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Witajcie!!! Dobiega końca styczeń, a wraz z nim kończy się

pierwszy semestr. Jest to zatem bardzo ważny bardzo

ważny czas, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Koniec

półrocza bowiem to okres podsumowań, podliczeń no i

oczywiście obietnic i „poprawiania ocen”. My jednak pomimo

kilkuletniej znajomości zasad , którymi rządzi się szkoła,

nadal myślimy, że styczeń i koniec semestru to czas bardzo

odległy i szybko nie nadejdzie:). A jednak, jak co roku

nadszedł...

Z tym numerem gazetki będziecie mogli pozwolić sobie na

chwilę relaksu, a także zapoznać się z nazwiskami tych,

którzy systematycznie uczą się i osiągają najlepsze wyniki

w nauce. Bierzcie z nich przykład!!! Miłej lektury!

D R O G A P A N I D Y R E K T O R!

Jeszcze w uszach brzmi nam dźwięk pierwszego, wrześniowego dzwonka a już
za kilka dni rozstaniemy się na dwa tygodnie, na zasłużone ferie zimowe.
Mamy nadzieje, że pogoda nagrodzi nasze szkolne wysiłki i w końcu spadnie
upragniony przez wszystkich śnieg. Ferie zimowe to czas odpoczynku i
nabierania sił do dalszej nauki w semestrze letnim. Życzymy więc Pani i
wszystkim pracownikom szkoły, aby ten wolny czas upłynął w miłej
atmosferze.
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

przepis na faworki – przysmak, który doskonale

smakuje w karnawale.

FAWORKI

Składniki:

 1 i 1/4 szklanki mąki
 5 żółtek
 2 łyżeczki gęstej śmietany
 1 łyżeczka cukru
 1 łyżeczka octu
 sok z cytryny albo spirytusu
 50 dag smalcu lub oleju do smażenia
 cukier waniliowy
 cukier puder

Sposób przyrządzania:

Z mąki, żółtek, śmietany, cukru i octu należy zagnieść ciasto tak twarde jak na pierogi
(powinny wytworzyć się w nim pęcherzyki powietrza), pozostawić na 1-2 godz. Następnie
ciasto bardzo cienko rozwałkować, pokroić na ukośne pasy długości 10-12 cm i szerokości 2-
3 cm. Każdy pasek naciąć wzdłuż na środku, jeden koniec paska przewlec przez otwór.
Wkładać faworki na rozgrzany tłuszcz. Gdy się zrumienią, przewracać je na drugą stronę. Po
usmażeniu ułożyć na bibułę, by ociekły z tłuszczu. Rozłożyć faworki na półmiskach i posypać
cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym.

Ze względu na Twoje bezpieczeństwo związane ze smażeniem, faworki wykonać
powinna osoba dorosła. Możesz jednak jej pomóc.

Wszystkim młodym kucharzom życzymy smacznego!!!

Ola Nowak, Patrycja Niedziółka, klasa V c
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Chciałabym zachęcić Was do przeczytania świetnej książki

Cornelii Funke, pt. „Atramentowe serce”. Opowiada ona o

dwunastoletniej dziewczynce Meggie, jej ojcu Mo i wielu innych

ludziach. Głównym tematem tej powieści jest książka „Atramentowe

serce”.

Wszystko rozpoczyna się pewnego wieczoru... Meggie już

zasypiała i usłyszała pukanie do drzwi. Tej nocy Mo siedział w salonie i

rozmawiał ze swoim nocnym gościem. Meggie obudziła się rano i

bardzo zdziwiła się, dlaczego wszystkie jej ukochane książki i inne

rzeczy były już spakowane. Wybiegła na korytarz i przez otwarte

drzwi ujrzała swojego Tatę, który również się pakował. Mo zauważył

ją i powiedział, że muszą uciekać...

Mam nadzieję , że zachęciłam Was do przeczytania tej książki.

Karolina Główniak

Do czytania Mole!!!!
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„Mój szczęśliwy dzień”

To był zwyczajny dzień. Nic nie zapowiadało, że zdarzy się coś szczególnego.

Jednak myliłam się. Ten dzień był wyjątkowy.

Pewnej niedzieli mama postanowiła, że pojedziemy do parku. Bardzo nam się

spodobał ten pomysł. Od razu po obiedzie wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy na

wycieczkę. W parku było dużo dzieci i osób dorosłych spacerujących ze swoimi

przyjaciółmi. Ja z rodzicami podeszłam do fontanny. W wodzie karmiliśmy piękne,

pomarańczowe rybki i ładne, białe łabędzie. Tego dnia pogoda była bardzo ładna. Miło

spędziliśmy czas. Nagle zainteresowało nas dziwne zachowanie łabędzi. Na wysepkę

weszło coś małego i ciemnego koloru. To były dwa malutkie żółwie. Były śliczne.

