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Szlachetna Paczka
– działo się…

To właśnie dzięki Wam wszystkim
udało się przekazać wybranej rodzinie wszystkie potrzebne rzeSzlachetna Paczka jest jed- czy (żywność trwałą, odzież, środnym z najbardziej znanych pro- ki czystości) oraz spełnić marzenia
jektów społecznych w Polsce. Projekt organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna ma na celu pomoc materialną oraz mentalną rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej. Każdego roku
tysiące wolontariuszy i darczyńców pracuje na rzecz akcji. Zadaniem wolontariuszy jest praca z
wybranymi rodzinami i kontrolowanie tego jak przebiega przygoto- dzieci (klocki, lalki, samochód stewywanie paczek. Darczyńcami na- rowany). Z pomocą szkolnych wotomiast jesteśmy my - wszyscy ci, lontariuszy dary zostały posegrektórzy zechcą brać udział w pro- gowane, opakowane i ułożone pod
jekcie i wspierać rodziny w po- choinką w budynku szkoły. Całej
trzebie.
akcji towarzyszyło wiele emocji.
12 grudnia przedstawiciele
Szlachetnej Paczki odebrali ze
szkoły
wszystkie
podarunki.
Łącznie przygotowaliśmy 28 paczek. To ogromny sukces!!!
W niedzielę 13 grudnia nasze prezenty trafiły do rodziny.

Jak co roku od 1 do 10 grudnia w naszej szkole trwała akcja ,,Szlachetna Paczka”. Pomimo
krótkiego terminu jak i panującej
pandemii, uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także pracownicy szkoły zaangażowali się w zbiórkę.
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Oto kilka słów od opiekuna rodziny
Relacja z dostarczenia paczek
Gdy przyjechaliśmy z paczkami, przed domem czekały na nas dzieci.
Z lekką niepewnością przywitały się z nami i zaproponowały pomoc.
We wniesieniu paczek na pierwsze piętro pomagali także rodzice.
W radosnej atmosferze zanieśliśmy wszystkie paczki do pokoju dzieci.
Prezentów było tak dużo, że w pokoju brakowało miejsca dla wolontariuszy. W końcu dzieci z radością zaczęły rozpakowywać paczki. Było
przy tym wiele hałasu i radosnych okrzyków. Najbardziej spodobały im
się klocki Lego oraz lalka i samochód, a więc to, co bardzo chciały dostać. W pewny momencie dziewczynki rozpakowały paczkę z poduszkami. Wtedy zaczęła się mała bitwa na poduszki. Wszyscy zaczęli się
śmiać. Dzieci pokazywały rodzicom, co tam mają. Przymierzali też
otrzymane bluzy i spodnie. Pani Marta i Pan Adam w tym czasie rozpakowywali pralkę.
Byli wdzięczni za radość, którą daliśmy dzieciom. Bardzo dziękowali
nam oraz Darczyńcom za pomoc i mówili, że są pod wrażeniem tego,
jak ta akcja przebiega oraz tego, jak działamy. Na zakończenie spotkania dzieciaki zrobiły sobie z nami zdjęci i otrzymaliśmy laurki dla Darczyńców.

Słowo od Rodziny
Dziękujemy za wielkie wsparcie i wspaniałe prezenty. Przekazujemy
Wam najlepsze życzenia i laurki zrobione przez dzieci. Wesołych
Świąt!

Słowo od Wolontariusza
Serdecznie dziękuję za wspaniale przygotowaną paczkę, sprawny kontakt i wielkie zaangażowanie! Było mi bardzo miło koordynować dostarczenie tej paczki do rodziny. Życzę wszystkiego najlepszego i dużo
zdrowia na każdy dzień!

Drodzy Darczyńcy, bardzo dziękujemy
za Wasze wielkie serce!
Opracowały: Wiktoria Godlewska, 8a
Anna Gromacka

4
4

Fotorelacja z akcji Szlachetna Paczka 2020
w SP 203
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10 Najdziwniejszych zwyczajów świątecznych
na świecie
Czy wiecie, że mieszkańcy różnych krajów obchodzą Boże Narodzenie całkiem inaczej niż my?
Niektóre zwyczaje są naprawdę zaskakujące.

Japonia
–
tradycyjny
w restauracji fast food.

posiłek

W Japonii Święta Bożego Narodzenia nie są
hucznie obchodzone. Mieszkańcy tego kraju
mają swoją świąteczną tradycję. Japończycy
jedzą świąteczny kubełek wypełniony kawałkami panierowanego kurczaka w restauracjach typu fast food.

Meksyk – rzeźby z rzodkiewek

Szwecja – gigantyczna płonąca koza
W szwedzkim miasteczku Gävle, Święta Bożego
Narodzenia obchodzone są w niespotykany sposób. Mieszkańcy budują gigantyczną rzeźbę ze
słomy w kształcie kozy (często przewyższa ona
niektóre budynki), którą następnie podpalają w
pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Ukraina – pająki na choince
Każdy kraj ma swój własny sposób ubierania
drzewka, który może mieć źródło w tradycji. Na
Ukrainie, według zwyczaju choinkę dekoruje się
sztucznymi pająkami i pajęczynami – ma to
przynieść szczęście i powodzenie domownikom.

Świąteczną tradycją w Meksyku jest tworzenie
rzeźb z rzodkiewek. Kiedy do Meksyku po raz
pierwszy przywieziono rzodkiewki, farmerzy nie
wiedzieli, w jaki sposób zachęcić mieszkańców
do ich zakupu. Słuchając rady zakonników, postanowili zacząć rzeźbić w rzodkiewkach tworząc figury.
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Hiszpania – świąteczna loteria
22 grudnia w Hiszpanii odbywa się wielka loteria bożonarodzeniowa o nazwie El Sorteo Extraordinario de Navidad, (El Gordo). Polega ona na
losowaniu kwot dla numerów kuponów. Kolejka po
losy zwykle jest ogromna. Podczas El Gordo
można wygrać ogromne sumy pieniężne.

