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Nadszedł grudzień, a wraz z nim upragniony śnieg i święta. Z
niecierpliwością wyczekiwaliśmy 6. grudnia, a już niebawem siądziemy z
rodziną przy stole wigilijnym. 

Zbliżają się święta, więc czas zaopatrzyć się w prezenty dla rodziny i znajomych. Wielu
z nas ma niemałe problemy ze znalezieniem czegoś odpowiedniego dla naszych
bliskich. Jak więc znaleźć "to coś"? Wiadomo, że najcenniejsze jest to, co damy od
serca, więc coś spersonalizowanego, np. prezent z imieniem, zdjęciem, albo specjalną
dedykacją. Równie cenione są podarunki, które wykonamy samodzielnie, co to może
być? 
Pomysłów jest wiele. Oczywiście większość z nich dostaniemy po prostu w sklepach.
My jednak postawiliśmy na święta kreatywne i pełne fantazji, zapraszamy do
przeczytania listy własnoręcznie robionych świątecznych prezentów. 
BIŻUTERIA
Powszechnie znanym prezentem, dedykowanym zazwyczaj paniom, jest oczywiście
biżuteria. Sam pomysł dosyć banalny, ale co, jeśli wykonamy ją ze sznurka, zamka lub
metalowych elementów? Zawsze można pofantazjować, a w razie braku inspiracji
przeszukać portale internetowe z tzw. DIY (ang. do it yourself), czyli "zrób to sam".
CIEPŁE KOMINY, SZALIKI I RĘKAWICZKI
Druty w dłoń i do dzieła! To nie takie trudne. A jeśli nie potrafisz dziergać, zapytaj mamę,
albo babcię lub poszukaj tutorialu na youtube. Z pewnością coś znajdziesz i krok po
kroku stworzysz ciepłe gadżety na zimę. 
RODZINNE ZDJĘCIE W ŚWIĄTECZNEJ RAMCE
Nieraz podczas oglądania amerykańskich filmów z zazdrością patrzymy na świąteczne
gadżety, które nadają świątecznego klimatu. Łatwo je dostać w internecie i sklepach
stacjonarnych, ale każde zakupy wiążą się z dość sporym kosztem. Dlatego warto
pofantazjować i zrobić coś z niczego. Wykorzystaj szyszki z przydomowego drzewa,
orzechy, przyprawy (goździki, anyż) i stwórz ciekawą ramkę. Możesz użyć tektury,
gazet i zgodnie z trendem przetworzyć je, nie wydając pieniędzy na drogie prezenty. A do
ramki? Rodzinne zdjęcie lub kolaż. Z pewnością zostanie doceniony przez krewnych. 
FOTOALBUM ALBO KSIĄŻKA RODZINNA
Co jest najważniejsze w święta? Oczywiście rodzina! A więc do dzieła - stwórz własną
książkę, zaprojektuj okładkę, ozdób papier i powklejaj zdjęcia albo stwórz książkę z
drzewem genealogicznym całej rodziny. Ale! Nie zapomnij o zostawieniu wolnego
miejsca dla przyszłych pokoleń! A jeśli twierdzisz, że brakuje ci zdolności, odwiedź
portale internetowe, zaprojektuj i zamów książkę, zamieszczając fotografie rodzinne. 
PORTRET LUB KARYKATURA
Do prezentów warto podejść humorystycznie. Nawet jeśli brakuje nam zdolności
artystycznych, możemy improwizować. Nie namalujesz portretu? Zrób karykaturę.
Wzbogać pracę o zabawny opis i wszystko gotowe.
ŚWIĄTECZNA DEKORACJA
Najłatwiejszym prezentem będzie zrobienie jakiegoś ozdobnego drobiazgu : bombki,
świecy, stroika albo gadżetu: broszki, zawieszki czy breloka. Wystarczy poszukać w
sieci. Potrzebna jest tylko wyobraźnia i kilka nieużytecznych starych przedmiotów
Natalia Hedesz
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Każdy kraj ma inne zwyczaje obchodzenia świąt Bożego
Narodzenia.W Wielkiej Brytanii główna uroczystość
przypada na 25 grudnia, lecz atmosferę nadchodzących
świąt odczuwa się dużo wcześniej: dekorowane są ulice,
domy, sklepy. Rozpoczyna się okres świątecznych
zakupów i prezentów.  Tradycyjnym daniem podczas
świątecznego obiadu jest pieczony indyk lub gęś z
warzywami. Brytyjczycy nie mogą obejść się bez
świątecznego puddingu. 
Do świątecznych angielskich tradycji należy zwyczaj
zawieszania jemioły, pod którą można pocałować wybraną
osobę. Patrycja Sitar

zszywka.pl



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 14 12/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLLider

SPORTY ZIMOWE? CZEMU NIE!

http://www.tapeteos.pl/details.php?image_id=28643

http://sport.dlastudenta.pl/artykul/Loitzl_najlepszy,44840.html

Wintersport, vintersport, talviurheilu, zimní sporty, zimniye vidy sporta – tak
mówi grono naszych sąsiadów, którzy osiągają naprawdę dobre wyniki w
sportach zimowych. My nazywamy to sportami zimowymi i całkiem nieźle
nam – Polakom w tej dyscyplinie idzie. Zdobywamy od dawna upragnione
medale, wygrywamy konkursy Pucharu Świata.
Nasi zawodnicy głównie biegają, strzelają, jeżdżą i co w tym roku wyjątkowo
nas cieszy – skaczą. Wszystko robią z wielkim zaangażowniem. Treningi,
odpoczynek, starty w konkursach – do wszystkiego muszą się przyłożyć.
Niedawno mieliśmy lidera w klasyfikacji Pucharu Świata w skokach
narciarskich. Było to wielkie zaskoczenie i niespodzianka, że tak młody i
niedoświadczony skoczek zdobył żółtą koszulkę, ale Krzysztof Biegun
pokazał, że nawet on może już zajmować wysokie miejsca w tych
zawodach. Eksperci mówią, że Polska staje się potęgą w skokach i oby
mieli rację, że niedługo w tabeli będzie dużo biało-czerwonych flag głównie w
pierwszej, ale i w drugiej dziesiątce.
Kolejne dyscypliny to biegi oraz biathlon. W pierwszej z nich, chyba każdy
zna przynajmniej jedną Polską zawodniczkę – Justynę Kowalczyk.
Wszyscy wiedzą, że zwycięża, że wygrywa Puchar Świata, co jej dolega,
jak się czuje i wiele innych. Lecz nikt nic nie słyszy o następcach mistrzyni –
więc jak w skokach program „Szukamy następców mistrza“ zdał egzamin?
Może i w tej dziedzinie warto by spróbować z tego typu programem? O
biathlonistkach też wiele się teraz mówi. Już zdarza się, że zajmują wysokie
miejsca, więc niech wytrwały trening przyniesie nam zaskoczenie na
olimpiadzie i podium chociaż jednej z Polek.
Ostatnia z  dyscyplin, o której naprawdę wiele się teraz mówi, a Polacy po
raz pierwszy wywalczyli w niej drużynowy awans na olimpiadę, to tak zwane
łyżwiarstwo szybkie – potocznie panczeny. Słownik tak definiuje tę
dyscyplinę sportu:

panczeny - łyżwy wyścigowe o długich i cienkich ostrzach, używane przez
sportowców uprawiających łyżwiarstwo szybkie. Właśnie panczeniści jeżdżą
na czas na okrągłym torze na panczenach. Dystanse wahają się pomiędzy
300, a 10000 metrów, występują różne kombinacje. W tej konkurencji bardzo
dużą rolę odgrywa nowoczesny sprzęt, który musi cechować się bardzo
dobrą aerodynamiką.
Wszystkim naszym zawodnikom życzymy sukcesów i wszystkiego
najlepszego w nadchodzącym roku.
Mateusz Dubiel

