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życzymy wszelkiej pomyślności
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Kolędy w innych
krajach 

Ciekawostki:

                        Mikołaj Janeczek
                  Kolędy dookoła świata

W Hiszpanii
bożonarodze
niowe kolędy
znane są jako
"villancicos". 
"Noche de paz"
to hiszpańska
wersja kolędy
Cicha noc. We
Włoszech
najbardziej
typowo
świąteczna
piosenka to "A
natale puoi".
"Mariah Carey"

to klasyka
Bożego
Narodzenia w
Stanach
Zjednoczonych.
"White
christmas" jest
uważany za
najlepiej
sprzedającą się
świąteczną
piosenkę na
świecie. 
Geogafia to
ciekawy
przedmiot!

bNajbardziej
znaną
świąteczną
piosenką w
Ameryce
Łacińskiej jest
"Faltan cinco pa
las doce".  
"Então é Natal"
to brazylijska
piosenka w
okresie
świątecznym.

Niemcy nie są
najbardziej
religijnym
krajem i dlatego
wiele
świątecznych
piosenek w
języku
niemieckim
nazywanych jest
również
"zimowymi
piosenkami". W
Holandii
tradycja
śpiewania kolęd

nie jest zbyt
popularna.
Głownie są to
piosenki
międzynarodowe,
które zostały
przetłumaczone
i zaadaptowane,
więc nie ma
zbyt wielu
lokalnych
piosenek.
Mapa
się
przydaje!

Najczęściej
śpiewane i
najbardziej
znane kolędy w
Polsce to
"Lulajże
Jezuniu" i
"Przybieżeli do
Betlejem". W
Czechach
obchodzi się
Boże
Narodzenie tak
jak w Polsce.
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 Wigilia klasowa  jest wspaniałą 
 tradycją szkolną. 

Na tej Wigilii było
bardzo fajnie. ��

Wigilię obchodzi
się w domach,
ale przyjemnie
jest spędzić ją
również w
gronie
przyjaciół.
Dlatego
obchodzimy
,,Wigilię
klasową'' ( jak
sama nazwa
wskazuje), czyli
z klasą.
Zazwyczaj jest
ona

organizowana w
ostatnim dniu
przed przerwą
Świąteczną.�
Przynosimy
własne potrawy,
śpiewamy
kolędy i
oczywiście
składamy sobie
życzenia.  

Na tę
uroczystość
przychodzimy
ubrani na
galowo, czyli w:
białej koszuli,
granatowej
spódniczce,
białych
rajstopach i w
krawacie z
tarczą 
(dziewczynki). 
Chłopcy:
granatowe
spodnie,

marynarka,
krawat (z
tarczą) i biała
koszula.�� ��� � 
W ten sposób
czujemy się
bardziej
odświętnie, a
ten dzień warto
celebrować, bo
jest wyjątkowy.

                      Wigilia klasowa 
 Małgosia Knapczyk i Marysia Manys kl. 4b ��
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  Wigilia klasowa

 Gosia Knapczyk i Marysia Manys 4b�� 

 Wigilia klasowa to bardzo dobry pomysł na 
 zaprzyjaźnienie się z innymi. I np. zagranie na i 
 nstrumencie i pochwalenie się swoimi talentami
jak: granie na pianinie, gitarze, cymbałkach oraz
na flecie kolęd. Do Wigilii zaangażowali się
również nasi rodzice! Do robienia np. stroików,
pieczenia ciast, przynoszenia owoców i 
instrumentów. Kilka dni wcześniej obył się
konkurs na najładniejszy stroik w całej szkole.
Brali w nim udział reprezentanci klas 4-8. 
Wyniki tegorocznego konkursu na stroik
bożonarodzeniowy. W kategorii klas 4-5 I miejsce
klasa 4b, II miejsce kl. 4a, III miejsce kl. 5b. 
Serdecznie gratulujemy!

 Dziękujemy za przeczytanie artykułu i do
zobaczenia!��
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 Jak zrobić świąteczne origami?   Papierowa
  choinka

1. Przygotuj
kwadratową
kartkę.
2. Złóż po
przekątnych,
rozłóż.
3. Złóż na pół,
rozłóż - powtórz
w drugą stronę.
4. Połóż kartkę
czubkiem do
siebie, weź 2
skrajne czubki i
złóż je na tym,
który jest
zwrócony

w twoją stronę.
Po złożeniu na
powstać
kwadrat
(obrazek 1).
5. Boczne rogi
składaj do
środka. Powtórz
z drugiej
strony. 

