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Z okazji Z okazji Z okazji Z okazji Świwiwiwiąt Bot Bot Bot Bożego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzenia    

wwwwielu głielu głielu głielu głębokich i radosnych przebokich i radosnych przebokich i radosnych przebokich i radosnych przeżyyyyć    
wewnwewnwewnwewnętrznego spokoju, wytrwałotrznego spokoju, wytrwałotrznego spokoju, wytrwałotrznego spokoju, wytrwałości i radoci i radoci i radoci i radościcicici    

oraz błogosławieoraz błogosławieoraz błogosławieoraz błogosławieństwa Bostwa Bostwa Bostwa Bożegoegoegoego    
w kaw kaw kaw każdym dniu nadchodzdym dniu nadchodzdym dniu nadchodzdym dniu nadchodzącego Rokucego Rokucego Rokucego Roku    

 - życzy Samorzyczy Samorzyczy Samorzyczy Samorząd Uczniowski d Uczniowski d Uczniowski d Uczniowski     

      wraz z opiekunkami      wraz z opiekunkami      wraz z opiekunkami      wraz z opiekunkami    
    

Dzień Promocji Zdrowia 
O naszym zdrowiu w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od 
naszego stylu życia. Niestety niekorzystne zwyczaje żywieniowe i coraz to 
bardziej siedzący tryb życia powodują duże zagrożenie dla naszego 
zdrowia, a w konsekwencji choroby i krótsze życie.  
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Aby zachęcić uczniów do spożywania większej ilości owoców i warzyw 18 
listopada zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Promocji Zdrowia. Na 
świetlicy szkolnej podczas wszystkich przerw można było zjeść smaczny 
owoc lub warzywo, poćwiczyć   z wirtualną trenerką, poczytać informacje 
na temat zbilansowanej diety oraz znaczenia ruchu dla dzieci i młodzieży, 
wreszcie zabrać do domu ulotkę z przepisem na potrawę warzywną oraz 
informacją dla rodziców o zdrowym żywieniu i aktywności fizycznej.  
     opracowała mgr Marzena Michniewicz – Bąk 
     zdjęcia mgr Agnieszka Miarka 

 

Wycieczka do kina 

Dnia 2-ego grudnia wybraliśmy się z klasą do kina w Bielsku-Białej. 
Zbiórka przy szkole odbyła się o godzinie 7:20. 

           Autokar czekał na nas obok przystanku autobusowego. Zajęliśmy 
wygodne miejsca i ruszyliśmy w stronę Bielska. Podróż trwała około 40 
minut. Gdy dotarliśmy na miejsce, weszliśmy do Sfery. Następnie udaliśmy 
się  w kierunku kina Helios, aby kupić popcorn. Później poszliśmy do Sali, 
w której obejrzeliśmy seans pt.: „Mali agenci 4”. Film opowiadał o dwójce 
dzieci, których macocha była super-agentką. Bohaterowie doznali wielu 
niesamowitych przygód. Motywem przewodnim projekcji był czas 
.Wywnioskowaliśmy, że w życiu należy mówić prawdę oraz dowiedzieliśmy 
się o najlepszym sposobie na wszystko - współpracy. Po zakończonym 
seansie mieliśmy chwilę czasu wolnego, aby zjeść i pooglądać wystawy 
sklepowe. Później zebraliśmy się przy fontannie, by upamiętnić ten dzień 
fotografią.  
           Już około godziny 13:00 ruszyliśmy w drogę powrotną do 
Zagórnika. Na  miejscu byliśmy po niecałej godzinie.  Wysiedliśmy  
z autokaru, po czym powędrowaliśmy do domu. 

                                                                  Sztafińska Marta klasa VI b 

  

Mikołajki 
Dnia 6 grudnia 2011 r.  odbyły się szkolne mikołajki. W roli 

Mikołaja znakomicie sprawdził się uczeń klasy trzeciej – Konrad Szewczyk. 
Jego asystentami były aniołki z klasy 5 i 1 gimnazjum, pasterze, a nawet 
diabełki (również z pierwszej gimnazjum).  
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Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły pyszne cukierki.  

Samorząd szkolny bardzo serdecznie dziękuje sponsorom, którzy 
ufundowali słodycze. 

                                                                           Anna Hernas 
 

Święty Mikołaj 
W naszej kulturze Święty Mikołaj to doskonale wszystkim znana postać 
staruszka o lasce, w okularach, z długą siwą brodą, w czerwonym stroju,  
z workiem pełnym prezentów. Jednak kult tej postaci wiąże się z historią 
biskupa Miry, to starożytne miasto Licji, (współczesne tereny Turcji.)  

Św. Mikołaj  urodził się ok. 270 roku w Patarze. Zasłynął jako człowiek  
o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością i życzliwością wobec 
innych, zwłaszcza ludzi biednych i schorowanych. Legendy głoszą, że 
otrzymał spory majątek po rodzicach, którym podzielił się z ubogimi. Był 
człowiekiem pobożnym i miłosiernym. Został biskupem Miry z woli 
mieszkańców tego miasta. Zmarł w połowie IV wieku. Po jego śmierci 
entuzjastycznie oddawano mu cześć. 