Francja - Dziadek, but i prezent

We Francji wierzy się, że podczas Bożego Narodzenia, domy odwiedza Dziadek i wkłada prezenty w buty domowników. Małe dzieci sprawdzają
buty ułożone pod choinką i z wielką uciechą odkrywają, że złożył im wizytę Bożonarodzeniowy
Dziadek.

Grecja - Słodkości nigdy za wiele

Filipiny – rywalizacja na najpiękniejsze W dzień Wigilii dzieci odwiedzają wiele domów i
śpiewają ich mieszkańcom kolędy. W podzięce
lampiony
dostają wiele słodkości, które będą dodatkowym
urozmaiceniem wigilijnego stołu.

Włochy - Szopkowa tradycja

Podczas świąt rodzina wspólnie buduje szopkę,
tzw. presepe. Wykonuje się je z różnych materiałów, np. z drewna. Można puścić wodze fantazji i stworzyć wspaniałe małe dzieła sztuki.
Opracowały:
Anna Gromacka
Laura Pezda, 7a

W sobotę poprzedzającą Wigilię w San Fernando na Filipinach ma miejsce festiwal gigantycznych lampionów. Przeprowadzany jest konkurs
na najpiękniejszy lampion.

Wielka Brytania – Cukierek niespodzianka
Tradycją w Wielkiej Brytanii jest obdarowywanie się prezentem o nazwie Christmas Cracker.
Podarunek ten dostaje się zwykle przed świątecznym obiadem. Jest to prezent w kształcie
cukierka. Dwie osoby pociągają za dwa końce
prezentu w celu jego otwarcia. W momencie rozerwania paczuszki rozlega się charakterystyczny dźwięk trzasku.
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„Cicha noc” - zaśpiewaj lub zagraj
Niech kolęda się niesie po świecie

Cicha Noc
A

E7

A

Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem
D

A

D

A

A u żłobka Matka Święta Czuwa sama uśmiechnięta
E7

A

E7

A

Nad dzieciątka snem, Nad dzieciątka snem
A

E7

A

Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od swych trzód
D

A

D

A

Biegną wielce zadziwieni Za anielskim głosem pieni
E7

A

E7 A

Gdzie się spełnił cud Gdzie się spełnił cud
A

E7

A

Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn,
D

A

D

A

Pan wielkiego majestatu Niesie dziś całemu światu
E7

A

E7

A

Odkupienie win Odkupienie win
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SAMOUCZEK – Spróbujcie zagrać na gitarze, to proste!

Kolędy to w większości pieśni, początkowo o charakterze noworocznym, potem nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd w Polsce rozpoczyna się od mszy świętej z
24 na 25 grudnia. Dopuszcza się, że kolędy można śpiewać do 2 lutego.
Kilka ciekawostek o kolędach:
· Najbardziej znaną kolędą na świecie jest „Cicha noc”. Została ona przetłumaczona na ponad 300 języków.
· W Polsce istnieje ponad 500 różnych kolęd. W żadnym innym kraju nie ma ich aż tylu.
· Najstarszą polską kolęda jest „Zdrów bądź, króli anielski”. Kolędę te napisał Jan Szczekny
w 1424 roku.
Przyda się, prawda?
Silent night
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy Infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight;
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing ‘Alleluia!
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!
Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light;
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth,
Jesus Lord, at Thy birth.

Noche de paz
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz.
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén
Noche de paz, noche de amor;
Todo duerme en derredor;
sobre el Santo Niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey,
Brilla sobre el Rey.
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la Madre también
Y la estrella de paz,
y la estrella de paz.
Opracowały: Anika Gajowniczek, 7b, Liliana Borzuta, 8c
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W ogniu pytań
Wywiad z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego –
Adamem Stanuszkiem
H.G.: Jakie jest Twoje największe marzenie?
A.S.: Moim największym marzeniem jest objęcie roli prezydenta.
H.G.: Jaki tytuł nosi twoja ulubiona książka?
A.S.: Jako swoją ulubioną książkę, wytypowałbym ,,Star Wars’’.
H.G.: Jakie masz hobby, zainteresowania?
A.S.: Moim hobby jest siatkówka.
H.G.: Czy grasz na jakimś instrumencie? Na jakim?
A.S.: Jedynie na nerwach.

H.G.: Jaka jest Twoja ulubiona świąteczna potrawa?
A.S.: Definitywnie pierogi.
H.G.: Z jaką postacią związaną ze świętami najbardziej się utożsamiasz?
A.S.: Chyba wybrałbym Grincha.
H.G.: Jaka jest Twoja ulubiona tradycja świąteczna?
A.S.: Moją ulubioną tradycją jest dawanie prezentów.
H.G.: Która z kolęd najbardziej do Ciebie przemawia?
A.S.: Najbardziej przemawia do mnie ,,Cicha noc’’
H.G.: Gdzie najchętniej spędziłbyś święta?
A.S.: Najchętniej spędziłbym Gwiazdkę w domu rodzinnym.
H.G.: Dziękuję za rozmowę i życzę Wesołych Świąt.
A.S.: Dziękuję, nawzajem.
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Wywiad z Zuzanną Pietrzak – zastępcą przewodniczącego SU

H.G.: Jakie jest Twoje największe marzenie?
Z.P.: Moim największym marzeniem jest zagrać w jednym z cenionych, polskich
lub zagranicznych seriali i zwiedzić cały świat.
H.G.: Jaki tytuł nosi twoja ulubiona książka?
Z.P.: Moja ulubiona książka to ,, Dziewczyna w niebieskim płaszczu" i seria książek ,,Córki".

