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W NASZEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ DZIEŃ JEŻA
              WARTO, BYŚ PAMIĘTAŁ, ŻE...

         Tego o Św. Mikołaju 
                  nie wiesz...

W ten wyjątkowy, świąteczny czas życzymy Wam, byście umieli odnajdywać
szczęście w małych, codziennych sprawach. Nie przegapcie chwil ważnych!

Jeże żyją w lasach, jest to
ich naturalne środowisko.
Długość życia jeży wynosi
około 10 lat.
Przestraszony jeż zwija się
w kulkę i się trzęsie.
Jeż w ogrodzie to
pomocnik w walce  ze
 szkodnikami.
Choroby, które można
złapać od jeża to pchły i
kleszcze.
W Polsce jeże są objęte
ścisłą ochroną.

Czy wiesz, że jeże
zapadają w sen  zimowy?
Jeże mają 5 tysięcy igieł o
długości 3 cm.
Czy wiesz, że ciąża jeży
trwa od 5 do 6 tygodni?
Jeże są bardziej aktywne
 nocą.
Jeże bardzo słabo widzą,
głównym ich zmysłem jest
węch i słuch.
Jeże posiadają w swoim
pyszczku 36 ząbków.

W Polsce żyją dwa gatunki
jeży: jeż zachodni i jeż
wschodni.
Jeże żywią się głównie
owadami, dżdżownicami,
małymi ssakami i płazami.
Dzień Jeża przypada 10
listopada.
Wyszukała: Basia Antczak

•Św. Mikołaj kiedyś był
zielony, ale Coca Cola
zmieniła jego kolor na
czerwony.
•Św. Mikołaj ma 31 godzin
aby dostarczyć wszystkim
dzieciom prezenty na całym
świecie.
•W Kanadzie Święty Mikołaj
ma własny kod pocztowy:
HOH OHO.
•W celu dostarczenia
wszystkich prezentów

na czas, Mikołaj musi
podróżować 10 703 437,5
km/h.
•Współczesna baśniowa
postać św. Mikołaja
wykorzystywana w
popkulturze, wzorowana
jest na postaci św. Mikołaja,
biskupa z Miry. Święty
Mikołaj jest patronem wielu
państw, miast, zawodów.
              Wojtek Sałata 6a
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        CYKL "MŁODE BUNTOWNICZKI", część 2

CZY WIESZ, ŻE...

Złapanym w Finlandii
reniferom maluje się
poroże farbą
odblaskową. Ma to na
celu zmniejszenie
liczby wypadków
drogowych.

  W Polsce święta są kojarzone ze śniegiem i zimą. A jak to jest 
   w Australii, gdzie temperatura w grudniu sięga nawet 35°C? 

W Australii jakiś czas
przed świętami
wszędzie pojawiają
się christmas bush,
czyli rośliny z
drobnymi,
czerwonymi listkami,
które symbolizują
święta. Na choinkach
wiszą bombki,
łańcuchy, lampki i …
misie koala w
czapkach świętego
Mikołaja! Sanie Św.
Mikołaja zamiast
reniferów ciągną 
kangury. 24 grudnia
dzieci w Australii

zostawiają Mikołajowi
coś do jedzenia i
picia, a następnego
dnia rano znajdują
prezenty pod choinką
lub w skarpecie.
Mikołaj wchodzi do
domu kominem lub
przez drzwi,
używając swojego
magicznego klucza.
Po odpakowaniu
prezentów, w środku
dnia rodziny
spotykają się i grillują
w ogrodzie lub na
plaży. Na obiad
najczęściej

podawany jest indyk,
pieczona szynka lub
owoce morza, a na
deser jest Christmas
pudding albo
Pavlova, czyli tort
bezowy z
truskawkami i kiwi.
Tego dnia
Australijczycy grają w
krykieta, kąpią się w
oceanie, a są i tacy,
co zasiadają do
świątecznego stołu w
stroju kąpielowym.
Wieczorem ludzie
zbierają się na plaży i
śpiewają kolędy

ze świecami w
rękach. Takich
,,śpiewaków” może
być nawet dziesięć
tysięcy! 26 grudnia to
tak zwany Boxing
Day. W ten dzień
otwiera się w kościele
pudełko, do którego
przez ostatni czas
zbierano pieniądze i
rozdaje się je
biednym.

