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Wydaje się nam, że wiemy
wszystko o świętach
Bożego Narodzenia. Ale
czy na pewno?
Wyszukałam dla Was 10
ciekawostek o tym święcie.
Niektóre z nich Was
zaskoczą. No to co?
Zaczynajmy!
1. Ogólnie znany wizerunek
świętego Mikołaja powstał
w 1819 roku, a jego twórcą
jest Waszyngton Irvin, który
też wymyślił Bezgłowego
Jeźdźca.
2. Boże Narodzenie nie jest
takie same we wszystkich
krajach, np. w Japonii jest to
dobry czas na kurczaka
i kruche ciasto
truskawkowe.
3. Purytanie zakazali
śpiewania kolęd. Dziwne, co
nie?
4. W 1640 roku Szkocja
zniosła obchodzenie świąt
Bożego Narodzenia aż do
1958 roku.
5. W 2010 roku w okresie
świąt Bożego Narodzenia
rząd kolumbijski udekorował
dżunglę światłami, ale
drzewa zapaliły się.
6. Jeden dzień po świętach
Bożego Narodzenia, czyli
26 grudnia jest Boxing Day.
W średniowieczu w krajach
anglosaskich bogaci ludzie
dawali w pudełkach swej
służbie potrzebne im
rzeczy. Tak powstał zwyczaj
dawania prezentów!

7. Dwa tygodnie przed
świętami Bożego
Narodzenia jest najwięcej
zerwań, niestety…
8. Amerykańscy naukowcy
obliczyli, że święty Mikołaj
musiałby odwiedzić 822
domy na sekundę, aby
w jedną noc rozdać
prezenty wszystkim
dzieciom.

9. W Armenii tradycyjny
wigilijny posiłek składa się
ze smażonej ryby, sałaty
i szpinaku.
10. 1 na 3 mężczyzn czeka
z zakupami pod choinkę aż
do Wigilii.
(c.d. na s. 2)

Niech zaskoczą Was 
święta Bożego Narodzenia!

...redakcja "NEWSÓW
Melchiora" pragnie złożyć
Nauczycielom, Obsłudze,

Uczniom i ich bliskim
szczęśliwych, rodzinnych

chwil przy wigilijnym
stole, pod choinką

upragnionych prezentów,
a w Nowym 2023 Roku
spełnienia marzeń w
spokojnych czasach.

Cześć! Tu znowu Wasz
ulubiony redaktor - Jasiek.
Czy chcecie się dowiedzieć,
gdzie mieszka  Święty
 Mikołaj ? Czy wiecie już,
pod jaki adres wysłać do
niego list? Nie wiecie? Już
śpieszę Wam z pomocą.
Święty Mikołaj mieszka
w Laponii, a dokładnie pod
adresem: 
Tähtikuja 1 

Rovaniemi 96930 Arctic
Circle
Laponia.
Miłego pisania listu ze
świątecznymi marzeniami.
Jan Olizorowicz

Jeszcze zdążycie, czyli pod
jaki adres wysłać list

Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia...

PrtSc

.

By Anonymous - File:Święty Mikołaj (1935).djvu,
Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=97618856

https://www.google.com/maps/@66.5434892,25.8434991
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Niektóre z informacji,
które mogliście
przeczytać na 1.
stronie są naprawdę
dziwne, ale
pamiętajmy: co kraj, to
obyczaj i nie należy
wyśmiewać się czy
krytykować.

A na koniec krótki
żarcik świąteczny!
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 znowu
przychodzi do mamy
i mówi:
- Mamo, teraz firanka
się świeci.
Wesołych świąt!
HOHO!!
Natalia Dróżdż 

Niech zaskoczą Was 
święta Bożego Narodzenia!

Słyszeliście już o
kiermaszu
bożonarodzeniowym
w naszej szkole? Nie?
Wobec tego
zachęcam Was do
kupienia tam
świątecznego
gadżetu. Nasze
stoisko znajduje się
na parterze

(naprzeciwko
wejścia). Ozdoby są
piękne, a ceny
symboliczne. Oto
propozycji:
Drewniana choinka – 
6 zł,
Choinka z włóczki – 
3 zł,
Bombki z cekinów – 
4 zł,

Bombki z filcu bądź z 
gąbki – 1,50 zł,
Stroiki – 15-20 zł.
Oczywiście ozdób jest
więcej, a na
szczególną uwagę
zasługują przepiękne
stroiki. Wszystkie te
fantastyczne rzeczy
robione są przez
uczniów

naszej szkoły.
Kiermasz będzie trwał
do wyczerpania
zapasów.
Polecam zakupy.
Myślę się, że rzeczy z
kiermaszu będą
świetnie wyglądały w
waszym pokoju,
salonie czy na stole
wigilijnym.
  Karolina Zagórska

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
u nas w szkole!

