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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Przedstawienie Świąteczne 

  Jak co roku uczniowie klas I-VIII zgromadzili 

się, aby obejrzeć przedstawienie świąteczne o tema-

tyce bożonarodzeniowej oraz wysłuchać kolęd w wy-

konaniu chóru szkolnego.  

 Na początku uroczystości zjawili się harcerze i 

w otoczeniu zuchów z klasy I, którzy przekazali pani 

Dyrektor, Annie Oskrobie Betlejemskie Światło Po-

koju- symbol pojednania i wzajemnego zrozumienia. 

Przynosząc do naszej szkoły lampion ze Światłem, 

podzieli się radosną nowiną i przypomnieli o naj-

większych uniwersalnych wartościach braterstwa i 

pokoju. 

 Przedstawienie świąteczne, które zaprezento-

wali uczniowie z koła teatralnego nosiło tytuł „Jest 

taki dzień…”. Mówiło ono o tym, co w życiu jest naj-

ważniejsze- życzliwym nastawieniu do innych i do-

strzeganiu drugiej osoby. Znakomitym podsumowa-

niem może być fragment tekstu: 

„Niech święta napełnią Wam serca dobrocią,  

gdy Jezus się rodzi naguski. 

Niechaj miłości rozchodzi się krąg.” 

 

Wśród wszystkich zapanowała bożonarodzeniowa 

atmosfera.  

 

Sukcesy naszych uczniów 

 Uczeń klasy 4a, Marcel Białobrzeski zakwalifi-

kował się do III (finałowego) etapu OGÓLNO-

POLSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

InstLogik. Jest to konkurs informatyczno- ma-

tematyczny przeznaczony dla uczniów klas 4-8. 

 Maksymilian Aratyk, uczeń klasy 4a został lau-

reatem ogólnopolskiego konkursu świąteczne-

go z matematyki dla uczniów szkół podstawo-

wych. Do konkursu przystąpiło 806 uczestni-

ków z całej Polski. 

 Natasza Normark, uczennica klasy 8c zakwalifi-

kowała się do II etapu olimpiady z języka an-

gielskiego. 

   Gratulujemy! 

 

Redagowała: Beata Rusak  
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Co kraj to obyczaj. To powiedzenie sprawdza się 
nie tylko w przypadku świąt Bożego Narodzenia 
na świecie, ale i obchodów Nowego Roku. Różnią 
się one nie tylko zwyczajami noworocznymi, ale i 
porą ich obchodzenia. 

Kiedy wznosisz noworoczny toast, ktoś na innym 

kontynencie puszcza lampiony wzdłuż rzeki. Kiedy 

Ty odliczasz do północy, ktoś inny z każdym ude-

rzeniem zegara połyka 12 winogron. Gdy oglą-

dasz pokaz fajerwerków, mieszkaniec innego kra-

ju podziwia pokaz ognistych kuli, toczonych nad 

głowami śmiałków. Niektórzy czekają kilka kolej-

nych miesięcy na obchody Nowego Roku według 

swoich tradycji. 

Poznaj zwyczaje noworoczne mieszkańców róż-

nych części świata. Które rytuały na Nowy Rok Cię 

zaciekawiły? A może dostrzegasz wspólną płasz-

czyznę? Przekonaj się, że powitanie Nowego Roku 

na świecie to festiwal świateł i różnorodności.  

 

Argentyna: 

W Argentynie o północy wszyscy stoją na lewej 

nodze, by w nowy rok wejść prawą nogą. Gdy tyl-

ko nastanie nowy dzień, należy postawić prawą 

nogę na ziemi. 

 

Brazylia: 

W Brazylii wszyscy ubierają się na biało, ponieważ 

wierzą, że biały strój przyniesie im spokój i szczę-

ście. Popularne jest spędzanie tego czasu na pla-

ży, gdzie zabawę rozpoczyna się od ofiarowania 

darów bogini morza Yemenji. Na wodę wypuszcza 

się łódki np. z biżuterią oraz białe kwiaty. Jeśli 

ofiara nie wróci z falami na plażę, można liczyć na 

spełnienie osobistego życzenia. Aby dodatkowo 

pomóc szczęściu, należy siedmiokrotnie przesko-

czyć nad falami – na każdy dzień tygodnia. Naj-

większa tego typu impreza odbywa się rokrocznie 

na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. 

Dania: 

Duńczycy rozbijają talerze o drzwi sąsiadów. 

Mnóstwo rozbitych kawałków porcelany na wy-

cieraczce świadczy o sporym gronie oddanych 

przyjaciół. 

 

Chiny: 

Obchody Chińskiego Nowego Roku w niczym nie 

ustępują barwnym paradom karnawałowym. To 

najważniejsze święto w Chinach nazywane jest 

też Świętem Wiosny. Trwa 15 dni. Jego datę wy-

znacza się na podstawie kalendarza lunarnego, 

czyli według faz Księżyca. Dlatego jest to święto 

ruchome. Nie bez znaczenia jest więc horoskop, 

według którego nazywa się każdy rok. Rok 2022 

rozpoczyna się 1 lutego i będzie rokiem Wodnego 

Tygrysa.  

Obchody Chińskiego Nowego Roku kojarzą się z 

kolorem czerwonym. W kulturze chińskiej jest on 

symbolem szczęścia. I tak – na drzwiach umiesz-

cza się do góry nogami czerwone chińskie znaki. 

Bliskim wręcza się czerwone koperty z pieniędz-

mi. Ubiera się odświętnie na czerwono. I w tym 

kolorze przyozdabia się też domy i ulice, iskrzące 

się na czerwono od petard. 
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Odgłos petard i sam kolor czerwony mają odgonić 

bestię Nian, która nawiedza Chińczyków. 

Potrawy serwowane w Chiński Nowy Rok mają 

swoją symbolikę. Koniecznie muszą kojarzyć się 

pozytywnie. Tradycyjną noworoczną potrawą są 

pierożki jiaozi – mieszkańcy północnych Chin 

wspólnie lepią je w wigilię Nowego Roku. Przypo-

minają nieco nasze polskie, wigilijne pierogi, bo 

nadziewane są najczęściej mięsem i kapustą. Z 

kolei na południu Chin popularne jest ciasto ryżo-

we niangao, które ma przynieść rozwój w nowym 

roku. 

W kulinarnych zwyczajach noworocznych nie 

braknie też przesądów. Na przykład rybę podaje 

się w całości – z ogonem i głową, które symbolizu-

ją szczęśliwy początek i koniec. Nie wolno podać 

ryby odwróconej na drugą stronę! Wtedy na ro-

dzinę sprowadza się nieszczęście. 

Kolejny noworoczny przesąd – jeśli spożywa się 

makaron, to nie można go ucinać. Symbolizuje on 

długowieczność. 

Podobnie jak podczas Bożego Narodzenia w Pol-

sce, na stole nie braknie pomarańczy i mandary-

nek – mają zapewnić dostatek i bogactwo. 