Chodziliśmy wokół fontanny i obserwowaliśmy, z której strony wypłyną. To było bardzo

ciekawe.

Do domu wróciliśmy pełni wrażeń. Ciągle wspominaliśmy minione popołudnie.

Rozmawialiśmy o tym, jak dwa małe zwierzątka mogą wzbudzić tyle zainteresowania

sobą. Byliśmy nimi zachwyceni. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś je spotkamy.

Karolinka Chomka, klasa II a

„Dzienniki Krzysia”

Cześć! Mam na imię Krzysiek i opowiem Wam jak pędzaliśmy Boże Narodzenie.

Pewnego dnia wstałem wcześnie rano, rozejrzałem się po pokoju. Zazwyczaj ja

zawsze wstaję ostatni, ale gdy zobaczyłem, że wszyscy jeszcze śpią, postanowiłem, że

razem z moją siostrą (Aurela, 6 lat) zajrzymy pod choinkę. Niestety, nic pod nią nie było

oprócz „Betlejemki” i paru figurek.

- Pewnie to strajk. – odpowiedziała Aurela.

Kiedy rodzice już wstali, zrobili nam kanapki, zjedliśmy śniadanie, następnie

posprzątałem, a mama powiedziała:

- Będziemy robili ciasteczka.

- Kiedy?

- Po obiedzie.

- Ja zrobię ciastko w kształcie gwiazdki.

- Nie ściągaj, ja też chcę takie zrobić!

Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Oczywiście, otworzyłem ja.
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- O! Cześć Marcin!

- Krzysiek, przyjdziesz do mnie? – zapytał kolega.

- Mamo! Mogę iść do Marcina?

- Możesz. - zgodziła się mama. Ja wyszedłem. Mama z Aurelką poszły po zakupy do

sklepu, a tata do kolegi.

Gdy wróciliśmy, każdy rozpakował swoje prezenty. Ja zachwycałem się moim

pociągiem, Aurelka nową lalką i wózkiem, mama wąchała piękne czerwone róże, a tata

perfumy. Potem, zamiast ciasteczek piekliśmy wspólnie ciasto. To były już Święta!

Edyta Perez, klasa IV b

„Mój dobry dzień”

To był zwyczajny dzień. Nic nie wskazywało, że zdarzy się coś szczególnego.

Jednak zdarzyło się coś, na co długo czekałem. Jakiś czas temu sprzedaliśmy Tico, bo z

trudnością się w nim mieściliśmy. Teraz szukaliśmy samochodu większego w dobrym

stanie, ale niezbyt drogiego. Nie było to jednak takie proste. Była sobota. Od rana

oglądałem z tatą w gazecie ogłoszenia kupna – sprzedaży. Tato wziął długopis i podkreślał

to, co było dla nas interesujące. Potem dzwonił, ale niestety wszystkie samochody były za

drogie, albo miały za dużo rdzy. Na szczęście tato zobaczy jeszcze jedno ogłoszenie i

zaraz zadzwonił pod podany numer. Tato umówił się z właścicielem samochód, że pojedzie

go obejrzeć do Łochowa. Na prośbę rodziców przyjechał dziadek, aby zawieźć nas do tej

miejscowości. W czasie podróży trochę się denerwowałem, miałem jednak nadzieję, że

wreszcie wrócę swoim samochodem. Dotarliśmy na miejsce. Właściciel zaprosił nas do

garażu. Stała tam srebrna Skoda Felicja combi. Dziadek z tata dokładnie obejrzeli auto

z każdej strony. Fajnie było, gdy robiliśmy jazdę próbną. Ten samochód bardzo nam się

spodobał. Po negocjacjach tato podpisał umowę kupna – sprzedaży. Udało się! Do domu

wracałem swoją Skodą Felicją combi! Zwyczajny dzień okazał się szczególnym dniem:

nasze poszukiwania skończyły się sukcesem.

Przemek Redesiuk, klasa II a
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Poszła mama do „Biedronki”,
aby kupić coś dla Bronki,
bo jej córka robi miny –
chce wyprawić urodziny.
Bierze wózek ze stoiska
i przez ludzi się przeciska.
Sklep ten chyba mierzy z hektar,
więc po drodze wzięła nektar.
Przechodziła koło lady,
wzięła kilo czekolady.
Wynikało wszak z rozmowy,
że chce tort czekoladowy.
Wzięła także pięć serwetek
oraz kilka galaretek,
żeby jej nie truła głowy,
wzięła smak pomarańczowy.
Dorzuciła litr rosołu,
by poprawić wygląd stołu.
Przy owocach przechodziła
do koszyka więc wrzuciła:
jabłka, gruszki, mandarynki,
kiwi, mango i brzoskwinki.
A że w sklepie są różności
to dobrała też słodkości:
kolorowe cukiereczki
i lizaczki, i babeczki.
Więc do kasy się zbliżyła,
bo już wszystko zakupiła.
Gdy na kasie pięćset złotych,
wyszły na nią siódme poty.
Morał z tego wnet wypadnie –
„NIE KUPUJCIE, CO POPADNIE”

Anna Mularzuk klasa IVb
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TONGUE TWISTERS

Weather

Whether the weather be fine,

Or whether the weather be not,

Whether the weather be cold,

Or whether the weather be hot,

We'll weather the weather

Whatever the weather,

Whether we like it or not!

