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Przygotowali: M. Miszczak, M. Krul

Jasełka 2014
W grudniu w naszej szkole odbyły się Jasełka. Wszystkie klasy
zostały zaproszone na salę gimnastyczną gdzie miało miejsce

główne wydarzenie. Uczniowie i nauczyciele postarali się, aby cała
scenografia wyglądała bardzo ładnie i efektownie. Jasełka

przygotowane były głównie przez uczniów klasy II B gimnazjum,
lecz duży udział miały również dzieci z oddziału przedszkolnego 
i uczestnicy chóru. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy

uczniowie oraz grono pedagogiczne. Uważamy, że przedstawienie
było wykonane na bardzo wysokim poziomie, a nasi koledzy 
i koleżanki, którzy występowali - poradzili sobie doskonale.

JASEŁKA JASEŁKAM. MISZCZAK, M. KRUL M.MISZCZAK, M. KRUL
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Byłam ciekawa jak spędziliście
święta. Aby się o tym przekonać,
przeprowadziłam ankietę wśród

uczniów naszej szkoły:

Gdzie
spędziłaś/eś

Święta Bożego
Narodzenia?

                  A oto wyniki:
          1. W domu z rodziną.

2. Z rodziną poza domem.
3. Wyjazd(w góry, za granicę.)

4. Nie obchodzę Świąt!
5.Sam/sama

Przyg. E. Staszek
ANKIETA

MIKOŁAJ

MAŁE PLOTKI O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU 
W naszej kulturze Święty Mikołaj to doskonale

wszystkim znana postać  staruszka, w okularach,       
z długą siwą brodą, w czerwonym stroju, z workiem

prezentów.  Jednak jego kult wiąże się z historią
biskupa Miry.

   Święty Mikołaj:
1. Sinterklaas

2. Weihnachtsmann
3. Babbo Natale

4. Pere Noel

Przeprowadziliśmy śledztwo i zebraliśmy następujące informacje...
Imię: Nicolas F. Christmas ( Święty Mikołaj )
Adres zamieszkania: Gwiazdkowy domek, ul. Bałwana Śnieżnego, Laponia, Biegun Północny
Telefon domowy: zastrzeżony
Adres pracy: Santacrop, Biegun Północny
Telefon do pracy: 00 01 2412 000
Email: że co ?? 
Znak zodiaku: Rak (25 czerwca)
Grupa krwi: Ho +
Alergie: Zielone warzywa
Ulubiony kolor: czerwony
Rozmiar odzieży: spory
Numer buta: wygodny
Ulubione jedzenie: ciasteczka, babeczki, sernik, strucla z bakaliami, strudel, szarlotka, czekolada, cukierki, 
Hobby: futbol i bejsbol (zawsze jako kibic), podróże, wakacje, rozdawanie prezentów i jedzenie.

PRZYG. : PATRYCJA I MATEUSZ

EWELINA STASZEK

P.P M.M
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MIKOŁAJ W SAMOLOCIE

Tradycja świętego Mikołaja w Polsce i na
świecie
Polska

W całej Polsce utarło się, że to w nocy z 5 na 6 grudnia
Mikołaj odwiedza najmłodszych.  Według ludowych

tradycji święty Mikołaj jest patronem pasterzy i bydła,
które chroni przed wilkami. Dlatego właśnie 6 grudnia

pasterze składali mu specjalne ofiary w postaci
wieńców z lnu i konopi, kładąc na nich jaja kurze i

gęsie. Zwyczaj odwiedzania domów przez Mikołaja był
znany w niektórych regionach Polski już w XIX wieku.
Święty odwiedzał domy razem z aniołkiem i rogatym

diabłem, przepytywał dzieci z pacierza i pytał rodziców
o ich zachowanie. Grzecznym wręczał łakocie, tym

złym dawał rózgi.