W Kościele Prawosławnym Św. Mikołaj  jest najbardziej czczoną postacią 
spośród wszystkich świętych, patronuje Grecji, Albanii i Rosji. Z racji 
swoich dobrych uczynków popularność tego świętego nie zanikła do tej 
pory, co roku ludzie przebierają się na jego cześć, by móc obdarować 
prezentami najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Oby ta tradycja tkwiła w nas, 
jak najdłużej, bo nie ma nic piękniejszego, niż sprawianie radości  
i niespodzianek drugiemu człowiekowi. 

    

Święta BoŜego Narodzenia Święta BoŜego Narodzenia Święta BoŜego Narodzenia Święta BoŜego Narodzenia –––– Zwyczaje Świąteczne Zwyczaje Świąteczne Zwyczaje Świąteczne Zwyczaje Świąteczne    
Święta tuŜ, tuŜ! Pewnie kaŜdy kojarzy je sobie ze śniegiem, 
ubieraniem choinki, spędzaniem czasu razem z rodziną, zajadaniem 
się 12. potrawami przy wigilijnym stole, z opłatkiem… no właśnie, ale 
czy wy w ogóle wiecie, co one tak naprawdę symbolizują?! MoŜe 
nawet kiedyś zastanawialiście się dlaczego 12 potraw, a nie np. 10? 
Po co śpiewamy kolędy  i dlaczego idziemy na Pasterkę? Jeśli jesteś 
tego ciekawy/a to zapraszam do dalszego czytania. ☺ 
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1. Opłatek -   w geście łamania się opłatkiem zawarte jest pojednanie  
i wzajemne wyrażanie sobie życzliwości,  

2. Siano i snop słomy - przypomina ubóstwo groty betlejemskiej, ze 
słomy wróżono urodzaj,  

3. 12 potraw wigilijnych    - na pamiątkę 12 apostołów, 
4. Pierwsza Gwiazdka - jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której 

pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. 
5. Kolędy - zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, 

które opowiadają o Narodzeniu Pana 
6. Stajenka - w niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas 

samych. 
7. Pasterka - tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. 

Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa 
8. Choinka - symbol odradzającego się stale życia. Zawieszane na nie 

ozdoby, bądź smakołyki nie są zawieszane przypadkowo: 

• łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi 
• lampki i bombki  mają chronić dom od demonów i ludzkiej 

nieżyczliwości 
• gwiazdka na czubku - to pamiątka gwiazdy betlejemskiej oraz 

znak mający pomagać w powrocie członków rodziny 
przebywających poza domem, 

• dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie 
• aniołki  - to opiekunowie domu 
• jabłka symbolizują zdrowie i urodę, 
• orzechy zawijane w złotko, mają zapewnić dobrobyt i siły witalne, 
• miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok. 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 
B.P. ☺ 

 
Wigilijne przesądyWigilijne przesądyWigilijne przesądyWigilijne przesądy    

� W tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda 
i smutek będą częste w domu, aż do następnej Wigilii. 

� Zachorowanie lub zranienie się zapowiada słabe zdrowie przez cały 
rok 
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� Jeżeli w Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna to 
szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta - to choroba lub inne 
niepomyślne zdarzenie. 

� Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt dużo mówić czy 
przerywać innym, aby w przyszłym roku nie kłócić się i nie 
wyjawiać powierzonych sekretów. 

Wigilijne obyczajeWigilijne obyczajeWigilijne obyczajeWigilijne obyczaje    

� Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym 
roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie w niepamięć 
wszystkich urazów. 

� Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie 
dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do stołu. 

� Do stołu należy siadać według najstarszego, aby i schodzić z tego 
świata w takiej kolejności. 

� Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło 
na stole w przyszłym roku. 

� W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez cały 
rok". 

� Dlatego dobrze jest zabrać się rano do nieuciążliwej pracy, aby być 
zdrowym, rześkim i pracowitym przez cały rok. Nie należy się też 
przemęczać. 

Wigilijne wróŜbyWigilijne wróŜbyWigilijne wróŜbyWigilijne wróŜby 

� Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, 
zjedz jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to 
odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, to 
twoje szczęście będzie podwójne. 

� Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, 
aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok. 

� Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej, noszone w 
portmonetce przez cały rok, przyciągną pieniądze. 

� Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do Wigilii 
zwrócić. 

B.P. ☺ 
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Bez tego Bez tego Bez tego Bez tego Świwiwiwiętatatata………… to nie  to nie  to nie  to nie Świwiwiwiętatatata!!!!    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
         

Ciężarówka Coca-coli                               „Kevin sam w domu” 

   Świąteczne dekoracje                       Piosenka „Last Christmas”  

       Mandarynki ;o                                       Prezenty xD 
 

Oprac. KR. BP. GP.;*  
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Świąteczne ciekawostkiŚwiąteczne ciekawostkiŚwiąteczne ciekawostkiŚwiąteczne ciekawostki    
Święta w Europie: 

• W Wielkiej Brytanii praktycznie Wigilii nie obchodzi się.  
W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia charakterystycznym 
daniem obiadowym jest pieczony indyk z borówkami. 