*

Three gray geese in the green grass grazing.

Gray were the geese and green was the grass.

*

Give papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup.

*

The blue bluebird blinks.

*

She sells sea shells by the sea shore.

The shells she sells are surely seashells.

So if she sells shells on the seashore,

I'm sure she sells seashore shells

*

A Tudor who tooted a flute

tried to tutor two tooters to toot.

Said the two to their tutor,

“Is it harder to toot

or to tutor two tooters to toot?”

Pani Agnieszka Kordys
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TIR uderzył w kanarka. Kierowca zatrzymał się i zabrał ptaszka do domu. Kanarek

budzi się następnego dnia i myśli:

- Woda….jedzenie… kraty… Jestem w więzieniu! Zderzenie było silne, ale nie

podejrzewałem, że go zabiję…

***

Nauczyciel pyta Jasia:

- „Ja się kapię, ty się kąpiesz, on się kąpie”. Jaki to czas?

- Sobota wieczór, proszę pana.

***

Słyszałam, że pani małżonek złamał sobie nogę. Jak to się stało? – pyta sąsiadka.

- Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy, więc mąż poszedł do piwnicy po ziemniaki.

Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki, poślizgnął się i spadł ze schodów.

- To straszne! I co Pani zrobiła w tej sytuacji?!

- No, zamiast ziemniaków na obiad był makaron.

***

Wiecie jak ma na imię żona Świętego Mikołaja?

- Marry Christmas!!!

***

U dentysty

- „Kocha, nie kocha, kocha, nie kocha, kocha, nie kocha...”

- Panie doktorze, proszę już zostawić moje zęby w spokoju!

***

W poniedziałek rano do szefa dzwoni długoletni pracownik pan Stanisław.

- Szefie, dzwonię, bo jestem chory i nie przyjdę dzisiaj do roboty.

- Panie Stanisławie, czy to coś poważnego, jakaś grypa?

- Nie, nic szczególnego, taki tam kłopot z oczami ...

- Niech Pan nie żartuje, oczy to poważna sprawa... To zapalenie spojówek?

- Nie, nie..., ja nie widzę ...

- Niech Pan nie żartuje, to bardzo poważna sprawa!

- Nie, ja po prostu nie widzę się dziś w robocie!

Karolina Głowniak, Kuba Kruk
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Nowy sprzęt komputerowy

Dzięki firmie Mostostal-Polimex SA nasza szkoła otrzymała trzy

komputery, które aktualnie znajdują się na wyposażeniu czytelni

szkolnej do użytku chętnych uczniów.

Pasowanie na czytelnika

W ostatnim tygodniu stycznia odbędzie się pasowanie na czytelnika

uczniów klas pierwszych.

Podziel się z innymi…

W dalszym ciągu uczniowie przynoszą swoje domowe czasopisma do

biblioteki szkolnej, aby inne dzieci mogły je przeczytać. To bardzo

miła inicjatywa i mamy nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej.

ŁAM JĘZYK RAZEM Z NAMI!!!

Spróbuj bardzo szybko, ale zrozumiale powiedzieć poniższe
zdania...:)

1. Przetrzep trzepaczką te trzy trzcinowe fotele.

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

3. We szwy płaszcza się zaszywszy w szyku marsza trzy wszy wyszły.

4. Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,

wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze drepcząc w kółko pośród

gąszczy.
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Simsy 1 i 2

„Simsy” to gra strategiczna. Wiele jest tu zalet, np. budowanie

domu, kupowanie psa lub małego kotka.

Na rynku komputerowym są też „Simsy 2”. W tę grę może grać

każdy, bez względu na wiek. Można zmienić sąsiada w żabę lub też,

zamiast budować swój dom, można „zwinąć” drogi dom, który

zamieszkują inne Simsy.

„Simsy 1”, to stara gra, ale równie ciekawa, zawiera wiele

interesujących rzeczy.

Simsy: „Sims 1 randka” unowocześniona w dodatki, „Sims 1

abrakadabra” z dodatkami, „Sims 2 najnowsze zwierzaki” i inne.

W tej grze znajdziecie nie tylko ciekawe rzeczy, ale także

będziecie mogli się zmienić, umrzeć i urodzić się.

Życzę dobrej zabawy 

Edyta Perez, klasa IV b
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Wigilie klasowe

Wiele klas z naszej szkoły zorganizowało klasowe Wigilie. Taką uroczystość miała

też klasa V c. Odbyła się ona dnia 18 grudnia 2006 roku.

