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OD REDAKCJI

DRODZY 
CZYTELNICY!!!

.

,
    To kolejny numer naszego
dwumiesięcznika. Chcemy by trafił w Wasze
ręce jeszcze przed feriami, ponieważ
zawiera mnóstwo treści, informacji i porad na
ferie. Znajdziecie tu ciekawe propozycje jak
spędzić ferie na świeżym powietrzu, nawet
wtedy, gdy nie ma śniegu. Cieszymy się z
Waszych pozytywnych opinii na temat pracy
naszej redakcji. Świadczy to o tym, jak
chętnie czytacie naszą gazetkę.
     W tym numerze znów będzie wiele
ciekawych zdjęć, na których znajdziecie
siebie albo swoich kolegów, koleżanki,
siostrę, brata, a może nawet mamę czy tatę.
Przeczytacie o sukcesach jakie odnieśli nasi
uczniowie. Jak zwykle zamieścimy
wywiad. W tym numerze będziemy
rozmawiać z p. Michałem Kaczyńskim -
przewodniczącym Rady Rodziców. Izabela
przygotowała dla Was dużą dawkę humoru.
Po przeczytaniu jej żartów na pewno poprawi
Wam się nastrój. Bartek zamieścił kolejne
instrukcje gry w Minecraft. W strefie Juniora
znajdziecie zagadki Amelki i Patrycji oraz
krzyżówkę Patrycji i Majki.

,   
Julka zdradzi Wam tajemnice jakie kryją w
sobie kolejne imiona żeńskie i męskie.
Znajdziecie również kilka przestróg
odnośnie niewłaściwego korzystania z
Internetu oraz nieprawidłowego trybu
życia. Czytajcie nas, piszcie do nas,
czekamy na Wasze wskazówki, sugestie,
rady. W tym numerze pojawi się nowy
blok poświęcony muzyce, którym zajmuje
się Michał. Mamy nadzieję, że znajdzie on
swoich wielbicieli.

Życzymy Wam udanych, mroźnych i
śnieżnych ferii zimowych, szaleństwa na
śniegu, ulepienia bałwana, aniołków na

śniegu, wypoczynku przy kominku,
refleksji przy książce, emocji przy

komputerze i zdrowia, żebyście się nie
przeziębili i zdrowi byli całe dwa tygodnie.

Redakcja Nihil Novi

.
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SPIS TREŚCI

KULTURA I
ROZRYWKA:

Winter

Strefa Juniora

Jasełka

* 4 powody dla których w
ferie warto zostać na
Podlasiu - str.15
* Smartfon w kieszeni
nastolatków- str. 16

STREFA
JUNIORA

* Strefa juniora - str. 14
* Zagadki - str. 14
* Krzyżówka zimowa- str. 14
* Co o Tobie mówi Twoje
imię?- str. 15

ZAPRASZAMY!!!

REDAKCJA
NIHIL NOVI

AKTUALNOŚCI:
* Nasz Patron - str. 4
* Co w szkole piszczy - str. 5
* Sport - str. 8
* Mikołajki w III klasie - str.
11
* Tajemnica nocy
betlejemskiej - str. 12

TU WARTO
ZAJRZEĆ
* Przychodzimy po kolędzie!
- str. 9
* SU Działa! - str. 8
* Marzenia pod choinką- str.
10
* Wycieczka, która dużo nas
nauczyła!- str. 10
* W gronie rodzinnym
śpiewamy kolędy - wywiad -
str. 13
* Moje zdrowie, mój wybór!-
str.13
* Zimą po zdrowie - str. 13

* Muzyka łagodzi obyczaje-
str. 16 - NOWOŚĆ
* Kurs Minecrafta według
Bartka- str. 18
* Recenzja książki- str. 17
* Bo śmiech to zdrowie!- str.
19
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NASZ PATRON
ŚWIĘTY
JAN PAWEŁ II

Św.Jan Paweł II

16 października 1978 roku 111-osobowe
konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę
Krakowa, 58-letniego kardynała Karola
Wojtyłę na papieża - 264. z kolei
zwierzchnika Kościoła katolickiego. Przybrał
imię Jan Paweł II, na znak symbolicznej
kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-
dniowego pontyfikatu swego poprzednika,
Jana Pawła I. Wybór krakowskiego
metropolity na papieża był zaskoczeniem dla
całego świata, gdyż po raz pierwszy od 455
lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup nie-
Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że
nowy papież pochodził ze słowiańskiego
kraju.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże. Odbył ich 104,
odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy
przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką
Brytanię (od 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej), Biały
Dom czy też Sejm RP. Mimo wielu zabiegów nie udało Mu się odbyć pielgrzymki do Rosji,
prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego. Jan Paweł II
najwięcej razy odwiedził Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy) oraz (9 razy) spotkał
się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży. Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991)
V pielgrzymka (22 maja 1995)
VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

.
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CO W SZKOLE
PISZCZY?

Szkoła Podstawowa

WYDARZENIA:
2-4 grudnia - Próbne Egzaminy Ósmoklasistów
6 grudnia - Mikołajkowa wycieczka do Białegostoku
dla uczniów klas V - VI.
7 grudnia - Mikołajkowa wycieczka do Warszawy dla
uczniów klas VII - VIII.
16 grudnia - szkolne eliminacje Konkursu
Historycznego "Epoka Prymasa Tysiąclecia". Jego
celem jest upowszechnienie wiedzy o postaci i
dziedzictwie kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kolejny etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych jego imienia w
Czyżewie. Naszą szkołę będą reprezentować: Michał
Zaborowski, Kinga Ciborowska, Oliwia Kaczyńska.
Nauczyciel przygotowujący: p. Elżbieta Szulborska.
18 grudnia - szkolna wigilia, podczas której uczniowie
klasy II we współpracy z uczniami klasy IV, V i VI
zaprezentowali jasełka pod hasłem: "Tajemnica nocy
betlejemskiej...". Uczniów przygotowały panie:
Wiesława Sakowicz, Irena Janczewska, Anna
Zaborowska.
19 grudnia - wspólne kolędowanie.
15 grudnia - odbył się X Mikołajkowy Turniej
Charytatywny halowej piłki nożnej. Zebrane fundusze 

AZ

St.
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K.C

KC

zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących w
te święta m.in. dla dzieci z Czyżewa poszkodowanych
w pożarze oraz na świąteczne paczki dla dzieci z
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Zambrowie.
Organizator: Samorząd Uczniowski wraz z p. Edytą
Dołkowską.
6 grudnia- uczniowie klasy III po raz kolejny  jedną z
grudniowych nocy spędzili w szkole. Trzecioklasiści
tym razem zatracili się w magii kulinarnych wypieków
- świątecznych pierniczków.
Opiekun: p. Katarzyna Cybulska
15 stycznia-Choinka Noworoczna 2020
7 stycznia - uczniowie naszej szkoły kolędowali z
gwiazdą, chodząc od domu do domu. Gościli u
każdego, kto otworzył drzwi i przyjął kolędników.
Uczniowie przygotowali montaż słowno - muzyczny w
ramach zajęć koła dramatycznego projektu unijnego
"EDUkompas". Uczniów przygotowała p. Iwona
Sienicka prowadząca zajęcia koła. 
12 stycznia-uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
Jasełka na deskach sceny GOK w Czyżewie podczas
Prezentacji kolęd i zespołów kolędniczych.