• Wigilii nie ma również w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie 
zamieniana jest na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji. 

• We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny, z pasztetem  
z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygami i wędzonym łososiem. 
Powszechnie podczas Wigilii jada się mięso, zwłaszcza indyka. 

• W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną kaczkę, a na 
zakończenie ryż z owocami. 

• W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka,  
a w Niemczech kiełbaski i sałatka kartoflana. 

W krajach pozaeuropejskich związanych z katolicyzmem spotyka się 
rysy charakterystyczne dla danej kultury:  

• Boliwijczycy w Wigilię święcą własnoręcznie wykonane figurki. 
Następnie trwa całonocna zabawa. 

• W Kolumbii świętuje się już od 8 grudnia, przystrajając krzewy 
ozdobami i lampkami. Nie ma wieczerzy, ale po ostatniej mszy 
świętuje się przez całą noc. 

• W Meksyku, gdzie święta są obchodzone w atmosferze religijnej, 
typowym zwyczajem jest piniata. 

• Na Filipinach przez cały okres Adwentu zdobi się domy i ulice. 
Przedstawia się szopkę z udziałem aktorów. 

• W Kamerunie, gdzie święta przypadają na okres wakacji  
i wzmożonych prac polowych, Wigilia jest dniem wolnym; pali się 
wówczas ogniska, czyta Biblię i śpiewa pieśni. 

B.P. ☺ 
 

Sylwester – noc z 31 grudnia na 1 stycznia, kiedy to świętuje się 
koniec starego roku i początek nowego, stanowi okres hucznych zabaw, 
toastów, sztucznych ogni, petard. Organizowane są też bale sylwestrowe. 
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Istnieją przesądy i zwyczaje dotyczące również ostatniej nocy roku.  
 

• Przed zakończeniem roku, uregulujmy 
wszelkie długi, żeby w nowy rok, nie 
wchodzić z problemami, a do portfela 
włóżmy łuskę wigilijnego karpia, żeby 
nie zabrakło nam pieniędzy. 

• Jeśli sprzątanie, to tylko dzień przed 
Sylwestrem – w przeciwnym razie 
wymiecie się szczęście z domu. Warto 
pomyśleć o zapełnieniu lodówki, pusta 
bowiem nie odgoni biedy w przyszłym 
roku. 

• Panny, powinny nasłuchiwać rozmów prowadzonych po północy. 
Pierwsze męskie imię, które usłyszą prawdopodobnie będzie imieniem 
przyszłego męża 

• O północy, należy szeroko otworzyć okno lub drzwi, aby zaprosić do 
środka Nowy Rok i życzliwe duszki, a pozbyć się tego co złe i stare. 

• Pomyślność w nowym roku wróżą 
jasne gwiazdy oraz poranne słońce 
na bezchmurnym niebie, a także 
nakręcenie zegarów tuż po północy. 

• Samotne kobiety, które wybierają się 
na bal Sylwestrowy, powinny 
nasypać do butów odrobinę maku, 
który w przyszłym roku ma im 
zapewnić całe mnóstwo adoratorów. 

 

Nowy Rok – międzynarodowe święto 
przypadające 1 stycznia każdego roku (w 
kalendarzu gregoriańskim). W powszechnie 
przyjętym zwyczaju obchodzenie święta 
należy rozpocząć od otworzenia butelki 
szampana  
o północy z dnia 31 grudnia na  
1 stycznia następnego roku. 

W dzień Nowego Roku wróżono, jaka 
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będzie pogoda i urodzaj. Np. gdy dzień l stycznia 
byt mroźny i jasny uważano, że jest to wróżba 
pomyślna, zapowiadająca przyszłe obfite plony. 
Wróżby te często ujmowane były w przysłowia, 
np. "Jak Nowy Rok jasny i chłodny - cały roczek 
pogodny i płodny", "Gdy w styczniu ciepło na 
dworze - pustki będą w komorze". Istniał 
niegdyś przesąd, że pierwszą osobą wchodzącą 
do domu w Nowy Rok powinien być mężczyzna, 

bo jeśli jako pierwsza przestępowała próg niewiasta, wróżyło to kłótnie, 
kłopoty i swary przez cały rok.   

Oprac. K. Rokowska 

TRZYNAŚCIE PYTAŃ DO… 
 

Tym razem na nasze pytania odpowiedziała pani wiced yrektor 
Agata Sztuka. 
 