Na początku uczniowie przedstawili dla obecnych rodziców wcześniej

przygotowane przedstawienie, na którym zaprezentowali obyczaje związane z Wigilią. Po

przedstawieniu wszyscy dzielili się opłatkiem. Uczniowie mieli dla rodziców niespodzianki.

Były nimi gwiazdki z myślami poetów i fragmentami z Biblii. Po rozdaniu gwiazdek ,

zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Gdy posililiśmy się posiłkiem, usiedliśmy przy choince

i śpiewaliśmy kolędy.

Tak zakończyła się nasza wigilia klasowa. Wszyscy uczestnicy uroczystości, byli

zadowoleni z jej przebiegu.

Patrycja Niedziółka, Ola Nowak, klasa V c

Jasełka

Dnia 22 grudnia 2006 roku odbyły się w naszej szkole jasełka w języku

niemieckim, pt. „Willkommen in Betlehem”. Przygotowała je pani Joanna Całka, a wystawili

uczniowie z Koła teatralnego dla pozostałych dzieci naszej szkoły.

Dźwięk kolęd śpiewanych w języku niemieckim wprowadził wszystkich w nastrój

Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie – poza znajomością tego języka – wykazali się także

zdolnościami artystycznymi, gdy przedstawiali scenę narodzenia Pana Jesusa. Była to

znakomita okazja do tego, aby wszyscy zgromadzeni przypomnieli sobie, jakie trudy

musiała pokonać Święta Rodzina ponad 2000 lat temu.

Wystawione jasełka wpisały się w piękną tradycję, jaka istnieje nie tylko w Polsce,

ale także w innych krajach (np. w Niemczech).

Pani Joanna Całka,Pani Aneta Kalinowska

Koncert muzyczny

Dnia 3 stycznia 2007 roku w naszej szkole odbył się koncert, pt. „Historia

muzyki Polski , Europy i świata” w wykonaniu pana Miadziółko i jego zespołu. Na koncercie

mieliśmy okazję nauczyć się historii muzyki i nie tylko...

Zebraliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej i gdy na scenę weszli artyści

powitaliśmy ich gromkimi brawami. Koncert zaczął pan prowadzący opowiadając o dawnej
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muzyce. Po przemowie pana Miadziółko zespół zagrał kilka utworów muzyki klasycznej,

między innymi Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Później zagrali

rytmy brazylijskiej samby. Pan prowadzący zaprezentował bębenek i jego budowę i

zaprosił muzyka, który zaśpiewał piosenkę, a następnie zagrał na harmonijce ustnej.

Na końcu zespół zadedykował relaksacyjna muzykę dla wszystkich nauczycieli, a

następnie dwie dedykacje od zespołu dla klas 0-3 piosenka pt. „Ogórek”, a dla klas 4-6

piosenka z repertuaru Szymona Wydry & Carpe Diem. Śpiewali je wszyscy!

Występ wszystkim się podobał, o czym świadczyły bardzo głośne oklaski.

Patrycja Niedziółka, Ola Nowak, klasa Vc,

Ogłoszenie!
W następnych numerach gazetki „Czwórka z plusem” 

w dziale: „Prośby do Redakcji” każdy z uczniów będzie

mógł pisać swoje prośby, sugestie odnośnie treści

artykułów bądź ciekawych pomysłów, aby gazetka 

była jeszcze bardziej ciekawa i każdy mógł ja czytać z 

przyjemnością. Redakcja będzie się starała na nie 

odpowiedzieć na łamach gazetki. Przynoście je do

biblioteki szkolnej.

Gotowi?! 1, 2, 3… START! Ten dział uważam za

otwarty!

Edyta Perez, klasa IV b
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Pędzą sanie w płatków taniec,

w biały, lekki kurz!

Gwiazdki śniegu w pełnym biegu

sypią się spod płóz!

Pędzą sanie,

pęd aż łamie,

lejce przejął wiatr!

Dzwonki dzwonią,

gniadym koniom,

poświstuje bat!

Pędzą sanie nieustannie,

spada z igieł szron.

Co to będzie? – Jeszcze prędzej

galopuje koń!

Pędzą sanie w śnieżną zamieć,

drzew migają pnie!

Las się kłania, bo na saniach

sama zima mknie.

Włodzimierz Scisłowski

GIL

Na gałęzi siedzi gil,

Co przeleciał ze sto mil.

Jest on smutny i zmęczony.

Powiedział językiem z północnej

strony:

„Diu, diu, diu, diu, diu, diu

Ziarenek, ziarenek szukam tu”.

Wtem sikorka się zjawiła

I gilowi oznajmiła:

„Czy nie jesteś głodny, ptaku?

Tam w karmniku pełno maku”.

„No to lecę, no to pędzę.

Szybko, szybko prędzej, prędzej”

Gil już brzuszek pełny ma.

No i koniec - cicho sza.

