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Wstępniak    
      

Wielkimi krokami zbliżają się      

święta  Bożego  Narodzenia… 
jedne z najpiękniejszych i naj-

bardziej rodzinnych świąt w roku. 

Święta Bożego Narodzenia to czas 

zadumy i refleksji, to czas spotkań 

przy wigilijnym stole. Podczas 

tradycyjnej, polskiej wieczerzy wigilijnej wspominamy mijający rok, śpiewamy 

kolędy i spędzamy ten czas z rodziną. W czasie wigilijnego spotkania nie może 

oczywiście zabraknąć płynących z serca życzeń.  

Choć marzenia nie zawsze się spełniają, a życie stawia przed nami coraz 

to nowe wyzwania, chwile takie jak te, spędzone przy wigilijnym stole, 

wszystko wynagradzają. 

Niestety, tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotychczas. 

Większość z nas spędzi je w mniejszym gronie, ale nawet wtedy będziemy 

musieli pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ze względu na stres 

spowodowany sytuacją epidemiczną, warto szczególnie w tym okresie zadbać    

o stan psychiczny zarówno naszych bliskich, jak i nas samych. 

Bez względu na liczbę gości, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Ważna rzecz, 

to zachowanie dystansu i noszenie maseczek. 

 

Spokojnych, rodzinnych, radosnych i pełnych 

nadziei Świąt. 

W Nowym Roku zaś życzymy Wam zdrowia, 

szczęścia, pomyślności, potęgi miłości, siły 

młodości, samych spokojnych, pogodnych dni  

i mnóstwa cudownych chwil. Niech taneczny, 

lekki krok będzie z Wami cały rok.               

Niech prowadzi Was bez stresu  

od sukcesu do sukcesu! 

Wiktoria Żelechowska 8d 
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Kalendarze adwentowe, choinki, pierniki, prezenty  

i „Kevin sam w domu”? To oczywisty znak, że nadeszły już 

najhuczniej obchodzone święta w cały roku – Boże Narodzenie. To magiczny 

czas, kiedy przeciwstawimy się losowi i jesteśmy dobrzy dla każdego, bez 

wyjątku. Mam wrażenie, że ktoś niewidzialny stuka nas w nos i dzięki temu 

widzimy więcej w czas Świąt. A może to tylko zapach mandarynek? 

 Pisząc to zdałam sobie sprawę, że każdy z nas ma inne przemyślenia 

związane ze świętami Bożego Narodzenia. Mnie najbardziej kojarzą się z 

mandarynkami i Frankiem Sinatrą, a innym z sernikiem i niezniszczalnym „Last 

Christmas”. A jakie skojarzenia mają uczniowie z naszej szkoły? Wiele osób 

odpowiedziało mi na to pytanie: 

Zuzia Bielska: Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z rodziną, ponieważ 

zawsze przy stole zbiera się cała rodzina i spożywają posiłek. 

Oliwia Nowakowska: Ze świętami kojarzą mi się prezenty, Wigilia, oraz 

spędzanie czasu z rodziną. 

Maja Kamińska: Święta Bożego Narodzenia, kojarzą mi się z rodziną, ciepłym 

domowym obiadem, dzieleniem się opłatkiem, choinką i prezentami. 

Miłosz Lewicki, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Ze świętami 

Bożego Narodzenia kojarzy mi się rodzinne ciepło oraz dzieciństwo. Lecz chyba 

pierwsze skojarzenia to Święty Mikołaj i śnieg. Kiedy usłyszę o Świętach, myślę 

też o szopce bożonarodzeniowej. I oczywiście z filmem „Kevin sam w domu”! 

Wiktoria Krajewska: Dla mnie święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim 

czas spędzony w gronie najbliższych osób. Kojarzą mi się z rodzinnym ciepłem, 

herbatą z goździkami, pierniczkami i z wieloma innymi rzeczami. W magii świąt 

nie są jednak ważne prezenty, ale atmosfera.  

 Żeby nie było, że rozmawiam tylko z rówieśnikami, poprosiłam również   

o refleksje przedstawicieli innego pokolenia: 

p. Joanna Jędruszczak, nauczycielka religii: Święta Bożego Narodzenia 

kojarzą mi się z zapachem ciasta drożdżowego, potrawami wigilijnymi                

i wspólnym wyjściem na Pasterkę. 

p. dyrektor Jarosław Chyliński: Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się 

przede wszystkim z rodzinną atmosferą, pełną ciepła i chwil spędzonych razem. 