6. Odetnij
niezaginany
papier (dolna
część).
7. Otwórz
zagięte
wcześniej
trójkąty i włóż
ich krawędzie
do środka.
8. Natnij zagięte
krawędzie. 
9. Zagnij
nacięcia.
10. Choinka
gotowa :)

.

.

                              Choinka - Origami
           Madzia Gawlik kl. 4b

.

.
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     Film, który warto obejrzeć nie tylko w święta  

Rodzina Clausów to film opowiadający o chłopaku, który
nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jego tata odszedł w
święta. Potem dowiaduje się, że jego dziadek to św. Mikołaj.  

Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt Jules poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny
i dowiaduje się, że tylko on może uratować Boże Narodzenie.

Film Rodzina Clausów to produkcja belgijska, klasyczny film świąteczny, będący określany jako familijna
opowieść fantasy, z nutką komedii. Film miał swoją premierę w grudniu 2020 roku, a już teraz debiutuje na
polskim Netfliksie. 

W filmie Rodzina Clausów, produkcji belgijskiej zagrali: Jan Decleir, Mo Bakker, Stefaan Degand, Eva van der
Gucht, Bracha van Doesburgh, Sien Eggers, Josje Huisman, Renée Soutendijk, Pommelien Thijs.

                                                                                                  Informacje zebrał Aleksander Sławek kl. 4b

https://www.granice.pl/film/rodzina-clusow/1223
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 Ida Wyrostek 4B
    Jak obchodzi się sylwestra w różnych krajach 

Chyba nikt nigdy nie zastanawia się, jak obchodzi się sylwestra w innych krajach. W
Polsce zwykle czeka się do północy. Do tego czasu np. ogląda się filmy, gra w gry
planszowe, wychodzi się oglądać gwiazdy... W tym artykule, jeśli chcecie, możecie
dowiedzieć się, jak się świętuje sylwestra. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że
ten artykuł się wam spodoba!

 
Przykłady sylwestrów w innych
krajach:
1.Tradycją w Kanadzie jest
skakanie do zimnej wody na
szczęście.
2.W Guatemali powinno się stanąć
przodem do ulicy, a następnie
rzucić 12 monet za siebie. Ma to
przynieść bogactwo w Nowym
Roku.
3.W Belgii ludzie rozmawiają ze
swoimi zwierzętami. Nie robią tego
w Wigilię, co się różni od Polski.
Rozmawianie ze zwierzętami
według Belgów przynosi dobre
zdrowie. 

4. W Szkocji 30
grudnia, dzień
przed imprezą,
urządza się
tańce i muzykę
w domach
rodzinnych. W
sylwestra
tysiące ludzi
zbiera się w
Edynburgu, by
spędzić noc
przepełnioną
zabawą i
koncertami.
5. W sylwestra

w Białorusi
niezamężne
kobiety siadają
w kółku ze
stosami kolb
kukurydzy.
Kobieta, której
kolby kukurydzy
kura zje jako
pierwsze, jako
pierwsza
wyjdzie za mąż
w tym gronie
kobiet. 
6. Estończycy
w sylwestra

obżerają się
jedzeniem,
gdyż uważają
oni, że im
więcej zjedzą,
tym więcej będą
mieli pieniędzy. 
7. W Norwegii 
robi się pudding
ryżany i wsadza
się tam sporej
wielkości
migdał – ten,
kto go znajdzie
podczas
jedzenia,

będzie miał
szczęście w
Nowym Roku.
8. W Danii
tradycją jest
rozbijanie
talerzy u drzwi
swoich
przyjaciół. 

 

 9. W
Salwadorze
należy stłuc
jajko do szklanki
i postawić ją na
parapecie; to,
co się uformuje
z jajka, ma Ci
przynieść los w
nowym roku. 10.
O północy
Australijczycy
wychodzą z
domów z
patelniami i
garnkami,

i głośno w nie
stukają. Im
głośniejszy
dźwięk, tym
większa szansa
na spełnienie
noworocznych
marzeń. 
11.Chilijczycy
zjadają o
północy łyżkę
soczewicy, ma
to zapewniać
dużo pracy i
pieniędzy.

I K
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 Przykłady postanowień         
 noworocznych

Co zrobić, żeby
się spełniły?