Po noworocznej uczcie Chińczycy spędzają czas w 

gronie bliskich. Dla nich jest to nadrzędna wartość 

świętowania Nowego Roku. Grają wspólnie w kar-

ty albo madżonga (gra się w 4 osoby przy użyciu 

specjalnych kamieni). Oglądają też przed telewi-

zorami Noworoczną Galę. 

Częścią świętowania Nowego Roku w Chinach jest 

Święto Latarni. Wypada ono w pierwszą, nowo-

roczną pełnię księżyca. Niegdyś lampiony przygo-

towywało się samodzielnie. To rzemieślnicza pra-

ca. Dlatego współcześnie Chińczycy zlecają ich 

wykonanie artystom. Ulice przyozdabiają lampio-

ny o różnorodnych kształtach. Wykonane są z pa-

pieru, drewna, kości, jedwabiu lub szkła.  

A jakie znaczenie mają zapalone latarnie w Chiń-

ski Nowy Rok? Mają rozświetlać przodkom drogę 

do domu. Wierzy się, że ich duchy przybyły spo-

tkać się z bliskimi. Im więcej latarni, tym większe 

szanse, że trafią, a mieszkańcom domu się po-

szczęści. 

Chińczycy wierzą, że w pierwszych dniach nowego 

roku nie mogą dotykać miotły, by nie wymieść 

szczęścia oraz nie myją się, by nie wymyć pomyśl-

ności. 
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Filipiny: 

Filipińczycy ubierają się na kolorowo, by wnieść 

entuzjazm w nowy rok. Świętują sylwestra najra-

dośniej ze wszystkich krajów na świecie. Na Filipi-

nach panuje tradycja, że Nowy Rok należy spędzić 

w gronie rodziny. Na stole umieszcza się dwana-

ście różnego rodzaju owoców, które muszą mieć 

kształt kulisty. Każdy z owoców ma przynieść do-

brobyt w poszczególnych miesiącach kolejnego 

roku. Z tego względu popularne są również okrą-

głe wzory na sylwestrowych strojach. W tym cza-

sie królują zatem grochy, które można spotkać 

wszędzie: na bluzkach, sukienkach, spódniczkach, 

kokardach czy torebkach. Należy też dbać, by w 

sylwestra mieć drobne pieniądze w portfelu. Do-

rośli potrząsają nim przed domem podczas wita-

nia Nowego Roku, aby przepędzić złe duchy. Do 

tego celu można też użyć wypełnionego moneta-

mi rondelka. Dzieci zaś skaczą, by urosnąć jak naj-

wyżej.  

 

Hiszpania: 

Najpopularniejszym zwyczajem sylwestrowym w 

Hiszpanii jest zjedzenie o północy dwunastu wino-

gron. Ma to zapewnić szczęście i powodzenie w 

każdym miesiącu kolejnego roku. Najlepiej robić 

to tak, by każdy owoc pokrywał się z jednym ude-

rzeniem zegara. Jedząc owoce, należy koniecznie 

stać na lewej nodze, aby w nowy rok wejść pra-

wą. Jeśli chcemy zapewnić sobie bogactwo, warto 

trzymać w dłoni zielony banknot, a gdy tylko wy-

bije północ, włożyć do portfela ząbek czosnku. 

Dodatkowo wszelką pomyślność ma przynieść 

umoczenie w kieliszku, w którym wznosi się no-

woroczny toast, kolczyka lub pierścionka. 

Nowa Zelandia: 

Ludzie w tym kraju uderzają patelniami i garnka-

mi, by zrobić jak największy hałas.  

 

Ekwador: 

Ekwadorczycy palą w tym kraju kukły, symbolizu-

jące stary rok, by w spokoju spożyć indyka. 

 

Ameryka Łacińska: 

Mieszkańcy tego kraju wychodzą przed dom z wa-

lizkami, by zapewnić sobie rok pełen podróży i 

wrażeń.  

Syberia: 

Bajkał – najgłębsze jezioro na świecie – jest włą-

czony w obchody Nowego Roku na Syberii. Wyci-

na się w nim przerębel po to, by nurkowie na sa-

mym dnie zasadzili drzewo. Ten noworoczny zwy-

czaj praktykuje się też na rzece Lenie. 

W Buriacji Nowy Rok świętuje się miesiąc! W sto-

licy (Ułan-Ude) silne są tradycje szamańskie i bud-

dyjskie. Sagaalgan (Biały Miesiąc) to największe 

święto religijne Buriatów – buddyjski Nowy Rok. 

Mnóstwo ceremonii, obrzędów, wspólne śpiewy i 

posiłki, wręczanie prezentów – tak wygląda  
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celebrowanie końca zimy u szamanów i buddy-

stów. To czas radości, nowego początku i kulty-

wowania tradycyjnych wartości.  

Buriaci w tym czasie sprzątają domy, ściany zdo-

bią jedwabnymi malunkami bóstw, przygotowują 

tradycyjne potrawy. Szczególne miejsce na stole 

mają pozy – duże, okrągłe pierogi z dziurką, na-

dziewane zazwyczaj mięsem z bulionem. Wypija 

się ów bulion, głośno mlaszcząc i zachwycając się 

jego smakiem. Na deser podaje się sałamat, czyli 

krem z gotowanej śmietany. 

Wszystkie potrawy spożyte w tym dniu sprzyjają 

dobrobytowi, zdrowiu, płodności i długiemu życiu 

Buriatów. 

Sagaalgan to też liczne koncerty i oficjalne wystą-

pienia władz republiki. Usłyszysz wtedy tradycyjny 

gardłowy śpiew męski i pieśni kobiet. Wszystko 

przy dźwiękach ludowych instrumentów i sza-

mańskich bębnów. Punktem kulminacyjnym jest 

taniec jachor. Wykonują go wszyscy zgromadzeni 

artyści, tańcząc w koło i trzymając się za ręce. 

W ostatnim dniu starego roku buddyjscy mnisi 

rozpalają za miastem ogromne ognisko. Miesz-

kańcy wrzucają do niego wszystko, czego chcą się 

pozbyć – papierki, fragmenty ubrań, niewielkie 

przedmioty. Wcześniej obtaczają po ciele kulki z 

mąki i wody lub chleba jako symboliczne zebranie 

nieczystości i chorób. Te również lądują w płomie-

niach. 

Przy wcześniejszym recytowaniu mantr, a potem 

śpiewach, rytmie bębnów i dźwiękach piszczałek 

odbywa się ognista ceremonia. Z racji siarczystych 

mrozów nie wszyscy wytrzymują do końca. 

 

Niemcy: 

W Niemczech zamiast na konkretne rytuały, sta-

wia się na różnego rodzaju talizmany. Przyjaciele i 

rodzina obdarowują się w sylwestra małymi 

przedmiotami, które w kolejnym roku mają przy-

nieść szczęście. Oprócz akcesoriów z klasyczną 

czterolistną koniczyną i kominiarzy, rozdaje się 

również świnki, grzybki czy kamienie z dziurką. Co 

ciekawe, niemiecka noc sylwestrowa jest odpo-

wiednikiem na-

szych andrzejek. 

W tym czasie 

wróży się z wo-

sku, aby poznać 

swoją przy-

szłość. Do nie-

dawna w tym celu używało się ciekłego ołowiu, 

który uważano za symbol trwałego związku. Naj-

lepiej, jeśli pochodził on ze starych kościelnych 

okiennic.  