Pierniki

pierniki
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Konkurs Plastyczny
"Zapobiegajmy Pożarom"

http://straz.bialystok.pl

Opiekunowie: p. Wiesława Sakowicz, p.
Irena Janczewska, p. Anna Zaborowska.
Opiekunowie i uczniowie składają serdeczne
podziękowania rodzicom za wsparcie
i pomoc  w organizacji .
SUKCESY
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Zapobiegajmy pożarom.
Szymon Przeździecki, przedszkole -
wyróżnienie w eliminacjach gminnych i
powiatowych
Emilia Jankowska, kl. VI -  I miejsce w
eliminacjach gminnych, II miejsce w
eliminacjach powiatowych
Nauczyciele:  p. Małgorzata Gołaszewska -
Zaręba, p. Katarzyna Cybulska.
Gminny Plastyczny Konkurs
Bożonarodzeniowy  "Malowana Kolęda".
Izabela Dmochowska, przedszkole -
wyróżnienie
Alicja Godlewska, przedszkole -
wyróżnienie
Jakub Wołosiewicz, kl. IV - wyróżnienie
Natalia Jankowska, kl. VI - wyróżnienie
Nauczyciele:  p. Małgorzata Gołaszewska -
Zaręba, p. Katarzyna Cybulska, p. Anna
Zaborowska
WYDARZENIA I SUKCESY SPORTOWE
Ostatnio odbyły się:
-Powiatowe Rozgrywki w Badmintona i
tenisa stołowego chłopców, w badmintonie
mamy I i II m-ce, a w tenisie stołowym VI m.
-powiatowe igrzyska w unihokeja, w których
chłopcy zajęli I i V m.
-zawody piłkę nożną chłopców w których
zajęliśmy IV m.
-powiatowe igrzyska w unihokeja i piłkę
nożną dziewcząt, w których mamy III m.
- powiatowe rozgrywki dziewcząt w
badmintona - III miejsce, zawodniczki:
Kaczyńska Zuzanna
Oliwia Kaczyńska
Ewa Michalak
Aleksandra Gosk
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SPORT
- powiatowe zawody sportowo - pożarnicze dziewcząt
- I miejsce., zawodniczki:

Aleksandra Gosk
Natalia Jankowska
Weronika Trzaska
Ewa Michalak

- dziesiąta edycja turnieju piłki nożnej chłopców o
puchar Tymbarka - IV miejsce, zawodnicy:

Jan Ogiński
Szymon Skarzyński
Sebastian Gołaszewski
Kacper Kaczyński

- edycja turnieju piłki nożnej chłopców o puchar
Tymbarka - V miejsce, zawodnicy:

Kacper Kaczyński
Piotr Krakówko
Maciej Dąbrowski
Piotr Kaczyński
Mateusz Saniewski
Krystian Ołdakowski
Michał Dmochowski

Opiekunowie: p. Edyta Dołkowska,  p.
Robert Krakówko

Materiał opracowały: 
Patrycja Kamińska

Amelia Reszko

SU Działa!
    Przez ostatnie miesiące działo się bardzo
dużo. Za nami dyskoteki, kawiarenki oraz
sklepiki szkolne. Nie obyło się również bez
licznych akcji charytatywnych. Odbył się
m.in. X Turniej Charytatywny na rzecz dzieci
z Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Zambrowie, Kwesta-
Bożonarodzeniowy Dar Serca i Loteria
Fantowa. W trakcie realizacji jest również
Karta Na Wagę Życia na rzecz Fundacji
,,Pomóż im”, z której fundusze zostaną
przekazane dzieciom niepełnosprawnym i
chorym onkologicznie. Nasz samorząd
włożył również dużo pracy w dekorację
szkoły, sal i korytarzy. Przed nami jeszcze
wiele zadań i obowiązków do wykonania.
Mamy nadzieję, że kolejne miesiące
przyniosą nam wiele radości i zaowocują
jeszcze większą chęcią pomagania!!!

Kinga Kaczyńska
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„A witajcie dobrzy ludzie,
Otwierajcie ścieżaj drzwi!
Przynosimy wieść o cudzie,
Co po całej ziemi grzmi.
Dawny zwyczaj bywa wszędzie,
Przychodzimy po KOLĘDZIE!”

Tymi słowami kolędnicy z naszej Szkoły
witali domowników. Przemierzając ulice
nawiedzaliśmy domy, których to drzwi
chętnie nam otwierano. Z kolędą na ustach i
przy akompaniamencie akordeonu i
saksofonu nieśliśmy dobrą nowinę. Nowinę o
narodzeniu Jezusa. Uczniowie
przygotowywali się pod kierunkiem pani
Iwony Sienickiej – polonistki i opiekunki koła
teatralnego TEATRoMAGIA” w ramach
projektu „EDUkompas”.
  Grupa kolędników liczyła 20 osób,
zadbaliśmy o każdy szczegół. Były anioły i
pastuszkowie, śmierć i diabeł oraz trzej
królowie. Każdy wygłosił krótkie słowo, nie
zabrakło także życzeń skierowanych do
dzieci, gospodarzy i ich żon.
  Dziękujemy pani dyrektor Bogusławie
Kossakowskiej za wsparcie naszej
inicjatywy, księdzu proboszczowi Antoniemu
Loro za ogłoszenie kolędowania,
mieszkańcom wsi Rosochate Kościelne za
życzliwe przyjęcie, a państwu Jolancie,
Bogusławowi i Teodozji Dąbrowskim  za
przygotowanie obiadokolacji strudzonym
kolędnikom.
Z całego serca dziękujemy!