Kiermasz ciast

Kiermasz ciast

25 listopada odbył się
z okazji Dnia Ciasta
obchodzonego dzień
później kiermasz ciast.
Były tam przeróżne
wypieki, np. pierniki,
jabłeczniki i nawet
kokosanki. Uczniowie,
którzy upiekli ciasta,
dostawali dodatnie
punkty z zachowania.
Ale był tego minus,
dlatego że trzeba było
płacić za te słodkości,
oczywiście niedużo -
maksymalna cena
jednego kawałka

wynosiła ok. 2 zł, a
minimalna 50 gr.
Ogólnie kiermasz był
mega udany.
Zebraliśmy ponad 500
zł! Chcielibyśmy, żeby
było więcej tego typu
imprez, a to dlatego,
że wielu uczniów nie
nosi ze sobą drugiego
śniadania, m.in. ja, a to
świetna okazja, by coś
zjeść.
Maja Czajkowska

Tak jak w poprzednich
latach – z wyjątkiem
tych, w których
panowała pandemia
COVID19 i szkoły były
zamknięte – tak i w
tym szkolne koło
Caritas rozprowadzało
wśród uczniów i
pracowników szkoły
świece WIGILIJNEGO
DZIEŁA POMOCY
DZIECIOM. Świece
kosztowały w
zależności

od wielkości; za duże
trzeba było zapłacić 13
zł, a za małe 8 zł. Do
wyboru były trzy
kolory: biały, czerwony
i zielony. Świece
szybko się rozeszły, co
tylko dobrze świadczy
o społeczności naszej
szkoły, ponieważ
pieniądze trafią do
"setek tysięcy dzieci z
rodzin potrzebujących
wsparcia".
RED

Pomagamy potrzebującym 
dzieciom!

Ola Pańczyk
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Cześć! Dziś
odpowiem Wam na
powyższe pytanie i
dam kilka sposobów
na lepsze
zapamiętywanie itd.
Zapraszam!

Nauka w szkole:

1.  Zgłaszaj się 
I tu nie chodzi tylko
o zgłaszanie się do
wykonania jakiegoś
zadania, ale
o zadawanie pytań
dot. tego tematu, np.
jest historia -nie bój
się zapytać o życie
w średniowieczu czy
ówczesne sposoby
walki. To sprawi, że
bardziej zrozumiesz
temat. I oczywiście
zachęcam do
zgłaszania się do
zadania albo
spytania się, jeśli
czegoś nie
rozumiecie, ale
uważam, że pytanie
się o życie naszych
przodków to też

dobry sposób na
pogłębianie wiedzy.

2.  Kolory, czytelne
notatki i pismo
To bardzo ważne.
Pisałam już o tym
w poprzednim
numerze
„NEWSÓW”, ale to
naprawdę ważne.
Sami wiecie, jak to
przyjemnie jest
spojrzeć na swoje
estetyczne notatki.
Może zdarzyć się też
tak, że nauczyciel
sprawdzi Wasz
zeszyt. Pomyślcie
tylko o pochwale od
pedagoga. UWAGA!
Oczywiste jest, że
działa to w dwie
strony: czytelne
notatki – pochwała,
brzydkie notatki –
krytyka czasami na
forum klasy.
Nauka w domu (nie
chodzi o nauczanie
domowe ) 

1.  Posprzątane
biurko

bądź miejsce pracy
Mówi się, że bałagan
na biurku to bałagan
w głowie. I niech to
będzie motto tego
podpunktu.
Przyznajcie, że lepiej
się uczy, jak jest
porządek na biurku
i wokół. Lepiej
zebrać myśli, jak jest
więcej przestrzeni,
prawda? Domyślam
się, że odpowiedź
brzmi ‘tak’. Pewnie
nie macie czasu
bądź nie chce Wam
się? Domyślam się,
że odpowiedź
również brzmi ‘tak’.
Rada: porządek
najlepiej robić
wieczorem, po
skończeniu prac
domowych na dziś.
Następnego dnia nie
zmarnujecie czasu
na sprzątanie.