To wyjątkowy czas, który sprzyja rodzinnym spotkaniom. To Wigilia, tak ważna 

dla mojej rodziny, dzielenie się opłatkiem, choinka, która ubierana jest zawsze w 

Wigilię (lub dzień wcześniej) i oczywiście potrawy tak charakterystyczne dla 

tego święta. Nie ma świąt bez… jedzenia. Uwielbiam wigilijne potrawy: karpia, 

zapachy unoszące się w kuchni i wszystkie smakowitości ustawione na stole. 

Kocham zapach pomarańczy, goździków, cynamonu, kompotu z suszu i całą 

atmosferę tych magicznych świąt. Oczywiście nie może zabraknąć tego, co 

chyba w tradycji najważniejsze – wspólnego śpiewania kolęd. Tę magię świąt 

tworzy nie tylko ten klimat kolorowych ozdób i świateł, ale przede wszystkim 

rodzinna atmosfera, tak ważna w życiu każdego człowieka.  
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p. Grażyna Mioduszewska, pedagog: Święta Bożego Narodzenia i okres 

związany z oczekiwaniem na te święta to dla mnie najpiękniejszy czas w roku 

kalendarzowym. Myślę, że zawdzięczam to moim rodzicom, którzy starali się 

stworzyć w naszym domu w tym pięknym czasie niepowtarzalną atmosferę.        

W dzieciństwie chętnie pomagałam rodzicom w przygotowaniach do świąt. 

Wielkie sprzątanie było obowiązkowe. Mama przygotowywała wspaniałe 

potrawy i wypieki - to zapachy mojego bezpiecznego dzieciństwa. Choinkę 

ubieraliśmy w domu we Wigilię. Cudowna była wieczerza wigilijna. Przychodził 

do nas również Mikołaj. Po wieczerzy śpiewaliśmy kolędy. Około północy 

wybieraliśmy się na pasterkę do kościoła oddalonego od domu około                   

4 kilometry. Wędrowaliśmy mocno ośnieżoną drogą, przy wysokim mrozie           

w świetnych humorach. Doceniam moich rodziców za tą szczególną atmosferę. 

p. Łukasz Zacieski, nauczyciel muzyki: Same dobre rzeczy: spotkania 

rodzinne, wspólne śpiewanie kolęd i zapach mandarynek.  

 Na podstawie odpowiedzi od nauczycieli oraz uczniów możemy 

stwierdzić, że każdy z nas inaczej charakteryzuje Święta, ale wszyscy 

kojarzymy je z rodziną. Niestety w czasie pandemii nie będą możliwe bardzo 

duże spotkania rodzinne, ale pamiętajmy wypowiedź Wiktorii: W magii Świąt 

nie są jednak ważne prezenty, ale atmosfera. Postarajmy się zadbać o atmosferę 

i spędźmy te wyjątkowe Święta w małym gronie, ale wielkiej atmosferze.               

  W imieniu całej redakcji życzę Wszystkim bezpiecznych Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Zuzana 

Obserwuję świat 
Tak, każdy z nas obserwuje świat. Co z tego wynika? Szukamy odpowiedzi na 

różne pytania związane z pandemią, nauką, pracą, podróżami, problemami 

mieszkaniowymi. Zauważamy, że rzeczywistość mocno się zmienia. W Polsce, 

odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, zachodzą bardzo poważne zmiany w 

zakresie wszelkich dziedzin życia. Czy znacie wartości UE, które są wspólne dla 

społeczeństw państw członkowskich? Są to: godność człowieka, wolność, 

demokracja, równość, praworządność, prawa człowieka. 

 

Ciekawostki o niektórych państwach Unii Europejskiej 

Włochy: znane ze swojej kuchni: pizza, spaghetti. 

Francja: kraj serów i wina; miasto Paryż  to światowa stolica mody. 

Belgia: w stolicy państwa  - Brukseli znajduje się siedziba Komisji 

Europejskiej. 