EDUkompas
Opiekun: p. Iwona Sienicka

.

Przychodzimy po KOLĘDZIE!

.
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Marzenia
pod choinką.

Wycieczka, która dużo nas
nauczyła!

Święta to czas, kiedy najmłodsi
wyglądają Św. Mikołaja.
Zapytaliśmy dzieci, jakie są ich
wymarzone prezenty pod choinkę.
Na u dziewczynek pierwszym
miejscu królują lalki i akcesoria,
natomiast u chłopców rządzą klocki
i pojazdy. Inne dzieci  chciałyby
dostać pod choinkę sprzęt
elektroniczny albo zwierzątko. Na
ostatnim miejscu znajdują się:
sprzęt sportowy i ubrania. Mimo
wszystko dzieci cieszą się nawet z
najmniejszych drobiazgów, bo
mają świadomość, że Mikołaj
docenił ich starania w byciu
grzecznym i pamiętał o nich jak o
wszystkich nas.

6.12.2019r. klasy 7 i 8 pojechały na
mikołajkową wycieczkę do Warszawy. W
programie było wiele ciekawych atrakcji.
Uczniowie mogli lepiej poznać naszą historię
i zarówno odpocząć od szkolnych
obowiązków.
  Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki
wcześnie rano pod naszą szkołą. Gdy
wszyscy wsiedli do autobusu, w świetnych
humorach rozpoczęliśmy podróż do
Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki
był park trampolin ,,AIRO”. Podczas pobytu
tam, uczniowie uczestniczyli w różnych
konkurencjach i rywalizowali ze sobą w wielu
dziedzinach sportowych.

.

Wycieczka, która dużo nas
nauczyła!

6.12.2019r. klasy 7 i 8 pojechały na
mikołajkową wycieczkę do Warszawy. W
programie było wiele ciekawych atrakcji.
Uczniowie mogli lepiej poznać naszą historię
i zarówno odpocząć od szkolnych
obowiązków. Wycieczka rozpoczęła się od
zbiórki wcześnie rano pod naszą szkołą. 

Gdy wszyscy wsiedli do autobusu, w świetnych
humorach rozpoczęliśmy podróż do Warszawy.
Pierwszym punktem wycieczki był park trampolin
,,AIRO”. Podczas pobytu tam, uczniowie uczestniczyli
w różnych konkurencjach i rywalizowali ze sobą w
wielu dziedzinach sportowych. Mieliśmy również
możliwość nauczenia się nowych rzeczy, takich jak
np. salta, gwiazdy, itp.
  Drugim punktem wycieczki był Zamek Królewski.
Gdy czekaliśmy na naszą kolej, skorzystaliśmy z
okazji i pospacerowaliśmy po Starówce. Po odebraniu
biletów spotkaliśmy się z przewodnikiem i ruszyliśmy
poznawać tajemnice budynku. Mogliśmy nauczyć się
wiele nowych rzeczy o naszej historii, o stylach
budownictwa i naszej kulturze.
  Ostatnim punktem naszej wycieczki był Królewski
Ogród Światła w Wilanowie. Podziwialiśmy piękne
dekoracje i robiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wisienką na torcie był trójwymiarowy pokaz na
pałacu, na którym mogliśmy oglądać m.in. wjazd
orszaku Króla Jana III i pokaz tańców dworskich.
  Wycieczka do Warszawy dużo nas nauczyła i
pozwoliła odpocząć od codziennej rutyny. Na pewno
pozostanie ona w naszej pamięci na długo i z
pewnością kiedyś wrócimy jeszcze do odwiedzonych
miejsc.

Kinga Kaczyńska

.



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 3 01/2020 | Strona 11 
www.juniormedia.pl Nihil Novi

MIKOŁAJKI W III KLASIE
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JASEŁKA "TAJEMNICA
NOCY BETLEJEMSKIEJ"

W WYKONANIU
UCZNIÓW NASZEJ
SZKOŁY  PODCZAS

PRZEGLĄDU KOLĘD I
ZESPOŁÓW

KOLĘDNICZYCH.

.

.

.
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ZIMĄ PO ZDROWIE!
Okres zimowy niestety nie sprzyja
aktywności fizycznej. Przejmujące zimno,
wiatr, mróz, deszcz czy śnieg zachęcają
raczej do spędzania wolnych chwil pod
kocem z kubkiem herbaty i ulubioną
książką, czy po prostu przed
komputerem. Dieta jest również bardziej
uboga w składniki odżywcze z powodu
braku świeżych produktów. Przychodzi
chęć na ciężkie i rozgrzewające dania.
Mimo wszystko dbanie o zdrowie i formę
w okresie zimowym jest możliwe, a nawet
zalecane. Zatem jak dbać o zdrowie zimą?
Jak utrzymać kondycję, by przywitać
wiosnę lekko, ochoczo i radośnie?
1. Ubieraj się ciepło.
2. Rozgrzej się, gdy masz zimne stopy lub
dłonie.
3. Naturalnie wzmacniaj odporność.
4. Doleczaj infekcje!
5. Nie daj się zimowej chandrze!        Red.

Moje zdrowie,
mój wybór

Zasady zdrowego stylu życia:
·  Poranne ćwiczenia
·  Aktywność fizyczna
·  Spędzanie czasu na świeżym powietrzu
·  Owoce, warzywa
·  Ograniczenie soli i cukru
·  Odpowiednia ilość wody, dwa litry
·  Panuj nad stresem
·  Korzystaj z piramidy żywieniowej
·  Unikaj używek
·  Zadbaj o odpowiednią ilość snu
·  BĄDŹ OPTYMISTĄ!

Dlaczego warto prowadzić
zdrowy styl życia?:

       ·  Poprawa samopoczucia
       ·  Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób
       ·  Lepsza kondycja
       ·  Wyższa samoocena

Polecamy:
Kinga Ciborowska

Marta Bauer

W okresie świątecznym nasze
dziennikarki Maja i Patrycja złożyły wizytę
panu Michałowi Kaczyńskiemu -
przewodniczącemu Rady Rodziców.
Byliśmy ciekawi co pan Michał sądzi o
tradycjach świątecznych i jakie ma
wspomnienia z dzieciństwa odnośnie
świąt.