W Niemczech przygotowuje się bułeczki w kształ-

cie świńskiego ryjka oraz zupę z ryby. Gospodyni 

pod każdym talerzem kładzie łuskę rybią, którą 

należy schować do portfela. Noszenie łuski w 

portfelu gwarantuje, że nigdy nie zabraknie nam 

pieniędzy. Do innych potraw przygotowywanych 

w sylwestra należy zupa z soczewicy i z grochu. 

Oba te produkty mają zapewnić bogactwo i bło-

gosławieństwo.  
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Indie: 

Hinduski Nowy Rok zaczyna się jesienią. To wtedy 

miliony Hindusów rozpoczynają świętowanie Di-

wali. Samo święto trwa 5 dni, a data wyznaczana 

jest według hinduskiego kalendarza lunarnego. 

Jego rozmach porównywalny jest do obchodów 

zachodnich świąt Bożego Narodzenia. Być może 

dlatego do obchodów chętnie dołączają się przed-

stawiciele innych wyzwań, choćby sikhowie czy 

chrześcijanie. Nastrój jest równie radosny. Wspól-

ną cechą jest też kupowanie prezentów i mienią-

ce się światłami ulice.  

Diwali znaczy „rząd świateł”. Obchodzi się je ku 

czci boga Ramy, świętując jego zwycięstwo nad 

demonem Rawaną. Kiedy Rama powracał, ludzie 

świętowali jego triumf, oświetlając drogę lampka-

mi. Stąd Hindusi stawiają przed swoimi domo-

stwami w rządkach płonące lampki oliwne, pusz-

czają do rzek lub w powietrze lampiony. Wyobraź 

sobie, jak to wygląda – miliardy lampionów roz-

świetlają Indie! 

To największe święto w Indiach symbolizuje na-

stanie nowego porządku. Dlatego rozpoczyna się 

wielkimi porządkami. Zaprowadza się je w do-

mach, a te często maluje się nową farbą i ozdabia 

kwiatami. 

Porządki przeprowadza się też w garderobie. Hin-

dusi wyruszają na zakupy, aby odświeżyć swoją 

szafę. 

Ręce zacierają też sprzedawcy biżuterii, gdyż wie-

rzy się, że złoto i srebro, zakupione podczas świę-

ta Diwali, przynoszą szczęście. 

Sylwestrowe tradycje w Polsce i Indiach łączy 

puszczanie fajerwerków, petard i palenie sztucz-

nych ogni. Poza lampionami, to one rozświetlają 

niebo w Nowy Rok w Indiach. 

Diwali najhuczniej świętuje się w Waranasi – jed-

nym z najstarszych miast w Indiach. To tam zjeż-

dżają się pielgrzymi z całego kraju. W ostatnią noc 

święta odbywają się parady przyozdobionych na 

złoto słoni. Hindusi zaś puszczają w wodach Gan-

gesu płonące lampki – symbol szczęśliwego życia. 

 

Szkocja: 

O północy Szkoci śpiewają wiersz Roberta Burnsa 

(Auld Lang Syne) i wnoszą noworoczny toast. 

„Niech twój komin długo dymi!” to jedne z ży-

czeń. 

Po północy Szkoci zaczynają się odwiedzać. Zwy-

czaj ten nazywa się first-footing. Jeśli pierwszy 

stopę postawi młody, ciemnowłosy, a do tego 

przystojny mężczyzna – przyniesie on rodzinie 

szczęście. Jasnowłosa kobieta zwiastuje zaś pe-

cha. 

Z okazji Nowego Roku Szkoci wręczają sobie pre-

zenty. Kawałek węgla na prezent ma zwiastować 

bogactwo. Podobne znaczenie przypisuje się np. 

zapalonej świecy, monecie, whisky i szkockiemu 

keksowi. Współcześnie wręcza się raczej whisky i  
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ciasto bakaliowe, tzw. black bun. 

Na szkockich wyżynach w noworoczny poranek 

gospodarz wypija wodę ze swojej studni, po czym 

opluwa nią gospodarstwo. To rodzaj błogosła-

wieństwa. Potem zamyka się wszystkie pokoje i 

pali się w piecu gałązki jałowca. Dym ma być na 

tyle intensywny, że domownicy mogą kaszleć. 

Otwiera się wtedy okna i drzwi celem wypędzenia 

złych duchów ze starego roku. Po tym noworocz-

nym rytuale gospodyni polewa wszystkim whisky i 

serwuje uroczyste śniadanie. 

Szkocki sylwester, czyli Hogmanay, to wielka cele-

bracja przyciągająca rzesze turystów. Jego począt-

ki sięgają święta wikingów Yule. 

Przez ulice miasta Stonehave przechodzi pochód 

śmiałków, machających nad głowami ognistymi 

kulami. Szkoci sporządzają je z gazet, ubrań i pa-

tyków i polewają łatwopalną substancją tak, by 

średnica kuli wyniosła 60 cm. Następnie zawija się 

ją w drut z metrową końcówką. Gdy wybija pół-

noc kule się palą i rozpoczyna się parada. Kula, 

która pali się najdłużej zwiastuje szczęście niosą-

cemu ją śmiałkowi. 

 

 

Opracowały: Laura Pezda, 8a 

Pola Tomczak, 8a 

Beata Rusak 

9 



10 

 

HISTORIA  
SYLWESTRA, czyli 
skąd się wziął zwy-
czaj hucznego świę-
towania?  
Od kiedy obchodzimy SYLWESTRA? 

1 stycznia jako pierwszy dzień roku obchodzony 

mógł być dopiero od 45 roku p.n.e., gdyż wcze-

śniej… nie było stycznia. Dopiero w 45 roku p.n.e. 

na skutek wprowadzenia przez Juliusza Cezara ka-

lendarza juliańskiego rok wydłużył się o dwa mie-

siące (styczeń i luty). Wcześniej Rzymianie obcho-

dzili Nowy Rok w marcu. 

Dlaczego nazwa SYLWESTER? 

Nazwa SYLWESTER wywodzi się z języka łacińskie-

go, w którym to imię Silvestris, oznacza człowieka 

dzikiego, żyjącego w lesie. Historia tego święta się-

ga czasów starożytnych. Często porównuje się je do 

greckich Dionizji – obchodów ku czci Dionizosa, bo-

ga winnej latorośli. Z pewnością wielu z was zna 

powiedzenie „Idzie nasz nowy roczek, stary w cień 

uchodzi”. Około 600r. p.n.e. Grecy personifikowali 

nowy rok jako małe dziecię – symbol początku. To 

właśnie podczas hucznych procesji na cześć Dioni-

zosa, paradowano z dziećmi w koszyku, świętując 

odrodzenie się ducha płodności. Również mieszkań-

cy Egiptu utożsamiali początek z niemowlęciem. 

Początkowo chrześcijanie odrzucali ową symbolikę. 

Z czasem jednak zaakceptowano ją również w tej 

religii. 