Holandia: kojarzy się z wiatrakami, tulipanami, serami i rowerami.  
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Niemcy: zajmują czołowe miejsce w produkcji przemysłowej.  

Hiszpania: słynie z piaszczystych plaż, korridy i tańca flamenco.  

Austria:  można tam jeździć na nartach nawet latem; ojczyzna 

Mozarta i Straussa. 

Finlandia: ,,Kraina Tysiąca Jezior”, ojczyzna świętego Mikołaja. 

Polska: nasz kraj w UE słynie z bursztynu. 

Litwa: kraj wielu urokliwych jezior, z którego pochodził król 

Władysław Jagiełło. 

Czechy: Państwo znane na świecie z pięknej stolicy, piwa, hokeja        

i bogatej kultury. 

Węgry: stolica tego kraju powstała z połączenia dwóch miast, 

leżących nad Dunajem. 

Cypr: państwo, wyspa Afrodyty. 

Zachęcamy Was do samodzielnego wyszukania, choćby w internecie, informacji 

o pozostałych krajach Unii Europejskiej.                                    Redakcja 

Ciekawostki o świętach Bożego Narodzenia: 
1. Piosenka „Jingle Bell” została napisana na Święto Dziękczynienia w 1857 

roku i miała nosić tytuł „One Horse Open Sleigh”. 

2. Ostatni raz w Polsce „białe święta” mieliśmy w 2012 roku. 

3. Tradycja ubierania choinki przyszła do nas z Niemiec. 

4. Roczne zarobki piosenek świątecznych: 

- Mariah Carey, „All I Want For Christmas Is You” – 376.000 funtów 

- Bing Crosby, „White Christmas” – 328.000 funtów 

- Wham!, „Last Christmas” – 300.000 futów 

5. W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach do wigilijnych tradycji zalicza 

się również czytanie „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. 

Zuzana 

Bądźmy zdrowi i bezpieczni 
Chcemy być zdrowi i bezpieczni. Zmęczyło nas już noszenie maseczek      

i ograniczenia, choćby w przemieszczaniu się. W ostatnim czasie pojawiła się 

nadzieja na „powrót do normalności”. Dużo słyszymy o szczepionkach  

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ale wiele osób czuje niepokój, są 

zwolennicy i przeciwnicy szczepień. Czym w ogóle jest szczepionka? Na stronie  

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-jest-szczepionka/  

czytamy: 

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-jest-szczepionka/
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„Szczepionka to preparat biologiczny który w założeniu imituje naturalną 

infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej którą uzyskuje 

organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem 

(bakterią lub wirusem). 

Pamiętaj, że: 

• Szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną podobną do 

naturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu lub 

chorobie, 

• Głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem 

choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć, 

• Szczepionki żywe wywołują silną odporność już po pojedynczej dawce, 

natomiast szczepionki inaktywowane (zabite) wymagają podania kilku 

dawek.” 

Jeżeli temat Was zaciekawił, poczytajcie więcej o szczepionkach podawanych 

dzieciom i dorosłym.  

                                                                                                        Redakcja 
 

Złote myśli o  marzeniach i pragnieniach 
Uważaj z wyborem marzeń. Marzenia się czasem spełniają. 

Stanisław Jerzy Lec 

Gdy myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem 
masz rację. 
Henry Ford 

Owoce, o których się marzy, nigdy nie są robaczywe. 
Aleksander Kumor 

Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się 
spełnią to prawdziwe życie. 

Victor Hugo 

Kiedy ma się już to, czego się pragnęło, to okazuje się, że nie jest to 
wcale to, czego się pragnęło. 

Gertruda Stein 

Każdy ma prawo marzyć inaczej. 
Paulo Coelho, „Alchemik” 