H.G.: Jakie masz hobby, zainteresowania?
Z.P.: Interesuję się teatrem. Planuję związać z nim swoją przyszłość. Moim hobby jest aerial dance (koło i szarfa). Trenuję od 3 lat.
H.G.: Czy grasz na jakimś instrumencie? Na jakim?
Z.P.: Niestety nie umiem grać na żadnym instrumencie.
H.G.: Jaka jest Twoja ulubiona świąteczna potrawa?
Z.P.: Zdecydowanie moją ulubioną świąteczną potrawą są pierniczki.
H.G.: Z jaką postacią związaną ze świętami najbardziej się utożsamiasz?
Z.P.: Najbardziej utożsamiam się świątecznie z reniferem Rudolfem.
Uważam, że jest to bardzo pozytywna postać.
Lubię pomagać innym
- tak jak Rudolf św. Mikołajowi.
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H.G.: Jaka jest Twoja ulubiona tradycja
świąteczna?
Z.P.: Moją ulubioną tradycją świąteczną jest wybieranie i dekorowanie choinki. Uwielbiam tę tradycję, gdyż spędzamy przy tym wspólnie czas z rodziną i dokonujemy wspólnych wyborów.
H.G.: Która z kolęd najbardziej do Ciebie przemawia?
Z.P.: Lubię wiele kolęd i piosenek świątecznych. Mimo to najbardziej cenie
sobie te żywiołowe i energiczne.
H.G.: Co masz na myśli, mówiąc ,,żywiołowe i energiczne’’?
Z.P.: Z polskich kolęd lubię ,,Mędrcy

świata, monarchowie", natomiast z zagranicznych ,, All I want for Christmas".
H.G.: Gdzie najchętniej spędziłabyś święta?
Z.P.: Najchętniej spędziłabym święta w gronie rodziny i bliskich mi osób we
własnym mieszkaniu lub pięknym drewnianym, klimatycznym, górskim domku.
H.G.: Dziękuję za rozmowę i życzę Wesołych Świąt.
Z.P.: Dziękuję, nawzajem.

Wywiady przeprowadziła
Hanna Girdwoyń, 7b
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A pod choinką stosy książek
Mimo, że niewiele młodych osób w tych czasach sięga po lekturę, chyba każdy zna kogoś, kto
prawie dosłownie „ zjada” książki. Poniżej chciałabym zaprezentować listę ciekawych i neutralnych (wpasują się w każdy gust) pomysłów na prezent pod choinkę.

R.Dębski
Trylogia ,,Żelazny Kruk’’
Niezwykle wciągająca historia o nastoletnim Evahu, synu myśliwego. Pewnego dnia ludzie Żelaznego Kruka pustoszą wioskę, mordując i porywając
ludzi. Nad grobem ojca chłopak poprzysięga zemstę i rusza w drogę.
Osobiście czytałam tylko tom pierwszy, ale
zamierzam zapoznać się z resztą. Dobrze rozplanowany świat, braki luk w fabule to tylko niektóre z cech
książki. Ma 308 stron, czyli dla osób, które szybko
czytają, jest dosyć krótka.

Barwne postaci, zaskakujące zwroty akcji i ciekawa historia pozwoliły tej książce trafić na tę listę.
Myślę, że jeżeli ktoś interesuje się piratami, z radością ją przeczyta. Swobodne operowanie słownictwem związanym ze statkami byłoby zapewne pomocne, ale bez tego też da się czerpać z niej radość,
ponieważ redaktor przypisów bardzo wyczerpująco, a
za razem prosto objaśnił trudniejsze terminy.

R.L. Stevenson
,,Wyspa Skarbów’’
Klasyka literatury dla dzieci i młodzieży, przygodowa historia Jima Hawkinsa, który pracował
w Admirale Benbow… Do czasu, aż dołączył do grupy
poszukującej skarbu kapitana Flinta. Nikt z załogi
statku nie wie, że żeglują wraz z dawnymi towarzyszami zmarłego pirata.
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się do okolicznych dzieciaków, aż po karmienie hordy
psów myśliwskich.
Uważam, że do tej książki trzeba dojrzeć – za
Jedenastoletni Henryk prowadzi nas ulicami pierwszym razem może nam się nie spodobać, ale potem
Turynu, ukazując smutki i radości, słodycz i gorycz ży- okazuje się cudowna. Tak było ze mną. Sądzę, że po prostu
jej nie zrozumiałam.

E. de Amicis
,,Serce’’

cia. Możemy czytać jego przemyślenia, a także notatki
jego ojca, matki i starszej siostry. Akcja zgrabnie prowadzi nas przez dziesięć miesięcy roku szkolnego.
Uczniowie są bardzo różni, co wychodzi fabule na dobre. Można również znaleźć bardzo stare wydanie
pod tytułem ,,Pamiętnik Chłopca’’. Przemyślenia
głównego bohatera są przeplatane opowiadaniami o
bohaterach narodowych.
Proponuję tę książkę, ponieważ oprócz wspaniałego
przedstawienia ważnych wartości, po prostu jest jedną z moich ulubionych lektur. Realistyczne, dobrze
dopracowane postacie, ładny język i ciekawe zdarzenia czynią ją godną polecenia. Choć, muszę przyznać,
znam osoby, które uważają ją za upiornie nudną. Ale
przecież o gustach się nie dyskutuje…

M.A. Larson
Seria ,,Akademia Pennyroyl’’
Bezimienna dziewczyna zjawia się w królestwie, w
towarzystwie jednego z popularniejszych rycerzy. Nic nie
pamięta, ale jest tu w tym samym celu, co inne dziewczęta: chce dostać się do Akademii Pennyroyal. To tam kształcą się księżniczki (do walki z wiedźmami) i rycerze (aby zabijać smoki).
Na razie pojawiły się dwa tomy, ale z tego, co
wiem ma pojawić się trzeci. Podobnie jak w innych książkach, postaci i świat są cudowne. Obie części mają łącznie
około 800 stron, czyli zajmą czas na dłużej.
N. Varnier
,,Szkoła Życia’’

Opracowała: Hanna Girdwoyń, 7b

Paul jest chłopcem z przedmieść Paryża. Jest wychowywany przez ojca, a jego matka nie żyje. Jednak co
stanie się z chłopakiem, gdy jego tata zostanie wysłany do
pracy w Algierii? Mężczyzna oddaje go pod opiekę Borela,
łowczego w posiadłości hrabiego La Chesnaye. Niedługo
po przyjeździe poznaje Totoche’a, najsprytniejszego kłusownika w okolicy. Wkrótce się zaprzyjaźniają. Życie na
wsi stawia Paulowi dużo wyzwań, od próby dopasowania
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Z szuflady na światło dzienne… - ukryte talenty naszych
uczniów
Pogubione Pomysły
Mikołaj naszych czasów
Zapałka bez łepka,
Myślisz pewnie - jak magicznie!

