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      Święta tuż, tuż...  
   A my czekamy na podarki...

    OD REDAKCJI...

   Skąd się wziął 
   święty Mikołaj?

Najszczersze
życzenia
pogodnych,
rodzinnych 
i ciepłych świąt
Bożego
Narodzenia,
prezentów
wymarzonych
zamiast rózgi
zasłużonej, więcej
czasu na
przyjemności,
lepszej pamięci,
nadrobienia
zaległości, 

dostrzeżenia
wartości,
pamiętania o sobie,
odwagi 
i determinacji, 
żeby w końcu
skoczyć 
za horyzont!

   Wszystkim          
Czytelnikom 
       życzy 
     Redakcja

Święty Mikołaj,
biskup Miry, 
ze względu na
przypisywane mu
legendą uczynki
(m.in. to, że cały
swój majątek rozdał
biednym), został
pierwowzorem
postaci rozdającej
prezenty dzieciom.
Przedstawiany jest
jako starzec 
z okazałą brodą,
często 
w infule 

i  z pastorałem, 
z workiem
prezentów i pękiem
rózg w ręce. 
6 grudnia 
(w rocznicę śmierci
świętego)
grzecznym
dzieciom przynosi
prezenty (zwykle
słodycze), a
niegrzecznym (na
ostrzeżenie) rózgę.

Święta są czasem
obdarowywania się
podarunkami. 
Tradycja jest
odmienna w
różnych regionach. 
W Wielkopolsce, 
na Kujawach,
Kaszubach i na
Pomorzu Zach.
prezenty na Boże
Narodzenie
przynosi Gwiazdor,
św. Mikołaj daje
prezenty 6 grudnia.
W Małopolsce

prezenty pod
choinką zostawia
Aniołek.
Na Górnym Śląsku
i w Czechach
prezenty na Boże
Narodzenie
przynosi Dzieciątko
utożsamiane z
postacią Jezusa
Chrystusa. 
6 grudnia prezenty
przynosi św.
Mikołaj.
Na Dolnym Śląsku
oraz na

Opolszczyźnie
prezenty w Boże
Narodzenie
przynosi Gwiazdka.
Mieszkańcom
Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego
natomiast na Boże
Narodzenie
prezenty przynoszą
krasnoludki. Mikołaj
jedynie 6 grudnia.

Świąteczna choinka Ii
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         Wywiad z Panią
    Ż. Ziółkowską

 Wywiad 
z panią
Katarzyną
Maszką
przeprowadzili:
Bartek S.,
Kacper N. oraz
Ania J. z kl. VB 

CO TO SĄ PROBLEMY     
MILENIJNE?

         MARATON MATEMATYCZNY 
        po raz kolejny w naszej szkole.
       Wywiad z Panią Katarzyną Maszką

- Skąd się wziął pomysł na noc
matematyczną? 
- Powiem szczerze, że wyszło to
od uczniów, którzy bardzo lubili
matematykę i chcieli pobić rekord w
rozwiązaniu zadań tekstowych.
Dwa lata temu odbył się pierwszy
maraton, uczniowie 
rozwiązali 5500 zadań,
 a rok później 7200.
-Ilu było uczestników w tym roku?
- W tym roku było 234 uczestników
- Czy jest Pani zadowolona 
z tegorocznego Maratonu?
- Jestem zadowolona, tak jak
uczniowie. Przygotowujemy 
się już do przyszłorocznego
Maratonu.

Matematyka

- Czy Pani
próbowała
rozwiązać
problem
milenijny?
- Nie, nie
próbowałam.
- Czy myśli
Pani, że któryś
z Pani uczniów
rozwiązałby
problem
milenijny?
- Mam taką
nadzieję. Mamy
zdolnych

uczniów.
- Czy w szkole
będą poruszane
tematy, które
dotyczą
problemów
milenijnych?
- Myślę, że
nauczyciele 
po skończeniu
programu
mogliby
opowiedzieć o
nich uczniom.

Jesteś dobry z matematyki? Spróbuj zmierzyć się 
z problemami milenijnymi! 
Jest to zestaw 7 zadań, ogłoszonych przez
Uniwersytet Claya. Kto je rozwiąże, otrzyma milion
dolarów. 
  Dokonał tego Henri Poincare, francuski matematyk,
fizyk i astronom. Zapisał rozwiązanie na marginesie
zeszytu i przez prawie 100 lat nikt nie umiał go
wyjaśnić. Zrobił to  w 2003 r. Grigorij Perelman, który
potwierdził hipotezę. Jego prace zweryfikowano w
2006 roku. Okazały się prawdziwe, jednak rosyjski
matematyk nie chciał przyjąć nagrody pieniężnej.