2.  Nie zapalaj
świeczek
Muszę Was
zasmucić. Zapach,

a bardziej dym, źle
wpływają na
myślenie i
koncentrację. Za to
polecam…

3.  Wietrzenie
pokoju przed nauką
W pokoju nie będzie
tak bardzo gorąco, a
będzie więcej
czystego powietrza.
To sprzyja
koncentracji i
myśleniu. Szkodliwy
dwutlenek węgla
zostanie
zamieniony świeżym
powietrzem.

4.  Nie leż, gdy się
uczysz
Sama nauka, jeśli
siedzisz na łóżku,
nie jest zła. Przecież
każdemu może być
za twardo na
krześle. Ale leżenie
podczas nauki już
tak. Dla przykładu:
wracasz ze szkoły,
jutro sprawdzian

z j. polskiego,
uczysz się, ale bez
świadomości,
kładziesz się.
Z energicznej
bomby, zamieniasz
się w pozbawioną sił
osobę. Dalej się
uczysz, ale Twoja
pamięć nie chce nic
zapamiętać?
Dlatego nie warto
tak robić. Już nie
wspomnę o tym, jak
jesteś zmęczony/a.

5.  Rozkład nauki
na dni i przerwy
Załóżmy, że jest
kilka dni przed
sprawdzianem.
Nauki jest dużo, a
nawet jeśli nie, to
i tak dobrze jest
rozplanować tematy
do nauki. A może
jednak nie masz zbyt
dużo czasu?
Rozplanuj sobie to
na przerwy, np. co
pół godziny 5-
minutowa przerwa.
Ważne też

jest nieprzedłużanie
przerw.

A teraz przyszedł
czas na odpowiedź
na pytanie „Czy
efektywna nauka jest
możliwa?”. Moja
odpowiedź może
Was zaskoczyć, ale
uważam, że i tak,
i nie. No bo jeśli nie
chcecie się uczyć, to
oczywiste jest to, że
się nie nauczycie,
a te pomysły Wam
się nie przydadzą.
Ale jeśli jesteście
ambitni dobrze się
uczycie bądź się
staracie, efektywna
nauka jest możliwa. 
Karolina Zagórska

Efektywna nauka – czy to możliwe?
Odpowiadamy przed końcem I semestru na to fundamentalne dla uczniów pytanie

Pewnie wielu
uczniów, zastanawia
się, co myśli jego
kolega przed
sprawdzianem. Ta
ciekawość i nas
dopadła, dlatego też
przeszliśmy po
uczniach z niektórych
klas i zadaliśmy im
tytułowe pytanie.

Oto ich odpowiedzi:
KLASA 4a
„Przed sprawdzianem

nie czuję stresu, tylko
mam motywację.”
KLASA 4b
„Czuję stres, strach”.
KLASA 5a
„Jak się nauczę, to
jestem pewny. Jak się
nie nauczę, to czuję
stres.”
KLASA 5b
„Nie chce mi się na
nie uczyć.”
KLASA 6a
„Nic nie czuję.”
KLASA 6b

„Esse, stres, myślę o
porażce.”
KLASA 7a
„Czuję się
zdenerwowana,
strasznie jest jak
dostanę jedynkę.”

Jak widać
z powyższych
wypowiedzi: wszystko
zależy, czy się dobrze
przygotowałeś do
sprawdzianu, czy nie.
Jeśli tak – czujesz

spokój, Jeśli nie –
strach.

Wniosek?
Jeśli nie chcesz
wrzodów żołądka,
ucz się do testów :)

Dziękujemy za
przeczytanie artykułu.
Maja Czajkowska

C o   m y ś l i   u c z e ń   
p r z e d   s p r a w d z i a n e m ?

. DM
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Rok 2022 – rokiem Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz – między rzeczywistością 
a fantastyką i folklorem

Twórczość Adama
Mickiewicza stanowi
połączenie dwóch
obrazów – realiów
początku XIX wieku
oraz fantastyki
związanej z ludowymi
wierzeniami, folklorem,
baśniowością.
Rzeczywisty wizerunek
ówczesnych wydarzeń
odnaleźć można
między innymi
w epopei narodowej
„Pan Tadeusz” oraz
w „Reducie Ordona”,
natomiast motywy
pozaziemskie,
abstrakcyjne w tomie
„Ballady i romanse”,
czy też w drugiej
części dramatu
„Dziady”. Dzieła
Mickiewicza wpisują
się w potrzeby
współczesnej literatury
i sztuki, a jednocześnie
nawiązują, niestety, do
obecnej sytuacji
politycznej
i międzynarodowej.