Ameryka Biskupa z Miry zazwyczaj przedstawiano w stroju biskupim, z workiem prezentów dla grzecznych
dzieci w jednej ręce oraz rózgami dla niegrzecznych w drugiej. Obecnie Mikołaj to starszy, grubszy mężczyzna
ubrany w czerwony kostium i z charakterystyczną czerwoną czapką z białym pomponem.
Dzięki Amerykanom taki wizerunek świętego z workiem prezentów funkcjonuje niemal na całym świecie. Jednak
w wielu krajach krzewione są własne tradycje rozdawania prezentów dzieciom.
Holandia Odpowiednikiem naszego mikołaja w Holandii jest Sinterklaas – w ostatnią sobotę listopada przybywa
on do kraju statkiem i następnie na białym koniu przemierza ulice, nie zapominając odwiedzić nawet parę
książęcą. Wszyscy muszą odpowiedzieć na pytanie czy byli grzeczni przez ostatni rok? Jeśli tak, w kilka dni
później, czyli 5 grudnia mogą szukać prezentów, które zostaną schowane w najdziwniejszych miejscach.
Włochy We Włoszech istnieje zwyczaj przynoszenia prezentów przez złośliwą czarownicę, która nazywana jest
La Befana. Lata na miotle, ma odrażający wygląd i przynosi dzieciom prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia, czyli w
święto Trzech Króli. Niegrzeczne dzieci boją się tego dnia, bo Befana może zostawić im w skarpecie czosnek,
cebule albo popiół zamiast upragnionych prezentów. Grzeczne dzieci zanim pójdą spać kładą na stole owoce
cytrusowe oraz nalewają kieliszek wina, aby mieć względy u Befany.
Hiszpania Dzieci w tym kraju również otrzymują prezenty w dnu 6 stycznia. Przynoszą im je Trzej Królowie
zwani Los Reyes Magos. Mają na imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Przed snem każde dziecko wykłada na
parapet marchewkę dla wielbłądów, którymi podróżują królowie.
Rosja W Rosji dzieci odwiedza Dziadek Mróz ze swoją pomocnicą Śnieżynką, która jest jego wnuczką.
Przychodzi w dzień Nowego Roku.  Rosyjski Dziadek Mróz różni się od naszego Mikołaja tym, że np. nie
porusza się po niebie, ale po ziemi, jego szata może mieć kolor czerwony, niebieski lub srebrny, jest przepasany
sznurem a nie pasem, ma bardzo długą brodę – nierzadko aż do kolan, a do domu wchodzi zawsze przed drzwi
a nie przez komin.
Belgia Mali Belgowie mają szczęście, bo ich domy święty mikołaj odwiedza dwa razy: najpierw 4 grudnia żeby
sprawdzić jak się sprawowały, a później 6 grudnia już z prezentami. Tak jak w Polsce, niegrzecznym dzieciom
przynosi rózgi. Swoje podarunki umieszcza w specjalnych butach przygotowywanych na tę okazję. Dzieci
zostawiają marchewkę i sianko dla głodnych osiołków świętego.
Czechy i  Słowacja Mikulas spływa po złotej nitce rozciągniętej między niebem i ziemią dokładnie 6 grudnia.
Wraz z nim pojawiają się anioł i czart. W Danii Julemanden przyjeżdża saniami zaprzężonymi w renifery w
towarzystwie elfów. Dzieci zostawiają dla nich mleko i pudding. Największą radością jest fakt, że rankiem zwykle
jedzenia nie ma.                                                         PRZYG. BARTOSZ KACZOR

N.N.
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WIGILIA W KLASIE 2 A
GIMNAZJUM

WIGILIA 
W KLASIE 4 B

                                                 WIGILIE KLASOWE

Przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbyły się wigilie klasowe. Atmosfera w całej szkole była
bardzo przyjacielska i pogodna. Chciałabym się podzielić przeżyciami z naszej klasowej Wigilii. Spotkanie

przebiegło  w miłym nastroju i towarzystwie. W przygotowaniach pomogły nam dwie mamy. Gdy już wszyscy
byliśmy w klasie nadszedł czas, aby połamać się opłatkiem. Podczas życzeń kilka koleżanek popłakało się,

gdyż to już ostatnie takie spotkanie we wspólnym gronie. Wszyscy jesteśmy bardzo ze sobą zżyci
i przywiązani do siebie. Kiedy już usiedliśmy do stołu wszyscy częstowaliśmy się ciastami, babeczkami,

kanapkami i innymi potrawami. Było też dużo czasu na ostatnie zdjęcia klasowe. Wszyscy byli po Wigilii bardzo
zadowoleni i szczęśliwi.                                                                PRZYG.: ANETA WALĘDZIAK

M. MISZCZAK M. MISZCZAK

J. TOMASZEWSKI R. RYMARZ

KLASA 3 B KLASA 3 B

KLASA 2 A KLASA 4 B
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                              „Książę szuka żony”
W grudniu nasza klasa  z pomocą pani Renaty Rymarz wystawiła spektakl dla uczniów
klas szkoły podstawowej pod tytułem „Książę szuka żony” Scenariusz bardzo się nam

spodobał i zabraliśmy się do pracy. Mimo przeszkód bardzo dobrze wszystko się
udało. Było bardzo kolorowo i bajkowo. Dzieci były pod wrażeniem a można było to

poznać po tym jak się uśmiechały i tryskały radością podczas spektaklu.
Każdy z aktorów miał cudowne stroje: Była Calineczka, Król, Królowa, Książę,

Dziewczynka z zapałkami, Królewna na ziarnku grochu, Królowa śniegu, Kaj, Gerda i
wiele innych…

Na koniec wszyscy wstali i zaczęli klaskać. Klasie się na pewno zrobiło się bardzo
miło. Sukces gwarantowany był od początku. Aktorzy w zamian za oklaski obdarowali

dzieci cukierkami. Oby to nie było pierwsze i ostatnie takie piękne  
  wystąpienie NASZEJ klasy.                   II A GIM.  A.Bugaj, P.Włodarska