Gustaw Damrat 6a

CHOLITAS, GRUPA
WSPINACZKOWA
w Boliwii
U stóp pięknej góry
żyła sobie pewna
kobieta, nazywała
się Lydia
Huayllas. Przez całe
dorosłe życie
przyrządzała posiłki
alpinistom. Patrzyła,
jak zakładają kaski,
zapinają plecaki i
nalewają wodę do
bidonów, widziała

w ich oczach
ekscytację. Lydia i
inne kobiety
nie wiedziały, jakie to
uczucie stanąć
u wierzchołka góry,
ich mężowie i synowie
wręcz przeciwnie. Byli
przewodnikami, ich
zadaniem było
doprowadzić innych
na szczyt góry. Lydia i
jej koleżanki czekały
w obozie w dolinie.
Pewnego

dnia
Lydia powiedziała:
„Przekonajmy się jak
to jest”. Gdy
kobiety podciągnęły 
spódnice, włożyły buty
wysokogórskie i
przypięły raki,
mężczyźni roześmiali
się i ostrzegali: „Nie
możecie iść w
kieckach. Musicie
włożyć specjalną
odzież”. „Bzdura” -
powiedziała Lydia.

„Jesteśmy
alpinistkami w
kieckach”. Pośród
śnieżyc i wiatrów
zdobywały wiele gór.
„Mamy siłę!
Wejdziemy na osiem
najwyższych
szczytów”. I wiecie co,
udało im się!

Basia
Wojciechowska           
                     5b

Słownik piłki nożnej, część 4
Dośrodkowanie –oznacza to, że piłkarz kieruje piłkę w środek pola karnego, gdzie czekać już
powinni zawodnicy z jego drużyny. 
Przelobowanie to kopnięcie piłki w taki sposób, że przelatuje nad zawodnikiem. Gdy nieuważny
bramkarz wyjdzie za bardzo przed bramkę, może w ten sposób umożliwić rywalom strzelenie gola.
Gra pressingiem ma miejsce, kiedy drużyna wywiera presję, atakuje przeciwnika na całym boisku.
Strzał w okienko–bardzo trudno jest zdobyć takiego gola, ponieważ zawodnik musi trafić piłką tuż
pod górną krawędzią bramki, przy słupku. Są to jedne z najładniejszych bramek, jakie kibice mogą
oglądać podczas meczu.
Gra z pierwszej piłki to określenie na szybkie, dokładne podania bez przetrzymywania piłki, czyli
piłkarz przyjmuje piłkę i równocześnie ją podaje.
                                                                                                                  Wojtek Sałata, 6a             

Po świętach do
psychiatry przychodzi
mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, 
z moim tatą jest coś
nie w porządku. Przed
kilkoma dniami
przebrał się za starego
dziadka i twierdził, że
nazywa się święty
Mikołaj!

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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              CYKL KULINARNE PODRÓŻE
                   
                     CO JEDZĄ ESKIMOSI?   

ESKIMOSI JEDZĄ
WIEWIÓRKI!!!

Wiewiórki są podobno
pyszne. Najlepszą
potrawą z wiewiórek
jest gulasz. Na
początku trzeba
oczywiście ją
upolować, potem
mięso wiewiórki
moczy się w wodzie z
solą przez całą noc.Do
mięsa dodaje się
warzywa: ziemniaki,
marchewkę i cebulę, 
oczywiście trzeba to
przyprawić. Całość
powinna bulgotać na
ogniu przez minimum

osiem godzin.
Problem jednak jest w
tym, że Eskimosi nie
mają czasu na tak
długie przygotowanie
gulaszu oraz nie mają
warzyw. Gotują
wiewiórkę zaraz po jej
upolowaniu i ją
zjadają.
Eskimosi nie byli w
stanie uprawiać
własnej żywności na
ciężkiej pustyni tundry.
Przeważnie żyją z
mięsa zwierząt
łowieckich.
Wykorzystywali oni
harpuny do polowania
na foki, morsy i

wieloryby. Zjadają
również ryby. Wysoki
procent ich jedzenia
jest tłusty, co daje im
energię w zimną
pogodę.
            Opracowała: 
 Basia
Wojciechowska           
         z klasy 5b