1. Czego uczy Pani w naszej szkole?   
- Jestem nauczycielką przyrody i kształcenia zintegrowanego w 
klasach  
1-3. Pełnię także funkcję wicedyrektora w naszej szkole. 
2. Na czym polega Pani praca, jako wicedyrektora sz koły?  
- Zajmuję się głównie „papierkową robotą”:) Ustalam zastępstwa, plany 
lekcji, przeprowadzam rozmowy z niegrzecznymi uczniami i ich 
rodzicami (niektórzy wiedzą o czym mówię). Dbam o dobrą atmosferę 
w szkole, o to, aby każdy w godzinach szkolnych był bezpieczny i 
pomagam różnym osobom. Jedyny minus to to, że pracuję także w 
wakacje, muszę wstawać o 6 rano:( 
3. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?  
- Uwielbiam przebywać z dziećmi, dlatego zostałam nauczycielką. 
Sprawia mi to ogromną radość, gdy mogę ich uczyć, pomagać im, a 
one na co dzień są radosne, uśmiechnięte i odwdzięczają mi się 
systematyczną nauką. 
4. Kim chciała Pani zosta ć w dzieci ństwie?  
- Pielęgniarką – zawsze podobała mi się praca w szpitalu. 
5. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?  
- Geografia. 
6. Jakie s ą Pani zainteresowania?  
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- Oprócz pracy w szkole bardzo chętnie fotografuję w wolnych 
chwilach. Wszystkie uroczystości rodzinne uwieczniam na zdjęciach i 
mamy potem wspaniałą pamiątkę. Jeżdżę także na nartach w zimie i 
nigdy nie mogę się doczekać kiedy spadnie pierwszy śnieg. Zaraz po 
tym ruszam na stok:) 
7. Jakie jest Pani najwi ększe marzenie?  
- Marzenia są tajemnicą i niech nią pozostaną. 
8. Jest Pani optymistk ą? 
- Oczywiście, optymizm daje mi siłę i motywację na co dzień. 
9. Najpi ękniejszy dzie ń w Pani życiu to…?  
- Było ich bardzo wiele… 
10. Jakie ksi ążki lubi Pani czyta ć i jaka jest Pani ulubiona?  
- Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Biała Masajka” i bardzo mi się 
podobała. Nie mam określonego typu literatury. Nie lubię jedynie 
fantasy. 
11. Jakie filmy Pani ogl ąda i jaki jest Pani ulubiony?  
- Filmy kinowe, głównie komedie i romanse. Polecam „Listy do M.” – 
świetna komedia. 
12. Jakiej muzyki Pani słucha i jaka jest Pani ulub iona piosenka?  
- Także nie mam określonego rodzaju muzyki, którego lubię słuchać. 
Ale wybieram między Coldplayem, Januszem Radkiem, Enyą dla 
relaksu.  
A i jeszcze lubię Amy McDonald. 
13. Gdzie najbardziej chciałaby Pani pojecha ć? 
- Do Paryża – miasta mody i artystów. 
 
Dziękujemy za wywiad i życzymy spełnienia wszystkich marze ń. 
 

Kalendarz świąt nietypowych - grudzień  
 

2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem  
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  
6 grudnia – Dzień Anioła  
7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego  
10 grudnia – Dzień Odlewnika  
11 grudnia – Dzień Chruścików  
13 grudnia – Dzień Księgarza i Telewizji dla Dzieci  
17 grudnia – Dzień bez Przekleństw  
18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów  
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20 grudnia – Dzień Ryby  
21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 
24 grudnia – Dzień Raju  
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku  

(http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Kalendarz_%C5%9Bwi%C4%85t
_nietypowych) 

Oprac. K. Rokowska 
 

Świąteczna krzyżówka dla najmłodszych ☺☺☺☺ 

 
1. Zawieszamy je na choince. 
2. Zielone drzewko które zdobi nasz dom 
3. Łóżeczko Jezusa 
4. Uroczysta Masza św. o godz. 00:00 
5. Wkładamy je pod obrusek 
6. Tuż przed Wieczerzą Wigilijn ą łamiemy się nim 
7. Grzeczne dzieci zawsze je dostają 
8. Śpiewamy je w czasie świąt Jezuskowi. 
9. Szukasz jej na niebie 

1.                   

2.                    

3.                   

4.                     

5.                   

6.                    

7.                     

8.                   

9.                     

10.                    

11.                     

12.                   

13.                    

14.                  
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10.  Potrawa  - np z uszkami 
11. Urodził się w niej Jezus 
12. Lepimy go ze śniegu 
13. Dzień poprzedzający Boże Narodzenie – 24 grudnia jest … 
14. Pada … pada … dzwonią dzwonki sań ☺ 
 

Hasło: 
Oprac. B.P. ☺ 

 

Twórczość własna 
     

 Pewnego dnia spacerowałam po parku, aż nagle zobaczyłam, że ktoś 
dziwnie ubrany siedzi na ławce. 