PRZEDSTAWIENIE PRZEDSTAWIENIE

PRZEDSTAWIENIE PRZEDSTAWIENIE

K. ŚWIERDZA K. ŚWIERDZA

K. ŚWIERDZA K. ŚWIERDZA
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Wigilia to dzień, w którym wszyscy jesteśmy szczęśliwi, to dzień, w którym staramy się zapomnieć o
codziennych problemach i cieszymy się świąteczną atmosferą. Prawie, co roku spada mnóstwo śniegu,
który przykrywa wszystkie drzewa. Kilka dni przed Wigilią ja, mój brat oraz nasz tata jedziemy kupić
choinkę.  W moim domu każda wigilia jest podobna. W domu panuje niezwykły spokój, który uwielbiam.
Wszyscy w domu czujemy magię Świąt, ale nikt nie daje się zwariować. Kuchnią oczywiście zajmuję się
nasza mama i wraz z babciami zaczynają przygotowywać świąteczne potrawy. Na naszym wigilijnym
stole zawsze znajdują się karp, ryba po grecku, śledzie w oleju i wiele innych pysznych potraw i
oczywiście wszystkie bez mięsa. Zakupy to specjalność taty, a ja z bratem ubieramy w tym czasie
choinkę, a w międzyczasie staramy się pomagać rodzicom. Przy stole wigilijnym siedzimy bardzo długo,
ale nie pyszne potrawy są najważniejsze tylko czas wspólnie spędzany razem. Rozmawiamy o tym, co
przydarzyło się nam w mijającym roku, o planach na następny rok i cieszymy się chwilą. Niestety nie
śpiewamy kolęd, bo ze śpiewem u nas krucho. Lubię tą naszą wigilię i cały rok czekam na następną.   
MICHAŁ ZWOLIŃSKI

SZKOŁA ŚWIĄTECZNIE SZKOŁA ŚWIĄTECZNIE

SZKOŁA ŚWIĄTECZNIE SZKOŁA ŚWIĄTECZNIE

RED. RED.

RED. RED.
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Z ŻYCIA WZIĘTE...

Imiona dziadków i pradziadków dawniej i dziś.
W dawnych czasach na terenie Polski były dawane imiona mające związek z np. z
pracą, rośliną, miejscem zamieszkania. Przykłady takich imion to Kowal, Jawor,

Dobromir, Dzierżykraj. W średniowieczu były popularne imiona czysto słowiańskie.
Przykładami takich imion są Mieszko, Bolesław, Wacław, Mieczysław. Po przyjęciu
chrztu w Polsce zaczęły być popularne imiona świętych. Przykłady męskich imion:

Mateusz, Paweł, Jan, Piotr. Żeńskich: Maria, Teresa, Faustyna.
W czasach oświecenia były tworzone nowe imiona od nowych świętych. Później

ludzie brali przykłady imion z literatury np. Danuta. Obecnie największą popularność
mają imiona krótkie lub zapożyczone z innych krajów przykłady: Lena, Marysia, Julia,

Zuzanna, Emilia, Maria. Męskie: Mateusz, Michał, Szymon, Kacper, Filip, Łukasz,
Marcin.

W I połowie XXw. w Polsce dominowały imiona np. żeńskie zapożyczone od męskich
typu: Stefania, Franciszka, Czesława, Mirosława lub tradycyjne np. Zofia, Irena, Hanna.

Męskie imiona popularne w tym czasie to: Antoni, Franciszek, Stanisław, Czesław,
Zenon, Ryszard, Józef, Włodzimierz, Zbigniew, Jan. W obecnych czasach niektórzy

przy wyborze imion dla swoich dzieci powracają do powyższych.
                                                                                                                                               KAMIL SKORUPA