Stół bez blatu,

Gdy odziany w czerwień jasną

Kalendarz bez dat,

Leci Święty z prezentami

Płuca bez oddechu,

obdarować całe miasto

Mózg bez umysłu,
Buty bez sznurowadeł,

Powiem ci w sekrecie, drogi czytelniku

Biel bez czerni,

Że nie wszędzie ujrzysz prezentów bez liku

Świeca bez knota,

Nie w każdym ogrodzie sanie ślad zostawią

Zapalniczka bez gazu:

I nie w każdym domu elfy się pojawią

Oto czymże jest
twórca bez pomysłu – bezużyteczną częścią
czegoś wielkiego.

Lecz nie smuć się zbytnio, otrzyj łzy litości
Wszak święty Mikołaj ma szaty z miłości

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

Nie musi być wesoły, stary i bogaty
Prawdziwy Mikołaj ma inne dylematy!
Rozważania
Spotykasz go często, nie tylko od święta
W dzień zwykły, powszedni wciąż o nas pamięta!

Być sobą,

On sprawia, że bliscy przestają się kłócić

z góry skazaną na cierpienie

A obcy pod nosem radośnie coś nuci

czy
Być tą, którą powinnam być,

Może się zdziwisz gdy się o tym dowiesz
Świętym Mikołajem nawet ty się zowiesz!
Każdy kto innym pomaga w potrzebie
Staje się podobnym do świetego w niebie

tą, którą bycia oczekuje ode mnie społeczeństwo,
ogłupione przez media, nudne i pospolite.
Problemy nastolatki zamiatane pod dywan,
w ciemny kąt, by nie przeszkadzały

Czy teraz dostrzegasz czytelniku drogi
Że tylko zły człowiek jest w święta ubogi?

,,ważniejszym’’, aż przesadnie rozdmuchanym
problemom dorosłych.

Warto więc być dobrym bo to wielka siła
Która żyć wiele na lepsze odmieniła.

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

Liliana Borzuta, klasa 8c
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Cztery pociągnięcia pędzlem
Zakochani w gwiazdach
,,Muzo! Muzo moja!’’
Po zmroku wybieramy się

Głos artysty przecina ciszę.

wysoko, aż na dach.

Delikatne, porcelanowe niemalże oblicze.

By tam pozwolić sobie

Usta karminowe, rozciągnięte w bezwiednym uśmiechu.

na ucztę pomysłów,

Wielkie, niebieskie oczy.

wyssanych z głów twórcom,

,,Muzo! Muzo moja!’’

gdy ci tylko zasiądą do pracy.

Krzyczy natchniony plastyk.

A później tworzymy własne

Złociste loki leżą grzecznie.

i pozwalamy im tańczyć

Straszliwie pretensjonalna mina.

na Nieboskłonie.

Wymowne westchnienie nudy.
,,Muzo! Muzo moja!’’
Śpiewnie woła malarz.

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

Inteligentna mowa.
Ujmująca osobowość.
Fascynujący charakter.
,,Muzo! Muzo moja!’’
Szepcze zachwycony mistrz pędzla.
Jest pan idealny, panie Dorianie Gray’u.
<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7
Stereotypy
Kochani Zjadacze Sztuki,

Dwulicowość

Podajcie nam, twórcom dłonie
I chodźmy złamać stereotypy.

Upiłam się kłamstwami, które płynęły z twych ust.

Może i niedobre,

Pod wpływem twojej głupoty, próbuję liczyć masę twej szarej mowy trawy.

lecz nadal funkcjonujące.

Obserwuję cię przez okno.

Zniszczmy je, rozwalmy

Widzę, jak potykasz się o własną dumę.

w drobny mak.

Schowaj honor do kieszeni.

Niech nic z nich nie zostanie.

A nie, wróć.

Brzydkie resztki rozmieszajmy z błotem

Masz tam węża.

i utopmy w Morzu Martwym.

maska uczynnego

Skoro tak dumnie konsumujecie

i spis akcji charytatywnych w CV

rzeźby, obrazy i książki.

nie czynią cię dobrym człowiekiem.

Może sami coś z siebie dacie?

Otwórz oczy.

Nie chcemy idealnych modeli.

Nie jesteś super bohaterem.

Nie pożądamy muz bez szwanku.

Raczej złoczyńcą.

Nieperfekcyjnie perfekcyjni ludzie.

Ale i tak masz fanów.

Tego nam potrzeba.

Pustych, zaślepionych…

Z wyrazami szacunku,

Zupełnie jak ty.

Artyści

Żegnaj…

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7
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Oda do Twej samooceny
Brak mutacji, niski wzrost czy ,,dziecięca’’ twarz nie stanowią problemu, Skarbie.
To one sprawiają, że wyróżniasz się z tłumu, że jesteś jedyny w swoim rodzaju.
Hip dips, brak talii osy czy figura niepodobna do modelek
nie sprawiają, że jesteś gorsza, Kochanie.
Nie musisz wyglądać jak żywa Barbie, żeby być piękna.
Zła cera czy ciało nie bez zarzutu
O życiu rozważania pary nieporządnie zawiązanych glanów

są zupełnie normalne i nie musisz się ich wstydzić.
Blizny pokazują drogę, przez którą człowiek przeszedł,

Szare społeczeństwo,

walki, które stoczył, bitwy, które wygrał.

pędzące w szarych maskach

Nie głodź się ani nie zamęczaj.

do najpiękniejszej – ich zdaniem

Nie pakuj się w to bagno, proszę Cię.

zielonej przyrody,

Jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa.

ślepe na zanieczyszczenia.

Odnajdź perfekcję w swojej imperfekcji, Słońce.