Red: Czy lubi pan święto Bożego Narodzenia?
Pan Michał: Tak, bardzo lubię,  ponieważ jest
choinka, spotykamy się w gronie rodzinnym,śpiewamy
kolędy.
Red: Jak najczęściej Pan spędza święta Bożego
Narodzenia?
Pan Michał: W gronie rodzinnym.
Red: Kto w Pana domu ubiera choinkę?
Pan Michał: W moim domu ubieramy choinkę
wszyscy.
Red: Czy jest taka ozdoba na choinkę, która ma dla
pana największe znaczenie?
Pan Michał: Tak, gwiazda na choince.
Red: Czy lubi Pan dostawać prezenty?
Pan Michał: Tak, bardzo lubię, ponieważ lubię
niespodzianki.
Red: Czy dostał pan kiedyś rózgę?
Pan Michał: Nie! Grzeczne dzieci nie dostają rózgi
(śmiech).
Red: Czy wierzy pan, że w wigilię zwierzęta mówią
ludzkim głosem?
Pan Michał: Tak, wierzę.

Dziękujemy za wywiad.
Maja i Patrycja

W gronie rodzinnym, śpiewamy
kolędy.

Wywiad z przewodniczącym Rady
Rodziców -Panem Michałem Kaczyńskim
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STREFA JUNIORA
ZAGADKI:

Wesoły dzwoneczek
i sznur saneczek.

odp: kulig
Co za białe piórka,
sypie zimą chmurka?

odp: śnieg
Sypał z nieba nockę całą.
Wszystko wokół pobielało.

odp: śnieg
Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?

odp: zima
Zimą polem i lasem wędruje.
Nocą na szybach listki maluje.

odp: mróz
Szczypie w uszy,
nos czerwieni.
W szklaną taflę
wodę zmieni.

odp: mróz
Śniegowe góry, po to usypane.
Aby się dobrze spadało z
sanek.

odp: zaspy

Patrycja i Amelia

KRZYŻÓWKA ZIMOWA

. Patrycja i Iza
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Co o Tobie
mówi Twoje imię?

Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie
imion? Nasz imiennik pomoże Ci poznać

ukryte znaczenie imion.

4 powody, dla których w ferie
warto zostać na Podlasiu

Marzy Ci się ciekawe spędzenie ferii zimowych,
inaczej niż zwykle? Masz już dość spokojnych,
zimowych przechadzek, lepienia bałwana, robienia
aniołków na śniegu, wożenia na sankach młodsze
rodzeństwo?  Wyjazd do cioci do Warszawy, czy do
dziadków na drugi koniec Polski, to wciąż za mało,
aby wywołać u Ciebie wystarczający dreszczyk
emocji? Postaw na zimowe sporty: narciarstwo czy
snowboard, skutery śnieżne czy też łyżwy! Nie musisz
jechać w Alpy, czy Tatry. To nie musi być Włoskie
schronisko, Zakopane, czy Karpacz. Można
skorzystać z bardzo ciekawych atrakcji, które mamy
na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. A oto propozycje:
1. Wyciąg narciarski 41 km od nas(45 min jazdy
samochodem) w miejscowości Rybno, na trasie
Zambrów Łomża.Ośrodek oferuje wiele ciekawych
atrakcji: wyciągi, instruktorów, wypożyczalnie.
Wszystkie informacje na www.rybno.pl/
2. Lodowisko w Białymstoku - 66 km (1 godz.). 
3. Wyciągi na Szelmencie na Suwalszczyźnie - 220
km (3 godz jazdy samochodem) szczegóły na wosir-
szelment.pl
4. Kuligi w Mścichowiance - 10km

O tym, że imiona mają wpływ na naszą osobowość i
charakteryzują niektóre z naszych cech, wiedziano już
przed wiekami. Nasi przodkowie przypisywali im
funkcje magiczne i wierzyli, że imię kształtuje
człowieka, nadając mu określone cechy. Początkowo
nie było ono nadawane na stałe i zmieniało się z
biegiem lat, w zależności od różnych zmian
zachodzących w życiu danej osoby, a zwyczaj ten
zachował się jako świadomy wybór kolejnego patrona,
który będzie strzegł nas przez dalsze życie podczas
sakramentu bierzmowania. Z czasem jednak zaczęto
nadawać pierwsze imię jako niezmienne. W
zwyczaju było np. nadawanie wnukom imion
dziadków czy krewnych, którzy zasłużyli się dla rodu,
społeczeństwa, kraju, co oznaczało, że ich imię ma
prawdziwą moc.

Patrycja
Patrycja jest zaborczą ekstrawertyczką. Robi
wszystko, by ją zauważono. Potrzebuje
publiczności. Jest śmiała, żywiołowa i z
uporem maniaka broni swoich racji. Ten upór
często staje się źródłem konfliktów i
niepowodzeń. Mimo to Patrycja nie ulega
wpływom i umie wybrnąć z każdej sytuacji.
Zadziwiająca pamięć pomaga jej w
przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu
doświadczenia. Ubierać lubi się w kolorowe i
oryginalne kreacje, pod którymi skrywa swą
prawdziwą osobowość. Patrycja wiele czasu
poświęca sprawom społecznym oraz
patriotycznym. Jest bardzo konsekwentna i
konserwatywna. Kiedy komuś zaufa – staje
się lojalną i oddaną przyjaciółką. Jako
prawdziwa patriotka, dba o dom rodzinny i
kocha bliskich.

Dawid
Dawid to bardzo aktywny i ruchliwy
mężczyzna. Potrzebuje uczestniczyć w życiu
świata – koniecznie do wszystkiego musi się
mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać,
inaczej czuje się niepotrzebny, a więc
nieszczęśliwy. Osądza jednak według swojej
miary i własnego punktu widzenia. Poświęca
uwagę tylko tym zajęciom, które dają mu
satysfakcję i przyjemność. Jego słabym
punktem jest duma – nieustannie chce
imponować i zdobywać aprobatę otoczenia.
Dawid jest nadto pomysłowy, ambitny i
konsekwentny. Posiada zdolności
organizatorskie oraz zmysł dyplomaty i spryt
handlowca. Nigdy nie odkłada pracy na
później. Nie boi się samotności.

JULIA KULESZA
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MUZYKA ŁAGODZI
OBYCZAJE

Na tej stronie opiszemy biografie
artystów, najciekawsze (dla młodzieży ;-))
wydarzenia muzyczne itp.