Istnieje również inna historia dotycząca sylwestra, a 

wiąże się ona z dawnym mitem o laterańskim smo-

ku. Według opowieści, grecka wróżka Sybilla prze-

powiedziała, że w roku 1000 nastąpi koniec świata. 

Proroctwo to miało dokonać się za sprawą smoka 

Lewiatana. Wśród ludności krążyła historia o tym, 

jak w 317 roku papież Sylwester I uwięził bestię w 

lochach Watykanu. Mieszkańcy byli więc przekona-

ni, że obecny papież Sylwester II będzie tym, który 

uwolni smoka. Ten zaś zniszczy wszystko, co stanie 

mu na drodze. Warto wspomnieć, że w tamtych 

czasach Sybille cieszyły się poważaniem, a ludność 

naprawdę wierzyła w ich wizje przyszłości. 

Ostatniej nocy 999 roku wszyscy z napięciem czeka-

li na zagładę świata. Kiedy jednakże zegar wybił 

północ, a smok nie pojawił się, zapanowała po-

wszechna radość. Mieszkańcy wpadli w euforię, 

zaczęli tańczyć i śpiewać. Wszyscy wybiegli na ulice 

ciesząc się z ocalenia i nadejścia nowego roku. To 

właśnie tej nocy papież Sylwester II udzielił po raz 

pierwszy błogosławieństwa „Urbi et Orbi” – 

„Miastu i Światu”. 31 grudnia stał się dniem św. 

Sylwestra ze względu na tą wyjątkową okoliczność. 

Początki świętowania w Polsce 

W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się dopiero 

w XIX wieku. Przybyły one do nas z Europy Zachod-

niej. Początkowo sylwestra świętowały jedynie bo-

gatsze warstwy społeczeństwa. Arystokracja witała 

nowy rok toastem Tokaja – białego, deserowego 

wina pochodzącego z Węgier. Ziemianie natomiast 

polowali, strzelali z batów na szczęście, składali ży-

czenia i ucztowali w gronie rodziny. 

Jak widać większość z dawnych tradycji poszła w 

niepamięć. Wróżby i polowania zastąpiono koloro-

wymi fajerwerkami. Zamiast Tokaja, pijemy szam-

pana. Jednakże bez względu na upływ czasu Sylwe-

ster wciąż pozostaje nocą tańców i szalonej zaba-

wy. 

Opracowały: Laura Pezda, 8a 

Pola Tomczak, 8a 

Beata Rusak 
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CZAS KARNAWAŁU 
Styczeń to czas karnawału. W karnawale były bale, a na nich często pojawiały się osoby w pięknych stro-

jach. W Wenecji tradycyjnym elementem stroju były maski, które niegdyś pozwalały zachować anonimo-

wość, zatrzeć różnice społeczne i majątkowe. Dzięki 

nim wszyscy mogli wspólnie świętować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK SAMODZIELNIE ZROBIĆ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ? 

Potrzebne materiały:  

kolorowy blok techniczny, ołówek, nożyczki, klej ,mazaki lub kredki, kolorowa bibuła, kolorowy papier, 

brokat, cekiny, wstążki, gumka do mocowania maski oraz własna wyobraźnia. 

 Jak zrobić maskę z papieru?  

 Na kartce bloku lub tekturze narysuj szablon maski np. 

motyl, kot, królik, ptak.  

 Wewnątrz szablonu narysuj dwa owalne lub okrągłe 

kształty (otwory na oczy), można posłużyć się okularami 

lub przymierzyć szablon do swojej twarzy. 

 Wytnij maskę i otwory na oczy. 

 A teraz ozdób maskę.  

 Za pomocą mazaków narysuj tygrysie paski, a z koloro-

wego papieru wytnij ptasie pióra. Możesz użyć brokatu .  

 Oczy kota lub lisa ozdób cekinami, a z kolorowych wstą-

żek stwórz czułki motyla, ponaklejaj papierowe kółka 

lub serduszka, możesz też coś narysować .  

 Jeżeli masz jakiś inny pomysł to możesz go użyć.  

 Gdy maska będzie już gotowa, przymocuj gumkę. 

Możesz tez skorzystać z instrukcji:  

https://www.youtube.com/watch?v=FSfnuFkxyIg 

https://www.youtube.com/watch?

11 
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KARNAWAŁOWE PRZEKĄSKI 

Przepis na udaną imprezę to nie tylko dobra muzyka i doborowe towarzystwo. Ważne jest również kar-

nawałowe menu, w którym powinny znaleźć się proste i szybkie w przygotowaniu przekąski. Kolorowe 

przystawki zaserwowane na efektownych półmiskach czy deskach zachwycą Waszych gości swym wyglą-

dem i wybornym smakiem. Poznajcie przepisy na najlepsze karnawałowe przekąski. 

 

Ciasto francuskie z oregano i pomidorkami 

Ciasto francuskie z oregano i pomidorkami to bardzo szybka w przygotowaniu przekąska, która pasuje na 

różne okoliczności. Można ją podać na ciepło lub na zimno. 

Składniki: 
 1 rolka ciasta francuskiego 
 kilka pomidorków koktajlowych 
 małe kulki mozzarelli 
 garść świeżych listków oregano (albo bazylii) 
 sól morska, gruboziarnista 
 świeżo mielony czarny pieprz 
 dobra oliwa (opcjonalnie) 
 
Przygotowanie: 
Ciasto francuskie rozwiń, następnie pokrój je na prostokąty o wymiarach ok. 3×12 cm, następnie ułóż je 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na każdym prostokącie ułóż umyte i osuszone listki orega-
no, dociskając je lekko do ciasta. Umyte i osuszone pomidorki pokrój na ćwiartki, następnie ułóż po kilka 
cząstek na cieście, mozzarellę podziel na cząstki i ułóż pomiędzy pomidorkami, następnie całość posyp 
odrobiną granulowanej soli. Tak przygotowane przekąski wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200-210°C 
i piecz przez około 14 minut, aż ciasto się przyrumieni. Podawaj na ciepło lub na zimno, oprószone świe-
żo zmielonym pieprzem i delikatnie polane oliwą (niekoniecznie – ciasto francuskie jest wystarczająco 
tłuste). 
 
Szaszłyki z łososiem i mango 
 
Składniki (około 10 szaszłyków): 
– 160 g świeżego łososia bez ości i skóry 
– 1 mała cukinia 
– 1 świeże dojrzałe mango 
– 1 limonka 
– sos sojowy 
Sos jogurtowy z chilli: 
– 100 g jogurtu naturalnego 
– 1 łyżka sosu sojowego 
– 1 łyżeczka chili 
– 1 łyżka posiekanej kolendry 
 
Przygotowanie: 
Sos jogurtowy: Jogurt przelej do miseczki, dodaj sos sojowy, chilli i posiekaną kolendrę. Wymieszaj i włóż 
do lodówki. 
Łososia pokrój na nieduże kawałki. Cukinię i limonkę dokładnie umyj, mango obierz – warzywa i owoce 
pokrój na cząstki (takiej samej wielkości jak łosoś). Na nasączone wodą drewniane patyczki do szaszły-
ków nadziewaj kolejno wszystkie składniki.  