OLA
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HOROSKOP

HOROSKOP  NA NOWY ROK 
Baran 21.03–20.04 Na początku roku Twoja kreatywność wydatnie wzrośnie. Może, więc warto zmobilizować si
ę
i precyzyjnie zaplanować swoje działania? 
Byk  21.04–21.05 Bardzo dobry okres na realizację Twoich zamierzeń. Nie bój się, że Twoi znajomi będą pukać
się w czoło, gdy zobaczą, co wyprawiasz. Miej pewność, że zwycięstwo będzie po twojej stronie. Niedowiarkom
udowodnisz, że liczy się odwaga i wiara w siebie.
Bliźnięta 22.05–22.06  Wiele spraw cię ostatnio absorbuje. Brakuje ci czasu dla rodziny, przyjaciół, a nawet na
własne przyjemności. Odbije się to na twoim samopoczuciu. Już teraz niektórzy mają pretensję o to, że ich
lekceważysz.
Rak 23.06–22.07 Raz na wozie, raz pod wozem - tak w największym skrócie można by opisać to, co Cię czeka.
Nie przejmuj się niepowodzeniami, lecz zrób wszystko, aby zamienić je w sukces. Masz duże możliwości, ale
trochę brak ci wiary 
w siebie. Czeka cię miła niespodzianka ze strony Twojej najbliższej rodziny.
Lew 23.07–23.08 Musisz się zdecydować, co chcesz osiągnąć. Łapanie kilku srok za ogon nie jest dobrym
rozwiązaniem. Twoi rodzice marzą o zbliżeniu się do twoich problemów. Daj im tę satysfakcję. Zobaczysz, że
niebawem wasze stosunki unormują się, a Ty wyjdziesz na tym najlepiej.To, co wydaje się trudne do rozwiązania
zostaw losowi.
Panna 24.08–23.09 Tak, tak - przeżywasz właśnie wielkie odrodzenie! I dlatego zachęcam do troski o
najbliższych. Bądź im, podczas nadchodzącego roku, okiem opatrzności. Pragnienie spontaniczności, bycia
sobą sprawi, że relacje z ludźmi staną się bardziej autentyczne i ciepłe.
Waga 24.09–23.10 Warto pomyśleć o urozmaiceniu życia. Zaangażuj się też bardziej w sprawy rodzinne. Być
może zapragniesz poznać dalszych krewnych. Z pewnością wyjdzie Ci to na zdrowie.
Skorpion 24.10–23.11 Nadchodzące dni będą dla Ciebie bardzo nerwowe. Twoje kłopoty z koncentracją odbiją
się na Twoich zamierzeniach i planach. Nic nie rób na siłę. Odpocznij, zapomnij o nieudanych poczynaniach, a
zaraz potem wszystko pójdzie jak najlepiej.
Strzelec 23.12–20.01 Lubisz improwizować. Teraz jednak spodziewaj się więcej szczęścia w sprawach
załatwianych zgodnie z planem. Ustalone terminy zostaną dotrzymane, obietnice spełnione
Koziorożec 23.12–20.01 Nic nie zdoła przyćmić romantycznej atmosfery i radości z powodu nowego roku,
Pali się zielone światło dla nowych projektów, a pomysłowość będzie w cenie. Nawet, jeśli przyjdzie trochę
powalczyć 
z losem, masz teraz nosa do omijania przeszkód więc działaj.
Wodnik 21.01–19.02 Możesz spotkać kogoś interesującego w nieoczekiwanych okolicznościach. W najbliższym
czasie czeka cię wiele zaskakujących sytuacji.
Ryby 20.02–20.03 Nie pozwól by znajomi wywierali tak duży wpływ na twoje decyzje, jak czynią to obecnie.
Przecież masz własną wolę i wiesz, co dla ciebie jest dobre, a co złe. Zdobędziesz czyjeś uznanie. Postaraj się,
aby nie stracić go, gdyż może ono zaprocentować w przyszłości.
                                                                                   PATRYCJA KONARSKA

RED.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 4 02/2015 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Szkoły

                       GALERIA WYOBRAŹNI

Opowiadanie

W zeszłym tygodniu mojemu koledze rodzice kupili 
zwierzątko. Byłem bardzo ciekawy, co to było... Z

kumplami domyślaliśmy się, że to może być pies, ale
kolega  kategorycznie temu zaprzeczał. Wreszcie

zebrałem w sobie dość odwagi, aby zapytać się, cóż to
za stworzenie dostał od rodziców Kamil. Po moich
prośbach wreszcie zdradził mi swoją tajemnicę.

Weszliśmy na jego podwórko, rzuciliśmy plecaki i po
cichu, na palcach podeszliśmy do okna. Otworzyliśmy

drzwi balkonowe a w klatce (nigdy bym się tego nie
spodziewał) siedziała duża biała sowa. Była

wystraszona, lecz kolega szybko ją uspokoił. Założył
specjalną rękawicę, aby sowa go nie podrapała. Wyjął

ją z klatki i powiedział, że jeśli chcę mogę ją
pogłaskać. Niepewnie wyciągnąłem rękę w stronę
zwierzęcia, lecz nie stało się nic złego. Pióra były
bardzo przyjemne w dotyku. Okazało się, że sowa
miała złamane skrzydło i nie mogła latać a Kamil

opiekuję się nią do czasu aż wyzdrowieje… M. Rydel

SZKIC

MACHINA CZASU

WEHIKUŁ CZASU

Wehikuł, który skonstruowałem ma wysokość 
3 m, szerokość 6,5 m długość 5 m. W środku
znajduje się fotel przytwierdzony do dwóch

obręczy, które po włączeniu rozpędzają fotel do
prędkości naddźwiękowej. Osoba porusza się tak
szybko, że nawet tego nie widać. Kiedy urządzenie

zostanie uruchomione może nas przenieść w
dowolny punkt na osi czasu, jednak nie może
zmienić miejsca, co oznacza, że trzeba bardzo

uważać, do „kiedy” się przenosimy. Urządzenie
dostraja się do odpowiedniego roku, miesiąca i

dnia. Urządzenie po wyłączeniu przenosi nas do
momentu przed całkowitym włączeniem maszyny.
Osoba z czasów teraźniejszych myśli, że wehikuł

nawet nie został włączony i dlatego nikt nie widział
mojej machiny.