- Będę ćwiczyć
każdego ranka
- Będę jeść
warzywa
- Będę więcej
 się uczyć
- Będę codziennie
sprzątać w pokoju
- Będę pomagać
mamię 
- Będę robić
dodatkowe
zadania
- Nie będę 
zostawiać rzeczy
na ostatnią chwilę 

- Nie będę się
spóźniać na lekcje 
- Nie będę gadać :)
na lekcjach

1. Opisz
konkretne
zachowanie np.
zamiast: będę
ćwiczyć
postanów:
będę ćwiczyć
każdego kanka
po 10 min.
2. "Mniej znaczy
więcej" - lepiej
spełnić 1-2
postanowienia
niż nie spełnić
żadnego z 10.
3. Powiedz

innym o swoich
postanowie -
niach, zwiększy
to twoją
motywację.
4. Jeżeli
postanowienie
jest ogólne, to
zrób plan -
przygotuj
dokładny
schemat
działania.

 Postanowienia noworoczne 
                                                    Madzia Gawlik kl. 4b
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Antek Strusiński 5d - Najlepsze gry planszowe, w które
musisz zagrać!

1. Super Farmer - na pewno wielu
z was zna tę grę, ale uważam, że
zasługuje ona na uwagę. Super
Farmer jest grą dla 2 - 6 graczy i
osób powyżej 5 roku życia. W grze
trzeba rzucać kostką i brać z
pudełka zwierzęta oraz wymieniać
na inne - mnóstwo zabawy. 
2. Rumikub - na pewno każdy zna
karcianego Remika, ale nie każdy
zna jego odzwierciedlenie na
kafelkach, czyli właśnie Rumikub,
chodzi o dokładnie to samo, lecz
zasady są lekko uproszczone dla
graczy od 6. czy 7. roku życia. W
tę logiczną grę można pobawić się
w 2 - 5 osób.

Jedną z rzeczy, którą można robić
w wolnym czasie, jest granie
zarówno w gry planszowe, jak i te
karciane. W tym artykule jednak
bardziej skupimy się na grach
planszowych. Z racji, że gry takie
jak Monopoly czy Eurobuisness, to
gry tak znane, że nikomu nie
muszę ich przedstawiać.
Jednak przybliżę je pokrótce, bo
może ktoś ich nie zna, a są bardzo
wciągające. Obie gry uczą
zaradności, ekonomii i liczenia.

3. Osadnicy z Catanu - gra, w
której trzeba się rozwijać, budować
osady i miasta, a wszystko po to,
by jako pierwszy zdobyć dziesięć
punktów - taki jest cel gry. W grę
można grać od 30 minut do nawet
półtorej godziny, w zależności od
ilości graczy, których może być 2 -
4. Gra jest bardzo wciągająca i
każdy, kto lubi gry planszowe, musi
spróbować i tej. Osadnicy są
przeznaczeni dla osób, które
skończyły 10. rok życia; istnieje też
wiele rozszerzeń tej gry, które są
bardziej skomplikowane.

Monopoly jest to gra planszowa,
która polega na pomnażaniu
kapitału poprzez handlowanie
nieruchomościami i pobieranie
czynszu od pozostałych graczy.
Gracze poruszając się po planszy
kupują nieruchomości, dworce,
ulice oraz inne obiekty. W grze
występuje także bank, który jest
kredytodawcą i podatkobiorcą.
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Książka "Lukrecja" opowiada o nastolatce, która przeżywa różne przygody. Mimo iż ma na imię Lukrecja, woli
by nazywano ją Lulu. Ma trochę zwariowaną rodzinę: babcię Scarllet, która tak naprawdę ma na imię Arleta, ale
mówi, że nie jest fajnie mieć 40 lat, dodając do tego staroświeckie imię. Tymczasem Lulu pamięta, jak dawno
już jej babcia miała 60 urodziny, ale o tym nie mówi. Ma mamę, która jest prawniczką i która bardzo często jest
zmęczona. Ma też tatę, który jest artystą malarzem i często buja w obłokach. Niestety rodzice Lulu są
rozwiedzeni. Jest również Grzegorz, ojczym Lulu, który jest kontrolerem lotów samolotów. Lukrecja ma też
przyrodniego brata, który jest trochę uzależniony od gier wideo. Ma jeszcze drugą babcię, Hannę, która bardzo
mało pamięta, więc Lulu może zmieniać imię 12 razy w roku (do swojej babci przyjeżdża co miesiąc).

.

W jednym opowiadaniu Lulu idzie
ze swoją mamą do sklepu z
gadami. Oczywiście chciała
pieska, ale że mama się nie
zgadzała, jedyne zwierzątko, jakie
Lukrecja mogła mieć, to żółw. Gdy
weszły do sklepu zoologicznego,
mamie Lukrecji od razu zadzwonił
telefon; powiedziała Lulu, że ją
dogoni i poszła. Nastolatka
tymczasem zaczęła przyglądać się
żółwiom znajdującym się w
terrarium. Nie mogła się
zdecydować; tymczasem mama
skończyła rozmawiać, i była zła, że
jej córka nie potrafiła wybrać
między żółwiem a żółwiem. W
końcu zdecydowała się na
samotnego żółwia siedzącego z
boku. Była to Madonna.