 

http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/uwazaj-z-wyborem-marzen-marzenia-sie-czasem-spelniaja
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/gdy-myslisz-ze-cos-mozesz-lub-czegos-nie-mozesz-za-kazdym-razem-masz-racje
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/gdy-myslisz-ze-cos-mozesz-lub-czegos-nie-mozesz-za-kazdym-razem-masz-racje
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/owoce-o-ktorych-sie-marzy-nigdy-nie-sa-robaczywe
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/marzenia-to-niczym-nie-zmacona-rozkosz-a-oczekiwanie-az-sie-spelnia-to-prawdziwe-zycie
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/marzenia-to-niczym-nie-zmacona-rozkosz-a-oczekiwanie-az-sie-spelnia-to-prawdziwe-zycie
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/kiedy-ma-sie-juz-to-czego-sie-pragnelo-to-okazuje-sie-ze-nie-jest-to-wcale-to-czego-sie-pragnelo
http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/kiedy-ma-sie-juz-to-czego-sie-pragnelo-to-okazuje-sie-ze-nie-jest-to-wcale-to-czego-sie-pragnelo
http://www.aforyzmy.com.pl/czlowiek/kazdy-ma-prawo-marzyc-inaczej
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Złote myśli, czyli refleksje, przemyślenia, sentencje, jakieś wskazówki, 

czasami coś, co wskazuje nam jakąś drogę, tor myślenia, pomaga obrać cel. 

Przeważnie są to krótkie, jednozdaniowe wypowiedzi, wyrażająca ogólną 

prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy. Słowo 

"złota" sugeruje, że ważna, cenna, przydatna. 
         Gdzie się z nimi spotykamy? Jeśli chodzi o lekcje języka polskiego,               

to na pewno omawiając ważne utwory literackie zwracamy na nie uwagę, 

przynajmniej nauczyciele to robią. Wskazują to, co trzeba zapamiętać, co 

mogłoby się nam przydać. Moim zdaniem, złote myśli to też cytaty, 

przywoływanie fragmentów książek, piosenek. Nie zawsze jest to coś, co łatwo 

wpada w ucho, czasami trudno je zapamiętać, ale jeśli przyporządkujemy           

je     do konkretnego tematu, mogą się przydać. 

         Twórcami wielu złotych myśli mogą być również uczniowie, tylko tu 

zapala mi się tzw. "czerwona lampka" :-), czy one faktycznie są złote, 

wartościowe, przydatne. Pewnie w jakimś stopniu tak. Uczymy się przecież 

jeden od drugiego. Coś nam zawsze przyda się do funkcjonowania                     

w dzisiejszym świecie. 

        Zauważyłam jeszcze jedno, sentencje przydają się na portalach 

społecznościowych. Chcemy wyrazić swoje uczucia, myśli, nie zawsze wprost, 

chcemy zabłysnąć, zaimponować komuś, coś zasygnalizować i co robimy? 

Wujek Google - wrzucamy słówko i otrzymujemy odpowiedź. Potem 

wybieramy tę, która najbardziej nam pasuje i co? I już nas podziwiają, chwalą, 

lubią, lajkują. Czasami wymyślimy coś mądrego od siebie i wtedy być może 

ktoś skorzysta z naszych przemyśleń. A mamy ich dużo, Młodzież tworzy wiele 

haseł, sloganów, wyrażając tym samym siebie i swoje stany emocjonalne. Może 

niektóre z nich zostaną dla młodszych, nowego pokolenia, kto wie :-). 

          Mądre słowa motywują do działania, dają moc! Można w nich odnaleźć 

siłę do walki o siebie i nową jakość swojego życia. Jeśli jeszcze tego nie 

próbowaliście, to najwyższy czas zacząć. 

       Julia Antoszkiewicz 8d 

Kącik pupila   
Zdarzają się nietrafione prezenty: za mały sweter, niewymarzony model 

telefonu, książka, jaka już stoi na półce – prezent imieninowy. A co jeśli ktoś 
wpadnie na pomysł, by dać na Gwiazdkę zwierzaka? „Żywy prezent” wręczony     
z okazji świąt Bożego Narodzenia? Nie ma w tym nic złego, ale pod jednym 
jednak warunkiem… 

Obdarowany na pewno będzie zadowolony i jest na tyle odpowiedzialny, 
aby uszczęśliwić go czymś, co żyje, czuje, widzi, słyszy. Czy tego rodzaju prezent 
nie okaże się żywym problemem, który jako taki ma swoje np. fizjologiczne 
potrzeby, wymaga karmienia, opieki, leczenia, zainteresowania i miłości. 
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Pamiętajmy o tym, że tego rodzaju upominek wręczamy komuś na wiele, wiele 
lat, na dobre i złe. Jeśli mamy wątpliwości, to na wszelki wypadek najlepszym 
rozwiązaniem będzie zakup uroczej maskotki. 