12 
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Polej odrobiną sosu sojowego, przykryj i wstaw do lodówki na około 30 minut. 

Szaszłyki można upiec w piekarniku rozgrzanym do 250°C z włączoną funkcją grill przez około 7 minut (w 

połowie pieczenia, przewrócić je na drugą stronę).  

Szaszłyki podawaj z zimnym sosem i mieszanką sałat. 

 

Domowa mieszanka studencka 

Domowa mieszanka studencka, a w niej ulubione orzechy i owoce, najzdrowsza przekąska. To, co do niej 
dodamy, tak naprawdę zależy od zawartości szafek :) Standardowo, mieszanka składa się z rodzynek, 
orzechów nerkowca, laskowych i włoskich. Polecamy również migdały, suszone banany czy nasiona.  

Składniki: 

 100 g orzechów nerkowca 
 100 g orzechów włoskich 
 50 g orzechów laskowych 
 100 g żurawiny 
 100 g rodzynek sułtańskich 
 50 g suszonego, kandyzowanego ananasa 
 50 g suszonego, kandyzowanego kokos 
 
Przygotowanie: 

Wszystkie składniki (owoce i orzechy) przesyp do dużego pojemnika. 

Dokładnie wymieszaj i przełóż do szczelnego pojemnika. Tak przygo-

towaną mieszankę możesz podzielić na kilka porcji i sięgać po nią, 

jak tylko najdzie Was ochota na małe co nie co :) 

 

Pierożki z kruchego ciasta 

Składniki (12 pierożków) 

Ciasto: 

 200 g mąki pszennej 
 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 50 g schłodzonego masła 
 3 łyżki kwaśnej śmietany 
 1 żółtko 
 szczypta soli i czarnego pieprzu 
 
Farsz: 

 120 g kabanosów dojrzewających Tarczyński Exclusive 
 1/2 żółtej papryki 
 1/2 czerwonej papryki 
 1 mała czerwona cebula (lub biała) 
 garść posiekanej natki pietruszki 
 70 g startego żółtego sera 
 łyżka oliwy do smażenia cebuli 
 sól, czarny (kolorowy) pieprz 

13 
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Oraz: 

 białko z 1 jajka 
 sezam, czarnuszka 
 
Przygotowanie: 

Ciasto: Z podanych składników wyrób ciasto, zawiń w folię i włóż do lodówki na około 30 minut. 

Farsz: Obie papryki umyj, usuń gniazda nasienne, a cebulę obierz. Następnie warzywa i kabanosy pokrój 

w drobną kostkę. Cebulę zeszklij na oliwie, dodaj paprykę, kabanosy, mozzarellę oraz natkę pietruszki i 

wymieszaj. Przypraw do smaku solą i świeżo mielonym czarnym (kolorowym) pieprzem. 

Schłodzone ciasto rozwałkuj na grubość 3 mm, wytnij kwadraty o bokach 10 cm, na środku każdego kwa-

dratu układaj farsz, boki posmaruj lekko rozmąconym białkiem. Ciasto złóż na pół, a następnie zlep brze-

gi tworząc zgrabny trójkąt dociskając brzegi widelcem. 

Rożki przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, następnie posmaruj je żółtkiem (możesz posy-

pać sezamem albo czarnuszką). Pierożki piecz w piekarniku rozgrzanym do 190 C przez około 25 minut. 

 

Koreczki pomidorowe z serem mozzarella 

Koreczki pomidorowe z serem mozzarella swoimi optymistycznymi kolorami z pewnością umili oczekiwa-

nie na Nowy Rok. Przekąskę polecamy również na karnawałowe spotkania ze znajomymi. 

Składniki: 

 pomidorki koktajlowe 
 ser mozzarella 
 liście świeżej bazylii 
 świeżo mielony czarny pieprz 
 oliwa do polania (opcjonalnie) 
 
Przygotowanie: 

Pomidorki i liście bazylii umyj, następnie osusz. Ser mozzarella 

odsącz z zalewy. Pomidorki pokrój na trzy plasterki, mozzarellę 

pokrój na mniejsze kawałki, liście bazylii poprzecinaj na pół. Na-

stępnie wszystkie składniki nadziewaj na przemian na wykałaczki. 

Całość oprósz świeżo mielonym pieprzem.  

Koreczki polecamy podawać polane dobrą oliwą. 

 

Opracowała: Beata Rusak 
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Rośliny uzależniają. W pokoju pojawia się jedna, a miesiąc później nie ma już miejsca dla lokatora. W tym 

numerze powiem Wam, jak zacząć je hodować. 

 

Najmniej wymagające: 

 Kaktusy. W swoim życiu zabiłam tylko jednego Podlewa się je  co 7-10 dni, ale nic się nie stanie, jeśli 

zapomnisz o tym raz czy dwa. 

 Bluszcz – wymaga podlewania co 5-7 dni. Powinien być przetrzymywany w cieniu. 

 Filodendrony rosną bardzo szybko. Dwa miesiące temu przycinałam go do wysokości doniczki, a te-

raz znów sięga do podłogi. Podlewam go co tydzień. 

 Storczyki – mój pierwszy kwiat. Czują się dobrze w każdym otoczeniu. Moje są podlewane co 6-8 

dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie masz miejsca na rośliny? 

Większość zmieści się nawet na parapecie, biurku lub podłodze. Dopóki masz czas, żeby się nimi zajmo-

wać, bierz, ile chcesz.  

 

Woda księżycowa 

Pomimo tego, że nie jestem przesądna, wydaje mi się, że woda księżycowa naprawdę wpływa jakoś na 

rośliny. Jak ją zrobić? Poczekać do pełni, nalać wody do (najlepiej) szklanego naczynia. Równo z zachodem 

słońca wystawić naczynie na światło księżyca i równo ze wschodem je zdjąć. Podlewanie nią roślin może 

wpłynąć na nie pozytywnie. 

Opracowała: Maja Adamczyk, 8a 
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Lampart Morski 

(Hydrurga leptonyx) 

 

Lampart morski jest dra-

pieżnym ssakiem z rodzi-

ny fokowatych - swoją 

nazwę zawdzięcza wyglą-

dowi skóry, która jest po-

kryta cętkami. Występuje 

on na wybrzeżach An-

tarktydy. Dorasta do 3,5 

metra i może ważyć pół 

tony. Pomimo swojej wa-

gi potrafi pływać z pręd-

kością 40 kilometrów na 

godzinę oraz wyskakiwać 

na wysokość 2 metrów, 

na lądzie jest jednak powolny i niezgrabny. Jest doskonałym łowcą dzięki mocnym szczękom z ostrymi kła-

mi. Poluje on głównie na pingwiny, słonie morskie i inne zwierzęta z rodziny fokowatych, jednak zjada też 

kryl, a czasem padlinę. Lampart morski żyje około 20 lat. 

 

Ciekawostki: 

- Lampart morski cechuje się nietypową szyją, po-

trafi odchylić głowę mocno do tyłu, by silnym ude-

rzeniem wbić kły w swoją ofiarę. 