Autorem tej
książki jest
Anne
Goscinny,
córka autora
Mikołajka. Na
książkach
widnieją napisy,
takie jak: "W
świat Mikołajka
wkraczają
dziewczyny",
"Strasznie fajna
siostra
Mikołajka",
"Mikołajek

pękałby ze
śmiechu", "Poza
zasięgiem". Jest
ich więcej,
tomów na razie
jest sześć.
Każdy ma
bardzo fajną
fabułę,
polecam!

Lukrecja ma
przyjaciółki,
nazywa je
Linami. Bardzo
się wszystkie
lubią, są
nierozłączne.
Raz pisały
razem referat o
przyrodzie.
Miały napisać,
co jest
najważniejsze 
dla życia na
Ziemi. Spotkały
się już jakieś

dwa razy, a
nadal nic nie
napisały.
Zamiast tego
plotkowały i
jadły lody
Pewnego dnia
Lulu zaważyła,
że kwiatek w jej
domu jest
trochę taki
nieszczęśliwy...
Poszła po
wodę, by go
podlać. Kiedy
już to zrobiła,

zauważyła, że
kwiatek od razu
stał się bardziej
żywy. Wtedy ją
olśniło,
najważniejsza
dla życia na
ziemi jest
przecież woda!

  Ida Wyrostek kl. 4B
                                Książka "Lukrecja"

.
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 Dziennik Cwaniaczka
 Artykuł napisany przez Hanię Zając z kl. 5d

Rodzina Grega  W gimnazjum

Autorem
dziennika
cwaniaczka jest
Jeff Kinney. Na
początku ,,Dairy
of Wimpy Kid''
pisany na
stronie
internetowej
przez prawie
osiem lat!

Greg mieszka w
domu z
rodzicami i
dwoma braćmi.
Mama ciągle
wyobraża sobie
Heffleyów jako
idealną rodzinę i
stara
zrealizować
swoją wizję.
Rodrick ma
swoją kapelę
rockową i 
często wrabia
brata, a Manny

jest ulubieńcem
rodziców, którzy
ciągle posługują
się wymówką:
,,on ma tylko
trzy latka''. Tata
natomiast
bezustannie
próbuje zrobić 
z synów
twardzieli. 

Książka
opowiada o
gimnazjaliście
imieniem Greg.
Twierdzi, że
''Kiedyś będę
sławny, ale jak
na razie
utknąłem tu z
bandą
półgłówków.''
Książka bardzo
zabawna,
polecam. �

W gimnazjum
chłopak dokłada
starań, by
zdobyć
dziewczynę.
Niestety
bezskutecznie.
O samym
gimnazjum
twierdzi, że
klasy nie
powinny być
organizowane
według wieku, a
wzrostu.
Delikatnie

ujmując, nie jest
ulubieńcem
nauczycieli.
Popularności
wśród  nich nie
przysporzyła mu
zamiana
miejscami na
zastępstwie,
kiedy wylądował
w kozie. Ale to
już zupełnie
inna historia.

. .
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top 10 zawodników w 2021.
Miejsce 1.: Lionel Messi
Miejsce 2.: Robert
Lewandowski
Miejsce 3.: Jorginho
Miejsce 4.: Karim Benzema
Miejsce 5.: N'Golo Kante
Miejsce 6.: Cristiano
Ronaldo 
Miejsce 7.: Mohamed Salah
Miejsce 8.: Kevin De
Bruyne
Miejsce 9.: Kylian Mbappe
Miejsce 10.: Gianluigi
Donnarumma

 Złota piłka to ekskluzywna nagroda piłkarska. Co roku
przyznawana jest najlepszemu piłkarzowi roku. 185 dziennikarzy
ocenia, jak grali piłkarze. Tegoroczną edycję wygrał Lionel Messi,
drugie miejsce zajął Robert Lewandowski!!!
  

Każdy
dziennikarz ma
spośród
trzydziestki
uczestników
turneju
przedstawionych
przez "France
Football" musi
wybrać 
według niego
"Top 5".
Ważne jest to,
w jaki sposób
ustawią tych 
piłkarzy - ten,

którego uznają
za najlepszego
otrzyma sześć
punktów.
Drugi  otrzyma
cztery punkty,
trzeci - trzy, 
itd.