Justyna Kowalczyk wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną w
Lillehammer. Polka zdecydowanie pokonała liderkę Pucharu Świata Marit
Bjoergen i Therese Johaug. Pierwsza straciła do biegaczki z Kasiny Wielkiej
25.8 s, druga aż 39 s. W sobotę na drugim miejscu znalazła się Szwedka
Charlotte Kalla.To dziesiąty triumf Kowalczyk w biegu na 10 km "klasykiem",
co jest najlepszym osiągnięciem w historii. Poza tym "polska królowa nart"
odniosła pierwsze zwycięstwo w Norwegii w biegu na dystansach. Po
sobotniej rywalizacji Kowalczyk awansowała na trzecie miejsce w
klasyfikacji generalnej.Na niedzielę zaplanowano rywalizację sztafet. Będą to
jedyne tego typu zawody przed zbliżającymi się igrzyskami w Soczi.
Kowalczyk nie weźmie w nich udziału.
Maciej Maląg

tapeteos.pl
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Dziennikarki naszej gazetki Monika Typrowicz i
Kinga Jucha przeprowadziły wywiad z Mariuszem
Sikorskim (Kosperem). Jest to polski youtuber
(Prince Kosper), który kręci vlogi, prowadzi
instagram, twetter’a a także odpowiada swoim
fanom na ask'u. Zapraszamy do przeczytania
wywiadu.

Monika i Kinga: Witamy. Jesteśmy dziennikarkami  gazetki szkolnej . Czy byłbyś w stanie
odpowiedzieć nam na kilka pytań ?
Kosper: Spoko, wal xD Pod warunkiem, że zobaczę później tę gazetkę.
M i K: Dlaczego zacząłeś nagrywać vlogi ?
K: Ponieważ chciałem publicznie pokazać, kim jestem.
M i K: Co Cię zainspirowało do kręcenia ich ? 
K: Nie miałem inspiracji. Po prostu wiedziałem, że muszę kupić kamerę i nagrywać te materiały .
M i K: Jak długo już blogujesz?
K:  Jestem vlogerem od stycznia. Poprzednio nagrywałem materiały z gier.
M i K: Czy lubisz to robić ?
K:  Jeżeli nie kochałbym tego, to teraz byście  mnie nie znały :)
M i K: Czy rodzice / znajomi wspierają Cię w tym, co robisz ?
K: Nie. Muszę radzić sobie sam. 
M i  K: Czy miałeś duże problemy w wybiciu się na youtube ?
K: Nie miałem dużych problemów. Już na pierwszym materiale dostałem 30 łapek. Teraz to dla mnie
mało lecz wtedy byłem w szoku :)
M i K: Czy zgadzasz się na udostępnienie tego wywiadu w szkolnej gazetce " Lider " ?  
K:  Zgadzam się :) 
M i K: Bardzo dziękujemy za wywiad , życzymy  spełnienia  marzeń i samych sukcesów .:) 

KOSPER

KOSPER

Niedawno rozpoczęliśmy sezon zimowy, co
oznacza, że temperatura będzie coraz bardziej
spadać i na dworze będzie już naprawdę zimno.
Podczas przejścia z sezonu letniego na zimowy
będziemy musieli odświeżyć szafy i wyposażyć
je w ubrania adekwatne do warunków
atmosferycznych. Miejsce, które latem zajmowały
t-shirty wypełnią  swetry, golfy czy bluzy.
Koniecznie musimy zaopatrzyć się w grube
skarpety, rękawiczki, czapki i szaliki! W tej kwestii
nie ma ograniczeń. 
Co modnego w tym sezonie? Jak wiemy,
królować będzie ,,choinkowa zieleń”. Na ulicach
również będzie można zobaczyć wszelkiego
rodzaju motywy świąteczne, skandynawskie
renifery i motywy śnieżne. Jeżeli chodzi o kurtki i
płaszcze, wybierajmy te w dość stonowanych
kolorach : brązach lub szarościach. Wszelkie
tenisówki ustąpią miejsca butom zimowym.
Ewcia

artattack.com.pl

artattack.com.pl

Mania Liderowania
  Od jakiegoś czasu, my dziennikarze, nie tylko
prasowi, ale także telewizyjni, mamy wielką manię
na liderowanie. Rozpoczynając oczywiście od
naszej gazetki Lider, co jakiś czas słyszymy o
różnych liderach. I tak na przykład: Krzysztof
Biegun był liderem w Pucharze Świata w
skokach, Justyna Kowalczyk w biegach, a Robert
Kubica, lider klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw
Świata WRC2 został zwycięzcą plebiscytu na
motoryzacyjną osobowość roku. Wyprzedził
między innymi  lidera i zwycięzcę w klasyfikacji
Formuły 1 Sebastiana Vettela i mistrza świata w
klasie WRC Sébastiana Ogiera. Tak więc po
małyszomanii, mamy manię liderowania.   
Możecie być pewni, drodzy czytelnicy, że jeśli w
piłce nożnej będziemy mieli jakieś znaczące
osiągnięcie i będziemy w czymś pozytywnym
liderować, na pewno napiszemy o tym w Liderze.