;-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-)
                             Bartek Fortuna

Moja  wymarzona szkoła… powinna być szczególna…
Już sam budynek powinien być kolorowy i przyjemny

dla oka. Sale lekcyjne zapatrzone w komputery a
uczniowie zamiast książek mieliby laptopy.

Wybieralibyśmy te zajęcia na które chętnie byśmy
uczęszczali. Mieli byśmy do dyspozycji sale kinową,
wielki park wodny. Nauczyciele byliby szczęśliwi a

uczniowie zawsze mili i uczynni. Panowałaby
przyjacielska atmosfera a wszyscy traktowani byliby

równo. Istniałaby stołówka - dla  wszystkich za
darmo...K. ROKICKI

OLA WOJCIECHOWSKA

MARTA KUŻBA
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FANTAZJA

Mój Idol 
Moim idolem jest Jerzy Owsiak. Mimo, że nie jest on ani piłkarzem, ani piosenkarzem czy aktorem, dla mnie
stanowi wzór do naśladowania. Mój idol jest ode mnie o wiele starszy, jednak mam nadzieję, że w jego wieku
będą osobą podobną do niego.
 Jerzy Owsiak to założyciel i jednocześnie prowadzący fundację nazwaną „Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy”. Co roku organizowanej przez Orkiestrę zbiórce pieniędzy towarzyszą różnego rodzaju koncerty i
ciekawe wydarzenia. Kwota, które zostanie zebrana przez wolontariuszy zasila konto fundacji. Fundacja
przeznacza pieniądze na różne cele, które związane są z leczeniem. Niejednokrotnie celem zbiórki był zakup
niezbędnych urządzeń dla szpitali, fundacja prowadzi także działalność edukacyjną związaną z pierwszą
pomocą. Postać Jerzego Owsiaka jest również kojarzona z polskim festiwalem Woodstock.
 Jerzy Owsiak jest moim idolem przede wszystkim dla tego, że stara się on pomagać innym. Zakupiony sprzęt
ratuje życie i pozwala cieszyć się zdrowiem tym, którzy nie mieli już nadziei na wyleczenie. Pomoc innym bywa
jednak obiektem krytyki i dociekań. Moim zdaniem, warto naśladować postawę Jerzego Owsiaka, który nie
zważa na nieprzychylne opinie, lecz realizuje przyjęte przez siebie cele.                      MATEUSZ PIĄTEK             
                         

HISZPAŃSKI TANIEC SZKIC

P. CHABA

XY OLA WOJCIECHOWSKA
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KOMIKS

MODEL SAMOLOTU

Moim hobby jest modelarstwo. Składam modele
z okresu II wojny światowej, głównie samoloty 

i czołgi. Od dawna interesowałem się tematem II
wojny, ale postanowiłem, że zgłębię swoją wiedzę.

Wybrałem modelarstwo. Jest to przyjemne dla oka, ale
także czasochłonne hobby. Teraz, gdy wieczory są

dłuższe, lubię usiąść przed biurkiem i albo skleić albo
pomalować, co nieco. Model, którym obecnie się

zajmuję to Hawker Hurricane Mk.1 - Samolot
legendarnego pilota Alberta Lewisa z 85 eskadry RAF-

u. Wykonuję go w skali 1:72. Zostały mi do
pomalowania ostatnie elementy. Powstał z 20

elementów i jego złożenie zajęło mi około 13 godz. 
Cieszy mnie to, że mogę zobaczyć jak wygląda

miniatura jednego z najbardziej znanych samolotów 
II wojny światowej. W 100% mogę polecić to hobby

osobom, które nudzą się wieczorami.  M. Rydel

„Wymagajcie od siebie, nawet, jeżeli inni od was
nie wymagają” nie oznacza moim zdaniem, że
człowiek musi być istotą doskonałą. Ważne, aby
podejmował walkę ze swoimi słabościami, dążył do
bycia lepszym, kierując się odpowiednimi wzorcami.
Każdy musi od siebie wymagać jak najwięcej,
ponieważ tylko my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i
swoje czyny.                            M. Gołębiowski