- Ten drapieżnik jest jedyną foką, która poluje pra-

wie wyłącznie na ssaki 

 Lamparty morskie są bardzo agresywne, cza-

sami zdarzają się ataki na ludzi; naukowcy działają-

cy na obszarach antarktycznych muszą zakładać 

specjalne ochraniacze na pontony, by nie zostały 

one pogryzione przez te drapieżniki. 

 

Opracował: Michał Girdwoyń, 7c 
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NINA 

 

Obecnie jeżdżę w dwóch stajniach. 

Jedna to, jak wcześniej wspomniałam, 

KJ Kuclandia, a druga - Stowarzyszenie 

Klub Jeździecki Legia Kozielska (SKJ Le-

gia Kozielska). Mam dwie jazdy w tygo-

dniu, po jednej w każdej z wymienio-

nych stajni. Co jakiś czas przyjeżdżam 

do Kuclandii trzeci raz w tygodniu, je-

żeli zorganizowane są na przykład ja-

kieś zawody, bądź po prostu mam 

możliwość przyjechania na trening.  

 

Moja stajenna rutyna wygląda mniej 

więcej tak: 

 

 Po przyjeździe do stajni patrzę, jakie-

go mam konia ( mamy w stajni tablicę, 

na której są one rozpisane, w Legii sa-

ma go wybieram ). 

 Mojego konia czyszczę i siodłam. 

 Kiedy koń jest gotowy, idę na jazdę. 

 Po jeździe go rozsiodłowywuję. 

 Jeśli mam jeszcze trochę czasu, prze-

czyszczam konia (w przypadku dużej 

ilości czasu dokładnie czyszczę, rozcze-

suję grzywę i ogon oraz smaruję kopyt-

ka) i oczywiście daję mu smaczki. 

 

Jeśli ktoś się zastanawiał, jak wygląda 

jeździec w zimie, to powiem, że wcale 

nie wygląda to tak, jak w większości 

filmów:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimą po prostu nie da się wytrzymać  w 

stajni w jednej kurtce. Przeważnie mu-

szą być co najmniej trzy. Plus oczywi-

ście bielizna termiczna, pięć bluz, szalik, 

rękawiczki, dwie pary skarpet, ociepla-

ne buty i czapka. 

 

Warto pamiętać też o koniach, które 

powinno się derkować (jeżeli oczywi-

ście są ogolone), a na noc wiele z nich 

nosi ocieplacze (na nogi). 

 

Wygląda to raczej tak: 

 

Dla porównania zdjęcie tego samego 

konia (i jeźdźca) w lecie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Hania Rubach, 8a 

Nina Zdyb, 8a 
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NASZE PASJE - JEŹDZIECTWO 

Naszą pasją jest jazda konna, o czym większość szkoły zdążyła się już dowiedzieć. 

Od ponad sześciu lat jesteśmy stałymi bywalczyniami Klubu Jeździeckiego 

„Kuclandia”, który towarzyszy nam od samego początku naszej jeździeckiej przygo-

dy. Teraz powiemy trochę więcej o nas pod kątem jeździectwa. 
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HANIA 

 

Oprócz regularnych jazd w Kuclandii 

dzierżawię potulnego wałaszka o imie-

niu Dino. Liczy on 18 lat, ale mimo wie-

ku wciąż ma sporo energii. Na jazdach 

pracujemy głównie nad elementami 

ujeżdżenia, ponieważ problemy z no-

gami Dina nie pozwalają mu na skoki 

przez przeszkody. Czasem, jak przyjeż-

dżam do wałaszka sama, pracuję z 

nim z ziemi. Jest to równie ważne co 

praca w siodle. W stajni spędzam za-

zwyczaj 4-5 godzin, od 9:30 do ok. 15. 

Oprócz jazd, zawsze muszę zająć się 

zdrowiem i ,,higieną” konia, co po-

chłania sporo mojej energii. W zimie ta 

rutyna, przez doskwierający mróz, 

mocno się przedłuża. Odkąd zaczę-

łam jeździć konno, moim największym 

marzeniem jest kupno własnego ko-

nia, choć uważam, że muszę się jesz-

cze sporo nauczyć. 

Na zdjęciu ja z Dinkiem (zdjęcie z paź-

dziernika) 

 

Opracowały: Hania Rubach, 8a 

Nina Zdyb, 8a 
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Z czego składa się komputer? 

 

Komputer składa się z: 

-obudowy 

-procesora (CPU) 

-płyty głównej  

-pamięci RAM 

-karty graficznej (GPU)  

-pamięci masowej 

-zasilacza (PSU) 

-chłodzenia systemu normalnego lub 

wodnego 

-urządzenia peryferyjnego do gier 

-systemu operacyjnego 

 
Jaka rolę pełnią powyżej podane  

elementy komputera? 

 

-obudowa: chroni części komputera przed 

uszkodzeniem i umożliwia łatwiejsze korzy-

stanie z komputera 

-procesor: analizuje informacje  

-płyta główna: umożliwia komunikację 

między częściami komputera 

-karta graficzna: tworzy obraz na monito-

rze  

-zasilacz: dostarcza prąd do wszystkich 

elementów komputera 

-chłodzenie systemu: chłodzi komputer; 

chłodzenie wodne 

chłodzi komputer przez ciecz, która gro-

madzi ciepło i jest potem chłodzona  

-urządzenie peryferyjne do gier: to różne 

dodatkowe urządzenia, np: myszka, kla-

wiatura, monitor 

-system operacyjny: zarządza procesami i 

plikami; istnieje kilka np.: Linux, Windows, 

Mac. 

 
Najlepsze części do komputera 

(RANKING) 

 

Karty graficzne 

1. Geforce GTX 1050  

2. ASUS Geforce GTX 1650 

3. Radeon RX 5500 XT 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Geforce GTX 1050 

 

Procesory  

1. AMD Ryzen 5 3600 

2. AMD Ryzen 7 3700X 

3. Intel Core i7 10700K  

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  AMD Ryzen 5 3600 

 

 

Chłodzenie systemu 

1. Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 5 

2. Chłodzenie CPU SilentiumPC Spartan 4 

3. Chłodzenie CPU SilentiumPC Grandis 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 5  

 

Opracowali: Michał Skarpetowski, 8a                                                                      

Mateusz Tencer, 8a 
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RECENZJA GRY „FORTNITE” 

 

Fortnite to gra z aż 4 trybami, takimi jak: 

„Królewska Impreza”, „Ratowanie Świa-

ta”, tryb kreatywny oraz „Battle Royale”.  

„Królewska Impreza” to rozwijająca się 

przestrzeń eksperymentalna w Fortnite, w 

której możesz odprężyć się i robić to, co 

lubisz, grając w minigry lub uczestnicząc 

wraz ze znajomymi w koncertach. 

 

„Ratowanie świata” to osobny wariant 

rozgrywki w Fortnite, który tylko częściowo 

jest powiązany z popularnym na ca-

łym świecie „Battle Royale”. To PvE, czyli 

typ zabawy, w którym razem z grupą in-

nych graczy stawiasz czoła przeciwnikom 

sterowanym przez sztuczną inteligencję. 