Mówiąc
o współczesnej sztuce,
mam na myśli liczne
nawiązania do
motywów śmierci, winy
i kary, grzechów
niewybaczalnych
i zasługujących na
potępienie, które
obserwujemy
w horrorach, thrillerach
i innych książkach czy
filmach grozy.
Współczesny człowiek
lubi się bać, czuć
krążącą w żyłach
adrenalinę. Podobne
uczucia mogą
towarzyszyć czytaniu
„Ballad i romansów”,
których datę wydania,
a więc rok 1822,
traktuje się umownie
jako początek doby
romantyzmu w Polsce. 

Już w pierwszym
utworze tomiku
zatytułowanym
Romantyczność
podmiot liryczny mówi:
„Wiara i czucie silniej
do mnie mówią, niż
mędrca szkiełko i oko”.
Autor odwołuje się do
nadprzyrodzonych,
tajemniczych zdarzeń,
wywodzących się
z baśniowej fantastyki
i gminnych podań.
Utożsamia się
z człowiekiem z ludu,
który poznaje świat za
pomocą znaków,
przeczuć i intuicji.
Bohaterami ballad są
fantastyczne postaci.
Wśród nich spotykamy
duchy, zjawy, rusałki
i czarownice. 
Jedną z moich
ulubionych ballad
Mickiewicza jest
„Świtezianka”.
Opowiada historię
uczucia pięknego
młodzieńca
i tajemniczej
dziewczyny, którzy
spotykali nad jeziorem
Świteź. Trwałość tego
zauroczenia jest
jednak ulotna,
ponieważ chłopak
ulega wdziękom nimfy
i nie dotrzymuje
danego słowa. Młode
dziewczyny mogą
odnaleźć w tej
balladzie odwieczne
prawdy na temat
„słomianych zapałów”
młodych chłopców czy
ulotności zauroczenia.
Prawdą niezmienną
jest jednakże
przekonanie, że nie
należy składać wielkich
obietnic

bez przekonania.
W kontekście
składania bardzo
ważnych deklaracji
warto docenić
przesłanie moralne
poniższego fragmentu
ballady:
„Chłopiec przyklęknął,
chwycił w dłoń piasku,
Piekielne wzywał
potęgi,
Klął się przy świętym
księżyca blasku,
Lecz czy dochowa
przysięgi?
Dochowaj, strzelcze, to
moja rada:
Bo kto przysięgę
naruszy,
Ach, biada jemu, za
życia biada!
I biada jego złej
duszy!"
Motyw winy i kary oraz
istot pozaziemskich
pojawia się także
w innych utworach
Mickiewicza, między
innymi w II części
„Dziadów”. W
dramacie opisany jest
jeden z obrzędów
związany ze świętem
umarłych, który polegał
na wywoływaniu
duchów nie mogących
dostąpić zbawienia
przez popełnione za
życia grzechy.
Podczas obrzędu
panował nastrój grozy
i tajemnicy.

Wszystko też
odbywało się zgodnie
z ustalonym
porządkiem. W trakcie
tej uroczystości
rozkładało się na
grobach rozmaite
pokarmy, którymi
częstowano się
wzajemnie
i symbolicznie
karmiono zmarłych. Na
Dziady przybywają trzy
rodzaje duchów: lekkie
- Józio i Rózia (są to
dzieci, które nie
doświadczyły
cierpienia i dlatego nie
mogą dostać się do
nieba), ciężkie –
widmo złego pana
(upiora skazanego na
wieczną mękę za zło
wyrządzone
poddanym, którzy pod
postacią "żarłocznego
ptactwa" towarzyszą

mu po śmierci)
i pośrednie – duch
pasterki Zosi (jej wina
polega na tym, że nie
wyszła za mąż i tym
samym nie wydała
potomstwa).
Najmroczniejsze jest
demoniczne widmo
Złego Pana. Był
tyranem i nie miał
współczucia dla
swoich poddanych.
Nie było już zatem dla
niego ratunku ani
zbawienia. Zebrani
w kaplicy nie są
w stanie mu pomóc,
ponieważ ,,kto nie był
ni razu człowiekiem,
temu człowiek nic nie
pomoże".

.

.