Anna Mularzuk kl. IVb
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Nowy Rok

A ty, Nowy Roku,

Nie pożałuj nóg,

Przestępuj co żywo

Nasz niziutki próg!

Podzielimy z tobą

I pracę, i znój.

Szybko czas nam zleci,

Nowy roku mój!

E. Szelburg-Zarembina

Stary Rok:

Ciężko mi, oj ciężko. Dźwigam cały wór kłopotów, którymi obsypali mnie dorośli i dzieci.

Nowy Rok:

A po co ci wór kłopotów? Oddaj je.

Stary Rok:

Ale komu? Czy ty chcesz przejąć moje kłopoty?

Nowy Rok:

O, co to – to nie! Na pewno będę miał swoje kłopoty. Ale! Ale! Powiedz mi Stary Roku, czy

miałeś same kłopoty?

Stary Rok:

O nie, było również wiele radości, ale każdy zatrzymywał swoje radości dla siebie, a

kłopoty chętnie oddawał.

Nowy Rok:

Ale przecież radościami też należy dzielić się z innymi.

Stary Rok:

Masz rację, tylko widzisz – nie zawsze o tym pamiętamy.

Nowy Rok:

Mam nadzieję, że w czasie mojego panowania będą same radosne i słoneczne dni.

Stary Rok:

Życzę ci tego z całego serca.

Nowy Rok:

Żegnaj Stary Roku i nie smuć się, a kłopoty ukryj bardzo głęboko, aby nie wydostały się

nigdy.

Stary Rok:

Już idę to zrobić. Zakopię wór pod potężną skałą. Chcę, aby dzieci wspominały mnie

bardzo dobrze. Wszystkim dzieciom i dorosłym życzę dużo zdrowia, radości i uśmiechów.

Nowy Rok (do siebie): Bardzo sympatyczny był ten Stary Rok i taki życzliwy.
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KLASA I a

1. Julia Biardzka
2. Piotr Cześnik
3. Tomasz Frankowski
4. Patrycja Gajowniczek
5. Julia Książek
6. Patrycja Lubelska
7. Jan Mateńko
8. Julianna Niemierka
9. Jarosław Radzikowski
10. Małgorzata Romaniak
11. Adam Sec
12. Adrianna Wąsowska
13. Piotr Wysokiński

KLASA I b

1. Justyna Kordek
2. Natalia Domańska
3. Bartłomiej Człapski
4. Joanna Jaszczuk
5. Eliza Zalewska

KLASA II a

1. Aleksandra Bulik
2. Karolina Chomka
3. Piotr Czajkowski
4. Piotr Golatowski
5. Natalia Jagiełło
6. Krystian Kosyl
7. Adam Krechowski
8. Dominik Mędza
9. Joanna Ostrowska
10. Przemysław

Redesiuk
11. Nikola

Tomasiewicz
12. Agata Wasążnik
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KLASA II b

1. Monika Chmielewska
2. Aleksandra Ignaciuk
3. Mateusz Kosyl
4. Bartosz Krasuski
5. Marcin Mularzuk
6. Justyna Stankowska

KLASA III a

1. Kamil Borkowski
2. Kamil Kiryło
3. Żaneta Kosieradzka
4. Przemysław Kosyl
5. Natalia Kubiak
6. Justyna Maciak
7. Karolina Marciniak
8. Mateusz Myrcha
9. Albert Stec

KLASA III b

1. Anna Chojecka
2. Michał Dziewulski
3. Karolina Gardzińska
4. Filip Jaroszek
5. Jeziernicka Aleksandra
6. Jeziernicka Magdalena
7. Wojciech Krzemiński
8. Lewkowsa Patrycja
9. Kinga Marczak
10. Marek Polak
11. Dominika Ratajczyk
12. Adam Redesiuk
13. Daria Sulej
14. Jędrzej Wyczółkowski



CZWÓRKA Z PLUSEM

KLASA IV a

1. Olga Grochowska
2. Hubert Iwanek
3. Anna Skolimowska
4. Natalia Świderska
5. Aleksandra Żuk

KLASA IV b

1. Adam Kaniewski
2. Łukasz Urban
3. Anna Mularzuk
4. Patryk Patoleta
5. Piotr Sarnowski
6. Aleksandra Urban
7. Paweł Mikszyński
8. Katarzyna Oknińska
9. Klaudia Perkowska

KLASA IV c

1. Dominika Dzido
2. Maciej Tokarski
3. Mateusz Obrocki
4. Weronika Osypińska
5. Paulina Makosz

KLASA V a

1. Paulina Przywuska
2. Bartłomiej Gzowski
3. Paulina Jurzyk
4. Natalia Witowska
5. Monika Wolińska

KLASA V b

1. Katarzyna Wojnowska
2. Patrycja Sadokierska
3. Joanna Nawrocka
4. Artur Kozieł
5. Ola Welik
6. Damian Zawadzki
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KLASA V c

