
Święta z Dwójeczką

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Fryderyka Chopina
Leśna 15
07-320, Małkinia Górna

Wydanie specjalne
12/21



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 12/2021 | Strona 2 
www.juniormedia.plŚwięta z Dwójeczką

 Święta już niedługo...

Mamy już grudzień, a to oznacza, że jest coraz mniej dni do Świąt Bożego Narodzenia.
Jak wiadomo, nic tak nie poprawia humoru, jak odpowiedni klimat, więc dziś pokażę
Wam sposoby, jak ładnie udekorować wasze pokoje czy domy, tak, aby nawet długo
po Świętach – czuć ten wspaniały klimat.

1. Królowa zimy – choinka
Pierwsze co przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy o świątecznych dekoracjach to
choinka. Wraz z bombkami, światełkami czy łańcuchami świątecznymi będzie wyglądać
fantastycznie -  i taki sam klimat będzie wprowadzać. Jest ona dosłownie królową zimy i jest
niezapomnianym elementem Świąt, który zawsze musi być! Na dodatek ubieranie jej,
wprowadzi jeszcze bardziej przyjazną i świąteczną atmosferę.
2. Światełka i łańcuchy świąteczne
Jest to bardzo piękna i klimatyczna dekoracja, która będzie wam umilać wieczory ze
świąteczną atmosferą. Można też powiesić sobie takie światełka wraz z pasującym
kolorystycznie łańcuchem. Trzeba pamiętać również o tym, że nie każdy kolor łańcucha
pasuje do koloru światełek. Ładnie wyglądają połączenia białych świateł z niebiesko-
srebrnymi łańcuchami lub ciemnozielone łańcuchy (ładnie wyglądają również łańcuchy, które
imitują sosnę) z kolorowymi światełkami. Takie ozdoby ładnie będą wyglądać zawieszone
np. na karniszu, półce, drzwiach czy pod sufitem.
3. Bombki
Świąteczne bombki to prawdziwe szaleństwo! Brokatowe, błyszczące, szklane, plastikowe
czy metaliczne, to jest już wasz wybór! Pięknie będą wyglądać na choince, sprawdzą się też
na łańcuchach czy w okolicy światełek. Równie dobrym pomysłem są ręcznie robione
bombki. Możecie zrobić takie bombki z rodziną, co jeszcze polepszyć rodzinną, świąteczna
atmosferę.
4. Ręcznie robione ozdoby
Figurka Świętego Mikołaja, imitacja prezentu czy choinka z łańcucha świątecznego to tylko
czubek góry lodowej pomysłów, które możecie wykonać samemu i które na pewno pomogą
wam poczuć świąteczną i rodzinną atmosferę. Są one bardzo łatwe do zrobienia, a jeszcze
jakie piękne! Na pewno ładnie będą wyglądać ładne, świąteczne połączenia kolorów,
migoczące przedmioty np. światełka czy też połączenie rzeczy imitujących sosnę ze
sztucznym śniegiem. Oczywiście można też zrobić tradycyjny, ale śliczny stroik – jedna z
najbardziej rozpoznawalnych ozdób świątecznych zaraz po choince.

Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodobał. Mam również nadzieję, że wypróbujecie
te pomysły, ponieważ mnie wpędziły już w klimat świąteczny, który pewnie będzie
mnie trzymał przez długi, długi czas. Więc ja już kończę i życzę Wam Wesołych Świąt
spędzonych w gronie rodziny, ale w formie „sanitarnej”. Papa  I do zobaczenia po
Nowym Roku!
- Jakub Dziewulski, 6b
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Postanowienia

Każdego roku obchodzimy Święta Bożego
Narodzenia a wraz z nimi na nowy rok
postanowienia noworoczne, każdy ma je inny, i
wszystkie są wyjątkowe na swój sposób, ale
zadajmy sobie pytanie czy zawsze je
przestrzegamy?. Nasze postanowienia Noworoczne
to np. nie jeść słodyczy, zacząć się uczyć, więcej
pomagać ludziom, albo chociaż zacząć uczęszczać.
Takie postanowienia są łatwe ale nie zawsze się
udają, dlatego powinniśmy bardziej, upierać się na
to aby walczyć o te postanowienia i mieć duże
chęci by nam się udało. Według mnie takie
postanowienia są warte czasu, bo jest to możliwość
na np. lepsze życie, może zdrowsze, albo chociaż
będzie poprawiona nauka. Takie postanowienia
trwają już na prawdę długi czas i oprócz tego że są
przydatne, to ludzie może będą mieli o nas o wiele
lepsze zdanie że nam się udało i że jesteśmy
wytrwali i dajemy radę więc musimy podążać za
tym bo to wszystko nam może się udać a wystarczy
tylko chcieć i mieć nadzieję.
- Milena Dobrowolska
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Dzień dobry oto moja recenzja: 