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi"  Ważniejsze jest to, kim
jesteśmy i czym się dzielimy z innymi niż to, co
posiadamy z rzeczy materialnych. Myślę, że życie
płynie nam coraz szybciej i powinniśmy stać się
bardziej wrażliwi na krzywdę ludzką. Oby było więcej
momentów, kiedy przez chwilę zastanowimy się nad
drugim człowiekiem. Chciałbym, aby ludzie byli
bardziej chętni do pomocy innym. Z całą pewnością
mogę stwierdzić, że człowiek przez dzielenie się 
z innymi, staje się lepszą i bardziej wartościową
osobą. Sądzę, że warto czasem bardziej zastanowić
się nad sobą i własnym życiem.             Kamil Rokicki

JULIA OSIECKA

RED.
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KOKTAJL

PRZEPIS
PRZEPIS

PRZEPIS

                           Banana Smoothie - PRZEPIS
Jedzenie jest bardzo ważnym elementem życia dla każdego z nas. To
właśnie ono daje nam najwięcej energii i siły byśmy mogli pokonywać
coraz to cięższe wyzwania w naszym życiu. W dużej mierze zależy to
również od tego, co spożywamy każdego dnia. Jeżeli nasze posiłki są
bogate w składniki odżywcze już bardzo szybko poczujemy różnicę w

naszym samopoczuciu. Zmieni się również nasze nastawienie do świata,
już nie będziemy znużeni i zmęczeni, poczujemy w sobie wigor i siłę, które

od tak dawna nam brakowało. Postaraj się zmienić swoje życie
zaczynając od jedzenia, które nie będzie wyniszczało Twojego organizmu

od środka. Dlatego przepis na dziś: Banana Smoothie!
Przepis: 
Składniki: 1 zamrożony banan, ½ szklanki jogurtu beztłuszczowego, ½
szklanki świeżego soku pomarańczowego, ¼ szklanki umytych czarnych
jagód
 Wykonanie: Zmieszaj wszystkie składniki w blenderze do momentu, aż
koktajl będzie całkowicie jednolity.                     P.Włodarska 2a gim

Ciasto z motyli
Składniki:
·  2 łyżki niebieskiego soku ·  2 łyżki zielonego soku
·  10 kropli porannej rosy ·  5 szkiełek ·  5 skrzydeł
motylich ·  2 skorupy ślimaka ·  15 kruszonych liści

Sposób wykonania:Do miski wlewamy poranną rosę i
kruszymy liście. Skorupy ślimaka rozgniatamy i
wszystko mieszamy. Wlewamy niebieski i zielony sok.
Wszystko dokładnie mieszamy, tak aby powstała
gęsta masa. Następnie wrzucamy szkiełka i
skrzydełka. Wykładamy na blachę i czekamy aż się
zarumieni. :-) :-) :-):-) :-) :-):-) :-) :-):-) :-) :-):-):-) :-) :-)
                                 Smacznego. Marysia Dobrołęcka

Ciekawostki Historyczne
*Władysław Łokietek, aby sprawdzić, kto jest
Polakiem, a kto Niemcem podczas buntów, kazał
poprawnie wymówić słowa: soczewica, miele, młyn,
koło.*Podczas budowy piramidy Chufu w Egipcie
pracownicy narzekali, że nie mają: ubrań, tuszu do
oczu oraz cebuli... *Nüshu, to jedyne pismo na świecie,
którego używały tylko chińskie kobiety. Historia pisma
liczy 400 lat, było ono przekazywane 
w tajemnicy przed mężczyznami i służyło między
innymi do pisania listów i wierszy, a także wypisywano
nim tzw. Księgi Trzeciego Dnia. Księgi te odczytywane
były wyłącznie w żeńskim gronie. *Słowianie, co było
rzadkością w średniowieczu, dbali o higienę. Każda
wieś posiadała przynajmniej jedną łaźnię.*Na
średniowiecznych dworach wasale sypiali tuż obok
swoich panów.  Był to wyraz oddania
i lojalności wobec władcy.        J. TOMASZEWSKI

                 CIEKAWOSTKI MUZYCZNE:

Jednym z najbardziej popularnych kompozytorów
muzyki poważnej w Japonii jest Fryderyk Chopin
(1810-49). W prawie każdym dużym mieście znajdują
się kluby zrzeszające miłośników jego muzyki.
Leonardo da Vinci (1452-1519) tworzył swe arcydzieło
Mona Lisę przy wtórze lutni i wiolonczeli
Jan Sebastian Bach (1685-1750) skomponował 175
godzin muzyki.
Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-91) mając 6 lat
występował publicznie, jako pianista, mając 8 lat
skomponował pierwszą symfonię.
Jedynym instrumentem, na którym gra się lewą ręką
jest waltornia.
Największa tuba świata ma 2, 5 metra wysokości, a jej
rozwinięta rura mierzy 15 metrów.
                                                   Rafał Żabczyński

P. WŁODARSKA

OLIWIA STOKOWSKA
OLIWIA STOKOWSKA

JULIA SKRZĘPEK
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KOSZMAARNY KAROLEK

Recenzja książki "Koszmarny
Karolek"

