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WESOŁYCH ŚWIĄT
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„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i
Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”.
(K. I. Gałczyński)

Magia Bożego Narodzenia
nigdy się nie kończy,
a jego największym darem
są rodzina i przyjaciele.
Najlepsze życzenia z okazji Świąt!
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami.
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ŚWIĄTECZNY KĄCIK FILMOWY

Misja Yeti

Młody, niezwykle
dociekliwy naukowiec
Simon oraz szukająca
przygód detektyw Nelly
wyruszą w podróż w
najwyższe góry świata,
żeby się o tym
przekonać. Celem ich
misji będzie
odnalezienie
legendarnego stwora.
Drogę ma im wskazać

.

.
Miśków 2-óch w
Nowym Jorku
Mianowany na króla
Arktyki, sympatyczny
Misiek powraca do
Ameryki. W Nowym
Jorku ma odebrać –
Wielki Klucz do
Miasta. Na uroczystą
galę Misiek stawia się

w towarzystwie syna
– Juniora, trójki
rozbrykanych
lemingów oraz dawno
niewidzianych
przyjaciółek – Olimpii i
Very. Niestety w
trakcie imprezy ktoś
kradnie Wielki Klucz, a
wkrótce po tym do

telewizji trafia
nagranie, na którym
widać naszego
bohatera… rabującego
nowojorskie banki. W
jednej chwili, z
ulubieńca Ameryki,
Misiek staje się
najbardziej
poszukiwanym
zwierzakiem w kraju.

zaszyfrowany
pamiętnik pewnego
zaginionego odkrywcy i
kłapiący ciągle
dziobem, wesoły ptak
Jazzman.

Dziadek do orzechów Razem stają do walki
i cztery królestwa
ze złą Matką Ginger,
władczynią Czwartego
Królestwa, aby zdobyć
Bohaterką filmu
klucz i zaprowadzić ład
Dziadek do orzechów i i porządek w całej
cztery królestwa jest
krainie.
Clara, dziewczyna
poszukująca jedynego
w swoim rodzaju
klucza, który pozwoli
jej otworzyć pudełko z
darem od zmarłej
matki. W czasie
poszukiwań trafia do
tajemniczej, magicznej
krainy. Tam spotyka
żołnierza, Phillipa.

Rubrykę opracowała: Zofia
Ciechanowska, klasa Vb

Grinch
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.

.
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Grinch mieszka w
samotności, za
jedynego kompana
mając psa – Maxa.
Opuszcza swą
jaskinię, udając się do
Ktosiowa, tylko w
poszukiwaniu
pożywienia.Każdego
roku spokój Ktosiowa
zaburza tylko jedno

wydarzenie –
celebracja świąt
Bożego Narodzenia.
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Mistakos - Walka o stołki!

.

.

To wyjątkowa gra, w której o zwycięstwie nie decyduje szybkość, ale precyzja
i skupienie. Nie to, kto zbierze najwięcej krzeseł, ale to, komu uda się
zahaczyć krzesło i zachować konstrukcję. Gra rozwija zdolność koncentracji
uwagi oraz sprawność manualną.
Mistakos polega na wspólnym budowaniu piramidy z krzeseł, przy czym tylko
jedno krzesło może stać na blacie. Krzesło można zahaczyć za nogę, oparcie
czy siedzisko – ważne, by zachować konstrukcję! W zależności od wariantu
rozgrywki, wygrywa ta osoba, która jak najszybciej pozbędzie się swoich
krzesełek lub ten, kto otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych w trakcie
układania stosu. Grę urozmaica fakt, że krzesełka nieco różnią się od siebie, a
to oparciem, a to siedzeniem, co daje różnorodne możliwości „zaczepienia”
się innych krzeseł.
Rubrykę opracował: Franciszek Długosz, klasa V b
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PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE PIERNIKI

.

.