CZEGO NIE WIESZ
O ŚNIEGU...
No to zaczynamy!
Pewnie wielu z was
wie ze śnieg jest z
wody, ale dzisiaj
przybliżymy sobie
dokładniej temat
śniegu.Śnieg to tak
naprawdę opad
atmosferyczny w
postaci kryształków
lodu o kształtach
głównie
sześcioramiennych
gwiazdek, łączących
się w płatki śniegu.
Jak powstaje śnieg?
Śnieg powstaje, gdy w
chmurach para wodna
krystalizuje się,
tworząc kryształy lodu.
Ciekawostka: Istnieje
przekonanie, że nie
istnieją dwa
identyczne płatki
śniegu.
  Śnieg nie pada tylko
na Ziemi, znajdziemy
go również na Marsie.
Czy istnieje kolorowy
śnieg?

Żeglarz i podróżnik
John Ross, będąc na
Grenlandii zobaczył
kolorowy śnieg i
przeprowadził na ten
temat badania, ale ich
wynik go zniechęcił,
więc badań
zaprzestał. Jednak do
zagadki powrócono
pod koniec XIX wieku.
Gdy temu zjawisku
przyjrzano się bliżej,
okazało się, że
sprawcą całego
zamieszania są
naśnieżne glony z
gromady zielenic.
Okazało się również,
że glony mają wpływ
nie tylko na kolor, ale i
zapach.
Rozpuszczony w
dłoniach czerwony
śnieg pachnie jak
arbuzy. Dlatego też na
zjawisko kolorowego
śniegu mówi się
“arbuzowy śnieg”.
Jednak nie tylko glony
są w stanie zabarwić

śnieg. W Bułgarii 23
marca 2008 roku
spadł  czerwony śnieg.
Okazało się, że
przyczyną był kurz z
czerwonych piasków
saharyjskich, który
przedostał się do
górnych warstw
atmosfery i
spowodował
zabarwienie śniegu.

Julia Oltmann 6a
Informacje z stron:
wikipedia.orgi
mlynwiedzy.org.pl

Święta we Francji
W Francji stół
świąteczny jest
wypełniony różnymi
dziwnymi i odległymi
dla Polaków
potrawami. Goszczą
takie rzeczy jak: indyk
nadziewany jadalnymi
kasztanami, pasztet z
gęsich wątróbek,
gryczane naleśniki z
kwaśną śmietaną,
owoce morza

(najczęściej są to
ostrygi),  kawior,
ślimaki. Francuzi nie
łamią się opłatkiem i
nie śpiewają kolęd.
Stawiają raczej na
popularne świąteczne
piosenki. We
francuskich domach
również ubiera się
choinkę i to już na
początku grudnia. 
Klimat świąteczny
wprowadzają

coroczne wystawy
szopek w katedrach,
które przyciągają
zwykle liczne tłumy
mieszkańców. We
Francji prezenty
odpakowywane są 25
grudnia. Popularne są
również świąteczne
jarmarki.
Julia Oltmann 6a

Święta na miarę
Mikołaja
Każdy ma swoje
własne tradycje
wigilijne. Lecz co z
ozdobami? Może w
tym roku ty zrobisz
sam własne bombki?
Zaskocz bliskich
własnymi
świątecznymi
gwiazdami i nie tylko!
Gwiazdy z papieru –
gwiazda na choinkę
jest piękna, ale można

ją zrobić sami!
Jedyne, czego
potrzebujecie, to
nożyczki, torby do
kanapek, klej lub
zszywacz i ołówek. Do
jednej gwiazdy
potrzebujecie od 5 do
10 torebek.
Wybierzcie wzór
(obrazek powyżej),
wyrysujcie go na
torebkach i wytnijcie.
Potem, sklejcie
wszystkie

torby, rozłóżcie i
powieście na choince.
Własnoręcznie
wykonane ozdoby
świąteczne są piękne!
Mam nadzieję, że
użyjecie tych
pomysłów.
Matylda Remesz, 6a
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 Tradycje innych krajówPowstanie Wielkopolskie
          102. rocznica