Wszystkim zwierzakom życzymy, aby ich opiekunowie byli ludźmi 
odpowiedzialnymi i życzliwymi, bo jeśli tak nie jest, to noc wigilijna może nie 
należeć do przyjemnych.    Redakcja 

Szkolny serwis informacyjny 
Wraz z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zmianie terminu ferii zimowych, 

zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/2021 również musiało zostać 

przeniesione. Zgodnie ze Statutem Szkoły miało się ono odbyć 15 stycznia 2021 

roku, ale przyspieszono je na 22 grudnia 2020 roku.  

 
Rozpoczęliśmy odliczanie do Bożego Narodzenia. Aby umilić nam ten czas nasi 

katecheci co tydzień przygotowują zadania dla chętnych osób, które pojawiają 

się na szkolnym Facebooku. Dla najbardziej aktywnych uczniów przygotowane 

są niespodzianki i pochwały w dzienniku. Zdjęcia prac można wysyłać na 

adresy mailowe: j.jedruszczak@sp2plonsk.pl oraz m.dymkowska@sp2plonsk.pl  

*** 

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. 

Nauczyciele z  Zespołu ds. Kształcenia Uczniów o Specjalnych Potrzebach 

Edukacyjnych, aby wesprzeć osoby z niepełnosprawnością, postanowili ubrać 

się na żółto.  

mailto:j.jedruszczak@sp2plonsk.pl
mailto:m.dymkowska@sp2plonsk.pl
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*** 

5 grudnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Wolontariuszem może być każdy, o ile ma dobre serce i chce pomagać innym. 

Wszystkim wolontariuszom życzę, aby ciągle pomagali i żyli szczęściem, które 

dajecie innym. 

*** 

Zakończyła się druga edycja akcji „Książkowa lista przebojów”. W rankingu 

wzięło udział 50 uczniów, a wytypowano aż 29 tytułów. Najwięcej głosów 

otrzymała książka „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała 

Kosika. Z kart zgłoszeniowych wylosowano głos na nagrodę niespodziankę. 

Otrzymała ją Iga Skrzypczyńska z klasy 7e. „Kolejną edycję naszego rankingu 

planujemy przeprowadzić w przyszłym roku szkolnym i już teraz zachęcamy 

Was do wzięcia udziału.” – mówią nauczyciele biblioteki szkolnej. 

Zuzana 

Gratulujemy 
Gratulujemy uczniowi naszej szkoły, Julianowi Nicie z klasy 8d, 

otrzymania stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach 

projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych”. Pragniemy również poinformować, że absolwentki naszej szkoły 

Maria Chylińska i Zuzanna Rapusta, również otrzymały takie stypendium. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Jako cała redakcja chcielibyśmy również pogratulować wszystkim uczniom 

naszej szkoły skończenia pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021. 

Wiemy jak trudno było w ostatnich 3 tygodniach, dlatego teraz należy się Wam 

dłuższa chwila odpoczynku ☺.  

Redakcja 
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Moda     Trendy choinkowe na sezon 2020/2021  

 
Warto wyeksponować naturalne piękno żywego drzewka.  
Białe światełka. 
Ozdoby z papieru i tektury, drewna, szkła, koronki czy suszonych owoców. 
Dekoracje utrzymane w naturalnych, spokojnych kolorach, takich jak biel, brąz i beż. 
Mogą zawisnąć dekoracje w odcieniach szmaragdu, butelkowej zieleni, bursztynu, bordo  
lub głębokiego granatu. 
Bombki aksamitne, półprzeźroczyste, wypełnione złotym konfetti i pokryte brokatem.  
Ręcznie wykonane dekoracji, a obok nich świeżo kupione ozdoby. 
Bombki srebrne, złote pięknie odbijające światło. 
Wielki powrót różu.     Red. za https://www.homebook.pl/artykuly/6022/modna-choinka-w-2020-roku-jak-

ubrac-choinke-na-sezon-2020-2021 

 

Rozrywki umysłowe  

Patrycja Więcław 8e 

https://www.homebook.pl/artykuly/6022/modna-choinka-w-2020-roku-jak-ubrac-choinke-na-sezon-2020-2021
https://www.homebook.pl/artykuly/6022/modna-choinka-w-2020-roku-jak-ubrac-choinke-na-sezon-2020-2021
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Klasyki 
 Klasyka to książki, które każdy chciałby znać, ale nikt nie chce czytać – Mark Twain. 