Musical News
      W ostatnim czasie w telewizji polskiej
wyemitowano pierwsza edycję programu
"The Voice Senior",  którego jedynie
pierwszy odcinek obejrzało ponad 4
miliony Polaków. 1 Stycznia 2020
rozpoczęła się nowa edycja kultowego
programu "The Voice Kids", z którego
pochodzą Roksana Węgiel, Viki Gabor lub
Anita Dąbrowska. Według widzów Jurorzy
w programie "The Voice Kids" są idealnie
dobrani do dzieci, ponieważ Cleo i Dawid
Kwiatkowski sami zachowują się jak
dzieci, a jedynie Tomson & Baron
zachowują powagę sytuacji. Biografie:

Fryderyk Chopin - urodzony 22 lutego lub
1 marca 1810 w Żelazowej Woli. Według
legendy, Fryderyk urodził się wtedy, gdy
jego ojciec grał na skrzypcach, i w ten
sposób ludzie tłumaczą jego zamiłowanie
do muzyki. Około pół roku później
Fryderyk z rodziną przeprowadzili się do
Warszawy. Wynajmowali oni służbowe
mieszkanie w Pałacu Saskim. W tym
samym miejscu mieściło się liceum, w
którym podobno uczył się francuskiego.
Gdy miał 4-5 lat, zaczął uczyć się gry na
fortepianie. Był on już przed 7 rokiem
życia autorem pojedynczych polonezów.
Jego pierwszy większy utwór pojawił się
w gazecie. Polonez w tonacji G-Moll zrobił
sensację. Później wydał jeszcze wiele
mazurków i polonezów. Zmarł w roku
1849 na padaczkę. Zabłysnął on jako
jeden z najpopularniejszych Polskich
Kompozytorów i Pianistów.

Czego słucha Młodzież?
W Polskich szkołach często śpiewana
była Piosenka "Super hero" w wykonaniu
Polskiej 12- letniej Wokalistki Viki Gabor.
Żeńska część szkoły śpiewa bardzo
często Disco Marka, Czyli Youtubera
Lorda Kruszwila, który zaczął śpiewać
piosenki typu Disco. Duża część uczniów
śpiewa Hity polskiego Rapu, czyli muzyki
młodzieżowej. Takie Hity jak
"Patointeligencja" Maty niektórym z nas
nie może wyjść z głowy, ale to nie jest
jedyny raper ulubiony wśród młodzieży
szkolnej. Młodzież śpiewa także takich
raperów jak Quebonafide, Taco
Hemingway czy Bedoes.

Michał Dmochowski
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RECENZJA KSIĄŻKI
"Są książki, które zmieniają
sposób patrzenia na świat, po
ich przeczytaniu chce się
umrzeć albo żyć inaczej."

Rubén David González Gallego„Oskar i Pani Róża”
     
         Książka pt. „Oskar i Pani Róża”
opowiada o chłopcu, który cierpi na
nieuleczalną chorobę, jaką jest nowotwór.
Oskar mimo swojego młodego wieku
pokazał, że nie warto się zamartwiać i
można to zmienić. Gdy jego rodzice
dowiedzieli się, że zostało mu 12 dni życia
nie byli w stanie nawet z nim rozmawiać,
zamknęli się w sobie. To dzięki cioci Róży
zrozumiał wiele rzeczy, zaczął wierzyć w
Boga. To właśnie ona nauczyła chłopca
wartości życia mimo tego, że przeżył je
krótko ale jak najlepiej potrafił. Zachwyciło
mnie to jak Oskar przeżywał każdy z tych
dwunastu dni jako 10 lat swojego życia.
Chłopiec mimo wielu upadków nie poddawał
się, walczył. Ta książka jak również Oskara,
ale także mnie nauczyła niektórych wartości
życia, których wcześniej nie dostrzegałam.
To dzięki cioci Róży zrozumieliśmy, co
oznacza prawdziwa miłość. Bardzo podobała
mi się postawa chłopca.
Serdecznie polecam tę książkę!

Angelika Kaczyńska

,,Oskar i pani róża’’
   Książka ta porusza problem śmierci, która czeka
każdego, prędzej czy później ona nadejdzie, gdyż jest
to nieuniknione. Po przeczytaniu tej książki
zrozumiałam, że po to dostaliśmy życie, aby móc je
wykorzystać najlepiej jak potrafimy.
Oskarowi nie było dane doświadczyć wszystkiego, ale
między innymi został zesłany pani Róży po to, aby
pomóc jej uwierzyć w Boga. Oskar był dla niej
potwierdzeniem, że Bóg istnieje i nic nie jest w stanie
temu zaprzeczyć. Jakby Oskar przestał wierzyć, że te
dni, które mu zostały może wykorzystać i spędzić
najlepiej jak potrafi, ostatnie dni swojego życia
spędziłby płacząc i użalając się nad sobą. Podobna
historia miała miejsce z panem Jezusem gdy wołał do
siebie jednego ze swoich uczniów, aby ten szedł do
niego po tafli wody. Idąc po wodzie zwątpił i wpadł do
niej. To pokazuje nam jak silna powinna być nasza
wiara. Życie dane nam jest tylko raz więc szanujmy i
je i nie odbierajmy go sobie, bo wszystko może się
zmienić. Nikt nigdy nie powinien naśmiewać się z
osób chorych czy słabszych, gdyż każdego to może
spotkać i nigdy nie wiemy czy nie będziemy to my. Do
szpitala nie przychodzimy tylko po to, aby
wyzdrowieć, ale także po to, aby umrzeć i każdy
powinien być tego świadomy. Ciocia Róża była dla
Oskara aniołem stróżem i pomagała mu zrozumieć,
że życie to najpiękniejsze co nas spotkało.
Ta książka pokazała mi, że śmierć nie jest niczym
złym, bo każdy jest po coś, każdy jest ważny, każdy
jest wyjątkowy, wszyscy jesteśmy niepowtarzalni i nic
tego nie zmieni.