      Miał brązowy surdut i cytrynową kamizelkę. Zachwyciły mnie jego 
tęczowe włosy i bardzo mi się spodobały. Jego twarz była pokryta piegami. 
Miał również długie pomarańczowe wąsy i okrągłe binokle. Zauważyłam, 
że ma czarną, jak smoła brodę, a pod nią dużą czerwoną kokardę. Jego 
spodnie były jasnozielone .Na jego ramieniu siedział czarny szpak. 
Zastanawiałam się, skąd ich znam i gdzie widziałam. Wtedy 
przypomniałam sobie, że to…  pan Kleks z Mateuszem. Chciałam podejść, 
aby porozmawiać i zadać parę pytań. Zrobiłam kilka kroków w ich stronę, 
ale oni niespodziewanie zniknęli,  zostawiając po sobie złoty pyłek. 
Zasmuciłam się i poszłam do domu… 

     To było magiczne przeżycie. 
      Natalia Machaczka, kl. 4b 

 

Przemyślenia 
 

Drodzy Czytelnicy, 
Jestem zmuszona zabrać głos w sprawie obrony praw zwierząt, 

gdyż w ostatnim czasie dotarły do mnie bardzo smutne informacje. 
 Mówi się, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Niestety to 
właśnie one są najczęściej krzywdzone. Na wsiach, ale nie tylko, ludzie 
przywiązują te bezbronne stworzenia łańcuchami do budy. W zimie 
czworonogi marzną, bo nie mają się gdzie schronić przed zimnem, a latem 
umierają z pragnienia, bo właściciele zapominają podać im wodę. Wiele 
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słyszy się również o celowym znęcaniu się nad zwierzętami, maltretowaniu 
ich. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jak tak można? 
 Kolejny temat, który bardzo mną wstrząsnął to walki zwierząt. W 
niektórych krajach organizowane są pokazy, na których na przykład psy 
walczą ze sobą, aby dostarczyć rozrywki ludziom. Wiele z nich ginie lub 
muszą zostać uśpione. Czy osoby, które to organizują i biorą udział w 
zakładach mają jeszcze serca? 
 Statystyki mówiące, ile zwierząt znajduje się w schroniskach 
również nie są pozytywne. Obecnie jest to około 100 tysięcy zwierząt, a ta 
liczba z roku na rok rośnie. W dodatku warunki w schroniskach są złe, 
gdyż są one przepełnione. 
 Trzeba coś z tym zrobić! Nie możemy pozwolić, żeby nasi 
czworonożni przyjaciele byli tak traktowani. Myślę, że większość z Was 
ma jakieś zwierzę w domu i na pewno nikt nie chciałby, aby działo się z 
nim coś tak strasznego. 
 Na szczęście istnieje wiele organizacji, takich ja Front Wyzwolenia 
Zwierząt, stowarzyszenie Empatia oraz wiele innych, które zajmują się 
obroną praw zwierząt. Możemy zainteresować się nimi, a nawet do nich 
dołączyć. 
 Nie możemy być obojętni na los zwierząt! 

Wasza koleżanka 
 

 
Kącik mola ksi ążkowego 

 

Krystyna Śmigielska – „Węszący Renifer, 
czyli tydzień z ciocią Julią” 
 Książka „Węszący Renifer, czyli tydzień  
z ciocią Julią” to zabawna powieść przygodowa  
o bardzo szybkich zwrotach akcji. 

 Trzynastoletni Mikołaj dowiaduje się od 
rodziców, że musi spędzić siedem dni ze swoją 
ciocią – Julią. Nie jest to dla niego wesoła 
wiadomość, bo z ciocią prawie w ogóle się nie 
widuje i nie za bardzo ją zna. Uważa, że będzie to 
bardzo nudny tydzień. Tymczasem okazuje się, że 
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ciocia wcale nie jest taka, jak myślał. Dzięki niej przeżywa wspaniałe 
przygody. W ciągu tych siedmiu dni trafiają na trop tajemniczej szajki, 
zawierają nowe znajomości i przede wszystkim świetnie się bawią. Ale jak 
skończy się śledztwo w sprawie szajki złodziei? Dowiecie się czytając tę 
książkę. 

 Powieść w wielu momentach na pewno Was zaskoczy i dostarczy 
dużej dawki śmiechu. 
 Polecam:) 

K. Rokowska 
 

      RReecceennzzjjaa  kkssiiąążżkkii   pptt..  „„ WWaażżnnaa  RRóóżżaa””  
 
   „Ważna Róża” Bruna Ferrero to zbór krótkich opowiadań dających 
wiele do myślenia. Są to czasami sytuacje z życia wzięte. Urozmaicone 
fragmentami z Biblii. Warto przeczytać. Polecam! 

P. Pawłowska 
 

 Kącik Filmowy 

Władca Pier ścieni Powrót  
Powiernik pierścienia dociera do Mordoru. 
Chytry Gollum postanawia przejąć pierścień. 
Wrabia Sama w kradzież jedzenia. Dlatego 
Frodo postanawia odesłać Sama do domu. 
Jednak towarzysz odnajduje skradziony 
chleb i postanawia wrócić do Froda. 
Tymczasem Mordor przygotowuje się do 
ostatecznego uderzenia na stolicę ludzi 
Minas Tirith. Jest to potężna forteca, jednak 

sami Gondorscy żołnierze nie poradzą sobie z potężną armią. Gandalf 
wysyła znak do Rohanu by pomógł w bitwie. Theoden wraz ze swoją 
armią wyrusza na pomoc sprzymierzeńcom. Jednak potrzebują jeszcze 
więcej wojsk. Aragorn, Legolas i Gimli jadą w rozpadliny góry do miejsca, 
gdzie stacjonuje armia nieumartych, by prosić o dopełnienie przysięgi. 
O jaką przysięgę chodzi? Czy Frodo dotrze do Góry Przeznaczenia? 
Czy świat ludzi zostanie unicestwiony? Dowiecie się oglądając film. 