Spełnijmy jego marzenie i zacznijmy czytać literaturę klasyczną. A dlaczego? 

 Jak już powiedział nam Mark są to książki, które każdy chciałby znać. My - jako dzieci 

i nastolatkowie nie zrozumiemy takich książek jak Dziwne losy Jane Eyre Charlotte Bronte, 

Duma i uprzedzenie Jane Austen czy Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Możemy 

jednak zabrać się za klasyki literatury dziecięcej. Są one tak samo ważne, chociaż niektórym 

mogłoby się wydawać, że nie, ponieważ to książki dla młodszych, ale pamiętajmy, że bez 

tabliczki mnożenia nie pójdziemy dalej. A co jest naszą tabliczką mnożenie? 

 1. Przygody Alicji w Krainie Czarów oraz O tym, co Alicja odkryła Po Drugiej Stronie 

Lustra  Lewis Carroll 

 Każdy z nas słyszał o Alicji, która wpadła do króliczej nory, niektórzy oglądali film 

Tima Burtona, ale czy ktoś czytał książkę i poznał jej prawdziwe przygody. Czy pamiętacie 

kotkę Dinę? A flamingi i jeże? Jeszcze macie czas, żeby nadrobić zaległości. Chociaż książka 

może wydawać się nam stara (1865) to dzisiejsza popkultura ciągle do niej nawiązuje, czego 

dowodem jest ostatnio powstały mroczny retelling (opowiedzenie na nowo znanej już historii) 

Alicja Christina Henry. 

 2. Czarnoksiężnik z Krainy Oz  Lyman Frank Baum 

 Kto czytał Dziennik Cwaniaczka pewnie kojarzy scenę z drzewami, ale pewnie nikt 

nie zgłębił tego tematu. No to ja to zrobię. Czy mówi Wam coś ten tytuł? Wiecie gdzie 

dzwoni, ale nie wiecie w którym kościele. Na pewno jeśli czytaliście jakąś amerykańską 

książkę, wstawiano tam Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Niestety w Polsce lektura ta nie jest aż 

tak popularna jak w krajach anglosaskich. Opowiada ona o Dorotce i jej piesku Toto, którzy 

przez trąbę powietrzną trafili do Krainy Oz (jak mówi Nam tytuł!). Dziewczynka chce wrócić 

do swojego domu, ale żeby tego dokonać musi iść do Czarnoksiężnika do Szmaragdowego 

Miasta. Sięgnijcie po tę lekturę! Miłej podróży, ale pamiętajcie iść drogą z żółtej kostki! 

 3. Doktor Dolittle i jego zwierzęta Hugh Lofting 
 Obiło się nam o uszy o doktorze, który umie 

rozmawiać ze zwierzętami, ale coś więcej o tej książce 

powiedziałoby mi niewiele osób. No dobrze, powiecie mi 

jeszcze, że miał papugę. A coś więcej? Gdzie wyjechał, 

aby pomagać? Tak, wyjechał do Afryki. A po co? 

Rzeczywiście, żeby pomóc małpom w epidemii (coś 

wiemy o epidemiach). No, no, dużo wiecie o tej książce. 

Ale pewnie dlatego, że jest króciutka. No to kto mi powie, 

jak miał na imię doktor Dolittle? A kto pamięta ciągni-popchni? 

 Na dziś to koniec, ale w następnym numerze porozmawiamy o kolejnych klasykach. 

 

Peleryna z piór, Nigel Quinlan 

 - Nie wierzę – powiedziałem. Całkiem zapomniałem, że w 

dłoni nadal trzymam mikrofon. Mój głos buchnął z głośników 

wyraźnym, czystym stereo. – To wróżki. 