Julita Kaczyńska
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KURS MINECRAFTA WEDŁUG BARTKA
SKRADANIE SIĘ
Skradanie się to bardzo użyteczna funkcja Minecrafta, która pozwala nie spaść z bloków i ukryć swoją
etykietkę. Aby włączyć skradanie się, naciśnij i przytrzymaj SHIFT.
CHÓD
Interfejs CHÓD wyświetla informacje o aktualnym stanie postaci: jej zdrowie, pozostały tlen (gdy postać jest pod
wodą), poziom głodu oraz zbroję (jeśli jest założona).
ŻYWNOŚĆ I ZDROWIE
Jeśli stracisz trochę zdrowia, ale masz przynajmniej 9 poziom głodu, zdrowie zostanie uzupełnione. Jedz, aby
uzupełnić głód. Naciśnij i przytrzymaj prawy przyciski myszy, aby zjeść artykuł spożywczy trzymany w ręku.
Musisz obserwować swój poziom głodu podczas eksploracji. Głód przedstawiony jest w interfejsie CHÓD
przypomocy głodu. Z czasem on będzie spadał. Niektóre czynności zmniejszają poziom głodu w szybszym
tempie, na przykład szybki bieg. Możesz uzupełnić poziom głodu, jedząc. Niektóre artykuły spożywcze są
bardziej odżywcze i uzupełniają więcej głodu. Gdy masz maksymalny poziom głodu, ostatni zjedzony przez
Ciebie artykuł spożywczy powoduje nasycenie, które jest ukrytą liczbą dającą Ci premię do poziomu głodu.
DOŚWIADCZENIE
Interfejs CHÓD pokazuje również pasek doświadczenia. Liczba przedstawia Twój aktualny poziom
doświadczenia, a pasek punkty doświadczenia potrzebne aż do awansu na kolejny poziom.
                                                                            Bartłomiej Dłuski

Smartfon w kieszeni nastolatków
"Nastolatkowie w coraz większym stopniu nie wyobrażają sobie życia bez komputera, smartfona,
Internetu".
Jest to dla nich zarówno głównym źródłem rozrywki, jak i formą kontaktowania się z rodziną i znajomymi. I nie
byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że wirtualny świat pochłania im coraz większą część czasu. Z
ostatnich raportów wynika, że młodzież spędza w Internecie średnio 4 godziny i 12 minut codziennie, o ponad
pół godziny więcej niż trzy lata temu. Co więcej, już co piąty badany deklaruje, że codzienna aktywność w sieci
zabiera mu minimum 6 godzin. To oznacza, że jest to minimum 42 godz. tygodniowo, 168 godz. miesięcznie i
2016 godz. rocznie. A to oznacza, że rocznie przez minimum 84 dni młodzież zatraca w Internecie, jest to
ponad dwa miesiące spędzone wyłącznie w Internecie. Przerażające! Zastanówcie się, czy nie warto spędzić
tego czasu ze znajomymi, czy rodziną w realu.
Skąd biorą się te rosnące statystyki? Wyjaśnienie jest proste - głównym powodem jest smartfon, który dziś
znajduje się w kieszeni większości polskich nastolatków. Z jego użyciem z internetem łączy się aż 93,9 procent
ankietowanej młodzieży. A więc łatwy dostęp do sieci łapie w sieć uzależnienia.
Co możemy zrobić? Podstawą jest wyznaczenie jasnych zasad dotyczących korzystania z Internetu. W ich
egzekwowaniu pomocna może być specjalna aplikacja zainstalowana na smartfonie, która pozwala m.in.
określić jak długo i w jaki sposób osoba korzysta z Internetu. zadbać o to, by odpowiednio zorganizować
swojemu dziecku czas po lekcjach. Dodatkowe zajęcia sportowe, nowe hobby, a nawet chwila zwykłej rozmowy
– wszystko to może zastąpić kolejne popołudnie spędzone na przeglądaniu Facebooka.
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BO ŚMIECH TO ZDROWIE!

.

.

***
- Kto to jest prawdziwy narciarz?

- Człowiek, którego stać na
luksus połamania nóg w bardzo
znanej miejscowości górskiej,

przy pomocy bajecznie drogiego
sprzętu.

***
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...

UŚMIECHNIJ
SIĘ!!!

IZABELA

CIBOROWSKA ;-)

***
W zimowy wieczór gajowy

złapał w lesie złodzieja, który
kradł ścięte drzewo.

- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko

zbieram paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu,

że króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść,

to napalę nim w piecu...

***
Kolega pyta kolegę:

- Czy w tym roku kupiłeś
coś pod choinkę?

- Owszem, udało mi się
kupić stojak.

***
- Wojtek, wiesz że

Eskimosy mają ponad sto
słów na określenie śniegu?

- Eee..., ja to mam nawet
więcej, 

 gdy rano, spiesząc się do
pracy odśnieżam

samochód.

***
Jasio pisze list do
świętego Mikołaja:

"Chciałbym narty, łyżwy,
sanki i grypę na
zakończenie ferii
świątecznych".

.

.
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	NIHIL NOVI


	NASZ PATRON
	ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
	Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej), Biały Dom czy też Sejm RP. Mimo wielu zabiegów nie udało Mu się odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego. Jan Paweł II najwięcej razy odwiedził Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy) oraz (9 razy) spotkał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży. Podróże apostolskie do Polski:
	I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987) IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991) V pielgrzymka (22 maja 1995) VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997) VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999) VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)
	CO W SZKOLE PISZCZY?
	Opiekunowie: p. Wiesława Sakowicz, p. Irena Janczewska, p. Anna Zaborowska. Opiekunowie i uczniowie składają serdeczne podziękowania rodzicom za wsparcie i pomoc  w organizacji .

	Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"
	SUKCESY
	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy pożarom.

	Szymon Przeździecki, przedszkole - wyróżnienie w eliminacjach gminnych i powiatowych Emilia Jankowska, kl. VI -  I miejsce w eliminacjach gminnych, II miejsce w eliminacjach powiatowych Nauczyciele:  p. Małgorzata Gołaszewska - Zaręba, p. Katarzyna Cybulska.
	Gminny Plastyczny Konkurs Bożonarodzeniowy  "Malowana Kolęda".
	Izabela Dmochowska, przedszkole - wyróżnienie Alicja Godlewska, przedszkole - wyróżnienie Jakub Wołosiewicz, kl. IV - wyróżnienie Natalia Jankowska, kl. VI - wyróżnienie Nauczyciele:  p. Małgorzata Gołaszewska - Zaręba, p. Katarzyna Cybulska, p. Anna Zaborowska
	WYDARZENIA I SUKCESY SPORTOWE
	Ostatnio odbyły się: -Powiatowe Rozgrywki w Badmintona i tenisa stołowego chłopców, w badmintonie mamy I i II m-ce, a w tenisie stołowym VI m. -powiatowe igrzyska w unihokeja, w których chłopcy zajęli I i V m. -zawody piłkę nożną chłopców w których zajęliśmy IV m. -powiatowe igrzyska w unihokeja i piłkę nożną dziewcząt, w których mamy III m.
	- powiatowe rozgrywki dziewcząt w badmintona - III miejsce, zawodniczki: Kaczyńska Zuzanna Oliwia Kaczyńska Ewa Michalak Aleksandra Gosk