 
W. Rokowski                                         
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Krzy żówka do filmu 
 
 
 
 

1. Wielki pająk, z którym walczył Frodo i Sam. 
2. Syn namiestnika Gondoru. 
3. Siedziba Czarnoksiężnika z Angmaru. Minas … 
4. Miecz, który Aragorn dostał od Elronda. 
5. Postać, pod którą ujawniał się Sauron. Wielkie … 
6. Inna nazwa Upiorów Pierścienia. 
 
 

Świąteczne kolorowanki ☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.            

2.           

3.       

4.         

5.        

6.           
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KĄCIK SPORTOWY 
Euro 2012 – znamy już podział na grupy 

Wiemy już, w jakich grupach na Mistrzostwach Europy 2012 w Polsce i na 
Ukrainie będą rywalizować najlepsze reprezentacje tego kontynentu. 
Losowanie odbyło się 2 grudnia w Kijowie, 16 drużyn rozdzielono na  
4 grupy. Grupa w jakiej znalazła się Polska jest dla nas po prostu „Grupą 
Marzeń”. Mamy realne szanse na grę dalej. Grupa B natomiast została 
okrzyknięta „Grupą Śmierci”.   

GRUPA  A GRUPA  B GRUPA  C GRUPA  D 
Polska Holandia Hiszpania Ukraina 
Grecja Dania Włochy Szwecja 
Rosja Niemcy Irlandia Francja 
Czechy Portugalia Chorwacja Anglia 
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Polacy walczą o Londyn – zmagania biało czerwonych siatkarzy  
w Japonii podczas Pucharu Świata 

 
Po 9. meczach Polacy znajdują się na 2. miejscu z taką samą ilością 
punktów, jak prowadzący Rosjanie i z 5 punkami przewagi nad 3 zespołem 
– Brazylią. Miejsce, które obecnie zajmują biało czerwoni daje awans na 
Igrzyska Olimpijskie, ale przed nimi jeszcze dwa spotkania, można by 
powiedzieć najtrudniejsze z wszystkich i najważniejsze. Aby wywalczyć 
awans potrzebujemy zaledwie, a może aż, 1 punktu (przegrana  
w tie-breaku lub wygrana w dowolnym układzie setów). Nasi następni 
przeciwnicy to właśnie zajmujące 1. i 3. miejsca Rosja i Brazylia. Teraz 
pozostaje nam trzymać mocno kciuki za naszych siatkarzy, aby zdołali 
wywalczyć grę w Londynie. 

Sezon zimowy rozpoczęty 

Już pod koniec listopada rozpoczął się trwający do końca marca sezon 
sportów zimowych. Biathlon, biegi narciarskie i skoki, to będzie podstawa 
podczas tej zimy ;-) W każdym z tych sportów, Polacy mają swoich 
przedstawicieli, czas pokaże jak będą się spisywać. Sezon 2011/2012 
zaczął się od biegów, w których Justyna Kowalczyk wciąż szuka swojej 
formy z poprzednich lat, gdyż nie mogliśmy jej ani razu oglądać na 
podium. Wszystkie zawody do tej pory wygrała Norweżka Marit Bjoergen. 
Skoki dla Polski zaczęły się dużo lepiej. Kamil Stoch próbuje zastąpić na 
skoczni naszego Orła Adama Małysza i zaczął od 4. miejsca ;-) Gratulacje  
i oby tak dalej ;-) Biathlon rozpoczął się najpóźniej, bo w ostatni dzień 
listopada, a  Tomasz Sikora zaczął poza pierwszą 20. Kolejne zawody 
zakończył poza punktowanymi miejscami.  
          Oprac. G. Polak 

                                                                                                          

Łamańce  języka 
Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży i sto 
jeżozwierzy 

Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąg, a bąk się zląkł 

W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny,  
a trzy byczki spod Trzebczyki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 

Warzy żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para,  
z pieca bucha żar, 
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smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. 

Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa 
bzdurzy i nad Bzura w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo 
zbzikował i ma bzika. 

 

Palcem po mapie…  
Meksyk – kraj leżący w Ameryce Północnej ze stolicą w Meksyku. 
Graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, Belize i Gwatemalą.  
Głównym językiem urzędowym jest hiszpański, ale również ponad 60 
języków indiańskich.  
Meksykanie ogromną wagę przywiązują do tradycji i wszelakich wartości 
rodzinnych.  
W kuchni meksykańskiej królują tortille z kukurydzy albo pszenicy oraz 
fasola, papryka i pomidory. 
Cieszące się tam największą popularnością sporty to piłka nożna, wyścigi 
samochodowe i walki byków.  
 