'Green Book' jest to amerykański komediodramat reżysera Petera Farrelleya.
Opowiada historię bogatego, czarnoskórego pianisty Dona Shirleya i jego ochroniarza
- Tony'ego Vallelongi. Frank „Tony Wara” Vallelonga ma być kierowcą Shirleya pod
czas ośmiotygodniowej trasy koncertowej. Tytuł filmu pochodzi od 'The Negro
Motorist Green Book' – poradnika dla Afroamerykanów podróżujących po
południowych stanach USA autorstwa Victora Hugo Greena. Południe w latach 60 było
bardzo negatywnie nastawione do osób o ciemnym kolorze skóry, dlatego potrzebny
był ochroniarz i poradnik. W czasie trwania trasy mężczyźni poznają sobie nawzajem.
Tony zmienia zdanie o Afroamerykanach tak jak Don rozumie, że nie wszyscy biali
ludzie są źle nastawianie do czarnych osób. Film oparty jest na faktach. Pokazuje nam
trudności z jakimi zmagali się czarni ludzie jak i również uczy nas szacunku do
każdego człowieka nie zależnie od koloru skóry, czy jego pochodzenia. 'Green Book'
został wyróżniony Oscarami dla najlepszego filmu, za scenariusz oryginalny i dla
najlepszego aktora drugoplanowego (Mahershala Ali) za rok 2018.

- Amelka

Jakub Dziewulski

"Wesołe Święta"
Przygotuj potrawy
Nie chodź na zabawy!
Zaproś rodzinkę
I ubierz choinkę!

Święta czuć od rana!
Zbuduj bałwana
Ciesz się prezentami
I Wesołymi Świętami!

Nasza Redakcja Dwójeczka życzy wszystkim czytelnikom 
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Wyjazd do Grecji - spełnienie mojego największego marzenia. 
12 grudnia 2021r. wyjechaliśmy na Erasmusa do Grecji. Erasmus
jest to projekt, który polega na wymianie uczniów z różnych krajów,
przy czym uczymy się języka angielskiego poprzez rozmowę ze
sobą. Leci na niego szóstka młodzieży oraz 2 lub 3 opiekunów. Na
tym wyjeździe spotkała się młodzież z Polski, czyli my, młodzież z
Grecji oraz studenci z Włoch. Bułgarska młodzież jednak nie mogła
się zjawić, więc przyleciały od nich tylko dwie nauczycielki. W
sumie spędziliśmy tam 5 dni a bardzo się ze sobą zżyliśmy.
Spędzaliśmy dużo czasu ze sobą, dużo zwiedzaliśmy, dużo
rozmawialiśmy. Rozstanie się było dla nas bardzo trudne i cała
Polska młodzież się rozpłakała. Co dał mi ten wyjazd? Na pewno to,
że bardziej otworzyłam się na ludzi i na nowe znajomości.
Zwiedziłam tam dużo nowych miejsc, które do tej pory nie były mi
znane. Zobaczyliśmy tam dużo ciekawych jak i pięknych
krajobrazów. W związku z tym, że czas głównie spędzaliśmy w
Atenach, czyli stolicy Grecji to mieliśmy okazję zwiedzić Akropol,
jak i inne tamtejsze zabytki. Dzięki temu wyjazdowi na pewno też
powiększyłam swój zakres słownictwa i polepszyła się moja mowa
w języku angielskim. Mogliśmy tam również poznać ich kuchnie co
było równie super doświadczeniem. Otwarcie mogę powiedzieć, że
smakowała mi ich kuchnia lecz miałam takie potrawy, które
smakowały mi mniej od pozostałych. No i oczywiście spełniły się
moje dwa największe marzenia w jednym! Wyjazd za granicę oraz
wyjazd właśnie do Grecji. Rada dla innych? Nie bójcie się i
próbujcie, jeśli tylko macie taką okazję. Jest to super nowe
doświadczenie, które zapewne wiele was nauczy. Z tego co
słyszałam w dość małej ilości szkół jest takie coś organizowane,
dlatego jeżeli macie okazję to korzystajcie i się nie obawiajcie! Ja
sama na początku bałam się i stresowałam tym wyjazdem, lecz gdy
zobaczyłam tam, jakie to jest super przeżycie to wręcz było mi
smutno, że tak szybko muszę opuścić to wspaniałe miejsce i tak
wspaniałych ludzi. Taki wyjazd to wspomnienia na całe życie i na
pewno będzie co opowiadać swojej rodzinie w przyszłości. -
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