Składniki:
1/4 szklanki miodu
80 g masła
1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru
1 jajko
2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao
Sposób wykonania:
Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli
ciasto będzie zbyt sypkie, dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto
będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało). Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm, lekko podsypując
mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w
temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika,
wystudzić na kratce.
Rubrykę opracowała: Malwina Łakomiec, klasa V c
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KĄCIK ZWIERZĘCY

.
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Renifery to gatunki ssaka z rodziny jeleniowatych, zamieszkujące arktyczną tundrę oraz lasotundrę w Eurazji i Ameryce
Północnej.
Masa ciała reniferów wynosi od 55 do 318 kg, natomiast długość ciała 150–230 cm. Wysokość w kłębie obu płci dochodzi do
120 cm. Mają gęste owłosienie, z długą grzywą na szyi. Sierść zapewnia dobrą ochronę przed mrozem. Kolor futra zależny jest
od podgatunku, regionu występowania, płci i pory roku; obejmuje barwy od ciemnobrązowej po niemal białą. U obu płci
występuje okazałe poroże, nieco mniejsze u samic i u młodych. Główne różnice między przedstawicielami poszczególnych
podgatunków przejawiają się jednak w różnicach niektórych wymiarów czaszki i reszty szkieletu, budowie poroża oraz w
zachowaniu.
Renifery często przywiązywane są do Świętego Mikołaja, ponieważ w wersji filmów świątecznych i bajek ciągną po niebie sanie
Mikołaja. Najpopularniejszym imieniem renifera jest Rudolf.
Renifer jest roślinożerny - zjada trawy, mchy, liście krzewów, byliny i porosty, zwłaszcza chrobotki, a także niektóre grzyby.
Porosty szczególnego znaczenia nabierają w zimie. W razie niemożności zdobycia pożywienia, wskutek grubej i twardej
pokrywy śniegu, renifery mogą wędrować na zadrzewione obszary, by zjadać porosty z drzew.
Rubrykę opracowały: Julia Jarzębak, Zofia Ziołkowska, klasa V c
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HUMOR

.
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Przedszkolak pyta
kolegę: - Co dostałeś
na gwiazdkę? Trąbkę. - Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze
prezenty! - To super
prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie
złotówkę! - W jaki
sposób? - Tata mi

daje, żebym przestał
trąbić!
- Puk, puk! - Kto tam?
- Merry. - Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Święty Mikołaj czyta
listy od dzieci. Otwiera
jeden:
"Mikołaju, Mikołaju,
czyś ty z lasu..."
- Eeee, to czytałem,
myśli Mikołaj i wyrzuca
list do kosza. Otwiera
następny:
"Mikołaju nasz, dużo
paczek masz, jak Cię
ładnie..."
- Eeee, to już znam.
Otwiera następny:
"Witaj Święty Mikołaju.
Pisze do ciebie Zosia
Kowalska,

lat 5. Proszę,
Mikołaju, nie wyrzucaj
tego listu i doczytaj go
do końca. A najlepiej...
przeczytaj dwa razy.
Mikołaju, to nie spam,
to realny sposób na
zarobienie pieniędzy...".

Zbliżają się święta, lecz
w rodzinie Jasia się nie
przelewa.
Zdesperowany Jasio
pisze list do św.
Mikołaja:
"Drogi Mikołaju, jestem
bardzo biedny, ale
chciałbym dostać na
gwiazdkę klocki Lego,
piłkę i kolejkę
elektryczną."
Panie na poczcie nie
wiedzą, co zrobić z
listem, gdyż Jasio nie
napisał adresu.
Postanawiają
przeczytać list
i spełnić życzenia.
Jednak dużo

nie zarabiają, więc
pieniędzy starczyło
tylko na piłkę i klocki.
Wysyłają prezenty do
Jasia.
Po jakimś czasie
przychodzi list od
Jasia. Panie na
poczcie otwierają go i
czytają:
"Drogi Mikołaju,
dziękuję Ci za
wspaniale prezenty, a
tę kolejkę to pewnie te
panie z poczty
ukradły."

Rubrykę opracowały: M.
Kowalska, Z. Swat, kl.Vb

.

.

.
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Są święta Bożego
Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi
do mamy i mówi:
-Mamo, choinka się
pali.
-Synku, nie mówi się
"pali", tylko "świeci".
Po chwili Jasiu znów
przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka
się świeci.
.

.