Mały słowniczek hiszpański – z racji tego, że jest zima, to będzie to 
zimowy słowiczek ;-)  
el invierno – zima 
la nieve – śneg 
árbol – choinka 
regalom – prezenty 
la estrella – gwiazda 
el frío– zimno, chłodno 
trinio  – sanie 
reno - renifery 
               G. Polak 
 

Ciekawostki zdrowotne ☺☺☺☺ 
☺ Kiedy w 1976 r. lekarze Los Angeles i Kalifornii zastrajkowali, średnia 

dzienna liczba zgonów w tych miastach spadła o 18%. 
☺ Mrugnięcie trwa ok. 0,3 sekundy. 
☺ 1 na 4 dzieci w USA ma nadwagę. 
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☺ Osoba zakażona wirusem SARS ma 95-98 % szans na powrót do 
zdrowia. 

☺ Z badań wynika, że dzieci, które chrapią mają gorsze wyniki w nauce. 
☺ Około 25% kichnięć występuje, gdy mamy kontakt ze światłem. 
☺ Zgodnie z Amerykańskim Instytutem Stresu, stres dotyczący pracy 

kosztuje amerykański przemysł ponad $300 milionów dolarów. 
☺ Około 25,000 robotników umarło podczas budowy Kanału 

Panamskiego i około 20,000 z nich zaraziło się malarią lub żółtą febrą. 
☺ Kiedyś uważało się, że to serce panuje nad uczuciami osoby. 
☺ Tlenek węgla może zabić człowieka w niespełna 15 minut. 
☺ Dzieci karmione piersią posiadają zazwyczaj wyższe IQ od 

pozostałych. 
☺ Każdego roku w USA z powodu otyłości umiera 300,000 ludzi. 
☺ Codziennie ludzki żołądek produkuje 2 litry kwasu chlorowodorowego. 
☺ Tłuszcz jest niezbędny dla rozwoju dzieci i normalnego wzrostu. 
☺ Z powodu astmy codziennie w USA umiera 14 ludzi. 
☺ 20% tlenu wdychanego przez człowieka wędruje do mózgu. 
☺ W 1918r. grypa spowodowała 21mln zgonów. 
☺ Brak snu osłabia Twój układ immunologiczny. To znaczy, że organizm 

gorzej będzie sobie radzić z infekcjami. 
☺ Leworęczni ludzie są lepsi w sportach, które wymagają szybkich 

reakcji i dobrej orientacji w terenie. 
☺ Dzieci urodzone w maju są przeciętnie 200 gramów cięższe od tych, 

które urodziły się w innych miesiącach. 
☺ Raporty medyczne pokazują, że 18% populacji ma skłonności do 

chodzenia we śnie. 
☺ Mężczyźni pocą się więcej niż kobiety. 
☺ Przeciętnie każdy Amerykanin przesypia 33% swojego życia. 
☺ Jeden na 20 ludzi posiada dodatkowe żebro. 
☺ 1/3 ludzi wychodzących z łazienki myje ręce. 
☺ Ludzie, którzy palą posiadają do 10 razy więcej zmarszczek od 

niepalących. 
☺ Posiadanie poczucia winy uszkadza Twój układ immunologiczny. 
☺ Średni czas spędzony na całowaniu to ponad 20 tysięcy minut  

w przeciągu całego życia. 
☺ Średnia długość życia czerwonej krwinki to 120 dni. 
☺ Stopy posiadają 250,000 tysięcy gruczołów potowych. 
☺ Najszybsze zarejestrowane kichnięcie wynosiło 165 km/h. 
☺ Ludzka wątroba pełni ponad 500 funkcji. 
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☺ Prawe płuco u człowieka jest większe od lewego. 
☺ Jest co najmniej 6 uniwersalnych wyrazów twarzy: szczęście, smutek, 

wstręt, strach, gniew i niespodzianka. 
http://www.ciekawostki.org 

       oprac. K. Rokowska 
 

Mądrości szkolneMądrości szkolneMądrości szkolneMądrości szkolne    

Jakie są zanieczyszczenia komunalne? 
- To te, co powstały za komuny ☺ 

Nauczycielskie gadanieNauczycielskie gadanieNauczycielskie gadanieNauczycielskie gadanie    

- Dobra, a teraz szybciutko róbcie to zadanie, tylko pomału! ☺ 
 

Szczyty ;) 
Szczyt ciemnoty: Zapalić jedną zapałkę, a potem drugą, aby zobaczyć, czy 
ta pierwsza się pali.  

Szczyt niemożliwości: Tak połaskotać żarówkę, aby ci w elektrowni się 
śmiali.  

Szczyt bezczelności: Zapytać się powodzianina: - Jak się panu powodzi? 
Czy się panu nie przelewa?  

Szczyt szybkości: Wystawić rękę przez okno na 10 piętrze i zbiec po 
schodach tak szybko, by ją jeszcze zobaczyć.  