   Polak zajmuje drugie miejsce w walce o złotą piłkę!       
      Marcel Kuś i Patryk Niemkiewicz kl.4b
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Ale będzie
zabawa!!!

Panie nie
wytrzymają...

Na lekcjach
zdalnych
zdarzały się
różne komiczne
sytuacje. Było
np. tak: Mój
kolega, gdy był 
przepytywany i
w dodatku nic
nie wiedział,

zatrzymał sobie
ekran i pani
myślała, że ma
problemy z
internetem, i w
dodatku włączył
dźwięki 
zniszczonego
mikrofonu.
Żenująca
trochę sytuacja,
co nie? 

  Zabawne sytuacje ze zdalnego nauczania         
               Maciej Borecki kl.4b

U nas w klasie
zawsze ktoś
musi zrobić
jakąś bekę i
włączyć jakąś
głupią muzykę
albo zrobić
dźwięki
zepsutego
mikrofonu.         
  Ech, co to za
czasy... Kiedyś,
gdy nasi rodzice
byli mali, to
jeszcze nie było
takich sprzętów.

Panie to raczej
z nerwami nie
wytrzymają. Bo
są też takie
osoby, które po
prostu nie łączą
się na lekcje i
potem
wymyślają jakiś
kit i wciskają go
nauczycielom.
Ludzie, te lekcje
zdalne to jest po
prostu wielka
masakra!!
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Moje koty są
MEGA słodkie

   Mój wiersz!

  Moje koty :)

Posiadanie kota
wiąże się z
różnymi
obowiązkami
np:
Dosypywanie
jedzenia i
sprzątanie
kuwety. Moim
zdaniem warto.

                 Maks Kubis kl.4b
         O moich zwierzątkach
domowych oraz o tym, jak się nimi
zajmuję

Ciekawostki o
kotach: 
1. Koty
przesypiają 2/3
swojego życia.
2. Kot nie jest w
stanie przeżuć
dużych

kawałków
pokarmu,
ponieważ jego
szczęka nie
porusza się na
boki.
3. Koty nie mają
obojczyka,

dzięki czemu
mogą wcisnąć
się w każdy
otwór, przez
który
przechodzi ich
głowa.
4. Nie

ma dwóch
identycznych
kocich nosów,
każdy z nich
jest tak unikalny
jak u człowieka
linie papilarne
 

W niektórych
rodzinach tak
bywa
nagminnie, że
kotek dzień cały
przesiedzi
bezczynnie. A
ewentualnie
częściowo
przeleży,

bo jeśli
zmęczony, to
mu się należy. I
tylko czasami
głos z kuchni
doleci:
przepraszam
cię kotku, czy
wyniósłbyś
śmieci?�
        

Mam 4 koty, a
ich imiona to:
Sid, Diego, Rudi
i Edek. Są
leniwe, ale
mądre. Kochają
się bawić
laserem i
sznurkiem.
Edek uwielbia
też grać w piłkę.

Jest dobrym
bramkarzem.�
Sid jest ze
schroniska i jest
największym
pieszczochem,
ale na samym
początku bał się
przez pół roku!
Kocham moje
koty  ❤❤ 
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 Moja sunia, czyli Lulu Jest bardzo ładna
i słodka

 Mój pies���
                                                          Alicja Budzińska kl.4b

Lulu jest suczką
rasy
posokowiec
bawarski.
To straszny
żarłok. Zawsze,
gdy coś jemy,
jest przy nas.
Jej  cecha
charakterystyczna
to zygzak na
ogonie. Jest
bardzo kochana
i słodka.
Mieszkamy w
domu, więc,

jeśli nie mamy
czasu na
spacer,
wychodzi na
pole, choć
oczywiście
chodzimy z nią
na spacery.
Gdy kiedyś było
bardzo dużo
śniegu, było
widać tylko Lulu
ogon, tak jakby
sam chodził.:)  .

..

Zawsze, gdy
wstaję, Lulu
mnie wita.
Codziennie
muszę jej
wymieniać
wodę i dawać
śniadanie,
czasami obiad.
Rzadko dostaje
od nas kolację,
ponieważ psy
nie powinny
dostawać
kolacji, ale
czasem trudno

oprzeć się tym
się tym słodkim
oczkom.
Kupiłam jej
nawet kalendarz
adwentowy,
dlatego zawsze,
gdy rano wstaje,
ona już wie, że
dostanie
jedzenie, więc
jeszcze bardziej
teraz mnie
kocha �.   .