By Unknown author - culture.plGallica, Public
Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=4400596

Autorstwa Adam Mickiewicz - CBN, Domena
publiczna,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=6137380
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Zawody naszych rodziców

OKNA TEŻ TRZEBA UBRAĆ!

Motywy fantastyczne
i nawiązania do
folkloru wskazują na
odwieczne wartości,
o których należy
pamiętać: biada
temu, kto nie
dotrzymuje obietnic;
niedole i trudy są
wpisane w życie
ludzkie i prowadzą
do uzyskania pełni
człowieczeństwa,
brak przestrzegania
norm moralnych
prędzej czy później
skutkuje karą.
Jak już jednak
wspominałam we
wstępie,

poeta zawierał
w swych utworach
także obraz
ówczesnych
zdarzeń. Niestety,
„Reduta Ordona”
znajduje
odzwierciedlenie we
współczesnych
realiach i można w
niej odnaleźć wiele
nawiązań do sytuacji
żołnierzy walczących
w wojnie rosyjsko–
ukraińskiej. Z
informacji w telewizji
i Internecie
dowiadujemy się
o okrucieństwie
wojny,

zniszczeniach,
atakach na cywilów
oraz o ciężkiej
sytuacji żołnierzy
walczących po obu
stronach. Podmiot
liryczny „Reduty
Ordona” opisuje
„Mocarza” czyli cara
Mikołaja I podobnie
do niego możemy
dziś postrzegać
Władimira Putina.
„Mocarz” jest
bezlitosnym
potworem, który
skazuje na pewną
śmierć młodych
żołnierzy. Rozpacz
tamtych

matek można
porównać do tragedii
tych współczesnych,
które błagają
o zakończenie wojny
i bezsensownej
śmierci
nieprzygotowanych
do boju młodych
chłopców. Warto
posłużyć się
cytatem, który
opisuje zarówno
ówczesnego, jak
i obecnego
przywódcę Rosji:
„Król wielki,
samowładnik świata
połowicy.
Zmarszczył brwi —
i tysiące kibitek wnet
leci;

Podpisał — tysiąc
matek opłakuje
dzieci;
Skinął — padają
knuty od Niemna do
Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg
silny, jak szatan
złośliwy!”
Utwory Adama
Mickiewicza są
ponadczasowe
i niezależnie od tego,
czy zawierają
motywy baśniowe
i folklorystyczne, czy
też opisują zdarzenia
realne, niosą
czytelne przesłanie
dla współczesnych:

historia zatacza
niechlubne koło,
pokazuje, że dzieje
ludzkości, jej
grzechy lubią się
powtarzać. Czy to
kara za
nieprzestrzeganie
norm, które są
podstawą ludzkiej
egzystencji? Czy
wyciągniemy wnioski
z obecnych
i zamierzchłych
zdarzeń? Być może
potrzebujemy sił
nadprzyrodzonych,
aby uświadomiły
nam nasze uczynki?
Natalia
Rubaszewska

Rok 2022 – rokiem Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz – między rzeczywistością
a fantastyką i folklorem

Magdalena
Sosnowska: Moim
dzisiejszym gościem
jest Maciej
Sosnowski
pracujący we
własnej firmie
Alkazar, który
opowie nam
o plusach
i minusach swojej
pracy. 
Na początek: proszę
opowiedzieć, czym
się Pan zajmuje?
Maciej Sosnowski:
Produkcją okiennic
aluminiowych
wszelkiego rodzaju.
Kiedy klient życzy
sobie również
montaż, jadę do niego
i ten montaż
wykonuję.
M.S.: Jak zaczęła się
Pana kariera?

Maciej S.: Dzięki
rodzicom, którzy
otworzyli firmę w 1993
roku. Firma
zajmowała się
sprzedażą okien, a
później zaczęliśmy
produkować rolety
i okiennice. 
M.S.: Dlaczego
postanowił Pan
wybrać taką pracę?
Maciej S.: Podjąłem
tę decyzję, jak byłem
młody i nie
zastanawiałem się
nad tym bardziej, więc
zacząłem pracować
u rodziców, montując
okna, a później
okiennice. 
M.S.: Jaką funkcję
pełni Pan w tej
pracy?
Maciej S.:

Pełnię funkcję szefa
produkcji
i współwłaściciela.
M.S.: Co podoba się
Panu w tej pracy
najbardziej?
Maciej S.:
Zadowolenie klientów
z wykonanej pracy. A
także to, że kiedy jadę
w jakieś miejsce,
widzę okiennice
naszej firmy
zamontowane
w oknach.
M.S.: Pańska firma
funkcjonuje tylko
w Polsce?
Maciej S.:
Sprzedajemy
okiennice na całym
świecie, ale
najczęściej
w Niemczech,
Włoszech i Francji. 
M.S.:

Co mógłby Pan
poradzić młodym
ludziom, którzy
chcieliby zacząć
karierę w tej
branży?
Maciej S.: Że przyda
się im cierpliwość,
dokładność,
a najlepiej znajomość
języków.
M.S.: Dziękuję, że
znalazł Pan czas na
tę rozmowę.
Maciej S.: Dziękuję. 

Magda Sosnowska

. DM
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Młodzieżowe słowa roku – finałowa 20-stka

Słyszeliście
o plebiscycie na
młodzieżowe słowo
roku? Wiecie, jakie
słowa/zwroty
zakwalifikowały się
do owej 20-stki?
Nie? To zapraszam
do przeczytania!
Do 8 listopada
można było zgłaszać
swoje propozycje,
a 11 mogliśmy już
wybierać swojego
faworyta
z dwudziestu słów.
Były one wybrane
przez
językoznawców
z Wydawnictwa
Naukowego PWN.
Głosowanie
zakończyło się 30
listopada.
Oto 20
nominowanych
słów/wyrażeń:
1.  baza – wyraz
uznania dla kogoś
bądź czegoś;

2.  rel – sytuacja,
która zdarza się
również nam, np.
ktoś mówi, że
zawsze zapomina
o pracy domowej,
a przypomina mu się
dopiero, gdy próbuje
zasnąć; używając
słowa „rel”, chcemy
powiedzieć, że
mamy tak samo
i zgadzamy się
z drugą osobą;
3.  betoniarz –
może odnosić się do
zawodu i kojarzyć
się z osobą otyłą;
4.  essa – pełna
satysfakcja, coś co
przychodzi nam
łatwo; jest łatwe do
osiągnięcia;
5.  cringe –
zażenowanie
w jakiejś sytuacji,
wstyd;
6.  gigachad –
osoba pełna
podziwu, ktoś do

kogo ma się
szacunek;
7.  Kto pytał? –
wyrażenie to jest
dość niegrzeczne;
używając tego
wyrażenia,
chcemy powiedzieć
osobie mówiącej do
nas, że to, co mówi
nie jest zbytnio
interesujące;
8.  łymyn –
żartobliwe nazwanie
kobiety; określa ono
dziewczynę
nieracjonalną;
9.  naura - słowo
wywodzące się od
„na razie”;
10.  NPC – osoba
zachowująca, jak
postać
wygenerowana
przez komputer (od
gier
komputerowych);
11.  odklejka –
oderwanie od świata
rzeczywistego;

używamy tego
zwrotu, gdy nie
wiemy, co się dzieje,
dopada nas głupota;
12.  onuca –
sojusznik Rosji
w wojnie z Ukrainą;
osoba popierająca
postępowanie
agresora;
13.  pokemon –
człowiek ze
zwariowanym
wyglądem;
14.  Robi wrażenie!
– mówimy, gdy coś
jest zachwycające
w ironiczny sposób;
15.  siedemnaście
(hehe 17) – zabawna
odpowiedź
napytanie o wiek;
trend
zapoczątkowany
przez NatsuWorld
(dokładniej
przezMłodą Nicolę);
16.  sigma – silny
mężczyzna,

niezależny
i nieprzechwalający
się swoimi
osiągnięciami;
17.  slay – mówimy,
gdy coś nam wpadło
w oko bądź, gdy
jesteśmy zadowoleni
z jakiejś rzeczy;
18.  sus – ktoś, kto
się podejrzanie
zachowuje; wywodzi
się to od gry
„AmongUs”, co
znaczy „między
nami”;
19.  twoja
stara/twój stary –
chodzi o mamę
i tatę; używamy, gdy
ktoś zapyta nas się
„kto” albo „o co
chodzi”;
20.  UwU –
emotikona
wyrażająca, że coś
jest urocze;
przymiotnikiem do
„UwU” jest
„uwuśny/a”.