1. Patrycja Niedziółka
2. Natalia Jurzyk
3. Aleksandra Nowak
4. Kamila Borkowska
5. Bartosz Linosz
6. Anna Pątek

KLASA V d

1. Bartosz Solka
2. Magdalena Siwicka
3. Karol Romaniuk
4. Marta Sadowska
5. Bartłomiej Prejs

KLASA VI a
1. Karolina Główniak
2. Mateusz Janusiewicz
3. Cezary Michalski
4. Bartosz Woźbiński
5. Milena Zoruk
6. Maksymilian Olszewski
7. Mateusz Filipowicz
8. Jakub Kruk
9. Piotr Kłos

KLASA VI b
1. Błaszczak Paweł
2. Damian Kożuchowski
3. Alicja Kowalczyk
4. Paulina Sobiech
5. Rafał Krasuski

KLASA VI c
1. Sylwia Marciniak
2. Piotr Swinarski
3. Maja Stempień
4. Paweł Wysokiński
5. Paulina Duczek
6. Emilia Paczóska
7. Aleksandra Tchórzewska
8. Michał Kadej
9. Hubert Marciniak
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Oto lista uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą

1. Katarzyna Wojnowska klasa Vb
2. Adam Kaniewski klasa IVb
3. Łukasz Urban klasa IVb
4. Patrycja Sadokierska klasa Vb
5. Karolina Główniak klasa VIa
6. Mateusz Janusiewicz klasa VIa
7. Cezary Michalski klasa VIa
8. Anna Mularzuk klasa IVb
9. Patryk Patoleta klasa IVb
10. Piotr Sarnowski klasa IVb
11. Aleksandra Urban klasa IVb
12. Sylwia Marciniak klasa VIc
13. Piotr Swinarski klasa VIc
14. Dominika Dzido klasa IVc
15. Ola Welik klasa Vb
16. Bartosz Solka klasa Vd
17. Paweł Mikszyński klasa IVb
18. Katarzyna Oknińska klasa IVb
19. Klaudia Perkowska klasa IVb
20. Magdalena Siwicka klasa Vd
21. Bartosz Woźbiński klasa VIa
22. Milena Zoruk klasa VIa
23. Joanna Nawrocka klasa Vb
24. Artur Kozieł klasa Vb
25. Olga Grochowska klasa IVa
26. Hubert Iwanek klasa IVa
27. Anna Skolimowska klasa IVa
28. Natalia Świderska klasa IVa
29. Aleksandra Żuk klasa IVa
30. Paweł Błaszczak klasa VIb
31. Paulina Przywuska klasa Va
32. Maja Stempień klasa VIc
33. Paweł Wysokiński klasa VIc

Opracowała: Pani Anna Szostak
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Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za

panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze

Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie

jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy

bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy

oddać mu pokłon”.

Mt 2, 1-3

Dnia 6 stycznia obchodzimy jedno z najstarszych świąt

w tradycji chrześcijańskiej - Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej
nazywaną Świętem Trzech Króli.

„Objawienie” znaczy ukazanie się. Przed narodzeniem Jezusa Bóg dał się
poznać narodowi wybranemu – Izraelitom. W Chrystusie objawia się wszystkim
ludom świata, które symbolizują Trzej Mędrcy: Kacper, Melchior i Baltazar. To
właśnie oni szli w nocy za Gwiazdą Betlejemską. Nieśli dary, bo „w gości” nie
przychodzi się z pustymi rękami. Jeden niósł mirrę, drugi kadzidło, trzeci złoto.
Wzięli ze swoich stron to, co najcenniejsze. Dary Mędrców mają znaczenie
symboliczne. Złoto oznacza, że uznali oni w Chrystusie Króla, mirra jest symbolem
wiary, że odnalezione Nowonarodzone Dziecię jest człowiekiem, a kadzidło, że
maleńki Jezus jest prawdziwym Bogiem.

Mędrcy szli z „duszą na ramieniu”, bo strasznie bali się Heroda. Kiedy tracili
wiarę, wtedy Anioł umacniał ich i dodawał otuchy. Dniem i nocą wędrowali przez
pustynię, a wiatr zacierał ich ślady. Dopiero w Betlejem ochłonęli, gdy ujrzeli w
żłobie syna Boga.

Jedni mówią, że byli to Mędrcy, drudzy upierają się, że byli to Królowie ze
Wschodu. Nie ma się co spierać. Ważne, że przyszli, zobaczyli na własne oczy
Dziecię i „rozsiali po drodze” Dobrą Wiadomość.

Ze świętem Trzech Króli związany jest zwyczaj znaczenia drzwi domów
święconą kredą. Na drzwiach piszemy (tak jak na szkolnej tablicy) inicjały Trzech
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. W ten sposób wyrażamy pragnienie, aby w
naszym domu gościło dobro i błogosławieństwo.