Choć dużo samowystarczalnych sterników
bieży po tym globie,

<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

niewielu z nich
potrafi prawdziwie rozumieć sztukę
myśli porzuconych, zdań nienakreślonych czy słów niedopowiedzianych,
bo głowy ich opróżnia się wielkim sitem
z rzeczy sensownych czy idei podniosłych,
miast tego – szarą mową trawą
puste umysły się faszeruje.
A pośród tego stoję ja –
ubrana w czerń,
amatorska poetka i filozofka
w nieporządnie zawiązanych glanach.
<<Lemonia Kasapi>>, klasa 7

Miłość
Prawdą jest, że miłość kosztuje największą cenę, ale od małego wiadomo, iż pieniądze
szczęścia nie dają.
N. klasa 7

Proces zamarzania
Venom
Ludzie są jak woda zimą, przed zamarznięciem są otwarci na wszystko. Jednak,
gdy nadchodzi moment zamarzania, zamykają się powoli jak kwiat nocą. W takim
świecie żyjemy.
N. klasa 7

Każdy człowiek ma w sobie choć trochę jadu, jedni zdobyli go poprzez sytuacje, które przeżyli. Natomiast są i Ci, którzy nie zauważają tego, że aż w nich kipi jadem.
N. klasa 7

Dom

Historia

Najgorszym uczuciem jakie istnieje jest pustka. Nie jesteś w stanie wtedy opisać co
czujesz. Wygląda to jak dom kupiony w stanie surowym, białe ściany, bez mebli,
dom bez duszy.

Uwielbiam ten fakt, że sami tworzymy historię. Tworzymy niezapomniane wspomnienia o których być może kiedyś będzie głośno.
N. klasa 7

N. klasa 7
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Listonosze z Wenecji
Jestem w Wenecji. Idę ciemną ulicą. Po
lewej stronie wysoki budynek, po drugiej
też. Skręcam. Widzę rzekę. Wracam. Nie
ma przejścia. Gdzie ja jestem. Ludzie na
balkonach. Pełno ludzi. Plac. Plac jest przepełniony ludźmi. Duszno! Duszno! Przebijam się przez tłum. Ile to trwa. Pełno sklepów. Jestem głodny. Ciemna uliczka. Przystaję, siadam bez cienia wahania. To, co się
działo, to przeszłość. Świeże powietrze.
Czuję bryzę morską. Zamawiam pizzę. Gołębie, pełno gołębi. Uspokajam się. Czy gołębie mają imiona? Adam, Szymon, Jagoda,
Janek, Marcin?
Jestem w Ząbkach. Coś wisi w powietrzu.
Wszystko jest inne. Jest tak spokojnie i źle.
Wychodzę z domu. Otwarta przestrzeń.
Cisza przed burza. Coś wybuchnie. Wybuchnie we mnie. Szczekanie psów. Przebiega
kot. Zwierzęta. Wydaje się, że jest ich pełno. Napięcie. Nie mogę dłużej tego znieść.
To się dzieje kolejny raz. Czuję się nieswojo.
Mam już tego dość. Siadam na trawie. Zaczyna padać. Zamykam oczy. I widzę...Znowu je widzę. Rozpoznaję Was mówię – znamy się...
OPOWIEŚĆ ADAMA: No ... hej... to
ja. Wiesz, że kiedy turyści przestali odwiedzać Wenecję z powodu epidemii, poczuliśmy się jak w raju. Jeden gondolier, Andrea, dzień w dzień wyrzucał śmieci do morza. Teraz, w czasie zarazy, nudząc się wypłynął na pełne morze. Nagle niebo się zachmurzyło i wielkie fale zaczęły zalewać
jego łódź. To była prawdziwa walka o życie.
Po chwili Andrea opadł całkowicie z sił.
Rozpaczliwie wołał o pomoc. Woda zalała
go zupełnie. To, co zobaczył pod jej powierzchnią, przeszło jego pojęcie. Całe ławice kolorowych ryb. Mimo tak tragicznej
sytuacji, Andrea zachwycił się tym widokiem. Uświadomił sobie, że to przez niego
nie było tu wcześniej żadnych ryb. To on

przez wiele lat zatruwał morze. W końcu
ratownicy wyciągnęli go z wody i odtąd jest
lepszym człowiekiem. Ryby opowiedziały
nam tę historię. Widzimy to, czego ludzie
nie dostrzegają. Szary gołąb z długim ogonem skończył swoją opowieść i wzleciał w
górę zataczając kilka kręgów, po czym przysiadł gdzieś w oddali. Przede mną na trawie
pojawił się biały gołąbek i spojrzał mi głęboko w serce.
OPOWIEŚĆ JAGODY: Tydzień temu, pierwszy raz, nakarmił mnie okruchami chleba
pewien bankier Fabio. Zawsze był bardzo
wyniosły, opędzał się od zwierząt. Innych
ludzi też traktował jak natrętów i unikał ich
towarzystwa. Z początku bardzo się zdziwiłam tym poczęstunkiem, ale ta sama sytuacja powtórzyła się drugiego i trzeciego dnia.
Powtarzało się to dzień w dzień. Obserwowałam go przez pewien czas, ponieważ
bardzo zdziwiło mnie to zachowanie. Stał
się lepszy nie tylko dla nas, ale też dla innych zwierząt i ludzi. Raz wychodząc z pracy Fabio wydawał się bardzo smutny. Oczywiście nakarmił mnie i inne gołębie, ale tym
razem był wyjątkowo smutny. Usiadł koło
bezdomnego psa. Fabio wyciągnął kanapkę
i zaczął ją jeść na spółkę z Delfino, (tak nazywaliśmy tego psa). Bankier zaczął do niego mówić. Opowiadał mu o tym, jak kiedyś,
wyjeżdżając na wakacje, zostawił dwa pieski w lesie. Zaczął płakać. Powiedział, że już
tego nie naprawi, ale jeżeli Delfino zechce,
to on go przygarnie. Wtulił się w zmierzwione psie futro. Potem razem poszli do domu Fabia. Odtąd wspólnie pomagają starszym ludziom w zakupach. Jestem przekonana, że obaj są teraz szczęśliwi. Biały gołąbek wzbił się w górę, a nade mną rozległo
się gruchanie Szymona, granatowoczarnego olbrzyma.
OPOWIEŚĆ SZYMONA: Zanim tutaj przyleciałem, doświadczyłem czegoś niesamowitego. Może tego nie wiedziałeś, ale kiedyś
nie byłem wolnym gołębiem. Pracowałem z
pewnym magikiem imieniem Alfredo. Na
samym początku wydawała się to bardzo
dobra współpraca. Zdobywaliśmy różne
nagrody i byliśmy bardzo znani wśród iluzjonistów. Niestety nie wszystko było tak
pięknie, jak się mogło wydawać. Magikowi
chodziło tylko o pieniądze. Bardzo często

