pajęczynę. Legenda głosi, że pewna wdowa nie miała
pieniędzy na dekoracje na świąteczne drzewko. Pająk pod osłoną nocy zrobił ozdobną pajęczynę na choince. 
                                                                                                                                           Laura Jarzombek 8B
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Jaki nauczyciel dostaje
prezent od Mikołaja?

Christmas play in
English

                          U nas w szkole... się pomaga.

On the 20th of December, on Friday, at 12:55
student hour on the school gym there will be a
Christmas play in English for 6th,7th and 8th
grade. Actors, that will play in this performance,
are the members of English Extra Classes. Come
and see it, you won’t forget it!
20 grudnia, w piątek, o godzinie 12:55, w sali
gimnastycznej odbędą się jasełka w języku angielskim
dla klas 6, 7 i 8. Aktorami tego przedstawienia będą
członkowie koła języka angielskiego. Zapraszamy do
obejrzenia, bo wrażenia będą niezapomniane!
Kinga Legierska 6b

Słodkie Pomaganie
W naszej szkole, w każdy poniedziałek, na długich przerwach, sprzedawane są ciasta. Odbywa się to na
drugim piętrze, obok sali 226, na końcu łącznika. Dochody są na razie przekazywane na szlachetną paczkę, w
styczniu natomiast pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. Nie tylko do kupowania, ale również do pieczenia ciast. Upieczone
ciasta prosimy przynosić do sali 242.

Zbiórka podczas dyskoteki
Wszystkie środki czystości zebrane podczas szkolnej dyskoteki trafiły do Domu Samotnej Matki „Etezja” na
ulicy Chlubnej. Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że bawiliście się świetnie!

Paczka na kresy
W naszej szkole odbyła się akcja, zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, akcja  „Paczka na
Kresy”. Zbierane tam były  kalendarze, żywność i kosmetyki. Wszystkie zebrane rzeczy trafiły na Białoruś i
Litwę.

Maria Tratkiewicz 8b
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Ankieta Świąteczna

       Humor z zeszytów

Szkolna choinka stoi w holu głównym. Policz, ile
jest na niej bombek, a otrzymasz słodką nagrodę.
Odpowiedzi prosimy zgłaszać do Pani Magdaleny
Plebańczyk (sala 226).

Ile jest bombek na szkolnej
choince?

1.Wyjeżdżacie na święta, czy zostajecie w domu?
Wyjeżdżam 58% Zostaję 42%
2.U kogo jest zupa z grzybami, a u kogo barszcz?
Zupa z grzybami 33% Barszcz 67%
3. Jaka jest wasza ulubiona potrawa wigilijna?
Makowiec, Pierniki itp.
Pierogi
Ryba
Prezenty (Dla klasy 7b)
4.Czy wierzycie w Świętego Mikołaja?
Tak 42% Nie 58%
5. Czy napisaliście już list do Mikołaja?
Tak 41% Nie 59%
6. Czy ubraliście już choinkę? (dane z 13.12)
Tak 8% Nie 92%

Kinga Legierska 6b, Daria Musialik 6b

Konkurs "Jaki to nauczyciel" z poprzedniego
wydania wygrały Zosia Serwatka i Amelka Mięgoć
z klasy 5N.
Te same dziewczynki odgadły ile jest okien (508)
oraz ile jest schodów (185).
Gratulujemy!

1. - I co zrobił ten kogut? Zaryczał tak jak chciał ten
dyrektor cyrku?
- No nie, on tak bardziej... zakogucił, czy jak to się
mówi.
2. - Przez co odmienia się przymiotnik?
 - Przez kolory.
3.Proszę pana, bo ja chciałem napisać, że ucho bo
uszy, ale oni nie mają uszu.
4. Ch wymienia się na H.
5. Pyszny bo pucha
6. To moja wina - powiedział skruchany.
Zebrane przez Magdalenę Plebańczyk i Marka
Lepczaka.
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