zszywka.pl
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LOSOWANIE  FAZY 
GRUPOWEJ

W dniach 12.06-13.07.2014 rozgrywane będą XX Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej. Organizatorem tej imprezy będzie Brazylia. Mecze będą rozgrywane
przez 32 drużyny w 12 miastach, a są nimi Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Brasilia, Natal, Fortaleza, Manaus, Salvador, Recife, Cuiaba, Porto Alegre,
Kurytyba i Belo Horizonte. Z tego powodu 6 grudnia 2013 roku rozlosowano
grupy mundialu. 32 uczestników MŚ zostało przed losowaniem podzielonych
na cztery koszyki. Wylosowano następujące grupy:

A: Brazylia, Chorwacja, Meksyk, Kamerun
B: Hiszpania, Holandia, Chile, Australia
C: Kolumbia, Grecja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Japonia
D: Urugwaj, Kostaryka, Anglia, Włochy
E: Szwajcaria, Ekwador, Francja, Honduras
F: Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Iran, Nigeria
G: Niemcy, Portugalia, Ghana, USA
H: Belgia, Algieria, Rosja, Korea Południowa

4 grudnia zaprezentowana została oficjalna piłka Mistrzostw Świata,
zaprojektowana przez Adidasa, Brazuca, na konferencji prasowej w
Salvador. 
Tomasz Szmyd

CZAS OCZEKIWANIA
Chociaż w kalendarzu króluje jeszcze jesień, w większości polskich
regionów za oknem rozciąga się już tylko biały krajobraz. Śnieg, wiatr, noc
od szesnastej, ciepełko w domu. Wszystko sprzyja zamyśleniu, leżeniu
przed telewizorem oraz typowemu nicnierobieniu. Jednak i w takim okresie
trzeba zachować letnią energię do pracy, nauki i nie tylko. W tym
adwentowym czasie wielu ludzi myśli o świątecznych zakupach, sprzątaniu i
o samym Bożym Narodzeniu. Dzieci wychodzą z założenia, że jak zwykle
co roku dostaną prezenty pod choinkę. Dorośli natomiast wiedzą, jak bardzo
dzieciom na tym zależy, więc prawie za wszelką cenę kupują byle
najmniejszą rzecz, żeby tylko uszczęśliwić dzieci.    Podsumowując,
grudzień to czas zamyślenia, śniegu, ale przede wszystkim czas
oczekiwania na Boże Narodzenie. Nie tylko na prezenty i spotkania z
rodziną, ale także jak co roku na samo Boże Narodzenie.

  PS: Pierniczki pieczcie już na początku grudnia, to do Świąt zdążą
zmięknąć ;) 
Mateusz Dubiel

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI !
Dziś nasi redaktorzy otrzymali legitymacje dziennikarzy juniormedia.pl.
Jednocześnie stali się prawdziwymi dziennikarzami, co jest dla wszystkich
bardzo ważne. 

Gratulujemy wszystkim dziennikarzom, redaktorom, grafikom, fotografom i
redaktorom naczelnym gazetek szkolnych uzyskania tytułu pełnoprawnych
specjalistów. Życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów zawodowych.

http://www.sw-anna.pl

STOPKA REDAKCYJNA
Korekta : Pani Katarzyna Nowak
Redaktor naczelny: Natalia Hedesz
Grafik: Tomasz Szmyd
Dziennikarze: Daniel Błaszczak, Ewelina Wąchała, Natalia Kowalska, Kinga
Solecka, Monika Typrowicz, Kacper Pachana, Michał Krygowski, Mateusz
Dubiel, Patrycja Sitar, Maciej Maląg, Izabela Cygan, Kinga Jucha, Angelika
Blicharczyk, Weronika Wajda
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