 

Tryb kreatywny w Fortnite umożliwia swo-

bodne tworzenie treści na własnych wy-

spach kreatywnych. Wyspy to miejsca, w 

których to ty ustalasz zasady – miejsca 

pełne znajomych i tego, co lubisz najbar-

dziej. Zajmij własną wyspę i zacznij two-

rzyć! Wymyślaj gry ze znajomymi i zbuduj 

własne, wymarzone Fortnite. 

 

W „Battle Royale” można grać samemu 

solo oraz z przyjaciółmi duo, trio lub squa-

dy. Każdy gra przeciwko sobie, chyba że 

gramy w drużynie z innymi. 100 osób wy-

latuje z busa bojowego lecącego nad 

wyspą Fortnite, by wylądować w jakimś 

miejscu, zebrać potrzebne wyposażenie i 

zwyciężyć. 

Podsumowując, w grze Fortnite mamy 

dużo trybów gry, więc każdy znajdzie coś 

dla siebie. Naszym ulubionym trybem jest 

„Battle Royale”, gdyż są tam, potyczki z 

innymi graczami oraz elementy rywaliza-

cji. 

 

Opracowali: Kuba Cieplechowicz, 8a                                                                            

Szymon Pepel, 8a 

 
PATRYCJA POLECA - RECENZJE FILMOWE 

 

 Netflix: 

“Red Notice” – “Czerwona nota” 

 

Reżyseria - Rawson Marshall Thurber 

Scenariusz - Rawson Marshall Thurber 

Gatunek - Akcja 

Produkcja - USA 

Premiera - 4 listopada 2021 (świat) 

 

Agent Interpolu na-

mierza najbardziej 

poszukiwanego zło-

dzieja dzieł sztuki. 

Gdy Interpol wysta-

wia czerwoną notę 

- globalny list goń-

czy za najbardziej 

p o s z u k i w a n y m i 

przestępcami na 

świecie - do akcji 

wkracza najlepszy 

behawiorysta z FBI John Hartley (Dwayne 

Johnson). W czasie pościgu przypadkiem 

trafia w sam środek brawurowego skoku. 

Aby złapać najgroźniejszego złodzieja 

dzieł sztuki na świecie znanego jako "The 

Bishop" (Gal Gadot), musi współpraco-

wać z jego rywalem Nolanem Boothem 

(Ryan Reynolds). Szalona przygoda rzuci 

to - ku niezadowoleniu niektórych - nie-

rozłączne trio w najdalsze zakątki świata, 

na parkiet taneczny, do więzienia i do 

dżungli. "Czerwona nota" to stylowa, bra-

wurowa gra w kotka i myszkę (i kotka). 
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ZIMA Z GRAMI I FILMAMI  
- NASZE RECENZJE 
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„Zielony waż” 

 

Gatunek: Animacja 

Produkcja: Chiny 

Dystrybucja: Netflix 

Czas trwania: 131 min 

Premiera polska:  

2021-12-01 

Premiera świat:  

2021-12-01 

 

Xiao Qing próbuje wy-

rwać swoją siostrę ze 

szponów Fahaia. Trafia do dystopijnego 

miasta i spotyka tajemniczego człowieka, 

który nie pamięta swojej przeszłości. 

 
FILMY KINOWE 

 

Venom 2 

 

Reżyseria - Andy Serkis 

Scenariusz - Kelly Marcel -  

Gatunek - Akcja / Sci-Fi 

Produkcja - USA 

Premiera - 15 września 2021 (świat) 

Świat - Marvel 

Nagrody - Film dostał 2 nominacje 

 

Venom to jedna z najważniejszych, naj-

bardziej złożonych 

postaci Marvela. 

Opowiada o dzien-

nikarzu Eddiem Broc-

ku (Tom Hardy), któ-

rego ciało w wyniku 

eksperymentu scali-

ło się z obcą formą 

życia - Venomem. W 

drugiej części po-

znamy Carnage'a 

(Woody Harrelson). 

Jest to jeden z naj-

bardziej znanych 

czarnych charakte-

rów Marvela. 

 

 

 

 

 

Eternals 

 

Reżyseria - Chloé Zhao 

Scenariusz - Ryan Firpo / Patrick Burleigh / 

więcej... 

Gatunek - Akcja / Sci-Fi 

Produkcja - USA / Wielka Brytania 

Premiera - 5 listopada 2021 (Polska) 

Świat - Marvel 

Nagrody - Film dostał 1 nominację 

 

Eternals to grupa potężnych nadludzi, 

którzy przed kilkoma tysiącami lat zostali 

zesłani na Ziemię przez niemal boską isto-

tę imieniem Arishem, jednego z Celestia-

lów. Od czasów Mezopotamii Eternalsi 

prowadzili ludz-

kość za rękę, 

chroniąc ją i 

obdarowując 

różnymi wyna-

lazkami. Każdy 

z nich posiada 

super moc, 

którą może 

być niezwykła 

szybkość, lata-

nie, sterowanie 

umysłem in-

nych istot, czy 

błyskawiczna 

regeneracja. 

 

 

Opracowała: Patrycja Markowicz, 8a 
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1. Która z sióstr ma brata? 

Klara, Kasia i Kamila nie są krewnymi. Klara i 

Kasia mają braci, a Kamila ma siostrę. Kasia i 

Kamila są najmłodsze w swoich rodzinach, a 

Klara jest najstarsza w swojej.  

Która z nich ma starszego brata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Który dziś dzień? 

Dzisiaj nie jest ani niedziela, ani środa. Jutro 

nie jest niedziela ani środa. Wczoraj nie był 

piątek. Poniedziałek nie był przedwczoraj, po-

dobnie jak niedziela.  

Który dzień tygodnia wypada dzisiaj (wtorek, 

środa, sobota czy niedziela), jeśli jedno ze 

stwierdzeń jest fałszywe? 

3. Jak szybko jechał profesor? 

Profesor jechał do swojego laboratorium poza 

miastem ze stałą prędkością (nie większą niż 

90 km / h). W 

pewnym mo-

mencie licznik 

wskazywał 

16961 km prze-

biegu. Dokładnie 

po 2 godzinach 

liczba na liczniku 

ponownie poka-

zała liczbę, która czytana z lewej strony jest 

taka sama jak czytana z prawej.  

Z jaką prędkością (km / h) jechał Profesor? 

4. Podstępna zagadka 

Budynek ma cztery kondygnacje. Im wyższe 

piętro, tym więcej ludzi tam mieszka.  

Na które piętro najczęściej jeździ winda? 

5. Znajdź najmniejszą parzystą czterocyfro-

wą liczbę zapisaną za pomocą czterech 

różnych cyfr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ile dzieci zmieści się w windzie? 

Winda może pomieścić nie więcej niż 6 osób 

dorosłych lub nie więcej niż 9 dzieci.  

Jaka jest maksymalna liczba dzieci, które mo-

gą dostać się do windy z 2 osobami dorosły-

mi? 

7. Zapisz różnicę między najmniejszą licz-

bą czterocyfrową a największą liczbą jed-

nocyfrową. 

 

Miłej zabawy! 