Jak blondynka zabija
karpia na wigilię?
Topi go.
Jasio mówi do mamy: Mamusiu, chciałbym ci
coś ofiarować pod
choinkę. - Nie trzeba,
syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić
przyjemność, to
popraw swoją jedynkę
z matematyki. - Za
późno, mamusiu.
Kupiłem ci już perfumy.
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KĄCIK GWIAZD
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Dylan Thomas SprouseiCole Mitchell Sprouse(ur.4 sierpnia1992wArezzo, weWłoszech) – amerykańscy
aktorzy i braciabliźniacy. Określani także jako bracia Sprouse. Znani głównie z ról Zacka i Cody’ego Martinów w
serialach Nie ma to jak hotel oraz Suite Life: Nie ma to jak statek. Zagrali również kultową rolę małego Juliana w
filmieSuper tata. W 2005 roku zaśpiewali w piosence A Dream Is A Wish Your Heart Makes z całym gronem gwiazd
Disney Channel. Zostali nominowani do nagrody Nickelodeon Choice Awards 2009 w kategorii „najlepszy aktor
telewizyjny”. W maju 2009 magazyn People wydał specjalne, 80-stronicowe wydanie prawie w całości poświęcone
braciom. W czerwcu 2009 zostali ogłoszeni Gwiazdą Miesiąca Disney Channel. Od września 2011 do maja 2015 roku
Cole i Dylan studiowali na New York University w Nowym Jorku.
Bracia potwierdzili, że po zakończeniu studiów mają zamiar dalej zajmować się aktorstwem.

Rubrykę opracowały: Alicja Surowiec, Marika Motyka, klasa V c
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MIT O DEMETER I KORZE

.
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Kora, córka Demeter zabawiała się wraz z nimfami. Zbierała rośliny i plotła wieńce. Najbardziej urzekł ją kwiat zwany narcyzem.
Patrząc na niego, przypomniała jej się smutna historia myśliwego imieniem Narcyz. Zapomniawszy o przestrodze matki, zerwała
go. Wtem rozwarła się ziemia, z której czeluści wyleciał Hades i porwał piękną dziewczynę. Zauważyła to jedna z nimf – Kyane,
lecz próby uratowania jej były daremne. Demeter, poszukując swojej córki, wędrowała po świecie, a ziemia, przez którą szła,
zostawała nieurodzajna. Któregoś dnia spotkała Hekate, która poradziła jej, aby udała się do Heliosa. I tak zrobiła. Bóg słońca
powiedział jej, że Zeus obiecał Korę Hadesowi za żonę. Rozgniewana bogini rzuciła klątwę na ziemię, aby nie wydawała plonów
i rozpoczęła ludzkie życie pod postacią samotnej kobiety. Daremnie ludzie i bogowie prosili, aby cofnęła klątwę. W końcu Dzeus
zmienił swoją decyzję. Wysłał posłannictwo do Hadesu. Podstępny władca królestwa Cieni dał swojej żonie na pożegnanie
jabłko granatu – symbol małżeństwa. Odtąd Kora miała spędzać dwie części roku u swej matki, a jedną u męża. Wielka była
radość, gdy Demeter spotkała się z córką. Od owego czasu działo się tak, jak zaplanował Hades.
Rubrykę opracowały: Aleksandra Przydatek, Julia Szymańska, klasa V c
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MARATON PISANIA LISTÓW

W dniach 3.12-7.12 w naszej szkole odbywał się Maraton Pisania Listów
poświęcony obrońcom praw człowieka. Na całym świecie podejmują oni
olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Są jednak prześladowani,
torturowani, pozbawiani wolności, tylko dlatego, że stanęli w obronie innych.
Osoby te potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas tegorocznego
Maratonu pisaliśmy w obronie Gulzar Duishenova. Kobieta w 2002 roku
straciła czucie w nogach po wypadku samochodowym. Uczyniła swoją
życiową misją to, aby niepełnosprawni ludzie żyli z godnością i swobodnie
się poruszali. Jednak Gulzar spotyka się z codzienną dyskryminacją w
społeczeństwie, w którym kobiety nie powinny się wypowiadać, a osoby
niepełnosprawne są postrzegane jako "inwalidzi".
Maraton Pisania Listów to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak
dużą ilość ludzi w obronę praw człowieka.
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