	SPORT
	Opiekunowie: p. Edyta Dołkowska,  p. Robert Krakówko


	SU Działa!
	Przez ostatnie miesiące działo się bardzo dużo. Za nami dyskoteki, kawiarenki oraz sklepiki szkolne. Nie obyło się również bez licznych akcji charytatywnych. Odbył się m.in. X Turniej Charytatywny na rzecz dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, Kwesta- Bożonarodzeniowy Dar Serca i Loteria Fantowa. W trakcie realizacji jest również Karta Na Wagę Życia na rzecz Fundacji ,,Pomóż im”, z której fundusze zostaną przekazane dzieciom niepełnosprawnym i chorym onkologicznie. Nasz samorząd włożył również dużo pracy w dekorację szkoły, sal i korytarzy. Przed nami jeszcze wiele zadań i obowiązków do wykonania. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą nam wiele radości i zaowocują jeszcze większą chęcią pomagania!!!
	Przychodzimy po KOLĘDZIE!
	„A witajcie dobrzy ludzie, Otwierajcie ścieżaj drzwi! Przynosimy wieść o cudzie, Co po całej ziemi grzmi. Dawny zwyczaj bywa wszędzie, Przychodzimy po KOLĘDZIE!”
	Tymi słowami kolędnicy z naszej Szkoły witali domowników. Przemierzając ulice nawiedzaliśmy domy, których to drzwi chętnie nam otwierano. Z kolędą na ustach i przy akompaniamencie akordeonu i saksofonu nieśliśmy dobrą nowinę. Nowinę o narodzeniu Jezusa. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Iwony Sienickiej – polonistki i opiekunki koła teatralnego TEATRoMAGIA” w ramach projektu „EDUkompas”.   Grupa kolędników liczyła 20 osób, zadbaliśmy o każdy szczegół. Były anioły i pastuszkowie, śmierć i diabeł oraz trzej królowie. Każdy wygłosił krótkie słowo, nie zabrakło także życzeń skierowanych do dzieci, gospodarzy i ich żon.   Dziękujemy pani dyrektor Bogusławie Kossakowskiej za wsparcie naszej inicjatywy, księdzu proboszczowi Antoniemu Loro za ogłoszenie kolędowania, mieszkańcom wsi Rosochate Kościelne za życzliwe przyjęcie, a państwu Jolancie, Bogusławowi i Teodozji Dąbrowskim  za przygotowanie obiadokolacji strudzonym kolędnikom. Z całego serca dziękujemy!
	Marzenia
	pod choinką.

	Święta to czas, kiedy najmłodsi wyglądają Św. Mikołaja. Zapytaliśmy dzieci, jakie są ich wymarzone prezenty pod choinkę. Na u dziewczynek pierwszym miejscu królują lalki i akcesoria, natomiast u chłopców rządzą klocki i pojazdy. Inne dzieci  chciałyby dostać pod choinkę sprzęt elektroniczny albo zwierzątko. Na ostatnim miejscu znajdują się: sprzęt sportowy i ubrania. Mimo wszystko dzieci cieszą się nawet z najmniejszych drobiazgów, bo mają świadomość, że Mikołaj docenił ich starania w byciu grzecznym i pamiętał o nich jak o wszystkich nas.
	6.12.2019r. klasy 7 i 8 pojechały na mikołajkową wycieczkę do Warszawy. W programie było wiele ciekawych atrakcji. Uczniowie mogli lepiej poznać naszą historię i zarówno odpocząć od szkolnych obowiązków.
	Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki wcześnie rano pod naszą szkołą. Gdy wszyscy wsiedli do autobusu, w świetnych humorach rozpoczęliśmy podróż do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki był park trampolin ,,AIRO”. Podczas pobytu tam, uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach i rywalizowali ze sobą w wielu dziedzinach sportowych.
	6.12.2019r. klasy 7 i 8 pojechały na mikołajkową wycieczkę do Warszawy. W programie było wiele ciekawych atrakcji. Uczniowie mogli lepiej poznać naszą historię i zarówno odpocząć od szkolnych obowiązków. Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki wcześnie rano pod naszą szkołą.
	Julita Kaczyńska Kinga Żebrowska


	MIKOŁAJKI W III KLASIE
	JASEŁKA "TAJEMNICA NOCY BETLEJEMSKIEJ" W WYKONANIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  PODCZAS PRZEGLĄDU KOLĘD I ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH.
	W gronie rodzinnym, śpiewamy kolędy.
	Wywiad z przewodniczącym Rady Rodziców -Panem Michałem Kaczyńskim
	W okresie świątecznym nasze dziennikarki Maja i Patrycja złożyły wizytę panu Michałowi Kaczyńskiemu - przewodniczącemu Rady Rodziców. Byliśmy ciekawi co pan Michał sądzi o tradycjach świątecznych i jakie ma wspomnienia z dzieciństwa odnośnie świąt.

	Moje zdrowie, mój wybór

	ZIMĄ PO ZDROWIE!
	Okres zimowy niestety nie sprzyja aktywności fizycznej. Przejmujące zimno, wiatr, mróz, deszcz czy śnieg zachęcają raczej do spędzania wolnych chwil pod kocem z kubkiem herbaty i ulubioną książką, czy po prostu przed komputerem. Dieta jest również bardziej uboga w składniki odżywcze z powodu braku świeżych produktów. Przychodzi chęć na ciężkie i rozgrzewające dania. Mimo wszystko dbanie o zdrowie i formę w okresie zimowym jest możliwe, a nawet zalecane. Zatem jak dbać o zdrowie zimą? Jak utrzymać kondycję, by przywitać wiosnę lekko, ochoczo i radośnie?
	Zasady zdrowego stylu życia:
	Dlaczego warto prowadzić zdrowy styl życia?:

	1. Ubieraj się ciepło.
	2. Rozgrzej się, gdy masz zimne stopy lub dłonie.
	3. Naturalnie wzmacniaj odporność.
	4. Doleczaj infekcje!
	5. Nie daj się zimowej chandrze!        Red.

	STREFA JUNIORA
	ZAGADKI:
	KRZYŻÓWKA ZIMOWA
	Co o Tobie mówi Twoje imię?
	Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie imion? Nasz imiennik pomoże Ci poznać ukryte znaczenie imion.