Ludzka droga życia często podobna jest do drogi Trzech Króli, kiedy
towarzyszą nam wątpliwości, niepokoje, zniechęcenie czy rozczarowania. Jednak
każde zetknięcie z Chrystusem (np. przyjmując komunię świętą), daje siłę i wiarę,
taką jaką mieli Mędrcy idąc za blaskiem gwiazdy, choć nie wiedzieli, co ujrzą i przed
kim przyjdzie im zgiąć kolana. Gwiazda, która ponad dwa tysiące lat temu zabłysła
nad Betlejem, nie zgasła. Ona dziś również prowadzi ludzi do Boga.

Pani Aneta Kalinowska

6
stycznia

Trzech
Króli
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Babcia

Babcia to są miłe ręce
Książka, herbata słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka,
Babcia to bajka, której nie znamy,
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia, to mama naszej mamy,
A ja jestem wnuczka.

Anna Kamieńska

Babcia , dziadek
To jest ktoś!
Dziadek bardzo miły gość.
Babcia nie najgorsza także,
To jest fajna para,
A jak że!
Babcia w kuchni siedzi ciągle,
dziadka wpuścić nie chce wcale,
Dziadek siedzi i zgaduje,
Co dziś babcia przygotuje.

Patrycja Niedziółka, klasa V c

Mój dziadzio

Mój dziadzio jest dobry.
Mój dziadzio wszystko naprawia:
Gdy się zepsuje światło albo maszyna
Do szycia albo dzwonek przy drzwiach.
Mój dziadzio umie zrobić latawca,
A nawet łuk i strzały.
- Patrz, dziadziu, zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły, a dziś jest cały
Wyszczerbiony.
Napraw księżyc, dziadziu!

Anna Kamieńska

Nikt inny tulić tak nie umie,
na wszystko znajdę rade.
Nikt tak kłopotów nie zrozumie,
jak babcia i jak dziadek.

Dlatego żyjcie nam Dzidkowie
- Sto lat i jeszcze więcej!
Bardzo potrzebni są wnukowi:
Dziadkowie i ich serce.

Michał Smolian

21
stycznia

Dzień Babci

22
stycznia

Dzień
Dziadka
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Sekrety imion
Każdy z nas ma imię, ale niejednokrotnie nie zastanawiamy się

nad jego znaczeniem. Oto kilka znaczeń imion „styczniowych

solenizantów”.

Grzegorz

Chłopiec o tym imieniu zachodzi w życiu wysoko, ma poczucie własnej

wartości. Niestety, czasami jego sukcesom towarzyszy trudne do

zniesienia zarozumialstwo. Na szczęście nie wszyscy tacy są.

Mariusz

Jest wykształcony, lubi służyć radą innym. Często i chętnie bierze na

siebie ogromne odpowiedzialności, służy sprawom publicznym. Jest

człowiekiem dobrodusznym. Jest człowiekiem pracowitym, zaradnym,

lubiącym spokój.

Agnieszka

Osoba o tym imieniu jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem

obowiązku. Obdarzona jest wielkimi ideałami. Cechuje ją odwaga,

niezależność myślowa i w działaniu.

Martyna

Osoba subtelna o nieprzeciętnej intuicji, szybkiej i trafnej decyzji,

dobry znawca ludzkiej natury. Powinna posiadać wszechstronne

wykształcenie. Lubi przyrodę i dobre filmy, jak również nowoczesne

ubiory. Nie znosi aby jej rozkazywano.

Danuta

Osoba tym imieniem nazwana jest skrupulatna, wnikliwa, pracowita, o

dużej kulturze osobistej. Lubi poznawać tajemnice życia, dlatego

wiele czyta i studiuje. Ma wiele energii i temperamentu.

Mateusz
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Polskie przysłowia znane są między innymi z tego, że podają prognozy

meteorologiczne. Zawierają wiele cennych wskazówek i porad przede

wszystkim dla rolników i hodowców. Można z nich czytać jak z otwartej księgi.

Przysłowia kalendarzowe są także bardzo ciekawym zjawiskiem dla

językoznawców, ponieważ najczęściej pochodzą z czasów średniowiecznych,

kiedy to dni oznaczano nie liczbami, ale według kalendarza kościelnego, czyli od

imion świętych.

W kolejnych numerach gazetki będzie można przeczytać o przysłowiach

kalendarzowych związanych z poszczególnymi miesiącami. W tym numerze

zamieszczam te najczęściej spotykane przysłowia związane ze styczniem.

 Styczeń to najgorszy z was, bo największy mrozów czas.

 Styczeń łagodny – letni czas płodny.

 Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.

 W styczniu burze i grzmoty – w lato mało roboty.

 Czasem styczeń zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.

 Po styczniu jasnym i białym mają być latem upały.

 Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.

 Styczeń zamglony – marzec zaśnieżony.

 Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy.

 Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę groźną.

 W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.

