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Drodzy czytelnicy… 
 
Ale zimno… Lubicie śnieg? Osobiście nie przepadam za tymi białymi 
płatkami spadającymi z nieba. Jednak mimo szczerej niechęci, nie 
wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez tego. No bo co lepiej nas 
wprowadza w ten szczególny  świąteczny nastrój? Wiele osób twierdzi, że 
święta bez śniegu, nie mogą być prawdziwymi polskimi świętami. Czy jest 
to prawda? Jak najbardziej! Ośnieżone drzewa, podwórka no i ten nasz 
święty Mikołaj w czerwonym płaszczu. Bez tego nie czulibyśmy tej magii, 
a w naszych domach nie byłoby tej przytulnej, ciepłej atmosfery. Wraz  
z nadchodzącym, tak pięknym dla nas i naszych rodzin czasem, świętami 
Bożego Narodzenia, cala redakcja chce złożyć wam najcieplejsze życzenia 
– przede wszystkim zdrowia i radości oraz tego abyście mogli jak najlepiej 
spędzić te wolne dni. No a w styczniu wrócić, zwarci i gotowi do dalszej 
pracy i nauki ☺ 
 
Wesołych Świąt! 
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     W dniu 26 października w naszej szkole odbył się Małopolski Konkurs 
Humanistyczny. Wzięło w nim udział wielu  uczniów. Etap nosił tytuł: 
"Moje marzenia, moje wybory". Do następnego poziomu dostały się tylko 
dwie osoby: MAGDALENA ŁYSOŃ i KACPER FILA. Kolejny etap nosił 
nazwę: "Gdy trudno rozwinąć skrzydła". Odbył się w SP Nr 2  
w Andrychowie. Test był bardzo trudny . Niestety nie udało im się przejść 
do dalszego etapu. 

                       Magdalena Łysoń 
 

  
W grudniu odbyło się 
podsumowanie 
Gminnego Konkursu 
Ekologicznego pod 
tytułem ,,Zwierze nie jest 
rzeczą”. W konkursie 
wzięły udział trzy prace 
wykonane metodą 
projektu przygotowane 
przez uczennice z naszej 
szkoły. W kategorii szkół 

podstawowych prace przygotowały uczennice klasy Va: Paulina Smolec, 
Gabriela Gawlas, Sylwia Rusinek oraz uczennice klasy VI: Izabela 
Kapera, Magdalena Łysoń, Andżelika Sordyl – praca zajęła trzecie 
miejsce.  
W kategorii gimnazjów, autorki pracy to uczennice klasy II: Paulina 
Pawłowska, Paulina Zmiertka, Izabela Snażyk, ten projekt zajął 
pierwsze miejsce.  
Tego dnia rozstrzygnięto również konkurs ,,Zbieramy zużyte baterie”.  
W naszej szkole najwięcej baterii zebrała Patrycja Bizoń z klasy II – 
zajęła ona również pierwsze miejsce w gminie.  
Wszystkie uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piękne nagrody 
książkowe. 
                opr. mgr Marzena Michniewicz –Bąk 
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 W środę 28 listopada odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego pt. ,,Moje ulubione 
miejsce nad Wieprzówką”. Konkurs 
zorganizowało Towarzystwo Miłośników 
Andrychowa. W konkursie wzięło udział 
dwadzieścia zdjęć w tym cztery zdjęcia 
uczniów naszej szkoły: Anny Młocek, 
Kacpra Fili, Dawida Zmiertki, Artura 
Dwornika. Jedno ze zdjęć zostało 
docenione i zajęło pierwsze miejsce. 
Autorem tego zdjęcia jest Artur 
Dwornik , który otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz aparat fotograficzny, którym 
będzie mógł nadal fotografować 
przyrodę. 

opr. mgr Marzena Michniewicz - Bąk  
 
 
 

                    
     

   

 

 

 

 

 

Nagrodzone zdjęcie. 
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30 listopada w andrychowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie pt.” 
3xWieprzówka”. Uczestnicy panelu dyskusyjnego mieli okazję oglądnąć 
film o rzece z lotu ptaka. Wykłady prowadziło dwóch profesorów 
uniwersyteckich doc. dr. hab. Witold Alexandrowicz i doc. dr. hab. prof. 
Roman Żydek. Pojawiło się też wiele ważnych osób. Na spotkaniu 
uczniowie zaprezentowali m. in. wyniki ankiet, które przeprowadzili wśród 
mieszkańców Gminy Andrychów.  Organizatorzy włożyli wielki wysiłek  
w to aby pomóc naszej rzece. Prezentacja była krótka, ale przedstawiła 
największy problem niszczenia rzek odpadami.      
                    Andżelika Sordyl 

 

W dniu 11 grudnia naszą szkołę 
odwiedził wolontariusz pan 
Mirosław Kosiec, który ostatnie 
dwa lata pracował  
w Peru. Ten kraj jest trzy razy 
większy od Polski, ale ma tylko 
około 30 milionów 
mieszkańców. Jego stolica to 
Lima. Pan Mirek bierze udział 
w projekcie „ Młodzi światu”. 
Jest to akcja prowadzona przez 
Salezjański Wolontariat 
Misyjny.  
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Jest  wychowawcą w Otwartym Domu Don Bosco dla „dzieci ulicy”  
w Limie. Pokazywał nam stroje, w których chodzą ludzie w tamtym 
kraju. Oglądaliśmy  prezentację. Opowiadał o swojej pracy i o tym jak 
się trudno żyje w Peru. Już trzynastolatek zostaje wyrzucony z domu  
i musi się usamodzielnić. Młodzież w tamtym ośrodku ma swoje 
zadania, ale też czas wolny, w którym grają w piłkę nożną. Peru to kraj 
hiszpańskojęzyczny, więc musieliśmy poznać kilka słów. Po 
zakończeniu mogliśmy wygrać bardzo ładne nagrody. Wszystkim się 
podobało i nagrodzili wolontariusza gromkimi brawami. Wiele uczniów 
pomogło ubogim dzieciom z Peru, przynosząc zeszyty, kredki, pisaki. 
Spotkanie zorganizował Samorząd Uczniowski.  

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Kryska 
 
Dnia 5 grudnia klasy 4-6 szkoły podstawowej zaplanowały wycieczkę do 
kina na film pt.”Hotel Transylwania”. Razem z uczniami pojechały także 
panie nauczycielki: pani Marta Paczyńska, pani Anna Jamróz, pani 
Zdzisława Kilian, pani Ewa Kurzeja i pani Wioletta Ochmanek-Żak. Film 
trwał ok 1,5 godz. i wywarł na oglądających pozytywne wrażenie. 
Opowiadał o hotelu, w którym mieszkają potwory - Frankenstein, Mumia 
czy Wilkołak oraz o przyjaźni dziewczynki Mavis (116-letniej córki 
Drakuli) z ludzkim chłopcem. To był udany wyjazd dla wszystkich. 

          Aleksandra Matejko, kl.5b, Dominika Kraus, kl.5a 
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SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
     Siódmego grudnia do dzieci z naszego przedszkola przybył  Święty 

Mikołaj. Uroczyste spotkanie  poprzedził 
występ aktorów z teatru Skrzat, którzy 
zaprezentowali bajkę Mikołajową. Dzieci  
w wielkim skupieniu słuchały przedstawienia, 
po którym pojawił się oczekiwany gość.  
Nasze pociechy z ogromną radością powitały 
Świętego Mikołaja, który przyniósł ze sobą 
worek pełen prezentów. Święty Mikołaj pytał 
każdego Przedszkolaka czy był grzeczny,  
a dopiero po upewnieniu się, że wszyscy 

zasługują na podarunki, rozdał przygotowane upominki. Oprócz 
prezentów, wszystkie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym 
Mikołajem, a w podzięce za wizytę zaśpiewały mu piosenkę. Och, jak 
ciężko było się rozstać...ale przecież Święty Mikołaj jest bardzo 
zapracowany  i czekają na niego jeszcze inne dzieci.  Pożegnaliśmy więc 
naszego gościa, a uśmiechy po wspaniałym spotkaniu  pozostaną  jeszcze 
długo na twarzach naszych milusińskich. 

 

Dziękujemy Święty Mikołaju i zapraszamy za rok! 

 mgr Agata Gwoździewicz 
  



 8 

 
 
 
 

Nauka rysowania: świnka  
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Popołudniowy relaks dla najmłodszych  
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Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Najwyższy czas wysłać 
bliskim świąteczne kartki. Jeśli nie 
masz pomysłu na życzenia, 
skorzystaj z naszej propozycji:  
 

 
 
 

Mnóstwa prezentów pod zieloną choinką, 
pyszności na wigilijnym stole, 
wspaniałej rodzinnej atmosfery, 
wypełnionej melodią staropolskich kolęd, 
a także wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra 
i spełnienia marzeń w Nowym Roku życzy… 
 

 
Kolorowych bombeczek, 
dużo aniołków i gwiazdeczek, 
słodkiego lenistwa i wielkiego oddechu 
od codziennego pośpiechu życzy… 

 

 
Życzeń, które Tobie życzę 
na razie nie wyliczę 
więc podaję pierwsze z kraju 
by Ci żyło się jak w raju 
by w wigilię u rodzinki 
wszyscy mieli fajne minki 
by przy stole chciał zagościć 
pakiet zdrowia i miłości 
i u wszystkich był tak mocny 
by pozostał całoroczny. 
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Młodzi pisarze … 
Rozdział 10 

Przebudzenie się Pinokia i Wróżka w lochu 
  

Kiedy Pinokio wraz z mamą obudzili się rano, nie byli w szałasie, ale w 
ponurym, śmierdzącym lochu. Na początku myśleli, że to koszmar, ale po 
kilkunastu godzinach oczekiwania, okazało się, że to nie sen. Nagle do sali 
weszły dziwne stwory i zabrały ich. 

  
Rozdział 11  

Przed obliczem króla 
  

Chłopiec i mama zostali wprowadzeni do sali. Król przedstawił się jako 
cesarz złych stworów, zwanych orkami. Pinokio i Wróżka byli bardzo 

przestraszeni i głodni. Niespodziewanie orki wrzuciły ich do lochu i zaczęli 
pilnować więźniów. 

  
Rozdział 12  

Ucieczka z więzienia 
  

Pinokio i Wróżka długo obmyślali plan 
ucieczki. Dopiero po kilku godzinach Pinokio 

zauważył wyłom w ścianie. Oboje zaczęli 
drążyć otwór. Nagle zauważyli zbliżających 
się strażników i szybko wyskoczyli przez 
dziurę, a następnie uciekli tratwą przez 

morze... 

 Jak nazywali się strażnicy więzienia? 

........................................................... 

                                                                                         
                    Kacper Fila 
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W AKWARIUM  cz. 3  

„Podopieczni” 
 

Żółcitka była kuzynką Czarnisi. 
Jej mama była czarna i była siostrą mamy 
Czarnisi. Tata zaś był żółty. Żółcitka miała 
brata bliźniaka, który wyglądał tak samo jak 
ona; miała też starszego czarnego brata i czarną 
siostrę. 

Żółcitka, Czarnisia i Pstrokatka pływały sobie 
po zbiorniku. Na stoku góry Nuar stały już dwie 
pojemne spiżarnie. Mama Pstrokatki, siostra 
Czarnisi, mama Żółcitki i Bitka napełniały 

spiżarnie. Przyjaciółki chciały pomóc im w pracy. Żółstalia pomagała 
mamie zbierać płatki karmy. Dzięki pomysłowi Bitki rybki w akwarium 
nie będą głodowały. Czarnisia szybko znajdowała płatki schowane pośród 
kamieni. Żółstalia radziła sobie znakomicie. 

- Dokończ beze mnie, Żółcitko- powiedziała jej mama w pewnym 
momencie i położyła się na kamieniach - już nie mam siły. 
- Mamo! –wołała żółta. - Co się z tobą dzieje? 
Ku zdziwieniu całej społeczności akwarium Glopex w pewnej chwili 
wskazał na kilka małych, czarnych rybek. 
- Będziesz miała młodsze rodzeństwo, Żółcitko…- powiedziała cicho 
cierpiąca jej mamusia. 
- Mamo!- krzyczała mała Żółstalia. - Co ci jest?        

                                                  cdn 
 
Ilu braci miała Żółcitka? 
 
…………………………………………………… 
Jakiego koloru był tata Żółcitki? 
 
……………………………………………………. 

                  
Natalia Snażyk                                       
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Zwierzęta Świata - Małpa Pigmejka 

Pigmejka jest najmniejszym 

przedstawicielem małp – długość 

ciała wynosi zwykle 14-16 cm; ogon 

mierzy od 15 do 20 cm. Masa ciała – 

średnio 85 g. Futro zielono-żółte  

z ciemnobrązowymi plamami, na 

brzuchu żółto-pomarańczowe. 

Doskonale wspina się po drzewach 

dzięki przystosowanym do tego celu 

pazurom. Pigmejka jest aktywna w dzień; noce spędza w dziuplach, 

rozwidleniach konarów drzew lub ptasich gniazdach. Jest wszystkożerna – 

żywi się owocami, liśćmi, owadami, larwami oraz małymi kręgowcami  

i bezkręgowcami, ale jej ulubionym pokarmem jest sok i żywica drzew. 

Sprawdź się! Oto kilka pytań z artykułów poprzednich numerów SPOKO: 

1 Jakiej długości są przeciętnie warany z Komodo ? .................. 

2 Waga przeciętna samca Żółwia Olbrzymiego wynosi ? ................ 

3 Czym się broni Frynosoma Rogata ? ............... 

4 Palczak Madagaskarski  to gatunek z rodziny ? 

a) małpiatek 

b) gryzoni 

c) płazów 

            Artur Dwornik 

HIP – HOP  moja pasja 

Podzielimy się z Wami naszą pasją, a jest nią hip-hop. Od niedawna 
jesteśmy przyjaciółmi i odkryliśmy, że coś nas łączy. Jest to muzyka. 
Kiedyś każdy z nas słuchał rapu. Może zastanawiacie się dlaczego taki 
rodzaj muzyki? Otóż rap opowiada o wydarzeniach z życia wziętych, 
historie zwykłych ludzi, ich radości i smutki. Postanowiliśmy, że będziemy 
się doskonalić w tym, co robimy. Wam również to polecamy. Pamiętajcie, 
że marzenia się spełniają.  

        Dorian B., Mateusz K. 
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English is easy … 
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Across 

1. Jingle _____. 

4. Send a Christmas ____. 

5. Mr. Claus. 

7. Stingy old man. 

10. Animals that pull the 
sleigh. 

Down  

2. Something to put at the top 
of the tree. 

3. It covers your window. 

4. _____ cane. 

5. It hangs above the fireplace. 

6. Egg ___. A Christmas drink. 

8. Santa's helper. 

9. The presents are under the 
____. 
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Wyniki badania opinii publicznej… 
 

ODPOWIEDZI UCZNIÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
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HASŁO : _______________________ 
 

Opracowali Bartłomiej Smolec i Sebastian Rajda 
 
 

Poznajmy się lepiej… 
 
W tym miesiącu przybliżymy Wam postać najstarszej 
uczennicy w naszej szkole z klasy III b gimnazjum – 
Pauliny Wesołowskiej.  
 
1. Jakie to uczucie być najstarszą dziewczyną w szkole? 

- Normalnie, nie czuję się przez to jakoś szczególnie wyróżniona. 

2. Odnosisz wiele sukcesów w sporcie, które są dla Ciebie najważniejsze? 
- Myślę, że osiągnięcia drużynowe. Ważniejszy jest dla mnie sukces całej 
drużyny niż ten zdobyty przeze mnie samą. 

3. Co Cię najbardziej interesuje oprócz sportu? 
- Bardzo lubię spotykać się z kumpelami, chodzić na imprezy. Kiedy mamy 
czas i jest sprzyjająca pogoda, jeździmy na rolkach. 

4. Jakie filmy, muzykę lubisz? 
- Jeśli chodzi o filmy, uwielbiam komedie, a muzyki słucham różnej,  zależy 
od humoru. <śmiech> ☺ 

5. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot i dlaczego? 
- Oprócz wf-u bardzo lubię też biologię, ponieważ dowiaduję się wielu 
ciekawych rzeczy dotyczącego świata. 

6. Do jakiej szkoły wybierasz się po ukończeniu gimnazjum? 
- Na pewno pójdę do technikum, ale dokładnie gdzie, to jeszcze się okaże. ☺ 

Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów w szkole! ☺☺☺☺ 
 

K.R & B.P. ☺ 
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Historie znane i mniej znane… Esperanto - język, który odegrał 
ważną rolę na świecie. 

Esperanto zostało stworzone przez dr Ludwika Łazarza Zamenhofa. Język ten 
miał jednoczyć ludzi, gdyż Doktor Esperanto(pseudonim Zamenhofa) widział, 
jakie problemy mieli z komunikacją mieszkańcy wielonarodowościowego 
Białegostoku. Szacuje się, że obecnie jest na świecie od 10 tys. do nawet  
2 milionów esperantystów. Język ten ma bardzo ciekawą historię i gramatykę. Oto 
kilka ciekawostek: 
1. Nazwa "esperanto" pochodzi od pseudonimu Doktoro Esperanto, pod którym 

Zamenhof wydał książkę "Unua Libro" - opisywała ona właśnie ten język. 
Esperanto znaczy - "ten, kto ma nadzieję". 

2. Esperanto ma "native speakerów". Są to dzieci rodziców,  którzy mówią  
w tym języku.  

3. Wszystkie rzeczowniki w liczbie pojedynczej kończą się literą "o", 
przymiotniki "a", przysłówki "e". 

4. Esperanto ma własną flagę. 
5. Nauka esperanto ułatwia ogarnięcie innych języków. Esperanto mocno opiera 

się na angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim, a także na innych 
językach indoeuropejskich. Jeśli znasz esperanto, będzie ci trochę łatwiej 
poznać inne języki. 

6. Esperanto jest językiem, przez który zginęli ludzie. Hitler w "Mein Kampf" 
uznał esperanto za język, który miał zjednoczyć Żydów - wielu straciło życie 
za znajomość tego języka. Stalin miał podobne podejście do tego języka, 
uważał, że esperanto jest językiem szpiegów. 

7. W latach dwudziestych istniała propozycja wybrania esperanto na główny 
język Ligii Narodów. Nigdy nie został on oficjalnym językiem tej organizacji, 
jeden z jej członków, Francuz Gabriel Hanotaux - widział w nich zagrożenie 
dla języka francuskiego i sprzeciwił się jego popularyzacji. 

8. W esperanto nie ma nieregularnych czasowników. Dla przykładu we 
francuskim jest ich 2238, w niemieckim i hiszpańskim po 700. 

9. W 1907 roku użytkownicy esperanto podzielili się na dwie grupy: 
popularyzujących obecną formę esperanto i tych, którzy uważali, że język 
powinien zostać zreformowany. Ci drudzy utworzyli drugi język zwany ido, 
ulepszoną wersję esperanto. Użytkownicy obu języków są w stanie zrozumieć 
się wzajemnie. 

10. Pierwszym filmem, w którym mówiono w esperanto był "Incubus". 
Występował w nim William Shatner, znany ze Star Treka. 

11. Esperanto ma 3 przypadki: mianownik, biernik i przypadek przyimkowy. 
Język z największą ilością przypadków to język tabasarański - aż 45 
przypadków. Język polski ma 7 przypadków. 

Opracował Marcin Bizoń 
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Sport inaczej…. 
 
To już trzecie spotkanie z mniej znanymi dyscyplinami sportowymi. Za oknem 
śnieg, zima i mróz i dlatego przyglądniemy się dzisiaj dyscyplinie zimowej, którą 
jest BIATHLON  :) 
 
Czym jest biathlon? Jest to zimowa dyscyplina, która łączy biegi narciarskie  
i strzelectwo.  
O biegach narciarskich na pewno wszyscy już słyszeli, natomiast biathlon jest tą 
mniej popularną dziedziną. Zawodnicy pokonują określonej długości trasę  
w danym biegu, a ponad to muszą się zatrzymać na tzw. strzelnicy (dwa lub 
cztery razy w zależności od rodzaju biegu) i oddać 5 najlepiej celnych strzałów do 
krążków oddalonych o 50 metrów, strzelania wykonuje się w pozycji leżącej  
i stojącej. Każde strzał, który nie trafi w tarczę zmusza zawodnika do pokonania 
dodatkowych 150 metrów czy też doliczenia dodatkowego czasu do ogólnego 
rezultatu (to również zależy od rodzaju biegu). Dlatego w biathlonie, aby 
wygrywać trzeba zarówno dobrze biegać jak i strzelać :D 
W krajach Skandynawskich jest to bardzo popularny sport, ale podczas zawodów 
można zobaczyć zawodników z całego świata, nawet z Polski.  
Biathlon jest dyscypliną olimpijską, a ponad to co roku organizowane są 
Mistrzostwa Świata w owej dyscyplinie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na koniec tradycyjnie zagadka ; )  
Pytanie brzmi : Biathloniści strzelają z karabinku do tarczy oddalonej o ile 
metrów? 
_________________________________________________ 
 

G.P. 
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Mistrzowie pióra… 
 

 Czas nieodgadniony – powieść w odcinkach 
 
   Obdarzeni. Dwanaście osób, które mają niesamowicie ważne zadanie do 
wykonania. Każdy z nich jest specjalnie do tego „przystosowany”. Ich 
starzenie się zostaje zatrzymane, gdy mają 19 lat. Niesamowita siła, 
twarde, jak kamień ciało i wyostrzone wszystkie zmysły – to tylko niektóre 
rzeczy, które odróżniają Obdarzonych od zwykłych ludzi. Są to oczywiście 
te praktyczne cechy. Jest jeszcze ich magnetyzm, który nie jest w ogóle 
praktyczny. No bo kto mógłby oprzeć się ich spojrzeniu? Intensywnie 
zielone oczy pozostają na długo w pamięci ludzi, którzy mieli choćby nikłe 
kontakty z jednym z Dwunastu. Kobieta, która spotkała jednego z nich, 
ponad rok temu, na przejściu dla pieszych, do dziś śni o tej niesamowitej 
zieleni. Wystarczyło tylko krótkie spojrzenie prosto w oczy.   
   Jest to bardzo niekorzystne. No bo po co Obdarzonemu, który za wszelką 
cenę nie może zostać zdemaskowany przez wrogów, takie zwracanie 
uwagi?  
   A na wrogów muszą naprawdę uważać. Nazywa się ich Salamandierami. 
Siłą nie dorównują Obdarzonym, jednak problem tkwi w tym, że do 
zgromadzenia Salamandierów należy około sto tysięcy istot, a każda z nich 
dzień w dzień, noc w noc, próbuje odnaleźć wszystkich Obdarzonych. Co 
więcej Salamandierzy powiększają swoją „armię”, co roku o kolejnych 
dwieście osób. Do tego dbają o ich wyszkolenie, jak o nic innego. Chodzi 
oczywiście o wyszkolenie wojenne, gdyż głównym celem wojowników jest 
usunięcie wszystkich Obdarzonych. Mówiąc „usunięcie” mam na myśli 
zabicie każdego z nich. 
  Przetrwanie Obdarzonych, jak i istnienie całego świata, jest bardzo 
niepewne. Mimo to jestem pewny zwycięstwa Dwunastu. Uwierzcie mi. 
Wygrają. Wiem to, bo jestem jednym z nich.  

cdn… autor - M. 
 

Wędrówki po j ęzykach (j. esperanto)… 

Dio donis, Dio prenis - Bóg dał, Bóg wziął 

Fino bona, ĉio bona - Wszystko dobre, co się dobrze kończy 

Mano manon lavas - Ręka rękę myje 
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Deutsch macht Spaβ… 
    

Frohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe Weihnachten    
und und und und     

alles Gute im Jahr 2013alles Gute im Jahr 2013alles Gute im Jahr 2013alles Gute im Jahr 2013    
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Kącik mola książkowego 
 

François Lelord – „Podróże Hektora czyli 
poszukiwanie szczęścia” 

 
Tym razem zaproponuję Wam książkę, 

która stała się bestsellerem we Francji  
i Niemczech. 

Bohaterem powieści jest Hektor – 
psychiatra. Leczy on ludzi, którzy nie radzą 
sobie z własnym życiem. Nie jest jednak  
z siebie zadowolony. Chciałby znaleźć to, 
czego szukają wszyscy jego pacjenci – 
szczęście. Wyrusza więc w podróż podczas 
której chce odpowiedzieć sobie na nurtujące go 

pytania. Spotyka wielu interesujących ludzi, którzy pozwalają mu spojrzeć 
na świat z kilku różnych perspektyw. Doświadczenia te pomagają 
Hektorowi zastanowić się nad własnym życiem, priorytetami i drogą, którą 
należy kroczyć, aby osiągnąć szczęście. Swoje spostrzeżenia zapisuje  
w małym notesiku i powstaje z nich świetna recepta. 

Ta historia napisana jest w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Jest 
w niej wiele optymizmu i wskazówek, jak cieszyć się życiem. 

Serdecznie polecam☺ 
 

Zadanie: 
Zgadnij, jaki kraj Hektor odwiedził najpierw, jeśli jest to państwo,  
w którym żyje najwięcej ludzi na świecie☺ 
                                                                                                        K.R. 
 

Wędrówki po językach (j. esperanto)… 

Antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras- Czego oczy nie widzą, tego 
sercu nie żal 
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko- Lepszy jest mądry 
wróg, niż głupi przyjaciel. 
Laboro homon nutras, sen laboro li putras- Praca człowieka żywi, bez 
pracy on gnije 
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Dobre rady … jak składa ć serwetki w choink ę? 
 
Warto pomyśleć o udekorowaniu stołu, aby i na nim 
było widać, że są Święta Bożego Narodzenia. W tym 
celu możemy postawić na stole jakieś bombki czy 
położyć świerkowe gałązki. Ale myślę, że fajnym 
pomysłem będzie złożenie serwetek w choinkę. 
Serwetki oczywiście najlepiej żeby były zielone. 
 

 
 1. Rozłóż serwetkę płasko na stole 

  
6. Chwyć trójkąt i 
lekko go zagnij. 
 

  
 
2. Złóż ją na pół 

  
7. Schowaj zaginając 
do środka wystającą 
część tak jak 
pokazano 

  
3. Następnie zagnij 
dłuższe boki 
powstałego 
prostokąta 

  
8. To samo zrób z 
drugą stroną. 
 

  
4. Następnie oba 
czubki powstałych 
trójkątów złącz ze 
sobą w centralnej 
części serwetki. 

Powinieneś mieć kwadrat 

  
9. Zegnij serwetkę na 
pół. Załóż gwiazdę. 
 

  
5. Teraz zegnij 
kwadrat na pół tak 
samo jak na 
obrazku. 
 

 
10. Postaw gotową 
serwetkę. 

 