Spośród tych słów
został/została
wybrana – uwaga,
uwaga – ESSA!
Według mnie
słusznie, bo jest to
jedno z moich
ulubionych słów.
Ciekawostka: znak
essy (kciuk i mały
palec są
wyprostowane, 
a pozostałe palce
schowane) w języku
migowym oznacza
kolor żółty.
Bonus: czy wiesz, co
oznacza „gilbert”?
Wiele osób nie wie,
więc śpieszę
z wytłumaczeniem:
„gilbert” oznacza po
prostu geniusza.
Na koniec jeszcze
jedno pytanie: jak
dużą macie dziś
essę? 
Karolina Zagórska

Przed nami święta
Bożego Narodzenia, a
co za tym idzie szał
kupowania
prezentów. Od
zawsze wiadomo, że
najlepszym
upominkiem pod
choinkę jest książka,
ale tylko taka, która
potrafi zaciekawić, a
później porwać do
innego wymiaru. 
Moim ostatnim
odkryciem
książkowym jest seria
o nordyckich bogach
autorstwa

amerykańskiego
pisarza Ricka
Riordana pod tytułem
„Magnus Chase i
Bogowie Asgardu” i tę
właśnie książkę chcę
Wam polecić na
święta. 
Na razie z serii tej
ukazały się 3 tomy.
Głównym bohaterem
tej książki jest
Magnus Chase,
szesnastolatek, który
został sierotą gdy miał
lat 14. Jego życie do
łatwych nie należy, bo
od dwóch lat żyje

na ulicach Bostonu.
Przetrwał dzięki
bystrości swego
umysłu; wywijał się
policji i kuratorom.
Odnajduje go jednak
wuj Randolph, który
uważa, że zadaniem
Magnusa jest
odnalezienie
zaginionego od
tysięcy lat miecza
znanego z nordyckiej
mitologii. Wkrótce
chłopak trafia do
Hotelu Walhalla, a
tam do oddziału
wojowników

Odyna i pozna przez
to wiele ciekawych
osób, które pomogą
mu
w niebezpiecznych
misjach mających
opóźnić Ragnarök.
Główny bohater musi
wybrać między
własnym
bezpieczeństwem,
a życiem wielu
niewinnych ludzi.
Polecam tę książkę
wielbicielom mitologii i
fantastyki.

Gabryś Samuła.

Wybierz się z Magnusem do Asgardu

DM
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Postaw na 
cieplutką kamizelkę Zoomerang

Nowe oblicze
Sherlocka Holmesa

To aplikacja podobna do Tik Toka, tylko że -
według nas - jest o wiele lepsza. 
Dlaczego? Oto powody:

1.  Nie trzeba się logować!
To jest duży plus. Nie musicie marnować na to
czasu. Jednak wtedy nie polubicie filmiku, nie
dacie komentarza i niczego nie wstawicie. Jeżeli
chodzi o samo logowanie się, to nie tylko można
przez numer telefonu czy Facebooka, ale też
przez np. Snapchata.

2.   Można nagrywać tylko dla siebie!
Tzn. nie trzeba tego wstawiać, można to robić
tylko i wyłącznie dla siebie.

3.   Są gotowe szablony!
Tak wiemy, że na Tik Toku też, ale do tego
potrzebny jest CupCut. A tu te szablony są na
Zoomerangu. Nie potrzeba innych aplikacji.
Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was.

Karolina i Maja

Na dworze można dostrzec już śnieg. Jeszcze tylko trochę do świąt Bożego
Narodzenia. Jest zimno i, co za tym idzie, trzeba się cieplej ubierać. Ten
artykuł poświęcimy niezawodnym w takich sytuacjach kamizelkom. W wielu
filmach są one częścią mundurku szkolnego (w prawdziwym życiu też).
Obecnie jest to krzyk mody. Szczególnie popularne są takie w
najrozmaitszą kratkę. Ja mam właśnie taką (pomarańczowo-różową). Z
doświadczenia wiem, że bardzo ciężko jest dobrać do tak kolorowej
kamizelki pozostałe części garderoby. Po co więc wydziwiać? Postaw na
biały. Uwierz, idealnie się to komponuje. Z czarno–białymi będzie łatwiej.
Możesz dobrać prawie każdy kolor. Pamiętaj, że to ty masz się w niej
dobrze czuć.  Karolina Zagórska

.

Ostatnio wśród uczniów klas 4–8 została
przeprowadzona ankieta dotycząca ulubionego
boonarodzeniowego filmu. Każdy mógł podać
jeden tytuł, bez którego nie wyobraża sobie
świąt. Niżej przedstawione są wyniki:

Bezkonkurencyjnie najpopularniejszą
bożonarodzeniową pozycją okazał się film pt.
„Kevinsam w domu”, na którego zagłosowały
aż 54 osoby! 