Moją ulubioną książką jest „Koszmarny
Karolek” Opowiada ona o chłopcu, który
jest nieznośny i wciąż dokucza swojemu
bratu. Przyjaciel Karolka to Ordynarny

Olek a największy wróg to Wredna
Wandzia. To ciekawa i zabawna książka 

i wszystkim ją polecam.  
                           Marysia Dobrołęcka

OKŁADKA

OKŁADKA KSIĄŻKI

Chciałabym zachęcić do przeczytania książki J R R Tolkiena: „Hobbit
tam i z powrotem". Opowiada o Hobbiście Bilbo Bagginsie, który
mieszka w Shire. Nigdy nie pozostawia swojego domu. Lubi wygodę 
i spokój. Wyrusza jednak w podróż z trzynastoma krasnoludami 
i czarodziejem Gandalfem. Wyprawa prowadzi do Góry Krasnoludów -
Erebor, której pilnuje opętany żądzą pieniędzy smok Smaug.Krasnoludy
chcą odzyskać swoje królestwo, jednak po drodze spotyka je wiele
przeszkód, z którymi muszą się zmierzyć. Jedną z nich są Orkowie. 
W czasie wyprawy Bilbo zmienia się. Czytając tę książkę możemy
przenosić się w miejsca, które odwiedzają bohaterowie zmierzając do
Samotnej Góry. Książka trzyma nas w niepewności. Gdy ją czytamy,
towarzyszą nam różne uczucia, nie wiemy tak dokładnie co się wydarzy 
w danym momencie i do głowy przychodzą nam pytania: Czy Bilbo
i drużyna pokonają Smałga i odzyskają górę? Co się stanie, gdy
odzyskają Górę? Jak zmieni się życie Bilbo po powrocie z wyprawy?
Żeby się o tym dowiedzieć trzeba przeczytać tę książkę. Zachęcam do
tego serdecznie!             NATALIA ŻUKOWSKA KLASA IIA GIMNAZJUM

                      John Green: ,,Gwiazd naszych wina’’

Główni bohaterowie Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) to
nastolatkowie, którzy mimo młodego wieku musieli stawić czoła
przeciwnościom losu. Ona – szesnastolatka ze zdiagnozowanym
rakiem. On – były koszykarz, któremu świat się zawalił, gdy
amputowano mu nogę. Poznali się na spotkaniu grupy wsparcia.
Oprócz ciężkich doświadczeń połączyła ich miłość do książek. Życie
szesnastoletniej Hazel, tylko dzięki cudownej terapii zostało
przedłużone o kilka lat. Jednak nie chodzi do szkoły, nie ma
przyjaciół, nie funkcjonuje jak inne dziewczyny w jej wieku,
zmuszona do taszczenia ze sobą butli z tlenem i poddawania się
ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy spotyka
Augustusa, który jest nią bardzo zainteresowany. Tak zaczyna się dla
niej nieoczekiwana podróż. ,,Gwiazd naszych wina’’ to najbardziej
wzruszająca powieść Johna Greena. Autor, pisząc o nastolatkach, w
idealny sposób pokazuje w niej tragiczną kwestię życia i miłości...      
                                         Ola Jeznach IIIB

MARYSIA DOBROŁĘCKA

INT

INT.
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Niedawno czytałam książkę H. Webb pt: „Kto pokocha
Psotkę"? Bohaterką tej książki jest mała dziewczynka 

o imieniu Maja oraz kotka o imieniu Psotka. Dziewczynka
jest nieszczęśliwa, bo musi się przeprowadzić do

nowego domu i musi zostawić wszystkie koleżanki. Maja
bardzo kocha koty, więc rodzice postanowili kupić jej
jednego, aby pomóc bohaterce przyzwyczaić się do

nowego miejsca. Do domu przybywa prześliczna kotka
syjamska. Maja bardzo kocha Psotkę, ale ciągle jeszcze

gniewa się na rodziców za to, że musiała zamieszkać
gdzie indziej

i udaje, że kot jej wcale nie interesuje. Biedna Psotka
czuje się opuszczona i samotna. Jeżeli chcesz się

dowiedzieć jak potoczą się dalsze losy bohaterek, to
zachęcam do przeczytania tej książki. Mnie osobiście

książka bardzo się spodobała a nawet bardzo mnie
wzruszyła i czasem nie mogłam opanować łez.

                        Marta Wroniewska kl. IV B
PSOTKA

Sport inaczej - czyli ciekawostki  sportowe
Większość z Was interesuje się sportem pod względem takich dyscyplin jak piłka nożna, piłka ręczna,
koszykówka, rugby, siatkówka i wiele innych. Mało, kto interesuje się sportem i czymś więcej niż np.

trening.
A może warto wiedzieć więcej?