..
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Ciekawostki o psach i informacje o różnych rasach �  
                                          Alicja Budzińska kl.4b

Ciekawostki o
psach:     1.
Szczeniaki mają
28 zębów, a
dorosłe psy 42 
 2. Według
badań
stwierdzono, że
aż 45% psów
śpi w łóżku
właściciela.   
3.Szczeniaki
rodzą się głuche
i ślepe, dopiero
gdy mają około
10-14

dni widzą.   4.
Zostańmy w
temacie wzroku
- wiedzieliście,
że psy widzą
kolory, tylko
mniej i mniej
intensywnie?   
5. Człowiek ma
tylko 206 kości,
a pies aż 319.
6. Niektóre psy
mają 5 pazurów,
a inne 4.  

.

Pudel duży jest największym
pudlem (jak sama nazwa mówi).
Jest bardzo inteligentny, aktywny,
wierny i szybko uczy się sztuczek.
Jest koloru: brązowego, białego,
srebrnego lub czarnego. Wywodzi
się z psów myśliwskich. Dobrze
pływa. W kłębie sięga pomiędzy
45cm a 60m, waży około od 20kg
do 32kg. Pochodzi z Francji oraz z
Niemiec. Żyje około 11 lat, ale
wiele osobników dożywa więcej.   
Ciekawostki o pudlach:   
1.Pudle duże mają bardzo gęstą,
miękką sierść. Ma ona strukturę
wełny. 
2. Uważa  się, że pudle to
najmądrzejsze psy na świecie.      

Posokowiec bawarski to rasa myśliwska, kiedyś tropiła zwierzynę .Są koloru brązowego, miejscami czarnego.
Są bardzo podobne do posokowców hanowerskich, ale to inna rasa, Wysokość w kłębie to u samców od 44cm
do 52 cm, a suczki 44cm do 48cm . Ważą około od 20kg do 25kg. Żyją około od 11 lat do 13 lat. Są
towarzyskie, dobre dla rodzin. Bardzo lubią wąchać, więc na pewno ucieszą się ze spaceru.  Pochodzą z
Niemiec. Nie są zbyt popularne i też mam tą rasę w domu, dlatego o nich piszę.                                            Psy
to wierne, mądre stworzenia i najlepsi przyjaciele człowieka! 

Golden retriver
należy do grupy
psów
płochaczy,
aportujących i
psów wodnych.
Są mądre,
posłuszne,
łagodne,
aktywne,
wytrzymałe
oraz
energiczne.
Żyją od 10 do
12 lat. Psy
ważą od 29kg

do 34kg, a
wzrost w kłębie
mają od 56cm
do 61cm.
Suczki ważą od
24kg do 29kg, a
wzrost w kłębie
mają od 51cm
do 56cm. Mają
złocistą sierść,
czasami
odrobinę
brązową i są
dużymi psami.
Są świetnymi
psami

rodzinnymi,
ponieważ są
łagodne,
dlatego nie
nadają się na
psy obronne.
Są świetnymi
pływakami.       
                     
Chow Chow to
pies
wyglądający jak
misiek. Jest
duży, ma
puchatą sierść,
zazwyczaj

koloru rudego,
lub rzadziej
czarnego. Żyje
od 9 do 15 lat.
Ważą od 20kg
do 32kg.
Wzrost w kłębie
to od 46cm do
56cm. Jest
zazwyczaj
łagodny.
Ciekawostka:
Chow Chow ma
fioletowo-
niebieski język. 
                          

                         
                         
           

.
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     Oliwia Pawlusińska i Zosia Niestrój kl. 4b
                                  Kto to Sanah?

Sanah, a właściwie Zuzanna Irena Jurczak, urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie i ma 24 lata. Potrafi
grać na pianinie, fortepianie i skrzypcach. Kilka razy brała udział w przesłuchaniach do The Voice of Poland i
Mam Talent!, ale nigdy nie udało jej się przejść eliminacji.

Ma sześcioro rodzeństwa, a jej mama jest z zawodu weterynarzem.