Nieco niżej uplasował się „Grinch” mający 27
głosów. 

Pozostali głosowani na inne tytuły.

A jaki jest wasz ulubiony film tego typu?

Blanka Niewiadomska

Ulubiony film świąteczny – wyniki ankiety

.

Kiedy za oknem mgła, a spadające płatki śniegu
zamieniają się raczej w kałuże, aniżeli w zaspy,
wielu osobom ta pogoda kojarzy się z aurą
Londynu. Jeśli i wy chcielibyście się tam
przenieść, a z wyjazdem może być ciężko, z
pomocą przychodzi wam serial o przygodach
jednej z największych ikon brytyjskiej literatury.
Serial „Sherlock” (z Benedictem Cumberbatchem
w roli głównej) opowiada o losach legendarnego
wręcz Sherlocka Holmesa oraz jego przyjaciela –
dr. Watsona. W przeciwieństwie do poprzednich
ekranizacji książek A.C. Doyle’a, realia serialu
osadzone są w XXI wieku, przez co łatwo się go
ogląda.
„Sherlock” jest wspaniałą propozycją zarówno dla
tych, którzy nie czytali jeszcze o żadnej z jego
przygód, jak i dla tych, którzy tego detektywa
znają na wylot.
Serial można obejrzeć na platformach tj.: HBO
Max, Amazon Prime Video czy Player.
Blanka Niewiadomska

Karolina Zagórska i
Maja Czajkowska

BSN
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Wycieczka do Łęczycy i Tumu

Świąteczna 
czekolada

Jak jeść w święta,
żeby nie przytyć

17 listopada 2022
roku odbyła się
wycieczka szkolnej do
Łęczycy i Tumu.
Udział w niej wzięły
dwie klasy wraz z ich
wychowawczyniami.
Organizatorem
wycieczki był Urząd
Miasta Łodzi.
O ok. 8:30 odbyła się
zbiórka za szkołą, po
której wyruszyliśmy
autokarem do Tumu.

Tam zaczęliśmy od
spaceru do grodziska
z panoramą na pola
uprawne i pradolinę
Bzury. Po tym
obejrzeliśmy
z zewnątrz
średniowieczną
kolegiatę. Po czym
przejechaliśmy do
Łęczycy. Na miejscu
rozpoczęliśmy
zwiedzanie zamku.
Następnie udaliśmy

się do centrum
miasta, gdzie
zagraliśmy w grę
polegającą na
znajdywaniu
i zapisywaniu
informacji z terenu.
Ok. 14:30 wróciliśmy
do Łodzi. Wszystko
przebiegło zgodnie
z planem wycieczki.
Wycieczka bardzo mi
się podobała, mimo
że było dość

zimno. Zobaczyliśmy
tam wiele ciekawych
miejsc oraz
dowiedzieliśmy się
interesujących rzeczy
o naszym regionie,
o których wcześniej
nie wiedziałem.
Polecam...
Krzysztof
Kołodziejczyk

Grodzisko w Tumie
Zamek w Łęczycy

Czas na świąteczną czekoladę, którą
rozgrzejemy się po mroźnym spacerze.

Składniki:
 - Czekolada 100 g, dowolna rozpuszczona w
gorącej kąpieli z 2 łyżkami mleka lub 2 saszetki
dowolnej czekolady rozpuszczalnej;
 - bita śmietana, ja z mamą robimy z mlekiem
taką w proszku;
 - dowolne rzeczy do ozdoby, czasem dodajemy
pianki;
- najsmaczniejsza z piernikiem świątecznym.

Wesołych Świąt, dużo prezentów i słodyczy 
Ola Zapart wszystkim życzy:)

.

.

Cześć czytelnicy. Opowiem Wam jak jeść 
w święta, żeby nie przytyć.

Krok 1
Daj na talerz małe porcie.
Krok 2
Zjedz tylko te potrawy, które lubisz.
Krok 3
Odpoczywaj między posiłkami.
Krok 4
Naucz się odmawiać.
Krok 5
Pij szklankę wody po każdym posiłku.
Krok 6
Zrezygnuj z kupowania słodyczy.
Krok 7
Ziemniaki i chleb po świętach.

Jan Olizorowicz
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