Dowódca
powstańców
wielkopolskich
Józef Dowbór-
Muśnicki

STOPKA REDAKCYJNA
Gazetkę tworzą: Matylda Remesz 6a,
Julia Oltmann 6a, Wojtek Sałata 6a,
Basia Wojciechowska 5b, Karol
Maciejewski 8b, Jakub Beyer 8a, Gustaw
Damrat z 6a.
Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z
opiekunem, p. Magdaleną Kaczmarek
W Niemczech
tradycje świąteczne
są inne niż w Polsce.
Na przykład w
Niemczech istnieje
takie coś jak
Krampusnacht. To
Noc Krampusa.
Według wierzeń
ludowych Krampus to
demoniczny kozioł,
który jest
przeciwieństwem Św. 
Mikołaja. Zadaniem
Krampusa  jest
ukaranie
niegrzecznych dzieci,
ale także oczyszczenie
ziemi ze zła. W
Niemczech odbywają

się parady z okazji
Krampusnacht
zazwyczaj w noc
przesilenia zimowego.
Właśnie wtedy osoby
przebrane za złowrogie
kreatury, biorą udział w
paradzie, której
towarzyszy muzyka i
pokazy
pirotechniczne. 
Ciekawostka: parady z
okazji Krampusnacht
odbywają się w
niemieckich,
austriackich i włoskich
miastach.
Julia Oltmann 6a

Wielkopolska należała
do Niemiec przez 115
lat, ale w tym czasie
nadal były
kultywowane tradycje
polskie. W końcu
Wielkopolanie ruszyli
do walki. 
Powstanie
Wielkopolskie
rozpoczęło się 
22 grudnia 1918 r. 
przyjazdem      Jana
Paderewskiego do
Poznania.

Wydarzenia związane
z powstaniem w
Poznaniu  :
26 grudnia to dzień
przyjazdu
Paderewskiego
29 grudnia wojska
powstańców przejmują
koszary,Cytadelę i
ważne budynki.
Niemcy wycofali się
do Jeżyc, a po kilku
dniach skapitulowali.
Warto o tym
pamiętać!
          Jakub Beyer 8a

Czy uwierzycie w to,
że w Hiszpanii nie ma
świętego Mikołaja?
Co prawda Mikołaja,
ale prezenty roznosi za
to Reyes Magos czyli
trzech mędrców.
Reyes Magos
organizują również
własne parady
odbywające się co rok
5 stycznia. W czasie
owych parad
najbardziej korzystają
dzieci, ponieważ to
właśnie na paradach
Reyes Magos trójka
mędrców, jadąca na

wielkich podestach,
rzuca dzieciom różne
cukierki i rozmaite
słodycze.
Co jedzą Hiszpanie w
czasie świąt? Na
przykład szynkę
Serrano, owoce morza,
ryby czy też krewetki,
migdałowy turrón,
pełniący rolę słodkiego
deseru.

Julia Oltmann 6a

      CZAS ŚWIĄT TO TAKŻE CZAS POMAGANIA. NIE BĄDŹ           
              OBOJĘTNY, HUBERT POTRZEBUJE WSPARCIA!

Dzieci wybierają
zawody aktorek,
strażaków,
policjantów... Tylko Jaś
mówi, że chciałby
zostać Św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że
roznosi prezenty? -
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że
pracuje raz w roku.

-Mamo, z mojego listu
do Mikołaja wykreśl
kolejkę, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już
pociągu?
- Chcę, ale jeden już
znalazłem w waszej
szafie.

Co robi matematyk w
święta?
Zadania z gwiazdką.
   
    Dowcipy wyszukali:
           Basia i Wojtek

. .
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