 Po pierwsze musimy poprawić naszego bohatera, ponieważ 

mówi się Mały Lud. Nigdy nie używajcie tego terminu jak nasz 

bohater, ponieważ skończyło się to dla niego bardzo źle (nie 

martwicie się – żyje). Co sto lat w irlandzkim miasteczku 
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Knockmealldown odbywa się Wielki Festiwal i  właśnie podczas tego święta przybywa 

Dobry Lud (ma on kilka nazw, ale nie mówicie na nich tak jak nasz bohater!). Brian Nolan 

bardzo rozgniewał swoją wypowiedzią Króla i Królową Innego Ludu, ale jest jeszcze dla 

niego ratunek. Otóż, jeśli odnajdzie ukochaną córkę Władców Łagodnego Ludu, uratuje on 

swoich rodziców oraz całe miasteczko. Ale jak ma odnaleźć osobę, której nie potrafił 

odszukać nawet Mały Lud? To może być łatwiejsze niż myślicie. O ile znajdziecie błąd          

w systemie ;).  

Zuzana 

Uważam, że warto… 
 

Zrobić porządki oraz wprowadzić klimat świąteczny 

do wnętrz swoich domów. 

 

Święta Bożego Narodzenia już niedługo, myślę, że to 

odpowiedni czas aby się do tego przygotować na 

różne sposoby.  

Jedną z ważnych kwestii jest zrobienie przedświątecznych porządków. Najlepiej 

zacząć to robić około 2 tygodnie przed świętami - wtedy starczy nam na 

wszystko czasu i nie będziemy zmęczeni. Na pewno każdy z Nas, rodzice, 

dziadkowie chcą, aby dom wyglądał czysto w czasie tak ważnego Święta. 

Jak pewnie większość z Was wie, że w Święta nie chodzi tylko o dostawanie 

prezentów, ale Wiemy że każdy to lubi. Najlepiej zrobić sobie listę rzeczy do 

kupienia, aby o niczym nie zapomnieć, oraz aby wszystko było dopięte na 

ostatni guzik.  

Oczywiście nie możemy zapomnieć również o dekoracji naszych domów           

w klimacie świątecznym. Wtedy pomieszczenia wyglądają bardziej przyjemnie 

oraz efektownie.  Możemy połączyć miłe z pożytecznym- nie wiem jak wy ale 

ja kocham ozdabiać dom na święta. Jednym z takich ozdób mogą być np. 

zapachowe świeczki oraz aniołki i mikołaje. Nie zapomnijmy również o 

choince, która na pewno będzie świetnie wyglądała z różnymi na niej ozdobami.  

                                          

          
Przedstawię sposób na zrobienie domowej choinki z filcu: 

To idealny sposób na  niewielką choinkę np. do postawienia na biurku. 

Potrzebne będą: 

- biały papier 

- nożyczki 
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- ołówek/flamaster 

- pistolet z klejem na gorąco 

- patyczek- jako pień do choinki  

- filcowa choinka 

- podest-jako podstawka  

Wykonanie: 

1.Wytnij z papieru szablon w kształcie choinki. Następnie zegnij go na pół          

i podobnie zrób z arkuszem filcu. Przypnij szpilkami szablon do materiał i 

dokładnie odrysuj kształt. Następnie wytnij choinkę, a czynność powtórz jeszcze 

kilka razy. 

2.Pistoletem na gorący klej przeciągnij po całym zgięciu filcowej choinki,           

a następnie szybko przyłóż ją do patyczka, aby klej nie zdążył wcześniej 

zaschnąć. 

3.Kiedy drzewko jest już gotowe, możesz przejść do podstawki. Wycięte            

z drzewa plasterki połącz ze sobą. Możesz w tym celu użyć gorącego kleju lub 

kleju do drewna. Do gotowego podestu przyklej drzewko i cała choinka jest 

gotowa. 

Natalia Olszewska 8e 

Rozmowy z teologiem 

Teologia - nauka o Bogu, jego naturze i relacji do świata i ludzi, odrębna dla każdej religii 

Słownik Języka Polskiego PWN 

 

 Jest wiele pytań o święta Bożego Narodzenia, które zadają małe dzieci i dorośli,        

ale jakoś nigdy nie ma czasu, aby zgłębić ten temat. O jednych zapominamy, a niektóre 

zostają nam w pamięci i nie chcą uciec. Na wiele z tych pytań może odpowiedzieć teolog. 

Pobawmy się w znawcę chrześcijaństwa i znajdźmy odpowiedź na kilka pytań, które 

ciekawiły każdego z nas. 