·  Kolory na fladze.Podobno poszczególne barwy symbolizują obecność każdego z kontynentów,
m. i. n czarny czyli Afryka, czerwony czyli Ameryka i żółty czyli Azja. Zaczerpnięte są najprawdopodobniej
od kolorów skóry mieszkających tam mieszkańców rdzennych.
·  Kiedy i gdzie przyznano pierwsze medale? Złote, srebrne i brązowe medale przyznano po raz pierwszy
na igrzyskach olimpijskich w St. Louis w 1900 r. Wcześniej za pierwsze miejsce przyznawano medal
srebrny, za miejsce drugie medal brązowy, natomiast za miejsce trzecie medalu nie przyznawano.
·  Jakie dyscypliny sportowe wycofano z igrzysk olimpijskich? Z programu igrzysk olimpijskich, od 1869
r., stopniowo znikały różne dyscypliny. Miały często skomplikowane przepisy i zasady, czasami
niezrozumiałe dla widza czy też mało osób je uprawiało.  Wycofano np. wspinanie po linie, golf,
podnoszenie ciężarów jednorącz, krykiet, przeciąganie liny, rugby, strzelanie do żywych gołębi.
                                                                                                                                             PATRYCJA ORŁOWSKA

Sylwetka znanego sportowca - Justyna Kowalczyk. 30-letnia liderka
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Lubi
książki, nie ma czasu na kino. Mówi o sobie, że jest leniwa, ale uchodzi za
tytana pracy. Jej przygoda z "nartkami" - jak sama je pieszczotliwie
nazywa - rozpoczęła się dosyć późno, bo w wieku 15 lat. Podkreślała
wielokrotnie, że nie wie, jak do tego doszło, bo przecież straszny z niej
zmarźluch. „Ciągle było jednak lepiej i lepiej. To chyba pozwoliło mi je
pokochać. Teraz nawet jak mam wolny dzień, to często mówię do trenera,
że idę pochodzić na nartach. Nie wyobrażam sobie bez nich życia” -
powiedziała w jednym z wywiadów. Z perspektywy czasu oceniła, iż miała
normalne dzieciństwo. "Zostałam przygotowana przez wuefistów, a siłę
zdobyłam pomagając rodzicom na roli".    Adrianna Bugaj 2a gim

JUSTYNA KOWALCZYK

MARTA WRONIEWSKA

A. BUGAJ
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Wyniki sportowe naszych 
uczniów

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach
Przełajowych w Kamionie:

Szkoła Podstawowa:
-Bartosz Jażdżyk -  I miejsce - Bartek Ambroży- VII
miejsce
Gimnazjum:
- Magdalena Sot  - III miejsce
- Kacper Szufliński – III miejsce
- Agnieszka Gołębiowska – IV miejsce
- Weronika Ambroży -  V miejsce
- Paulina Marcinkowska – VII miejsce
- Bartosz Kaczor – IX miejsce
- Michał Szybszak -  X miejsce

Mistrzostwa Międzypowiatu w Lekkoatletyce.
Biegi: 200m - Mikulska M. -37,44s - Adamkiewicz P. -
39,00s
300m - Gołębiowska A. - 46,70s - (3 miejsce) 800m -
Sot K. -3’o9’’ - (4 miejsce)
Skok w dal - Staniaszek A. -3,63m
Pchnięcie kulą -Grefkowicz D. -7,56m

Jesienny Turniej Piłki Nożnej:  3 Miejsce Dziewczyn

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
SPORTOWYCH!

                                                     M. Liszewski

SZKOLNE ELIMINACJE

Szkolny Konkurs Recytatorski
CZARODZIEJE SŁOWA 2014

TURNIEJ RECYTATORSKI
Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy I-III:
I miejsce – równorzędne: Zosia Wagner – I C
Dominika Waląg – III B Mikołaj Budner – III B
  Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI:
I miejsce - Zosia Łażewska (kl. IV C)
II miejsce - równorzędne - Julia Kijoch (kl. VI A)
i Mateusz Tylkowski  (kl. IV B)
III miejsce – równorzędne - Julia Zając (kl. VI A)
i Marta Wroniewska (kl. IV B)
Do etapu powiatowego „IX Powiatowe Dni
Retoryki” przystąpili: Zosia Wagner – I C, Zosia
Łażewska (kl. IV C), Dominika Waląg –III B, Mikołaj
Budner –III B

GRATULUJEMY DOMINICE WALĄG uczennicy
klasy III b, która zdobyła Brązowego Cycerona 

a wszystkim życzymy dalszych sukcesów!  

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
KONKURS Z NAGRODAMI! DLA TRZECH OSÓB, KTÓRE PRZYJDĄ DO BIBLIOTEKI

I PODADZĄ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ZAGADKI - NIESPODZIANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY.
ZAGADKĘ PRZYGOTOWAŁ KUBA TOMASZEWSKI. ZNAJDŹ RÓŻNICE:

ZAGADKA ZAGADKA

R. RYMARZ

J. TOMASZEWSKI J. TOMASZEWSKI