Top 20
najczęściej 
słuchanych
piosenek
Sanah

1. Szampan
2. Ale jazz
3. Melodia
4. Etc (na

disco)
5. Ten Stan
6. 2:00
7. Królowa

Dram
8. No sory
9. Oczy

1. Siebie
zapytasz

2. Cząstka
3. Invisible

dress
4. To koniec
5. projekt

nieznajomy
nie kłamie

6. Kolońska i
szlugi

7. Proszę
pana

8. Co ja robię
tutaj

9. Etc
10. Warcaby

1. duszki

�����

  
                

Sanah jest
obecnie jedną z
najbardziej
znanych
artystek w
Polsce, ale jest
też znana na

całym świecie.
Została
odsłuchana na
Spotify w 167
krajach!!!
Piosenkę Ale
Jazz! słuchano
na świecie
ponad 15 000
000 razy ���

Ulubione piosenki Oliwki i Zosi
                   Oliwki:

Aniołom szepnij to
wars
Kolońska i szlugi
róże
Proszę pana

                              Zosi:
Bujda
Kolońska i szlugi
Proszę pana
To koniec
Królowa dram

                         

             ���������

Jej przydomek
wziął się od
skrócenia
angielskiej
wersji imienia
Zuzanna czyli
Susanna. Na
początku miała
nazywać się
Sana, ale potem
to spolszczyła i
powstała
Sanah.
Wcześniej
występowała

pod
pseudonimem
Ayreen, który
powstał od jej
drugiego
imienia, czyli
Ireny.
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 Oliwia i Zosia kl. 4b
           Koncert Sanah w Tauron Arenie 14.11.2021

 Ta trasa koncertowa nazywała się 
 "Kolońska i szlugi".

 Świetny
 repertuar!

Po lewej
publiczność
podczas
piosenki
"Aniołom
szepnij to", gdy
Sanah
poprosiła, żeby
ludzie zaświecili
swoje latarki w
telefonach,
ponieważ była
to dla niej
wzruszająca
piosenka.
                           
                      

Fragment
piosenki:
Ja będę czekać.
Nie bój nie, nie
bój nie.
Ja będę wołać.
Wołać cię,
wołać cię.
Ja będę prosić,
by jeszcze raz
zobaczyć twoją
twarz.

Z okazji tej trasy
koncertowej
powstała
piosenka
Kolońska i
szlugi. Artystka
zapowiedziała
kolejną trasę
koncertową pod
nazwą Uczta
tour 2022, która
w Krakowie
odbędzie się 26
maja.
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Alfik Humanistyczny dla klas 4 - 8 SP
  Wiedza ogólna z języka polskiego    

Na tym konkursie
nie wolno:��

W tym roku
wiersz zaliczał
się do poezji i
był o
prawdziwej 
VS
nieprawdziwej
przyjaźni. 
Osoby, które
uważają, że
napisały bardzo
dobrze,
niecierpliwią się
z powodu
długiego
oczekiwania na
wyniki. 

Mam nadzieję,
że spotkamy się
na rozdaniu
nagród lub na
samym
konkursie. Nie
zapomnijcie
czarnego
długopisu. �
� �

Konkurs
organizuje od
1994 r. fundacja
Jersz Łowcy
Talentów. Jej
celem jest
odkrywanie
dzieci zdolnych i
motywowanie
ich do
pogłębiania
swoich
zdolności.
Fundacja
organizuje
również Obozy

Talentów. Alfik
sprawdza
wiedzę na
różnych
poziomach.
Mogą w nim
brać udział
zarówno
uczniowie zdolni
jak i przeciętni.
Dlatego warto
spróbować.

.

                             Alfik Humanistyczny 
 Małgorzata Knapczyk kl. IV b

.
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Akcje charytatywne

na początku listopada posadziliśmy kolejne Pola
Nadziei na terenie naszej szkoły, aby na wiosnę
pięknie zakwitły dla Hospicjum Św. Łazarza.
Dziury w ziemi kopał pan Janusz Zachara z pomocą
pana Marcina Kłuska, natomiast nad układaniem 1000
sztuk cebul żonkili w koszyczki i zakopywanie ich w
ziemię przez uczniów klas czuwała pani Marta
Kucińska. Na akcję przeznaczyliśmy 2400,00 zł.
Również współpracując z Hospicjum Domowym Alma
Spei w ramach akcji - Szkoła z pasją pomagania
przygotowaliśmy paczkę dla podopiecznej 11 letniej
Łucji, która napisała list do Św. Mikołaja, a my
zrealizowaliśmy jej marzenia na kwotę 435,00 zł.
Przygotowaliśmy też bogatą pomoc rodzinie (rodziny
dzieci pod opieką Alma Spei) w artykuły spożywcze i
chemię. Relacja z przekazywania dzieciom paczek
mikołajowych jest na stronie ALMA SPEI.
Na całość przeznaczyliśmy 2000,00 zł

W ramach corocznej pomocy Polakom na Kresach w
tym roku przekazaliśmy przelew na kwotę 1000,00 zł.