1. Jak i dlaczego popkultura zmieniła sposób obchodzenia świąt Bożego Narodzenia? 

Kultura popularna - zwana popkulturą charakteryzuje się otwartością i dostępnością 

dla wszystkich. Jest pojęciem szerszym niż kultura chrześcijańska i czerpie inspiracje 

nie tylko z religii. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów, czytanie książek, granie w gry 

komputerowe i wiele innych elementów kultury zmienia nasze postrzeganie świata,     

a w tym także świąt, które przeżywamy. Sama nazwa Boże Narodzenie jest wytworem 

kultury, ponieważ to święto w liturgii nazywa się Narodzenie Pańskie. Oprócz 

religijnych kolęd o Panu Jezusie, często śpiewamy piosenki świąteczne, bezpośrednio 

niezwiązane z wydarzeniami z Betlejem, jak np. Last Christmas czy Jingle Bells          

i oglądamy kultowe filmy jak Kevin sam w domu czy Listy do M. Oczywiście Boże 

Narodzenie to również, a może przede wszystkim prezenty. Obdarowywanie 
najbliższych wymaga biegania po sklepach albo serfowania po internecie. To też część 

naszego świętowania.  

 

2. Co prezenty mają  wspólnego z Jezusem z Nazaretu? 

Prezenty raczej kojarzą się ze św. Mikołajem, Dziadkiem Mrozem, chociaż na 

południu Polski, m. in. w Krakowie prezenty przynosi Dzieciątko Jezus. Pytanie 

kieruje nas raczej w stronę nauczania Jezusa z Nazaretu. To jedyne takie urodziny,     
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w czasie których nie jubilat dostaje prezenty tylko goście. I na tym polega sens nauki 

głoszonej przez Mesjasza z Betlejem. Syn Boży po to przyszedł na świat, żebyśmy 

byli dla siebie dobrzy tak jak Bóg jest dobry, żebyśmy obdarowywali się dobrym 

słowem i dobrym gestem, żebyśmy dawali sobie prezenty bezinteresownie przez cały 

rok.  

 

3. Co łączy wigilijny stół z Bogiem? 

Nic i wszystko! Stół to jedzenie, a jedzenie to spotkanie z innymi. A Jezus powiedział: 

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich.  

Zuzana 

Sonda 

 

Dziękujemy reprezentantom klas IV-VIII za udzielenie odpowiedzi.. 

Życzymy, aby gwiazdkowe prezenty Was ucieszyły. Pamiętajcie 

jednak, że obdarowywanie innych przynosi tak samo dużo radości,          

a może nawet więcej. 

Redakcja 
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Pożartujmy          
 

Jak wiadomo każdemu człowiekowi potrzebna jest dawka humoru codziennie. 

Śmianie się, żartowanie, opowiadanie śmiesznych historii sobie nawzajem. To 

wszystko powoduje, że się uśmiechamy. Śmiech jest zdrowy - dotlenia, 

relaksuje, usuwa stres i redukuje ból. Poprawia kondycję organizmu, 

rozładowuje stres, pomaga odreagować napięcie, zdenerwowanie, lęki. Osoby, 

które się często śmieją, mają lepszą odporność, a ich twarze odbierane są przez 

otoczenie jako ładniejsze.  Przedstawię teraz kilka żartów. 

- Czym się różni ksiądz od policjanta? 

Ksiądz mówi Pan z wami, a policjant Pan z nami. 

- Co ma fryzjer w lodówce? 

Ma-szynkę.  

- Jak czyta stolarz? 

Od deski do deski. 

- Jak się nazywa rozmowa wędkarzy? 

Pogawędka. 

- Co mówi ogrodnik do ogrodnika? 

Przesadziłeś. 

- Dlaczego niektóre koty są czarne? 

Bo się za długo w lato opalały. 

- Co mówi elektryk do elektryka? 

Jesteśmy w kontakcie. 

- Dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji? 

Bo był aktywny.                                                                                        Redakcja 

Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę się uśmiechaliście.                                                                                          

Pamiętaj, nie zapominaj o uśmiechu na co dzień, ani o śmianiu się. W końcu 
nie na darmo się mówi, że śmiech to zdrowie. 

Agnieszka Leśniewska 8e 
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