18

spędzałem całe dnie samotnie w klatce. Z
jedzeniem albo bez. Jeżeli nic nie wygraliśmy, było ze mną bardzo krucho. Mój pan
kiedyś, zdenerwowany, rzucił mną o ścianę.
Na szczęście byłem na tyle sprawny, że
udało mi się odlecieć od ściany, ale też i od
Alfredo. Wtedy poznałem Adama, Jagodę i
Janka. Starałem się nie wracać do przeszłości, lecz mimo woli nie mogłem o niej zapomnieć. Kiedy dowiedziałem się o epidemii,
zacząłem krążyć nad Wenecją, by zobaczyć,
jak się miewają mieszkańcy miasta. Nagle
poczułem nieznany mi dotąd impuls, który
kazał mi odwiedzić Alfredo. Poczułem, że
muszę go zobaczyć. Dotarłem do budynku,
gdzie mieszkał. Usiadłem na parapecie. To,
co ujrzałem bardzo mnie zdziwiło. Zobaczyłem zmęczonego życiem, samotnego starca, który leżał w łóżku chory i znużony. Dostrzegł mnie od razu. Zawołał mnie po imieniu. Trochę spanikowałem. Po chwili wahania podleciałem. Alfredo od razu zaczął mi
wszystko opowiadać. Uświadomił sobie, do
czego doprowadziła go chorobliwa chęć
zysku. Nie został przy nim ani jeden przyjaciel. Już jak go zobaczyłem wiedziałem, że
to nie ten sam człowiek. Spędziliśmy cały
tydzień ze sobą. Teraz jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Zawsze będę przy nim.
Kiedy otworzyłem oczy, było po wszystkim.
Wstałem. Skręciłem w ulicę prowadzącą do
mojego domu. Zobaczyłem ciemny kształt.
Poszedłem za nim. Nagle weszliśmy w
ciemny zaułek, a on powoli odwrócił się w
moją stronę. To był… Ciąg dalszy nastąpi…

Oskar Kondrat, 7b

Zebrała: Anna Gromacka

PAMIĘTAJMY O DOKARMIANIU PTAKÓW ZIMĄ
Pierwszy mróz i śnieg to sygnał, że czas wywiesić karmniki.
Dokarmianie ptaków to duża odpowiedzialność. Jeśli jest źle zorganizowane
może ptakom bardziej zaszkodzić niż
chłód czy głód. Dokarmianie najlepiej
rozpocząć nie wcześniej niż po pierwszych opadach śniegu, bo dopiero wtedy
zdobywanie pożywienia staje się utrudnione. Ptaki szybko przyzwyczajają się
do miejsca dokarmiania, ważne jest też
konsekwentne i regularne wykładanie
karmy.
Pokarm musi być świeży, naturalny, bez
dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy
resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom.
Trzeba pamiętać także o systematycznym czyszczeniu karmnika i usuwaniu z niego niezjedzonych
resztek i odchodów ptaków. Aby nie dopuścić do przenoszenia chorób między gatunkami oraz zadbać o własne bezpieczeństwo, należy sprzątać karmnik zawsze w rękawiczkach.
Czym karmić poszczególne gatunki?
•

drobne ptaki wróblowate, czyli wróble, sikory, kowaliki, dzwońce czy trznadle najlepiej karmić mieszanką nasion: słonecznika, konopi, prosa,
pszenicy, owsa albo płatków owsianych - część z
nich można wyłuskać, inne pozostawić w łupinach;

•

większe gatunki ptaków, takie jak sierpówki, gołębie, kawki czy gawrony należy dokarmiać
większymi nasionami, np. pszenicą, grubą kaszą
oraz pokrojonym w kostkę czerstwym białym pieczywem;

•

dla sikor i dzięciołów można powiesić kawałki niesolonej, surowej słoniny, ale nie może ona wisieć
dłużej niż dwa tygodnie;

•

kosy lub kwiczoły chętnie zjedzą pokrojone
jabłka, owoce rokitnika, jarzębiny, borówki, albo
rodzynki czy suszone morele;

•

ptaki wodne, takie jak kaczki czy łabędzie można
dokarmiać tylko w czasie silnych mrozów – najlepiej ziarnami zbóż, drobno pokrojonymi warzywami czy kukurydzą.
Zebrała i opracowała:
Marta Puczyńska, klasa 6a
Źródło http://gdansk.rdos.gov.pl/jak-dokarmiac-ptaki
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Óblat, kugla, betlyjka…
Czy wiedzieliście, że w Wigilię prezenty przynosi nie tylko Święty Mikołaj? Do drzwi
pukają nie tylko kolędnicy, a przy świątecznym stole nie dzielimy się tylko opłatkiem. W różnych regionach Polski, te same rzeczy mają przeróżne i ciekawe nazwy, znaliście je? Oto kilka
przykładów:

Na Kaszubach usłyszysz:
Święty Mikołaj – Gwiôzdór, Mikòłôj

Kolędnicy - Psotnicy
Święto Trzech Króli - Gòdë
Prezent - dôrënk
Choinka - danka
Kolęda – kòlãda
Zupa z suszu owocowego - brzadowô zupa

Na Śląsku:

Szopka - betlyjka
Choinka - kristbaum
Bombki - glaskule
Opłatek - óblat
Święty Mikołaj - Świynty
Wigilia - Wilijo
Kolędnicy - Pastuszki
Piernik - feferkuch
Prezenty - gyszynki
Karp - kaper
Drugi Dzień Świąt - Połazy

W Wielkopolsce:

Choinka - chojka
Święty Mikołaj - Gwiazdor
Cukierki - bonbony
Lameta na choinkę - anielskie włosy

Na Podlasiu:

Święta Bożego Narodzenia - Gody
Święto - Świato
Bułeczki dodane do wody z makiem - hałuszki
Gwiazda Betlejemska - zwiezda
Wigilia - Wieczera
Główne danie wigilijne z pszenicy i pęczaku z dodatkiem maku - kutia
Prezenty - podarki
Pieczone pierożki z kapusty - knysze

Opracowała:
Anna Gromacka
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PUK, PUK ! – Kto
tam?