Małgorzata Kalinowska i Agnieszka Łuszczek

Nasza szkoła bierze też udział w akcji Kolęda dla
Hospicjum- świąteczny challenge. Jest to akcja, w
której pomaga się chorym, śpiewając kolędy. Do akcji
może przyłączyć się każdy, wystarczy nauczyć się
kolędy i nagrać, jak ją śpiewasz. Klasa 4B z naszej
szkoły przyłączyła się do akcji i w piątek 15.12.
będziemy śpiewać kolędy takie jak: " Przybieżeli do
Betlejem" i " Cicha noc". Kolejną akcją w naszej
szkole jest " Góra grosza" akcja polega na tym, że
przez ok. dwa tygodnie po klasach chodzą wybrani
uczniowie. Mają oni puszkę, do której można wrzucić
od 1 gr do 5 zł. Charytatywność – cecha działań
mających na celu niesienie pomocy jej
potrzebującym, w sposób bezinteresowny i
dobroczynny. Pomóż już dziś! Potrzebujący nie mogą
czekać!!!

https://pl-pl.facebook.com/events/289723543084844/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCeLh9vXenok4uzFTwsPAq2yLkUtNvHBCdPhHSnVlTbqWVCBd32BM3QUeaVVeEagD4ePNDGuilLqdtkp3b0CdPTZWb5EhZsyAuGb5UvnbQnajk-G7S_vN1Giu2oJ7ndpG6b6x0wQnblSlS24UMS1-Ppz2yycysrGDnzislgBF8si6CHpWf1Kb8oN9slsUu0okbQZSSy--E9gT4QzCPSm_OGCKsKtgaYzTxfmPJUHpPIUHvk9CXCOSlXv3AaHEtcdMjgs7IDvMVdIL0c_9LZTvmKGkVyaVEXPX5HeTZGyruoAM3KmkXyzA&__tn__=K-R
https://pl-pl.facebook.com/events/289723543084844/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJVsl9j-4kfamRu6tZnjDTD8M6KYVOFRJzfNy7SXSg1wD_hmRyr2JJpp8tIbfRsL6VKDzY1yPEMEu5COare_S_4-7Kf_znciH6aoRamfaFYRujZOE3ckSEefbJ1p4poyYEgezYTNwMWTpbQoyo89Mn01rrUaT1ZRFSpbhbmvJLJBsCzONraJlEImEWFY6Fl_lbeyHaerR3z8mw2XTfkpPpmt_l1BapcyYa1DRYJCCJZ7AB8qLXjJdEQzFFvm79N9mpPNNhR6Wo-lPd_qEczo2t3AAZcK4VFcP2uucwaPVRmSR0cvf-6g&__tn__=K-R
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Stefek i Helenka 2. Hanna Zając


	Rodzina Clausów to film opowiadający o chłopaku, który nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jego tata odszedł w święta. Potem dowiaduje się, że jego dziadek to św. Mikołaj.
	Chyba nikt nigdy nie zastanawia się, jak obchodzi się sylwestra w innych krajach. W Polsce zwykle czeka się do północy. Do tego czasu np. ogląda się filmy, gra w gry planszowe, wychodzi się oglądać gwiazdy... W tym artykule, jeśli chcecie, możecie dowiedzieć się, jak się świętuje sylwestra. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że ten artykuł się wam spodoba!

	Dziennik Cwaniaczka
	Złota piłka to ekskluzywna nagroda piłkarska. Co roku przyznawana jest najlepszemu piłkarzowi roku. 185 dziennikarzy ocenia, jak grali piłkarze. Tegoroczną edycję wygrał Lionel Messi, drugie miejsce zajął Robert Lewandowski!!!
	top 10 zawodników w 2021. Miejsce 1.: Lionel Messi Miejsce 2.: Robert Lewandowski Miejsce 3.: Jorginho Miejsce 4.: Karim Benzema Miejsce 5.: N'Golo Kante Miejsce 6.: Cristiano Ronaldo  Miejsce 7.: Mohamed Salah Miejsce 8.: Kevin De Bruyne Miejsce 9.: Kylian Mbappe Miejsce 10.: Gianluigi Donnarumma
	Każdy dziennikarz ma spośród trzydziestki uczestników turneju przedstawionych przez "France Football" musi wybrać  według niego "Top 5". Ważne jest to, w jaki sposób ustawią tych  piłkarzy - ten,
	którego uznają za najlepszego otrzyma sześć punktów. Drugi  otrzyma cztery punkty, trzeci - trzy,  itd.
	O moich zwierzątkach domowych oraz o tym, jak się nimi zajmuję

	Zosi:



