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            GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

rys.Paulina Majowska 

W tym numerze:

• tradycje 
bożonarodzeniowe

 •święta bez komputera 
i komórki  jak to zrobić?

  • humor świąteczny

  • spotkanie z Panem 
Shinjim z Japonii

 •  książka na święta

•  rozrywka dla małych 
i dużych
         

 i ... wiele innych  

materiałów

Święta z "Przerwą" !!!



Zespół redakcyjny gazetki "Przerwa" życzy wszystkim 
Czytelnikom wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!

2

Ho! Ho! Ho!
Witam  w  kolejnym,  a  zarazem  ostatnim  w  tym 

roku wydaniu „Przerwy”.                                     
Nasze  otoczenie  staje  się  coraz  bardziej  świą

teczne, a my  zastanawiamy się co przyniesie kolejny 
rok.  Zapewne  każdy  z  nas  w  tym  momencie  ocenia 
swoje czyny, cieszy się z tego co osiągnął, ale również 
rozmyśla nad tym co może w sobie poprawić. 

Wszystkim  czytelnikom  przerwy  w  ten  magicz
ny,  wspaniały  czas  życzymy  świąt  białych,  pachną
cych  choinką,  skrzypiących  śniegiem  pod  butami  , 
spędzonych  w  cieplej  rodzinnej  atmosferze,  pełnych 
niespodziewanych  prezentów.  Świąt  dających  odpo
czynek  oraz  nadzieję  na  Nowy  Rok,  żeby  był  jeszcze 
lepszy niż ten, który właśnie przemija. 
                                                                                             
                                             Aleksandra Rębilas kl. 6b
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Pod  takim  hasłem 
odbył  się  już  po  raz  XI 
konkurs,  którego  organi
zatorem  w  tym  roku  była 
nasza  szkoła.  Do  konkur
su  przystąpiło  22  uczest
ników  z  11  szkół 
podstawowych.

Naszą szkołę  repre
zentowali  Antoni  Chwa
stek  i  Bartosz Mółka  z  kl. 
8a.  Uczestnicy  oprócz  te
stu  wiedzy  rywalizowali 
w  konkurencjach  prak
tycznych,  m.in.  układali 
puzzle na czas, rozpozna
wali tropy zwierząt czy też 
gatunki drzew. 

W  skład  komisji  weszli 
pracownicy  Zespołu  Par
ków  Krajobrazowych  Wo
jewództwa  Małopolskiego 
na  czele  z  jej  dyrektorem 
ds.  edukacji  Panią  Iwoną 
Szczygieł. Z naszej szkoły 
w  jury  zasiadła  Pani  Elż
bieta  SiemieniewskaKu
biak.  Nasza  drużyna 
chłopców  zajęła  III  miej
sce  otrzymując  ciekawe 
nagrody, a dla szkoły zdo
bywając  bon  o  wartości 
300  zł  na  zakup  pomocy 
dydaktycznych.
    Gratulujemy miejsca na 
podium.

CZY ZNASZ PPRADZKI PARK
 KRAJOBRAZOWY?
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           8  listopada ucznio
wie  naszej  szkoły  świę
towali  kolejną  rocznicę 
odzyskania  przez  Pol
skę  niepodległości.   
Mieliśmy okazję przypo
mnieć  sobie  najważniej
sze  momenty  w  historii 
kraju  i  drogę  do  odzy
skania  wolności  aż  po 
rok  2019.  Ta  uroczy
stość  wzmocniła  w  nas 
niewątpliwie  przekona
nie,  że  każdy  jest 
współodpowiedzialny  za 
ojczyznę, w której żyje. 

W tym dniu Szko
ła Podstawowa nr 7 włą
czyła  się  po  raz  kolejny 
do  akcji  „Szkoła  do 
hymnu”.  O  godzinie 
11:11  przerwano  apel 
i  lekcje,  aby  wspólnie 
odśpiewać  4  zwrotki 
hymnu  narodowego.       

Akademię  przy
gotowała  pani  mgr  Jo
lanta  Łabuda  ze  swoją 
klasą    6e.  Uroczystość 
uświetnił  chór  pod 
okiem pani mgr  Jadwigi 
Fiut.

101. rocznica odzyskania 
niepodległości
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Dzień Otwarty w Miejskiej Komendzie Policji

W piątek 15 listopada klasa IIa uczestniczyła 
w    Dniu  Otwartym  w  Miejskiej  Komendzie  Policji 
w  Nowym  Sączu.  Uczniowie  mieli  okazję  poznać 
tajniki pracy policjantów, zobaczyć z bliska pojazdy 
policyjne. Każdy drugoklasista na pamiątkę uzyskał 
certyfikat uczestnictwa w zajęciach z własnymi od
ciskami palców.
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SPORT

      Dnia 8 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Samocho
dowych  odbyły  się  Mistrzostwa  Nowego  Sącza 
w  Szachach  Drużynowych.  Reprezentacja  naszej 
szkoły w składzie: Kopacz Wiktoria 8d, Gruca Kinga 8d, 
Kmak  Kacper  8b,  Ferenc  Mateusz  7c  okazała  się 
bezkonkurencyjna.  W  pięknym  stylu  pokonała  rywali 
i  zajęła  1.  miejsce.  Nasi 
szachiści  zapewnili  sobie 
w  ten  sposób  udział 
w  zawodach  wojewódzkich, 
jako  reprezentanci  Nowego 
Sącza.

                  Po  kilku  tygodniach  (27.11.2019) 
nasi  koledzy  mieli  szansę  spróbować 
swoich  sił  w  Myślenicach,  gdzie  w  ramach  Igrzysk 
Młodzieży  Szkolnej  odbyły  się  Wojewódzkie  Zawody 
Szachowe.  Reprezentacja  „Siódemki”  w  podobnym 
składzie,  czyli:  Gruca  Kinga,  Kopacz  Wiktoria,  Kmak 
Kacper, Ferenc Mateusz, zajęła  tym  razem zaszczytne 
V miejsce.      GRATULUJEMY SUKCESÓW!!!

SUKCESY SZACHOWE SIÓDEMKOWICZÓW
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Wielki szachista z naszej szkoły!
Karol Antkiewicz ma 12  lat.  Jest uczniem klasy 

6e. Szachy zaczął trenować w wieku 5 lat, czyli trenuje 
tę dyscyplinę przez 7 lat! W swojej karierze wygrał po
nad  40  konkursów.  Ostatnio  zajął  2.  miejsce  w  mię
dzyszkolnym  konkursie.  To  jest  jego 
jedyna  ,,porażka”.  Karol  jeździ  po  całej  Polsce,  żeby 
zdobywać  nagrody  w  zawodach.  Nasz  kolega  oprócz 
szachów lubi  też grać w badmintona. Świetnie  też  ra
dzi  sobie  z  matematyką  i  geografią  i  również  startuje 
w konkursach w tych dziedzin.

Przygotowały: Kaja Nowak i Zosia Jawor z klasy 6e.

 CIEKAWOSTKI    CIEKAWOSTKI
 • Pewnego dnia Enzo Ferrari powiedział do pewnego 
mężczyzny: „ Być może potrafisz prowadzić traktor, ale z 
pewnością nigdy nie opanujesz potęgi Ferrari”. Urażony 
człowiek odszedł i obiecał sobie, że stworzy samochód 
idealny. Tym urażonym mężczyzną był Ferruccio 
Lamborghini.

• W 2012 pewna para żartobliwie zaprosiła na swój ślub 
królową Elżbietę. Ku ich zdziwieniu królowa przyszła.

 • Średnio co 14,5 godziny otwierana jest nowa restauracja 
McDonald’s na świecie.

• Pełne nazwisko piłkarza Ronaldo to: Cristiano Ronaldo dos 
Santos Aveiro
• Milion złotych w jednogroszówkach ważyłaby 164 tony!

Wybór: Maks Kubacki 6b
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Relacje sportowe:
        13 listopada na hali sportowej MOSIR odbyły się 
zawody  w  unihokeju  dziewcząt.  Naszą  szkołę  repre
zentowały:   Aniela Borkowska kl. 6e, Alicja Haczek kl. 
6c, Joanna Jabłońska kl. 6f, Oliwia Olesiak kl. 6a, Kin
ga Lewińska kl. 6d, Anna Olszyńska kl. 6b, Aleksandra 
Rębilas  kl. 6b, Nikola Ruman kl. 5e, Agata Strzelecka 
kl.  5b,  Zofia  Kożuch  kl.  5a.  Dziewczęta  zajęły  drugie 
miejsce.  Jak  widać  trzynastka  okazała  się  dla  nas 
szczęśliwą  liczbą.  Wielkie  podziękowania  należą  się 
pani Danucie Bochenek, która przygotowała naszą dru
żynę. 
                                                Aleksandra Rębilas kl. 6b
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Na patriotyczną nutę
 W  poniedziałek  25  listopada  odbył  się Międzysz
kolny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Nasi szkolni 
wokaliści  z  dumą  reprezentowali  „Siódemkę” 
w  MOKu  w  Nowym  Sączu.  Jako  solista  wystąpił 
Antoni Oracz (kl.8e) z piosenką „ Dziś idę walczyć, 
mamo  ”,  a  także  zespół  wykonujący  pieśń  „War
szawo  ma  ”.  Mimo,  że  nie  udało  nam  się  zająć 
miejsca  na  podium  to  było  to  dla  nas  naprawdę 
wielkie  przeżycie.  Naszych  kolegów  przygotowały 
Pani Jadwiga Fiut oraz Pani Edyta Bacia.

Aleksandra Rębilas kl. 6b

    

"Jedzie pociąg z daleka",  "Jesteś szalona"  to przy 
tych między  innymi piosenkach bawiliśmy się na zabawie 
andrzejkowej  zorganizowanej  przez  Samorząd  Szkolny. 
Dla nas trzecioklasistów to pierwsza taka impreza andrzej
kowa. Do tej pory wróżby andrzejkowe mieliśmy organizo
wane  w  klasie  przez  nasze  panie.  O  godzinie  13.00 
wszyscy zebraliśmy się na sali gimnastycznej, w której już 
brzmiała muzyka. Po godzinie przyszliśmy do naszych sal 
na mały poczęstunek był pyszny! Najedzeni wróciliśmy na 
salę  gimnastyczną  i  do  końca  świetnie  się  bawiliśmy.  To 
była niezapomniana zabawa andrzejkowa.

       Maja Byrczek 3d
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19 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole II Kon
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej  zorganizowany przez 
p.  Iwonę  Król  i  p.  Urszulę  Sarotę.  Wzięło  w  nim  udział  19 
uczniów  z  klas  IVIII.  Jury w  składzie:  przewodnicząca  –  p. 
Joanna  AlbrzykowskaClifford  (Pałac  Młodzieży),  p.  Iwona 
Król,  p.  Lucyna  Mirek,  p.  Elżbieta  SiemieniewskaKubiak 
oraz p. Urszula Sarota ustaliło werdykt:

Klasy IIII:

I miejsce – Nadia Wasilewska z kl. 3a

II miejsce – Agnieszka Ruchała z kl. 3d

III miejsce – Malwina Lasko z kl. 1b

Wyróżnienie: Gaja Szarek z kl. 1b i Filip Grabowski, kl. 1b

Klasy IVVIII:

I miejsce – Alicja Haczek, kl. 6c

II miejsce ex aequo – Julia Wysowska, kl. 4a i Michał Koprowski, 

kl. 4c

III miejsce ex aequo – Sylwia Święs, kl. 5a i Bartłomiej Wysowski, 

kl. 6e

Wyróżnienie: Zofia Cebula, kl. 4a, Julia Stanek, kl. 4b, Martyna 

Skibiak, kl. 7c

Wszystkim uczestnikom gratulujmy i zapraszamy do uczestnictwa 

w przyszłym roku.

II Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
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ANDRZEJKI 
KLASY IVVIII

Dnia  25  i  26  listopada  odbyły  się  w  naszej 
szkole  zabawy  andrzejkowe.  Zdecydowana  więk
szość osób bawiła się świetnie. Podczas dyskoteki
mogliśmy usłyszeć popularne obecnie piosenki.
Utwory  puszczane  przez  DJa  zachęcały  każdego 
do wspólnego tańca!

Czas  umilił  nam  poczęstunek  przygotowany 
przez rodziców dla każdego zespołu klasowego. 
Jednak wszystko  co dobre  szybko się  kończy po
mimo  świetnej  zabawy  musieliśmy  się  rozstać 
i wrócić do domu.Teraz zostało nam tylko wytrwale 
czekać do kolejnej szkolnej zabawy karnawałowej! 

Wiktoria Pietryga,
           Olga Potoczek,

                                                        Zuzanna Steindel
kl.6E



NA ÓSMĄ  B
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8b w całej szkole jest znana i często upominana,
ale i tak lubiana.

1. Kinga Apriasz ładna blondyna 
i trochę szalona ta nasza dziewczyna.

2. Natalia Budai trzpiotka szalona,
a na TikToku bardzo rozbawiona.

3. Kacper Cisowski  wszyscy go znają, 
za jego ambicję mocno podziwiają.

4. Paweł Eichel może i niski, 
ale koleżankom nosi walizki.

5. Daniel Hasior sprawny fizycznie, 
piłką ręczną rzuca energicznie.

6. Kmak Kacper mądry, wesoły, 
a w szachy po prostu bombowy.

7. Julka Kolarska, dziewczyna porządna,
 o zadania z niemieckiego wszystkich pytać skłonna.

8. Reginald Korona niespotykane imię nosi, 
cieszy się szacunkiem naszej społeczności.

9. Kotlarz Oliwia w pingponga śmiga, 
a seriale na Netflixie z dumą zagina.

10. Julia Kruczek uczy się pilnie 
i wśród nauczycieli ma same dobre opinie.

11. Krystian Kwiatkowski cichy, nieśmiały, 
  w kółko i krzyżyk gra dla zabawy.

12. Oliwia Lis piękne ma włosy,
 które często pachną jak lotosy.

13. Karol Mędlarski na telefonie wciąż gra, 
ale to dobry kolega.

14. Mateusz Mółka, inaczej zwany Bułka, 
czasem piszczy jak jaskółka.



  NA ÓSMĄ  B
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15. Nowak Karol na lekcjach uciążliwy, 
ale niekiedy bywa dla nauczycieli miły.

16. Wiktoria Olchawa w siatkówkę doskonała, 
dzięki temu z wfu kolekcja piątek u niej niemała.

17. Bartek Pękala, znany Youtuber, 
od dłuższego czasu nic nie wstawia, 
chociaż każdy z zewnątrz go do tego namawia.

18. Dawid Pociecha, „dziennikarz” tak zwany, 
na lekcjach chemii organizuje zabawy.
19. Kuba Ruchała w piłkę kocha grać,
 nawet jak mu się zdarzy przegrywać.

20. Julia Skrzypiec modą się interesuje,
 w swoim szkicowniku outfity buduje.

21. Klaudia Smuła przed samotnością nie odczuwa lęku, 
bo to dziewczyna pełna wdzięku.

22. Karolina Sobczyk  pasjonatka koni, 
nikt jej tak szybko nie dogoni.

23. Bartek Strączek, chłopak zgodny, 
często miły i pogodny.

24. Damian Tokarz jest zwariowany,
 ale bywa przyjacielem doskonałym.

         Julia Kruczek 8b
 
Pani Kamila Cichorczyk  strażnikiem tej klasy.
 Sama rzadko nosi obcasy.
 Figurą modelki zachwyca, 
 A po schodach tak prędko gna,
 że nikt dogonić jej rady nie da.



KLASA ÓSMA "B"
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HUMOR ŚWIĄTECZNY
  

Jasio mówi do mamy:
    Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
    Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
    Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
  * * *
Kolega pyta tatę Jasia:
     Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
     Owszem, udało mi się kupić stojak.
  * * *
Przedszkolak pyta kolegę:
      Co dostałeś na gwiazdkę?
      Trąbkę.
      Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
       To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 
złotówkę!
       W jaki sposób?
       Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

* * *
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
     "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i ...grypę na zakończenie 
ferii świątecznych".

* * *
Do świętego Mikołaja rozdającego
prezenty w domu towarowym
podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić
go za spodnie i krzyczy: 
      Tato, mama
mówiła, żebyś kupił mleko i masło,
jak będziesz wracał do domu.
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Klasa 1d z panią ANNĄ WOJTYLAK i 2b z panią MA
RZENĄ LEGUTKO  i    rodzicami, kultywując    tradycje zwią
zane  ze  świętem  św.  Andrzeja,  wybrały  się  do  sali 
zabaw    ,,NIBYLANDIA‘’w  Brzeznej,  aby  tam  spędzić    ten 
wspaniały dzień. 

Cały wyjazd był pełen atrakcji oraz przebiegał w miłej 
i ciepłej atmosferze. Dzieci losowały wróżby przepowiadają
ce  przyszłość,  a  następnie  tańczyły  i  bawiły  się  wspólnie 
przy dźwiękach skocznej muzyki. Było również wiele cieka
wych zabaw i konkursów.Całość spotkania umilił pyszny po
częstunek. 

Wszyscy zadowoleni,szczęśliwi I uśmiechnięci wróci
li  do  domów  pełni  wiary,  że  spełni  im  się  to,  co  wywróżyli 
sobie tego magicznego dnia.

Natalia Pajor 7d
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Klasy  IIa  i  IIId  wraz  z  wychowawcami  miał   okazję 
spędzić andrzejkowy dzień wróżb,  czarów  i magii w niezwy‐
kłej  scenerii  250  met ów  pod  ziemią,  czyli  w  Kopalni  Soli 
w Bochni. Uczniowie mogli  zaangażować  się w g   i  zabawy 
wy agające  użycia  dziecięcej  wyobraźni.  Nie  zabrakło  też 
oczekiwanej  przez  wszystkich  andrzejkowej  dyskoteki.  Aura 
tajemniczości,  jaka wpisana  jest w  klimat  podziemnych  ko‐
mór kopalni  sprawiła,  że dzień  ten będzie przez nich wspo‐
minany przez dł gie lata jako jeszcze bardziej magiczny. 

ANDRZEJKI POD ZIEMIĄ
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Klasowe mikołajki
6 grudnia klasa 6b wybrała się na kręgle 

z  okazji  mikołajek.  Gra  jednym  szła  lepiej,  a  drugim 
gorzej,  ale  wszyscy  świetnie  się  bawili.  Nie  zabrakło 
również pizzy, która zniknęła z talerzy w mgnieniu oka! 
Uwielbiam  takie  wyjścia  klasowe  i  mam  nadzieję,  że 
będzie ich więcej. 

Aleksandra Rębilas kl. 6b
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      Jak co roku każda z klas 
organizowała  różne ciekawe 
atrakcje  z  okazji  mikołajek. 
Niektórzy  wybrali  się  na  se
anse  filmowe,  na  pizzę,  do 
parku trampolin,itp.
     Nasza klasa w te mikołaj
ki  udała  się  na  kręgle  do 
kręgielni "Magnum" w hotelu 
Beskid.   Na początku pierw
sza grupa miała zdecydowa
ną  przewagę,  jednak  po  20 
minutach  gry  wyniki  uległy 
zmianie  i  grupa  trzecia  wy
szła  na  prowadzenie.  Osta
tecznie  zwyciężył  zespół 
nr 2 a to dzięki punktom pa
na Strzelca. Okazało się, że 
w  klasie  mamy  wielu  do
brych  graczy,  jednak  pan 
Adam  Strzelec  okazał  się 
być najlepszy! Zaciętą rywa
lizację  przerwał  pyszny  po
częstunek,  jakim  była 
pizza:) 

CZY WIECIE, ŻE...

       Historia gry w kręgle się
ga 3200 p.n.e.!!!  W  staro
żytnym  egipskim  grobowcu 
odnaleziono  zestaw  przed 
miotów, które według nau
kowców służyły do prymi

tywnej gry w kręgle. W Euro
pie  Zachodniej  pojawiły  się 
w  epoce  średniowiecza  (te
ren Niemiec, Anglii).
    Rozkwit  tej  dyscypliny 
sportu nastąpił w sposób in
tensywny na terenie Stanów 
Zjednoczonych,  gdzie  przy
bywali  emigranci  z  Europy. 
Wkrótce  ustalono  nowe  za
sady  gry,  którą  nazwano 
bowlingiem.  W  latach  50. 
XXw.  wynaleziony  został 
pierwszy  model  pinspottera, 
czyli maszyny do ustawiania 
kręgli    wcześniej  angaz
pwano  do  tej  czynności 
chłopców,nazywanych  „pin
boys”  .Kręgle  trafiły  do  Pol
ski wraz z imigrantami z Nie
miec. 

Wiktoria  Pietryga,  Olga  Poto
czek,Zuzanna Steindel, 6E

Mikołajki na kręgielni
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    ANKIETA ANKIETA
Nasi reporterzy od dawna chodzili po klasach od 1 do 

5  i  zbierali  informacje  na  temat  Waszych  wymarzonych 
prezentów na  święta.  Ten wykres  przedstawia Wasze  głosy 
na temat niespodzianek świątecznych. 

      Opracowanie: Kaja Nowak, Zosia Jawor i Aniela Borkowska z klasy 6e
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Dla miłośników przygód...
„Skrzynia Władcy Piorunów” Marcin Kozioł

      
        „Skrzynia  Władcy  Pioru
nów”  to  pierwsza  książka 
Marcina  Kozioła  jaką  prze
czytałem,  jedna  z  dwóch 
w  serii  „Detektywi  na  kół
kach”. To literatura przygodo
wa.  Opowieść  przedstawia 
pewne  fragmenty  z  życia  Ni
koli Tesli  i w niespodziewany 
sposób łączy je ze współcze
sną  akcją  o  charakterze  de
tektywistyczym.
        Główni  bohaterowie:  na
stoletni Tom i niepełnospraw
na  Julka,  muszą  łamać 
szyfry,  rozwiązywać  zagadki 
związane z  losami Nikioli Te
sli  i  nawet  uciekać  przed 
groźnymi  bandytami,  by  ura
tować porwanego ojca chłop
ca.  W  rozwiązywaniu 
tajemnic pomaga im biszkop
towy  labrador  Spajk.  Razem 
stawiają  czoła  złemu  Good
manowi  oraz  dwóm  oprysz
kom  –  nieporadnemu 
Wielkoludowi i Mikrusowi.
         Akcja  jest dynamiczna, a 
  język  używany  w  książce 
prosty  .  Unikatową  rzeczą 
w  tej  lekturze są przeplatają
ce się wątki z dwóch róż

nych epok. Mimo 54 rozdzia
łów,  łatwo  i przyjemnie się  ją 
czyta.  Kryminalny  charakter 
dodaje  opowieści  dreszczyk 
emocji.
    Kto  zacznie  czytać  „Skrzy
nię  Władcy  Piorunów”,  ten 
się  nie  znudzi.  Chętnym  po
lecam  także  drugą  pozycję 
z tej serii – „Tajemnicę Prze
klętej  Harfy”,  w  której  ekipa 
detektywów  na  kółkach  po
szerzy  się  o  kolejnego 
członka.  Kto  nim  będzie? 
Przekonajcie  się  sami! 
Obie  książki  są  wspania
łe. 

       Mikołaj Koprowski VIb



ROZRYWKA DLA MŁODSZYCH


          KUPON Z ROZWIĄZANIAMI KRZYŻÓWEK DLA NAJMŁODSZYCH (0III)

Kupony z rozwiązaniami proszę dostarczyć do pani Małgorzaty Janisz do 17.01.2020r. 

Wsród zgłoszeń rozlosujemy 3 nagrody .

Hasło 1(s.22)__________________________ Hasło2(s.23)____________________

Imię i nazwisko ucznia:............................................................................Klasa............
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ROZRYWKA DLA MŁODSZYCH
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......................................................................................................
W poprzednim numerze nagrody wylosowali:

Klasy IIII: Laura Karaś(2a), Marian Stelmach (1a), Dominika 
Olszyńska(1b), Oliwia Hebda(2a), Mateusz Pajor(2b).
Klasy IVVIII: Anna Olszyńska(6b), Łukasz Ledniowski(5c), 
Michał Koprowski(4c).

WSZYSTKIM GRATULUJEMY!!!!
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     10 g dnia naszą szkołę od‐
wiedził  podróżnik  z  g py 
„Trzask”,  t   razem  przybliża‐
jąc  uczniom  kult rę  i  zwyczaje 
krajów Bliskiego Wschodu. 
      Swą podróż wędrowcy rozpo‐
częli  w  Zjednoczonych  Emira‐
tach  Arabskich,  z  któr ch 
wy szyli  w  st onę  g anicy 
z Omanem. W owy  kraju po‐
dróżnicy  jedli  świeżo  zer ane 
z  drzewa  dakt le,  brali  udział 
w t owy  dla tam‐
tejszej  ludności  po‐
siłku  (kobiet   nie 
mogą  zasiadać 
z gośćmi przy stole). 
Zwiedzali  meczet , 
w któr ch dla kobiet 
wyznaczone  są 
osobne  sale  modli‐
tewne.  Odwiedzili 
też  szkołę,  lecz  nie 
widzieli  zajęć  lekcyjnych,  a  tak‐
że  rezer at  żół i  wodnych 
(składają one od 100 do 200 jaj, 
z któr ch t lko 2 do 3 żół i do‐
żyje dorosłości). Uczest icy wy‐

rawy  jeździli  również  po 
pust iach. 
        Następnie  wędrowcy  wy ‐
szyli  z  powrotem  do  ZEA. 
W  Dubaju  podziwiali  wielkie 
wieżowce,  wspaniałe  i  drogie 
auta  (jeden  z  samochodów 
kosztował 3 000 000 dolarów!). 
Odwiedzili    stajnie  dla wielbłą‐
dów należące do bogat ch szej‐
ków  oraz  klinikę  sokołów. 
Trzeba  dodać,  że  oba  kraje  są 

w  większości  muzuł ańskie, 
stąd  dodatkowe  obost zenia 
dot czące  f nkcjonowania  ko‐
biet  m.  in.  w  przest zeni  pu‐
blicznej.

Z wizy ą w Omanie i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich
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Ciekawostki  ZEA

•W ZEA rządzi prezydent Chalif ibn Zajid Al Nahajjan, drugi prezydent 

w historii tego kraju.

•Komunikacja miejska podzielona jest na część dla kobiet i dzieci oraz 

dla mężczyzn. 

•Mężczyznom, którzy wejdą do różowego wagonu (przeznaczonego dla 

płci pięknej) grozi mandat.

•Po Dubaju jeżdżą różowe taksówki obsługujące jedynie kobiety.

•Podobno policja w Dubaju jako wozów patrolowych używa 

samochodów typu Ferrari, Lamborghini, Bentley czy Aston Martin, który 

wart jest prawie 2 miliony dolarów!

•W Dubaju znajdują się bankomaty wydające sztabki złota :)

Ciekawostki  Oman

•Oman jest jednym z najstarszych 

zamieszkałych przez ludzi miejsc na 

świecie. Szacuje się, że żyją oni w tym 

kraju od co najmniej 106 000 lat.

•Od północnego zachodu Oman 

graniczy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, od zachodu z Arabią 

Saudyjską, a od południowego zachodu z Jemenem.

•Zgodnie z „Ustawą Zasadniczą Państwa” Konstytucji z 1996 roku 

Oman jest monarchią absolutną (sułtanatem).

Słowniczek pojęć:

ZEA  Zjednoczone Emiraty Arabskie, składa się na nie 7 emiratów

daktyle  w Polsce są to suszone owoce używane jako przekąska

muzułmanie  ludzie wierzący w Allacha, ich świętą księgą jest Koran

meczety  miejsca modlitw muzułmanów

Dubaj  największe miasto ZEA, stolica emiratu Dubaj

szejk – powszechnie używane określenie arabskiego władcy

sułtan – tytuł władcy muzułmańskiego

Koran – święta księga muzułmanów, rzekomo zesłana im przez Allacha

Aleksandra Dziubanowska 8a
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Św. Mikołaj
Postać  Świętego 

Mikołaja  jest oparta na 
prawdziwej osobie. Był 
to  Św.  Mikołaj  z  Miry 
(znany  również  jako 
Mikołaj  Cudotwórca, 
biskup  Smyrny  i Miko
łaj  z  Bari),  który  żył 
w  IV  wieku.  Uro
dził  się  on  w  miejsco
wości Patara
(w  dzisiejszej  Turcji). 
Jest  bohaterem  naj
bardziej  popularnego 
niebiblijnego święta na 
świecie,  a  artyści 
przedstawiają  jego  wi
zerunek  częściej  niż 
jakiegokolwiek  innego 
świętego  z  wyjątkiem 
Matki  Boskiej.  Jest 
on  m.in.  patronem 
Bydgoszczy,  bednarzy, 

cukierników,  panien 
szukających  kandyda
ta  na  męża,  pielgrzy
mów i studentów.

Obecnie  przed
stawiany  jest  częściej 
w  postaci  starszego 
mężczyzny z białą bro
dą  ubranego  w  czer
wony  strój, 
nieprzypominający 
szat  biskupich.  Wedle 
różnych legend i baśni 
w  okresie  świąt  Boże
go Narodzenia  rozwozi 
dzieciom  prezenty  sa
niami  ciągniętymi 
przez  zaprzęg  renife
rów.  Według  różnych 
wersji  zamieszkuje 
wraz z grupą elfów La
ponię  lub  biegun  pół
nocny.
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FREDRO  CIĄGLE BAWI...
Dnia  11  grudnia  2019  r.  klasa  8a  zorganizowała 

wyjazd  na  przedstawienie  teatralne  pt.  „Śluby  panień
skie”. Spektakl ten miał miejsce w Teatrze im. Ludwika 
Solskiego w  Tarnowie. Po  przyjeździe  do  teatru  otrzy
maliśmy bilety, pełni ciekawości weszliśmy do sali i za
jęliśmy  swoje  miejsca.  Po  chwili  światła  zgasły,  a  na 
scenę wszedł pierwszy aktor...

Cała  akcja  rozgrywała  się  w  kuchni  i  opowiada 
historię  dwóch  panienek Anieli  i  Klary,  które  postana
wiają nigdy nie wychodzić  za mąż  i dręczyć mężczyzn 
swą obojętnością. Zakochany Albin od razu zostaje od
rzucony  przez  Klarę.  Również Aniela  jest  obojętna  na 
zaloty  Gustawa,  który  z  początku  nie  mógł  uwierzyć 
w  przysięgi  dziewcząt.  Wkrótce  wymyśla  on  intrygę 
w celu  zdobycia ukochanej  i  aby udzielić pomocy pła
czącemu z rozpaczy Albinowi.

Komedia ta sugeruje, że nie da się uciec od miło
ści, która jest wielką, prawdziwą siłą pobudzającą ludzi 
do działania i może przynosić szczęście i radość życia.

    Julia Serafin 8a
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Spotkanie z Panem 
Shinjim z Japonii

       
 
W  listopadzie do naszej 
szkoły został zaproszony 
niecodzienny gość - po-
dróżnik z  Japonii. Podczas 
dwóch lekcji opowiedział 
uczniom klas 7 i 8 o swojej 
ojczyźnie i  wrażeniach, ja-
kie wywarł na nim nasz 
kraj. Całe spotkanie było 
dla nas świetną okazją do 
sprawdzenia swoich moż-
liwości językowych - z  pa-
nem Shinjim można było 
porozumieć się jedynie 
w języku angielskim. Mimo 
początko- wych trudności, 
kilkoro uczniów śmiało za-
dawało pytania o różne in-
teresujące ich tematy. 

Na początku spotka-
nia podróżnik przedstawił 
krótki filmik  dotyczący Ja-
ponii. Następnie opowie-
dział historię o  tym, jak 
znalazł się w  naszym mie-
ście i  gdzie zamierza udać 
się następnie. Opowie

dział także o różnicach po-
między Japonią, a  Polską, 
a  na końcu przeprowadził 
krótki konkurs, w  którym 
za prawidłowe odpowiedzi 
szczęśliwcy otrzymali 
drobne upominki przywie-
zione aż z  Dalekiego 
Wschodu.
 Spotkanie sprawiło 
uczniom sporą przyjem-
ność i  już wyczekują oni 
kolejnych tego typu wyda-
rzeń!

Anna Kowalczyk 8d
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Spotkanie z Panem 
Shinjim z Japonii

  Arigatō (Dziękujemy!)
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ŚWIĘTA BEZ 
ELEKTRONIKI?

Czy  możliwe  są  święta  bez  komputera, 
telefonu,  tablet ,  inter et ?  Niewąt liwie wy‐

agać  to będzie  od nas  sporego wysiłku, nie‐
mniej  jednak  war o  zaf ndować  sobie  taki 
„cy owy  reset”. Czy   się wtedy  zająć?  Przed‐
stawiamy Wam kilka naszych pomysłów:
• Sięg ijcie po nieśmier elne planszówki – za‐
g ają w nie chęt ie dziadkowie, rodzice i dzie‐
ci. 
•  Wy yślcie  postanowienia  na  Nowy  Rok  – 
można  z  tego  zrobić  również wspaniałą  zaba‐
wę (giełda pomysłów!)
• Pośpiewajcie wspólnie kolędy. 
• Spróbujcie zag ać w „Państ a‐ miasta”, statki 
lub inne g  na papierze.  Sprawdźcie czy tego 
t u zabawy bardzo zmienił  się przez pokole‐
nia.
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• Rozeg ać różne konkursy: może rodzinne ka‐
lambur , konkurs kolęd? 
•  Zaplanujcie  wspólne  wyjścia:  spacer,  odwie‐
dziny sąsiadów, kino? 

Pomysłów  może  być  t le,  ile  głów!!! 
Wszystko  zależy  od  Was.  Po  co  to  wszystko? 
Aby  zyskać  sporo  czasu…dla  bliskich.  Osią‐
g ięcia  techniki  zbliżają  ludzi,  ale  równie  do‐
brze oddalają ich od siebie…

Wesoł ch RODZINNYCH Świąt!!!

 Wiktoria Piet ga, 
 Olga Potoczek, 

 i Zuzia Steindel z klasy 6E
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"KĄCIK CZYTELNICZY"
Na  książkę  Davida 

Pierce'a natknęłam się prze
grzebując stosy  lektur w po
szukiwaniu  tej  "idealnej"  na 
tegorocznych  Targach 
Książki w Krakowie. „Nie po
zwól  mi  odejść"  nakłaniała 
do przemyśleń.

Książka    jak  ujął  to 
sam autor  mówi „o wszyst
kich  rzeczach,  których  do
wiedziałem  się  o  sobie,  ale 
przede  wszystkim  o  tym, 
czego  nauczyłem  się  o  mo
jej  córce,  tam  w  górach." 
Jest  to opowieść złożona ze 
wspomnień z wszystkich wy
praw  i  wyzwań  jakie  razem 
przez  kilka  lat  podejmowali 
David  i  jego nastoletnia cór
ka  Chera.  Każde  wydawało 
się nie do wykonania, ale  fi
nalnie  próbowali,  choć  nie 
zawsze  im wychodziło,  i da
wali radę. Robili co mogli, by 
dojść do celu; wylewali siód
me  poty  na  treningach,  za
gryzali  zęby  z  bólu 
i przekraczali swoje granice. 

Autor powieści od sa
mego początku pokazuje jak 
dużą  rolę  w  jego  życiu  od
grywało  odnajdywanie  Boga 

i  jak pomagało mu  to w wy
chowywaniu  dzieci.  Ciężko 
mu było pogodzić się z  tym, 
że  jego  "mała  dziewczynka" 
dorasta  i  za  jakiś  czas  za
cznie  (o  zgrozo)  umawiać 
się  na  randki  z  chłopakami, 
a  poźniej  pójdzie  do  col
lege'u i odejdzie.

Problematyka  krąży 
głównie  wokół  wychowywa
nia dorastających dzieci i te
go  ile  wysiłku  to  kosztuje. 
Dzięki  tej  książce  zaczęłam 
rozumieć  jakimi  kategoriami 
myślą nasi rodzice i  mimo, 
że  czasem wydaje nam się, 
iż  są  przeciwko  nam    to 
chcą  dla  nas  jak  najlepiej, 
cały  czas  chodzi  o  nasze 
dobro.
          Paulina Majowska 7b



Jak przyrządzić pyszne 
ciasteczka świąteczne?

Natalia podpowiada...
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Zbliżają  się  Święta  Bożego  Narodzenia.  Na 
świątecznym  stole  nie  może  zabraknąć  pysznych, 
świątecznych  ciasteczek.  Oto  moja  sprawdzona, 
łatwa propozycja na ich przygotowanie:
Potrzebne produkty:
 masło                                              jajko
 proszek do pieczenia                   kakao
 sok z jednej mandarynki             cukier 
 miód                                               foremki do ciasteczek
Co należy zrobić?
100g  masła  i  3  łyżki  miodu  należy  rozpuścić  w  rondelku  na 
małym  ogniu.  Do  dużej  miski  wsypujemy  3  szklanki  mąki 
pszennej  i  cukier  (ja  osobiście wolę  trzcinowy,  ale może być 
też  biały)  i  mieszamy.  Następnie  dodajemy  jedno  jajko,  sok 
z  mandarynki  i  rozpuszczone  masło  z  miodem.  Mieszamy 
i  zgniatamy,  aż  uzyskamy  jednolitą  masę.  Całość  owijamy 
w folię spożywczą i wkładamy do  lodówki na godzinę. Po wy
jęciu rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 5mm i wycinamy 
ciasteczka za pomocą  foremek. Wkładamy  je do  rozgrzanego 
do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez około 8 min. Goto
we ciasteczka można ozdobić lukrem lub cukrem pudrem i po
zostaje nam już tylko delektować się ich smakiem.

Natalia Wójs 8a
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Kino  Ada poleca
„Kraina Lodu 2”

Ostatnio  przęglądałam 

przedświąteczną ofertę kinową 

i  zastanawiałam  się:  co  wy‐

brać?  Chciałam  zaproponować 

film zarówno dla najmłodszych 

uczniów naszej  szkoły,  jak  i  też 

dla tych starszych roczników.

Jak  wiecie  (lub  może 

nie),  dorośli  też  lubią  bajki  :) 

Jako  pierwszą  propozycję 

przedstawię  zatem  „Krainę  Lo‐

du 2”, będącą przykładem kina 

familijnego. 29 listopada minę‐

ło  równe  6  lat  odkąd  wyszła 

pierwsza część: „Kraina Lodu”. 

Na początku filmu przy‐

woływano  wspomnienia 

z  dzieciństwa  bohaterek  (prze‐

bitki z pierwszej części), ważne 

dla całokształtu filmu. Niestety 

logicznie  nie  składa  się  to 

w  jedną  całość.  Elsę  woła  ta‐

jemniczy  głos,  za  którym  po‐

stanawia  ruszyć,  a  Annie  chce 

się  oświadczyć  Kristoff. W  tym 

wszystkim  nie może  zabraknąć 

Olafa, kochanego przez wi‐

dzów 

bałwan‐

ka, 

a  także 

renifera 

Svena. 

Pod  ko‐

niec  fil‐

mu 

zagadka 

zostaje 

rozwiązana.  Niestety  niektóre 

wydarzenia  wydają  się  być 

chaotyczne  i  wymuszone. Mo‐

żemy  usłyszeć  tam  piosenkę 

„Into  the  Unknown”  (tłum. 

„W  nieznane”).Mnie  się  ona 

podobała, mimo  że nie wpada 

tak w ucho jak „Mam tę moc”.  
Odniosłam  wrażenie,  że  war‐

stwa  muzyczna  w  filmie  prze‐

waża  nad  dialogami.  Oprawa 

graficzna  i  animacja  są  świet‐

ne.

Film  się  przyjemnie 

ogląda. Mimo zastrzeżeń co do 

fabuły (tej troszeczkę brakowa‐

ło),  nie  żałuję,  że  poszłam  na 

ten film.
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Kino  Ada poleca
Co jeszcze możecie zobaczyć w kinach?

Dla najmłodszych:

,,Magiczne Święta Ewy'' (familijny, 6+)

,,Młody renifer Alex"( familijny, przygodowy, 7+)

,,Ratujmy Florę"(familijny, 7+)

,,Śnieżna paczka"(4+)

Dla starszych:

,,Jak poślubić milionera?"(komedia romantyczna, 13+)

,,Last Christmas"(komedia romantyczna, 13+)

,,Nadzwyczajni"(komedia, obyczajowy, 13+)

 
  Ada Głąb 7d



TRADYCJE I ZWYCZAJE 
BOŻONARODZENIOWE
Choinka 
Choinka  ma  bardzo  długą  tradycję  i  przeszła  wiele 

etapów  ewolucji,  zanim  zaczęła  przypominać  tę,  którą 
znamy dziś. W XV wieku europejskim zwyczajem w Wigilię 
przynoszono  do  domów  zielone  gałązki,  które  wieszano 
u  belki  pułapu,  zwane  „podłaźniczką”  lub  „sadem”. W XIX 
wieku,  wzorując  się  na  niemieckich  sąsiadach,  stawiano 
całe  drzewka  na  podłodze  i  ozdabiano  je  szklanymi 
bańkami  i  świeczkami.  Prezenty  pod  choinką  to  zwyczaj 
naszych czasów. W XIX wieku tylko w niektórych regionach 
dawano  dzieciom  drobne  upominki  –  chłopcom  scyzoryki 
i koziki, a dziewczętom wstążki i koraliki.

Pierwsza gwiazdka
Pierwsza  gwiazdka  to  znak,  że  należy  zacząć 

wieczerzę. Przy stole zostawiano puste miejsce dla ducha 
przodka,czy osoby,  której  brakowało przy  rodzinnym stole. 
W domach, w którym był ktoś, kto potrafił czytać, wieczerzę 
rozpoczynano  od  lektury  Ewangelii  według  św.  Łukasza. 
Następnie najstarszy z rodziny rozpoczynał przełamywanie 
się  opłatkiem  z  każdym  po  kolei,  według  starszeństwa 
i  godności.  Był  to  ten  najważniejszy  moment  pojednania. 
Pilnowano,  by  przy  stole  zasiadała  parzysta  liczba 
biesiadników, w innym wypadku nadchodzący rok mógł stać 
się pechowy. Najgorsze ułożenie stanowiła liczba 13, która 
przepowiadała  śmierć  któregoś  z  domowników  (do  stołów 
zapraszano żebraków i parobków).
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TRADYCJE I ZWYCZAJE 
BOŻONARODZENIOWE
Wigilijne potrawy
Wieczerza  chłopska  składała  się  z  siedmiu  po

traw,  szlachecka  z  dziewięciu,  a  pańska  z  jedenastu. 
W niektórych regionach zwyczaj nakazywał przyrządza
nie liczby potraw odpowiadającej wielokrotności sześciu 
–  zwykle  sporządzano  sześć  lub  dwanaście  rodzajów 
posiłków. Najważniejsze jednak było to, aby dania przy
gotowano z darów natury. Nie można było  jeść mięsa, 
gdyż tego dnia zwierzęta i ludzie tworzyli jedną rodzinę. 
W Wielkopolsce i na Śląsku jako pierwszą potrawę po
dawano  najczęściej  polewkę  migdałową  lub  rybną, 
a w Małopolsce  i wschodniej  Polsce  barszcz  lub  zupę 
grzybową. W niektórych regionach była  to zupa piwna, 
polewka z siemienia lnianego lub ziemniaki z kiszonym 
żurem.  Na  stole  pojawiała  się  także  przyrządzana  na 
rozmaite  sposoby  kasza  i  mak  dodawany  do  klusek, 
ciast,  zup.  Często  przyrządzano  również  kutię,  pierogi 
i  kluski  z  grzybami,  a  na  terenach  położonych  nad 
wodami – różnego rodzaju ryby. Obowiązkowo musiała 
pojawić się strucla, której pieczenie było rytuałem. Ulu
bionym napojem dzieci  pewnie niektórym z Was trud
no  będzie  w  to  uwierzyć    był  kompot  z  suszonych 
owoców.

To tylko nieliczne ze zwyczajów bożonarodzenio
wych  w  naszym  kraju,  gdzie  przeplatało  się  i  nadal 
przeplata wiele kultur, tradycji.



 Tata pyta Jasia:
    Poprawiłeś jedynkę z matematyki?
    Nie, bo pani miała cały czas dziennik przy sobie.

*
Ktoś puka do drzwi, otwiera Jasiu:
   Zbieram na osiedlowy basen.
Jasiu biegnie do taty i mówi:
   Przyszedł jakiś pan i zbiera na basen osiedlowy, 
mam mu coś dać?
   Tak, daj mu dwa wiadra wody.

*
Pani pyta się Jasia:
  Jasiu jakie jest twoje hobby?
  A co to takiego?
Małgosia:
  Hobby to coś, co najbardziej lubisz. 

  Aha, to zupa pomidorowa.
*

  Jak nazywa się człowiek nóż?
  Janusz!

*
  Jaki jest ulubiony owoc żołnierza?
  Granat!

Wybrał : Maks Kubacki 6b
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       KUPON Z ROZWIĄZANIAMI KRZYŻÓWEK DLA STARSZYCH (IVVIII)

Kupony z rozwiązaniami proszę dostarczyć do pani Małgorzaty Janisz do 

17.01.2020r. Wsród zgłoszeń rozlosujemy 3 nagrody .

Hasło s. 39  ......................................................

Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................

Klasa............
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1.Zimowa dyscyplina sportu, 

polegająca na zjeźdżaniu 

zawodników na specjalnych 

saniach po sztucznym torze 

lodowym.

2.Łamiemy się nim z bliskimi 

przed Wigilią.

3.W stajence leżał w nim Jezus.

4.Składasz je bliskim z okazji 

świąt.

5.Znajdziesz je pod choinką.

6.Dzień przed Bożym 

Narodzeniem.

7.Wigilijna ryba.

8.Mają farsz z kapusty i grzybów.

9.Pieśni bożonarodzeniowe.

10.Czerwony z uszkami.

11.Ciasto z makiem.

12.Pod świątecznym obrusem.

13.Ozdobiona bombkami i 

światełkami.

14.O północy w kościele.

K
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K
A

        Karolina Macałka 8a
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