Poznajcie Arnolda
Kanczyl jawajski waży zaledwie 1,5 – 2
kg. Kanczyle są roślinożerne i mają specjalną
dietę, która jest przestrzegana też w War-

Nowy mieszkaniec Warszawskiego

szawskim ZOO. Arnold uwielbia fasolkę szpa-

ZOO

ragową i brukselkę, ale podjada też owady, np.

Do Warszawskiego ZOO pod koniec października 2020 roku przyjechał Arnold - samczyk kanczyla jawajskiego. Dotychczas mieszkał w ogrodzie zoologicznym w Bernie w Szwaj-

carii. Zamieszkał w Ptaszarni, ponieważ tam ma
zapewnioną

odpowiednią

temperaturę

i wilgotność. Nowy mieszkaniec nazywany jest
„myszojeleniem”. Jest bardzo nieśmiały, płochliwy i prowadzi głównie nocny tryb życia,
więc trudno go obserwować. Jeśli ktoś chce go
zobaczyć, musi uzbroić się w cierpliwość
i poświęcić na to dużo czasu.

mącznika. Jeśli będzie gotowy, będzie można
poszukać dla niego samiczki. Myszojeleń ma
bardzo rozwiniętą strategię obrony w sytuacji
zagrożenia. Przy bezpośrednim starciu używa
swoich ostrych wystających kłów. Jednak gdy
chce odstraszyć rywali wykorzystuje sygnały
dźwiękowe. Zadziwiające jest to , że potrafi
wydawać odgłosy przypominające płacz. Kiedy
się boi zastyga w bezruchu.
Kanczyla często można spotkać w tropikalnych lasach naturalnych w Azji Południowowschodniej. Ciekawostką jest to, że jest to
najmniejszy ssak kopytny na całym świecie i
jego populacja jest bardzo rzadka.

Opracowała: Małgorzata Mazur, 8a
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Przepowiadamy pogodę na ludowo
Przekazywana z pokolenia na pokolenie ludowa mądrość może być źródłem trafnych
pogodowych prognoz.

· Mroźne Gody– wczesne wody, a jak słota – późne błota.
· Boże Narodzenie po wodzie – Wielkanoc po lodzie.
· Jak na Boże Narodzenie taje, rzadkie będą urodzaje.
· Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przyprószone.
· W Boże Narodzenie słonko świeci, tak i tydzień zleci.
· Jaka pogoda w dzień Bożego Narodzenia, taka też będzie od Ignacego (01.02)
· Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie.

·

W jakim blaski Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi.

·

Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze zima długo się powlecze.

·

Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po wodzie.

·

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie.

·

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.

·

Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

Opracowała: Anna Gromacka
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Raz, dwa, trzy….
Baba Jaga
patrzy !
Przepis na domek z piernika, czyli
najlepszy sposób na wspólne spędzenie czasu w kuchni.

Domek z piernika

Szpryc glazura
·

białka jaj 2 szt.

·

cukier puder 2 łyżki

·

pół cytryny

Przygotowanie:
Ciasto
Najpierw w małym rondelku roztapiamy
smalec lub masło. Dodajemy cukier puder,
mieszaj, a następnie miód. Mieszamy, do
uzyskania jednolitej masy. Do miski wsypujemy wszystkie suche składniki. Po wymieszaniu wlewamy rozpuszczone masło. Dodajemy jajka. Następnie wyjmujemy ciasto z
miski i zagniatamy nadając ciastu kształt
kuli. Zawijamy w folię spożywczą i odkładamy do lodówki na około godzinę.
Posypujemy mąką stolnice i wałkujemy
ciasto na grubość 5-7mm. Wycinamy poszczególne elementy za pomocą szablonów.
Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i
układamy na niej nasze elementy. Oddzielamy białka od żółtka, wszystkie części smarujemy białkiem . Pieczemy w rozgrzanym
piekarniku do 170˚C przez ok. 20-30 min.

Szpryc glazura

Składniki:
·

miód 250 g

·

smalec lub masło 60 g

·

cukier puder 30 g

·

cukier 30 g

·

jajko 2 szt

·

przyprawa do piernika 3 łyżeczki

·

mączka kukurydziana 85 g

·

mąka pszenna 300 g

·

proszek do pieczenia 0,5 łyżeczki

Do miski wbijamy dwa białka oraz wsypujemy łyżkę cukru pudru. Ubijamy, dodając
pozostałą część cukru. Na końcu dodajemy
kilka kropel soku z cytryny i ubijamy. Przekładamy do rękawa cukierniczego.

Sklejanie domku
Na suchej patelni rozpuszczamy cukier,
nie mieszając go. Tak powstanie karmel.
Uważamy!!! Łatwo się przypala.
W razie potrzeby przycinamy nasze elementy domku. Przygotowanym karmelem
sklejamy części. Tak przygotowany domek
dekorujemy lukrem i innymi ozdobami.

Smacznego!
Opracowała: Karolina Bielska, 8a
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Zrób to sam!
Musujące kule, gwiazdki… idealne na prezent
Kule do kąpieli zna chyba każdy. Są dobrym sposobem na relaks, ale można też
dać je komuś na święta). Poniżej znajdziecie na nie przepis:
Potrzebujecie:
·
200 ml wodorowęglanu sodu, czyli sody oczyszczonej
·
100 ml kwasku cytrynowego
·
3 łyżki oleju bazowego
·
odrobina wody (najlepiej w
spryskiwaczu)
·
miski
·
łyżki
·
spryskiwacz do wody
·
formy do kul
Opcjonalnie:
·
barwnik
·
olejek zapachowy
·
susz kwiatowy
·
rękawiczki (kwasek może podrażnić dłonie)
Wykonanie:
·
Do miski wsyp sodę i kwasek. Dobrze wymieszaj.
·
Dodaj olej bazowy i ponownie wymieszaj.
·
Jeżeli używasz dodatków, dodaj je teraz i znów wymieszaj.
·
Delikatnie spryskaj, cały czas mieszając (dwa – trzy pryśnięcia).
·
Masa powinna mieć konsystencję mokrego piasku i dość dobrze lepić się w
dłoniach.
·
Można ją włożyć do foremek.
·
Po ok. dwóch godzinach będzie gotowa do użytku.
Inne istotne informacje:
·
Jeżeli masa jest zbyt sypka, spryskaj ją wodą.
·
Jeżeli jest zbyt mokra lub się pieni, dodaj pół łyżeczki sody.
·
Nie poddawaj się, jeśli za pierwszym razem nie osiągniesz idealnych proporcji.
·
Możecie wykonać kule z innych proporcji, ale sody musi być dwa razy więcej
niż kwasku.
·
Z podanej ilości można zrobić dwie kule o średnicy 5 cm i jeszcze trochę
zostanie.

Miłej pracy!
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Czary, mary – możecie samodzielnie wyczarować cudeńka!!!
Z masy solnej można wykonać mnóstwo wspaniałych dekoracji.
Przepis na domową masę solną
Składniki:
1 szklanka mąki
1 szklanka soli
0,5 szklanki wody
Wykonanie:
·

Do miski wsypujemy mąkę i sól

·

Mieszamy

·

Powoli dodajemy wodę i zaczynamy ugniatać

·

Ugniatamy do momentu, aż uzyskamy gładką masę

·

Jeżeli chcemy uzyskać masę kolorową, dodajemy barwnik spożywczy

Teraz możemy przystąpić do pracy. Uruchamiamy wyobraźnię i … działamy. Z takiej masy można wyczarować rozmaite rzeczy, np. wazoniki, miseczki, serduszka….
Możemy rozwałkować i wyciąć foremkami dowolne kształty.
Gotowe elementy układamy na papierze do pieczenia i suszymy. (Uwaga! Przewracamy rano i wieczorem tak, by nasze dzieło suszyło się równomiernie)
Masa solna po wysuszeniu wymaga jeszcze dekoracji. Można ją pomalować farbami
akrylowymi, brokatem w kleju, lakierami do paznokci.
Po ukształtowaniu masy wystarczy pięknie pokolorować, zapakować, zawiązać
wstążeczkę i gotowe!!! Idealne na prezent.

Powodzenia!
Opracowały:
Hanna Girdwoyń, 7b
Anna Gromacka
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Ciekawostki
Bombki choinkowe
· W epoce średniowiecza choinki ozdabiano orzechami, pierniczkami, jabłuszkami…
· Ozdoby wykonywano własnoręcznie
· Na gałązki kładziono słomę, kłosy zbóż, ptasie piórka. Choinka miała przypominać o
miejscu narodzin Jezusa
· Prawdopodobnie pierwsze bombki (szklane
wydmuszki) powstały w Niemczech w 1847
roku. Wykonał je Hans Greiner
· W Polsce pierwsze bombki pojawiły się w
XIX wieku – figurki, pajacyki, zwierzątka,
grzybki, orzeszki…
· Bombka powstaje ze szkła sodowego, które
rozgrzewa się do temperatury około 1000
stopni Celcjusza. Powstaje płynna masa, którą można dowolnie kształtować

· W 2012 roku w miejscowości Nowa Dęba powstało Muzeum Bombki Choinkowej
· A tak nazywane są bombki w różnych regionach Polski: bańki, cacka, glaskule,
gołki, sople
A dawniej bywało tak:
W zależności od regionu prezenty gwiazdkowe przynosił dzieciom:
· Święty Mikołaj
· Biały konik Szemel (na Warmii i Mazurach)
· Dzieciątko Jezus (na Śląsku)
· Stary Józef (w Wielkopolsce)
· Gwiôzda (na Kaszubach)
· Aniołek (w różnych regionach Polski)
Opracowała:
Anna Gromacka
26

27

Quiz świąteczny
1. Jak nazywali się trzej królowie?
a) Mikołaj, Kuba, Baltazar
b) Kacper, Melchior, Baltazar
c) Kacper, Michał, Bartek

7.Gdzie mieszka Święty Mikołaj ?
a) Finlandia
b) Laponia
c) USA

8.Jak nazywa się uroczysta Msza odprawiana
2.Kiedy obchodzimy święto Bożego Narodze- w noc wigilijną?
nia?
a) Droga krzyżowa
a) 24 grudnia
b) Pasterka
b) 26 grudnia
9. Najstarsza Polska kolęda to :
c) 25 grudnia
a) Bóg się rodzi
3.Ile czasu trwa adwent?
b) Cicha noc
a) 40 dni
c) Dzisiaj w Betlejem
b) 2 tygodnie
10. Co się chowa pod obrus ?
c) Tydzień
a) świeczkę
4.Czym dzielimy się podczas Wigili?
b) nic
a) Opłatkiem
c) sianko
b) Ciastkiem
c) Chlebem
5.Dla kogo zostawiamy puste miejsce przy
stole?

Opracowały:
Natalia Ząbek, 7b, Agata Roszkowska, 8c

a) Nie zostawiamy pustego miejsca
b) Dla wędrowca
c) Dla Jezusa

6. Z ilu potraw składa się kolacja wigilijna ?
a) 5
b) 9
c) 12
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KLUCZ DO QUIZU
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1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c