- Czy zna Pani
zadania
podobne do
problemów
milenijnych?
- Jest mnóstwo
zagadek mat.,
np.: Ile razy 
w ciągu doby
wskazówki
zegara utworzą
kąt 90°?
- Ile trzeba się
uczyć, aby
rozwiązać
problem

milenijny?
- To zależy od
zdolności.
-Czy przyjęłaby
Pani nagrodę za
rozwiązanie
problemu
milenijnego?
-Tak, nagrodę
przekazałabym
na szlachetny
cel, np.
stypendia dla
uczniów.

Problemy
milenijne 
i wywiad 
z Panią
Dyrektor Żanetą
Ziółkowską
przygotowały
Ania i Małgosia
   z kl. V B

Ii
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             NASZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

SZERMIERKA DLA WSZYSTKICH    PODSTAWY
   c.d. nastąpi...

Szermierka 
to przede
wszystkim
dziedzina
sportowa, 
a dokładniej
sztuka walki.
Jest też
dyscypliną
olimpijską.
Obejmuje trzy
konkurencje:
floret, szpadę 
i szablę. W
naszej szkole
trenujemy floret,

ale dzisiaj nie 
o tym. 
Plansza
szermiercza o
wymiarach 14 m
i 1,5/2 m 
to miejsce
pojedynków. 

Przyjęło się
stosowanie
plansz
metalizowanych,
co zapobiega
rejestrowaniu
trafień w
planszę przez
aparat
sędziowski.

Oficjalnym
językiem na
między-
narodowych
zawodach
szermierczych
jest język
francuski.

Hania W. V C

 1 i 2 grudnia odbyły się ważne dla nas 
zawody: w Gdańsku Puchar Polski oraz 
we Wrocławiu Międzynarodowy Turniej Dzieci 
we Florecie. Oto ich wyniki:
Puchar Polski - dziewczęta:
I m. Renata Tomczak, IKS Leszno
II m. Marta Mech, AZS Gdańsk
III m. Alicja Kisielewska, Fundacja GSF oraz
Magdalena Ławska, Wrocławianie

Puchar Polski - chłopcy:
I m. Jan Jurkiewicz, Budowlani Toruń
II m. Szymon Milicki, MDK Bydgoszcz
III m. Bartosz Goc, AZS Gdańsk oraz Czartoryjski
AZS Warszawa.

Międzynarodowy Turniej Dzieci - dziewczęta:
I m. Hanna Wojtas, Fundacja GSF
II m. Natalia Trzcińska, Fundacja GSF
III m. Karolina Makowska, Fundacja GSF oraz
Zuzanna Wojewódzka, AZS AWF Poznań.

  Międzynarodowy Turniej Dzieci - chłopcy:
I m. Marceli Cendrowski, WKS Kolejarz Wrocław
II m. Cezary Ginter, IKS Leszno
III m. Daniel Turbo, MKS Kusy Szczecin oraz
Aleksander Janczak, Fundacja GSF.
Międzynarodowy Turniej Dzieci - Młodziki, dziewczęta
I m. Lena Piątkowska, UKS Atena Gdańsk
II m. Laura Szczechowska, Fundacja GSF
III m. Oliwia Kulpaczyńska, UKS Atena Gdańsk oraz
Matylda Winiecka, MKS Kusy Szczecin.

Międzynarodowy Turniej Dzieci - Młodziki, chłopcy:
I m. Tomasz Gorczyca, UKS Atena Gdańsk
II m. Mateusz Jurczak, UKS Pałac Młodzieży Syreny
III m. Marcis Fricberg, Rigas 3. BJSS oraz Jakub Fogt
Polonia 1912 Leszno.

        GRATULUJEMY!
                                       Informacje zebrała 
                                             Agata S. V C

Na planszy Ii
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     ZIMOWA WYCIECZKA DO OCEANARIUM,
    czyli fascynujący świat morskich stworzeń 

Świąteczne
pierniczki

     PRZEPIS

Tradycyjne
ciasteczka
udekorowane
słodką polewą i
kolorową
posypką cieszą
oko i
podniebienie!
Składniki:
pierniki 250 g
miodu, 250 g
brązowego
cukru, 100 g
masła, 600 g
mąki, 10 g
przyprawy

do piernika, 2
jajka, 5 g sody,
10 g kakao.
Polewa: 200 g
śmietanki 30%,
200 g
czekolady, 60 g
masła.

Miód z masłem
rozpuścić.
Mąkę, kakao 
i przyprawę 
do piernika 
oraz cukier
wymieszać 
w dużej misce.
Dodać jajka
oraz
rozpuszczony
miód z masłem.
Ugnieść ciasto.
Całość owinąć
folią spożywczą

i wstawić do
lodówki 
na 2-3 doby.
Rozwałkować
ciasto na
grubość ok. 3
mm, wyciąć
pierniki. Piec ok.
8 min 
w temp. 180*. 
Martyna A. VC

Pierniczki

Murena

4 grudnia niektóre klasy piąte,
szóste oraz jedna trzecia
odwiedziły Oceanarium 
w Gdyni. Zwiedzały wystawę 
oraz brały udział w warsztatach.
Uczniowie zapoznali się 
z wybranymi gatunkami ryb i roślin
morskich, np. rekinami, rafami
koralowymi, konikami morskimi.
Najbardziej nas zaciekawiły
węgorze, których reakcje badały
impulsy elektryczne. Zaintere-
sowała nas również trzymetrowa
murena olbrzymia, której połowa
ciała z głową "wyglądała" 
ze skalnej jamy. 
Na koniec kolekcjonerzy mogli
zakupić pamiątki z wycieczki.

    
      

       Ania 
  i Małgosia J.
        V B

II

Ii
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                 Świąteczne opowieści

                            Magia świąt
Dawno temu w dalekiej Laponii święty Mikołaj przy-
gotowywał się do świąt Bożego Narodzenia. Wszy-
stkie dzieci stroiły choinki, a babcie piekły pierniczki.
Nadeszła Wigilia. Ciocia z wujkiem przygotowywali 12
potraw na kolację. Zaświeciła pierwsza gwia-zdka .
Nagle zabrzmiały dzwonki, dzieci wyjrzały przez okna,
ale nic nie było widać. Potem ktoś zapukał do drzwi.
Uradowane otworzyły i słyszą: „Ho, ho, ho!” Siadają
przy choince i przyglądają się Mikołajowi, a on otwiera
worek z prezentami i za-czyna wyczytywać imiona
wszystkich członków rodziny. Wiktoria nie mogła się
doczekać swojego imienia. Chciała dowiedzieć się,
kim naprawdę jest mężczyzna w czerwonej czapce.
Gdy usłyszała swoje imię, pewnym krokiem podeszła
do Mikołaja. Pomyślała, że już czas pociągnąć za jego
brodę, by sprawdzić, czy jest prawdziwa. Delikatnie
pocią-gnęła...i okazało się, że siwa broda jest
prawdziwa!
Od tej pory Wiktoria wierzy w świętego Mikołaja i
cieszy się magią świąt.          Natalia G. VD

                    Wigilijne życzenie

Pewnego razu podczas ferii świątecznych siedziałem
jak zwykle przed laptopem. Nawet nie zauważyłem,
kiedy zaczął padać śnieg. Siedziałem tak przez wiele
godzin, aż mi się znudziło. Wyjrzałem za okno. Śniegu
było aż po kolana. Chciałem wyjść na dwór, ale nie
mogłem otworzyć drzwi! Przypomniałem sobie, że
były zamknięte na klucz. Szybko wsadziłem klucz do
zamka i przekręciłem. Otworzyłem drzwi, a do domu
nagle wsypała się góra śniegu. Próbowałem wydostać
się spod śniegu, ale ciągle go przybywało. Nagle
zacząłem się dusić. Przypomniałem sobie, że to
Wigilia i zapragnąłem znaleźć się przy stole z całą
rodziną. O dziwo, to życzenie się spełniło. Po tej
przygodzie nie marnowałem życia na siedzenie przed
ekranem. 
                                           Andrzej T. V B

K

        Złodzieje świątecznych podarunków

Wreszcie święta! Obudziłem się o dwunastej 
i pomyślałem, że pora na obiad, bo na śniadanie już za
późno, było południe. Wyjrzałem przez okno 
i okazało się, że jest dwunasta w nocy! Nagle
usłyszałem kroki, które dochodziły z salonu, gdzie
stała choinka. Wziąłem mojego nerfa, czyli pistolet na
strzałki, który trzymam pod łóżkiem. Schowałem się
za szafą. Okazało się, że w domu jest złodziej.
Próbował ukraść nasze prezenty spod choinki.
Wpadłem na pomysł, żeby przeciąć worek, do którego
pakował paczki. Kiedy wychodził z salonu, prezenty
wypadały jeden po drugim z worka. Wziąłem szlafrok i
ruszyłem za nim. Zauważyłem, że wchodzi do
następnego mieszkania. Przeładowałem nerfa i
zacząłem strzelać, zrobił się hałas i przyjechała policja.
Gdy wróciłem do domu, położyłem się do łóżka i
natychmiast zasnąłem. Pięć minut później obudziła
mnie siostra, która przyniosła mi moje prezenty spod
choinki.             Bartłomiej S. V B HB