Odpowiedzi znajdziecie na ostatniej stronie  

Opracowała: Beata Rusak 
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GDZIE WYJECHAĆ 
NA FERIE?  
FERIE ZIMOWE - ZACISZNE MIEJSCE I CZAS SPĘ-

DZONY Z RODZINĄ 

 Ferie zimowe są czasem, w którym spotyka-

my się ze swoimi bliskimi. Każda rodzina spędza ten 

okres inaczej- jedni wyjeżdżają  w góry, co kojarzy-

my z nartami, a inni przebywają w domach. Lecz 

wszystkich łączy jedno- świetnie bawimy się w tym 

czasie! Chciałybyśmy opowiedzieć, jak spędzamy 

swoje ferie. 

(widok ze stoku narciarskiego w Kamiannej) 

Źródło: https://i.nocimg.pl/s4/391/147-krynica-zdroj-krynica-gorska-stacja-

narciarska.jpg 

 Od paru lat wraz z rodziną jeżdżę do domku, 

położonego w zacisznej okolicy Bieszczad. Wynaję-

cie go nie kosztuje dużo, a warunki są bardzo do-

bre, mamy zapewniony cały potrzebny sprzęt zimo-

wy. W tym miejscu zawsze pada śnieg- każdego 

dnia, gdy wstaję rano, widzę ogromne zaspy zasła-

niające poranny widok z okna na parterze. Kiedy 

tylko możemy, wychodzimy na dwór, by uprawiać 

sport lub bawić się w śniegu. Czas spędzony na wy-

jeździe jest dobrze wykorzystany. Warto spędzić 

ferie poza Warszawą- pełną smogu i ludzi. 

 Wraz z bratem i rodzicami jesteśmy amatora-

mi narciarstwa. Z tego powodu lubimy wyjeżdżać w 

miejsca, w których nie ma za dużo ludzi, aby czer-

pać przyjemność z wyjazdu. Dwa lata temu odkryli-

śmy wspaniałe miejsce- jest to miejscowość Ka-

mianna, położona w Beskidach. Mimo tego że nie 

ma tam zasięgu telefonii komórkowej ani Wi-Fi ,to i 

tak zawsze, gdy tam jesteśmy, świetnie spędzamy 

razem czas. Niedaleko naszego domku znajduje się 

stok narciarski. Ponieważ w miejscowości nie ma 

Internetu, jest tam bardzo cicho i spokojnie. Kiedy 

zjeżdżamy na nartach, zazwyczaj mijamy na stoku 

parę osób, co nie grozi wypadkiem. Przez położenie 

geograficzne, kilometr dalej od naszego miejsca 

pobytu, jest kompletnie inna pogoda. Nie zawsze 

czas spędzony przed ekranem telefonu lub laptopa 

jest dobrze wykorzystany. Święta to czas, który naj-

lepiej spędzić z rodziną.  

 Liczymy na to, że nasze podróże zimowe was 

zainteresowały i zainspirowały do opuszczenia czte-

rech ścian mieszkania lub domu i korzystania z ład-

nej pogody. 

 

Opracowały: Marianna Janas, 8a 

Emilia Cieślak, 8a 
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BEZPIECZNE FERIE 
 Ferie są po to, abyś odpoczywał, bawił się, rea-

lizował swoje zainteresowania, na które w okresie 

nauki brakuje czasu. Jeśli wyjeżdżasz na zimowisko 

lub z rodziną- to wspaniale. Poznasz wiele ciekawych 

miejsc, nowe koleżanki i kolegów. Opiekunowie za-

pewnią Ci wiele atrakcji i bezpieczeństwo. Słuchaj 

ich i nie oddalaj się z 

miejsca zabawy bez 

ich wiedzy. Wrócisz 

do domu z niezapo-

mnianymi wrażenia-

mi. 

Nie wyjeżdżasz?- To też dobrze. Możesz chodzić na „Zimę w mieście”. 

Twoje otoczenie i Twój dom są też ciekawe. Będziesz miał co robić.  Cza-

sami jednak zostaniesz w domu sam. Dla własnego bezpieczeństwa za-

mknij drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności rodziców lub opieku-

nów nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, bez względu na to, za kogo się 

podaje (np. policjanta, listonosza czy znajomego rodziców). Nie otwieraj 

drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła. 

26 

Jak spędzić bezpiecznie ferie zimowe? 

6 podstawowych zasad: 

Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! 

Służby co roku ostrzegają, że nigdy nie możemy 

mówić o bezpiecznym lodzie. Na jego wytrzyma-

łość wpływa rodzaj wód i temperatura powietrza. 

Warto wiedzieć, że lód nie wszędzie jest tej sa-

mej grubości- na środku jeziora jest cieńszy niż 

przy brzegach. Pamiętaj, do jazdy na łyżwach na-

dają się wyłącznie sztuczne zbiorniki! 

 

Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorni-

ków wodnych.  

Podczas takiej zabawy możesz stracić życie. 

 

Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu 

zmroku zawsze miej przy sobie odblask - dzięki 

temu będziesz widoczny na drodze. 

 

Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub 

drzew. Spadający sopel może stanowić poważne 

zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. 

 

Stosuj się do nakazów i zakazów opiekunów.  

To bardzo ważne! Nie znikaj niespodziewanie ro-

dzicom lub opiekunom, a jeżeli planujesz wyjście, 

uzgodnij to z dorosłymi. 

 

Noś maseczkę, zachowuj dystans społeczny i 

często dezynfekuj ręce - koronawirus nie od-

puszcza. 
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Zaplanuj ferie, aby się nie nudzić. 

Ferie zimowe to czas, na który czekacie. Marzycie nie tylko o dwóch tygodniach wolnych od nauki, ale 

także o sankach, łyżwach i lepieniu bałwana. Jeśli spadnie śnieg lub wybieracie się w góry, to już polowa 

sukcesu. Gorzej jeśli pogoda jest raczej jesienna, ale wtedy też można przeżyć wyjątkowe chwile.  

 

Co robić w ferie zimowe? Oto kilka propozycji: 

Wybierz się na łyżwy. 

Pozjeżdżaj na sankach. 

Zrób kulig. 

Jedź na narty. 

Zorganizuj bitwę na śnieżki lub gry terenowe. 

 

 

Ulep bałwana. 

 

 

 

 

Chodź na długie spacery. 

Spotykaj się ze znajomymi. 

Nadrabiaj zaległości filmowe i książkowe. 

 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że miło i bezpiecznie spędzicie ferie zimowe. W imieniu całej redakcji szkolnej gazetki 

„Newsy z SP 203” życzę wszystkim uczniom miłych i bezpiecznych ferii oraz odpoczynku po trudach cięż-

kiej, kilkumiesięcznej pracy. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wie-

lu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawajcie nowe miejsca i ludzi. Życzę, 

abyście wrócili zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nowa energią do pracy w drugim semestrze. 

 

                                                                     Beata Rusak 
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Klucz odpowiedzi: 

1. Kasia,  

2. 2. niedziela,  

3. 3. 55 km/h,  

4. 4. na parter,  

5. 5. 1024,  

6. 6. 6,  

7. 7. 1000-9=991 
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