 Na Nowy Rok pogoda – w polu uroda.

 W dzień Trzech Króli – człek w kożuch się tuli.

 Na Trzech Króli noc się kuli.

 Gdy w Wincenta słonko świeci, żyta dość i wina wznieci.

 Gdy jasny dzień na Pawła Nawrócenie, całego roku dobre będzie mienie.

 Na świętego Franciszka przyleci pierwsza pliszka.

Pani Aneta Kalinowska
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Wegetarianizm – co to jest ?
Czy warto zostać wegetarianinem ?

Po co został stworzony ?

Wegetarianizm można rozpatrywać w dwóch podstawowych formach.
Pierwszą z nich jest sposób odżywiania. W tym znaczeniu wegetarianin to osoba, która

wyeliminowała ze swojej diety mięso, ryby (tzw. dieta jarska). Nie spożywa również potraw, do
sporządzenia których zostały użyte spreparowane produkty zwierzęce, np. żelatyna w galaretkach,
podpuszczka w niektórych żółtych serach.

Druga forma ma charakter etyczny i wiąże się ze sposobem życia i postrzegania zwierząt.
Wegetarianin przeciwstawia się uprawianej przez wielu ludzi logice, wedle której zwierzęta można
podzielić na te do kochania oraz te do jedzenia. Wegetarianin jest świadom cierpienia zwierząt, ich
prawa do wolnego życia, jest pełen miłości i współczucia, dlatego zaprzestaje swojego uczestnictwa w
morderczym procederze hodowlanego przemysłu mięsnego.

Najnowsze badania z zakresu zachowania zwierząt potwierdzają jednoznacznie: zwierzęta
podobnie jak ludzie są zdolne do odczuwania strachu, bólu i cierpienia. Więc po co w ogóle zabijamy
zwierzęta? Po to aby łatwiej nam było , bo większość osób nie myśli o innych ludziach a co dopiero o
zwierzętach, które mamy zwyczaj jeść.

Do niedawna istniało błędne przekonanie, że mięso jest najważniejszym i najwartościowszym
elementem naszej diety. A to największe kłamstwo, które słyszałam! W piramidzie zdrowia na
pierwsze pozycje wysuwają się pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, pozostałe
warzywa i owoce, zsuwając mięso na niezbyt zaszczytne ostatnie miejsce. Ludzie, którzy nie jedzą
mięsa żyją ok. 5 lat dłużej niż ludzie, którzy jedzą mięso. Jedzenie mięsa prowadzi do różnych chorób
a także nie ma dobrego wpływu nasze samopoczucie.

Obecnie na świecie hoduje się i zabija rocznie 40 mld zwierząt. Coraz to większe połacie
lasów przeznacza się na pastwiska dla bydła oraz pola uprawne, przeznaczone na paszę dla zwierząt.
Nad Puszczą Amazońską każdego dnia unoszą się olbrzymie chmury dymu, widziane nawet z
kosmosu. Wpływa to bezpośrednio na efekt globalnego ocieplenia. Na świecie wykorzystano już w
ten sposób około 75 procent połaci lasów.

Kolejnym problemem są setki milionów ton odchodów zwierząt hodowlanych, zawierających
metan - gaz cieplarniany o działaniu dużo potężniejszym od dwutlenku węgla. Z odchodów tych
powstaje także kwas przenikający do atmosfery, powodując kwaśne deszcze.
Są różne odmiany wegetarianizmu :
Laktoowowegetarianizm - najbardziej rozpowszechniona odmiana wegetarianizmu. Polega na
rezygancji z potraw mięsnych. Do jadłospisu dopuszczone są natomiast produkty pochodzenia
zwierzęcego: nabiał, jajka, miód.
Laktowegetarianizm - popularna odmiana wegetarianizmu, polegająca na wyłączeniu z jadłospisu
jajek. Laktowegetarianie dopuszczają jednak spożywanie mleka i jego przetworów.
Owowegetarianizm - dieta, która z produktów zwierzęcych dopuszcza jedynie spożywanie jajek.
Weganizm - polega na rezygnacji ze spożywania wszelkich pokarmów wytwarzanych przez
zwierzęta. Poza mięsem wyłączane są więc z jadłospisu mleko, sery, jaja, miód.
Witarianizm - dieta polegająca na spożywaniu wyłącznie świeżych warzyw i owoców. Odrzuca
jakiekolwiek potrawy gotowane. Witarianie rezygnują również z wszelkich napojów typu kawa,
herbata, soki, na rzecz świeżej, najlepiej źródlanej wody.
Fruktarianizm - oprócz mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, fruktarianie nie jedzą żadnych
owoców i warzyw, które musieliby zerwać. Ich pokarmem są owoce, które same spadną z drzewa.

Maja Przybyłowska
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Łamigłówki
LABIRYNT

Zaznacz trasę, jaką pokonała wiewiórka zjeżdżając na nartach z

górki.

REBUS
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