Szczyt skąpstwa: Znaleźć plaster na odciski i kupić sobie buty o numer 
mniejsze.  

Szczyt głupoty: Kupić portfel za ostatnie pieniądze.  

Szczyt suszy: Kiedy drzewa chodzą za psami. 

 

HUMORHUMORHUMORHUMOR    
 

Mama pyta Jasia: 
- Poprawiłeś tę jedynkę z matematyki?? 
- Nie udało mi się, mamusiu. Nauczyciel nie wypuścił dziennika z rąk 
nawet na chwilę… 
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Rozmawia dwóch kumpli: 
- Wiesz, jak dzwoni budzik, to wydaje mi się, że do mnie strzelają. 
- I co, pewnie zrywasz się przerażony z łóżka? 
- Nie, leżę jak zabity! 
 

Blondynka, która słabo zna się na komórkach, dzwoni do znajomego:  
- Cześć Kasia – odbiera znajomy. 
- A skąd wiesz, że to ja? 
- No przecież widzę. 
- O rany!!!!! A ja bez makijażu jestem. 
 
W piątkowy wieczór córka mówi do mamy: 
- Nie mogę patrzeć, jak się męczysz nad tym 
myciem podłogi!! Idę na dyskotekę…. 
 
Chuck Norris nie czyta książek. Mierzy je wzrokiem, dopóki nie dowie 
się z nich tego czego chce ;-) 
 
- Babciu, czy mogę Ci usiąść na kolanach?? 
- Dlaczego, wnuczku? 
- Bo na ławce jest napisane „Świeżo malowane”. 
 
Późne popołudnie. Do bram raju ktoś głośno puka. Święty Piotr odrywa 
się od swoich zajęć i idzie otworzyć drzwi. Za nimi widzi umorusanego 
błotem i trawą faceta w stroju piłkarskim. 
- Ktoś ty? – pyta św. Piotr. 
- Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji.  
- Niemożliwe! A jakim cudem trafiłeś między słupki mojej bramy?? 
 
Po czym poznać, że na rowerze jedzie wokalistka?? 
- Ma reflektor skierowany na siebie, a nie na drogę! ;-) 
 
Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 
mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...  
 
- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 
- Tak, stojak. 

G. Polak 
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WYKREŚLANKA 
Tort Sachera powstał w 1832 roku w Austrii i uchodzi za najlepszy deser 
świata. Chociaż dokładna receptura jest najbardziej strzeżoną tajemnicą 
wiadomo jednak, że głównymi jego składnikami są czekolada oraz dżem 
morelowy. Żeby spróbować oryginalnego tortu, który uznawany jest za 
króla deserów, trzeba wybrać się…   
 

U S Z C Z Ę Ś L I W  I E N I E A 
C A K H D N W M Ó M I L I A  R D 
Z N O T E S I K  I N A K  P C O W 
E K M W Z K A E A E N D Ó I U O 
S T I O P R T W C A T E Ł D K K 
T U S N K A O O G Z W N M O A A 
N A A I D T P R L N U T I Z Ł T 
I R R O Z O O I I I A L S S O K 
C I I S P A G H E T T I E I K  A 
T U A K T E L Y Ż R L R K N L O 
W M T A P I Ą S T K O W A N I E 
O E I N E Z D I W O N S A J W E 

Hasła do znalezienia: 
Adwokat Nioska Śmietnisko  Sanktuarium 
Hektolitr Notesik Światopogląd Żyletka 
Imadło Omasztowanie Tygodnik Szosa 
Jasnowidzenie Organki Uczestnictwo Spaghetti 
Klisza Papieros Uszczęśliwienie Listwa  
Komisariat Piąstkowanie Wilkołak Miliard 
Kraków Półmisek Znieczulenie Kucie 
    
    
         
 
 

      G. Polak 

KUPON  KONKURSOWY grudzień 2011 WYKREŚLANKA 
hasło: ___ ___        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

                  
(litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie)  

Imię i nazwisko 
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KRZYŻÓWKA   NR 4 

1.                  

2.                   

3.                  

4.                    

             

5.                    

6.                  

7.                  

8.                 

9.                    

10.                 

11.                  

12.               

13.                   

14.                 

Pytania do krzyżówki : 

1.Błyszczaca, wisząca na choince. 
2.Dawniiej wieszany często na czubku 
choinki. 
3.Leżał w nim Jezus. 
4.Składane podczas łamania opłatkiem. 
5.Miejsce narodzin Jezusa. 
6.Matka Jezusa. 
7.Świąteczna, wysyłana z życzeniami. 
8.Znane leniwe zwierzę. 
9.Pierwsza na niebie rozpoczyna wigilijną wieczerzę. 
10.Jeden z prezentów od Trzech Króli. 
11.Dzień przed narodzeniem Jezusa. 
12.Przychodzi wtedy Św. Mikołaj. 
13.Świąteczne drzewko. 
14.Lepimy z niego bałwana. 

Kupon Krzyżówki nr.4 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