	Patrycja
	Patrycja jest zaborczą ekstrawertyczką. Robi wszystko, by ją zauważono. Potrzebuje publiczności. Jest śmiała, żywiołowa i z uporem maniaka broni swoich racji. Ten upór często staje się źródłem konfliktów i niepowodzeń. Mimo to Patrycja nie ulega wpływom i umie wybrnąć z każdej sytuacji. Zadziwiająca pamięć pomaga jej w przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia. Ubierać lubi się w kolorowe i oryginalne kreacje, pod którymi skrywa swą prawdziwą osobowość. Patrycja wiele czasu poświęca sprawom społecznym oraz patriotycznym. Jest bardzo konsekwentna i konserwatywna. Kiedy komuś zaufa – staje się lojalną i oddaną przyjaciółką. Jako prawdziwa patriotka, dba o dom rodzinny i kocha bliskich.
	4 powody, dla których w ferie warto zostać na Podlasiu
	Dawid to bardzo aktywny i ruchliwy mężczyzna. Potrzebuje uczestniczyć w życiu świata – koniecznie do wszystkiego musi się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czuje się niepotrzebny, a więc nieszczęśliwy. Osądza jednak według swojej miary i własnego punktu widzenia. Poświęca uwagę tylko tym zajęciom, które dają mu satysfakcję i przyjemność. Jego słabym punktem jest duma – nieustannie chce imponować i zdobywać aprobatę otoczenia. Dawid jest nadto pomysłowy, ambitny i konsekwentny. Posiada zdolności organizatorskie oraz zmysł dyplomaty i spryt handlowca. Nigdy nie odkłada pracy na później. Nie boi się samotności.
	JULIA KULESZA



	MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE
	Na tej stronie opiszemy biografie artystów, najciekawsze (dla młodzieży ;-)) wydarzenia muzyczne itp.

	Musical News
	W ostatnim czasie w telewizji polskiej wyemitowano pierwsza edycję programu "The Voice Senior",  którego jedynie pierwszy odcinek obejrzało ponad 4 miliony Polaków. 1 Stycznia 2020 rozpoczęła się nowa edycja kultowego programu "The Voice Kids", z którego pochodzą Roksana Węgiel, Viki Gabor lub Anita Dąbrowska. Według widzów Jurorzy w programie "The Voice Kids" są idealnie dobrani do dzieci, ponieważ Cleo i Dawid Kwiatkowski sami zachowują się jak dzieci, a jedynie Tomson & Baron zachowują powagę sytuacji.

	Biografie:
	Fryderyk Chopin - urodzony 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej Woli. Według legendy, Fryderyk urodził się wtedy, gdy jego ojciec grał na skrzypcach, i w ten sposób ludzie tłumaczą jego zamiłowanie do muzyki. Około pół roku później Fryderyk z rodziną przeprowadzili się do Warszawy. Wynajmowali oni służbowe mieszkanie w Pałacu Saskim. W tym samym miejscu mieściło się liceum, w którym podobno uczył się francuskiego. Gdy miał 4-5 lat, zaczął uczyć się gry na fortepianie. Był on już przed 7 rokiem życia autorem pojedynczych polonezów. Jego pierwszy większy utwór pojawił się w gazecie. Polonez w tonacji G-Moll zrobił sensację. Później wydał jeszcze wiele mazurków i polonezów. Zmarł w roku 1849 na padaczkę. Zabłysnął on jako jeden z najpopularniejszych Polskich Kompozytorów i Pianistów.

	Czego słucha Młodzież?
	W Polskich szkołach często śpiewana była Piosenka "Super hero" w wykonaniu Polskiej 12- letniej Wokalistki Viki Gabor. Żeńska część szkoły śpiewa bardzo często Disco Marka, Czyli Youtubera Lorda Kruszwila, który zaczął śpiewać piosenki typu Disco. Duża część uczniów śpiewa Hity polskiego Rapu, czyli muzyki młodzieżowej. Takie Hity jak "Patointeligencja" Maty niektórym z nas nie może wyjść z głowy, ale to nie jest jedyny raper ulubiony wśród młodzieży szkolnej. Młodzież śpiewa także takich raperów jak Quebonafide, Taco Hemingway czy Bedoes.

	RECENZJA KSIĄŻKI
	"Są książki, które zmieniają sposób patrzenia na świat, po ich przeczytaniu chce się umrzeć albo żyć inaczej."

	„Oskar i Pani Róża”
	,,Oskar i pani róża’’
	Rubén David González Gallego
	Książka pt. „Oskar i Pani Róża” opowiada o chłopcu, który cierpi na nieuleczalną chorobę, jaką jest nowotwór. Oskar mimo swojego młodego wieku pokazał, że nie warto się zamartwiać i można to zmienić. Gdy jego rodzice dowiedzieli się, że zostało mu 12 dni życia nie byli w stanie nawet z nim rozmawiać, zamknęli się w sobie. To dzięki cioci Róży zrozumiał wiele rzeczy, zaczął wierzyć w Boga. To właśnie ona nauczyła chłopca wartości życia mimo tego, że przeżył je krótko ale jak najlepiej potrafił. Zachwyciło mnie to jak Oskar przeżywał każdy z tych dwunastu dni jako 10 lat swojego życia. Chłopiec mimo wielu upadków nie poddawał się, walczył. Ta książka jak również Oskara, ale także mnie nauczyła niektórych wartości życia, których wcześniej nie dostrzegałam. To dzięki cioci Róży zrozumieliśmy, co oznacza prawdziwa miłość. Bardzo podobała mi się postawa chłopca. Serdecznie polecam tę książkę!
	Angelika Kaczyńska
	Julita Kaczyńska
	KURS MINECRAFTA WEDŁUG BARTKA
	Smartfon w kieszeni nastolatków
	BO ŚMIECH TO ZDROWIE!
	*** - Kto to jest prawdziwy narciarz? - Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.
	*** 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...

	*** Kolega pyta kolegę: - Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? - Owszem, udało mi się kupić stojak.
	***
	W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który kradł ścięte drzewo. - Co, kradniemy drzewo? - Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików! - Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno? - Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu...

	*** - Wojtek, wiesz że Eskimosy mają ponad sto słów na określenie śniegu? - Eee..., ja to mam nawet więcej,   gdy rano, spiesząc się do pracy odśnieżam samochód.
	*** Jasio pisze list do świętego Mikołaja: "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".
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