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Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 

Numer 2 / Grudzień 2014 

KALENDARIUM 

1765  - Otwarcie Teatru Narodowego w Warszawie 

1848  - Fryderyk Chopin zagrał pierwszy publiczny koncert w 

Londynie 

1873  - Miasta Buda i Peszt zostały połączone i utworzyły 

stolicę Węgier Budapeszt 

1928  - Wyprodukowano pierwszy film o przygodach Myszki 

Miki 

1949  - Otwarcie odbudowanego Teatru Narodowego w War-

szawie 

1954  - W Warszawie utworzono Akademię Teologii Katolic-

kiej, obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go 

1990  - Państwa NATO i byłego Układu Warszawskiego podpi-

sały w Paryżu układ o redukcji konwencjonalnych sił zbroj-

nych w Europie 

1995  - Aleksander Kwaśniewski wygrywa wybory prezydenc-

kie 

2004  - Parlament Europejski zaakceptował nową Komisję 

Europejską pod przewodnictwem Jose Manuela Barroso, 

który pełnił tą funkcję do końca października br. 
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Witam Wszystkich Czytelników naszej gazetki, a 

przede wszystkim Was Kochani Uczniowie! Wiel-

kimi krokami zbliża się do nas czas wspaniałych i 

pięknych Świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas, 

który będziemy spędzać w gronie najbliższych. 

Nie czekajmy do ostatniej chwili na odpowiednie 

przygotowanie się do nich. Pamiętajmy o najbliż-

szych! W tym numerze przepis na pierniki świą-

teczne mojej prababci, który może zainspiruje 

Was do pomocy w przygotowaniach do świąt.  

Zapraszam do lektury naszej gazetki, w której 

znajdziecie wiele artykułów, ciekawostki, wiersze 

oraz coś na poprawę humoru. 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Marta Bohonos kl. 3B 
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Na tropie talentów 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu z serii szkolnych talentów, który będzie o bardzo intere-
sujących zainteresowaniach naszej redakcyjnej koleżanki. 

 Kasia Juszczak z klasy III c to przesympatyczna, 

pozytywnie zakręcona osoba widząca świat przez 

różowe okulary. Osiąga bardzo dobre wyniki w na-

uce. 

 Jej pasją jest krótkofalarstwo. Co to jest ? Ina-

czej nazywa się to radioamatorstwo, to hobby pole-

gające na nawiązaniu łączności w różnych zakresach 

fal radiowych. Na pasmach krótkofalarskich można 

porozmawiać z ludźmi na całym świecie. Kasia nale-

ży do Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców o znaku 

SP3POW (każdy klub i poszczególne osoby mają 

swoje znaki, nazwy do porozumiewania się). Wstą-

piła do niego ponad rok temu, kiedy nasza szkoła 

przystąpiła do projektu ARISS (to międzynarodowy 

program edukacyjny, którego celem jest populary-

zacja krótkofalarstwa i astronautyki wśród młodzie-

ży). Nie potrafi jednoznacznie powiedzieć, co ją za-

fascynowało. Jak twierdzi - Wszystko, co wiąże się z 

krótkofalarstwem i ARISS'em przenosi mnie jakby 

do innego świata...  

 Należy też wspomnieć o 4. Ogólnopolskiej 

Konferencji ARISS, która odbyła się dniu 4 paździer-

nika 2014 roku u nas, w Ostrowie Wielkopolskim. 

Gościliśmy ponad 60 osób z całej Polski! - Dla mnie 

było to zderzenie z fantastycznymi ludźmi, tak samo 

"zakręconymi" jak ja – dodaje Kasia. Warto pamię-

tać o zeszłorocznym łączeniu z Międzynarodową 

Stacją Kosmiczną, gdzie Kasia osobiście zadawała 

kosmonaucie pytanie. To niesamowite gdy po dru-

giej stronie słyszy się głos kosmonauty – stwierdziła. 

 Kasia to także muzykantka, gra na gitarze i 

pianinie – Chyba, że do instrumentów można zali-

czyć nerwy – dodaje żartobliwie. Muzyka, to jedna z 

wielu rzeczy, która oddaje w niepowtarzalny sposób 

to, co czujemy, myślimy w danej chwili. Potrafi zdo-

łować, rozśmieszyć, wywrzeć różnorodne emocje. 

Jej spotkanie z muzyką zaczęło się w pierwszej kla-

sie podstawówki, kiedy zdała egzamin do szkoły 

muzycznej. - Ukończyłam ją po sześciu latach, na-

stępnie dołączyłam do chóru w gimnazjum i zapisa-

łam się do MDK na lekcje gitary, chodzę już trzeci 

rok. Dodaje - Moim wielkim marzeniem jest na-

uczyć się grać na perkusji - kto wie, może kiedyś...? 

Niesamowita Kasia 
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Adrian Sitarz  kl. 3A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasia to także dusza poetycka. 

-Nie zaprzeczę, że lubię poezję. Często czytałam 

wiersze Marty Bohonos (która zresztą ma w naszej 

gazetce swoją rubrykę), później sama spróbowa-

łam. To było całkiem niedawno, pod koniec wrze-

śnia, a więc dopiero zaczynam! Myślę, że to również 

dzięki przyjaznemu odbiorowi i zachęcie p. Olgi Ja-

nickiej, mojej nauczycielce od języka polskiego. Wy-

słałam nawet parę wierszy na konkurs, co jest pew-

nie codziennością dla weteranów u nas w szkole, ale 

dało mi to ogromną satysfakcję. 

Twórczość Kasi naprawdę zasługuje na słowa uzna-

nia, czego dowodem jest wyróżnienie w tegorocz-

nej edycji konkursu Poetyckie Listopady za wiersz 

Cichaś. 
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Poezja 

Kasia Juszczak  kl. 3C 

Zakaz 

 

Co Cię wzbrania 

Co zabrania 

Przyjść, przytulić 

Usiąść, kusić 

Czule szeptać 

Zmysły pieścić? 

 

Każdym gestem 

Pocałunkiem 

Niby ciszą 

Uczuć burzą 

Wokół Ciebie 

Wewnątrz Ciebie 

 

Co zaprzecza 

Co zniewala 

Twe pragnienia… 

Me żądania? 

Cichaś 

 

Cichaś dziewczyno 

Coś dłonie miała ciepłe 

Pełne wdzięku, kruchutkie 

Niczym miód słodkie 

 

I zgrabne palce 

Co teraz ozdabiane 

Drogim, ciężkim diamentem 

Uschły zmarniałe 

 

Czemuś dziewczyno 

Niegdyś radosna 

Dziś cicha jesteś... 
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Ci, którzy odeszli 

Jan Łyczywek 

 To osoba, która odbudowała ostrowski żużel. 

To właśnie za jego sprawą KM Ostrów przez kilka lat 

pukał do bram Ekstraligi, lecz mimo kilku prób 

ostrowianie przegrywali mecze barażowe. Po jego 

śmierci drużyna z naszego miasta nie może się zbli-

żyć do tego poziomu. Jan Łyczywek zginął w wypad-

ku samochodowym. Na jednym z zakrętów uderzył 

w drzewo. Miał 53 lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif Saitgariejew  

 "Tatarska Strzała" to legenda ostrowskiego 

żużla. Od jego śmierci minęło już ponad 18 lat, a 

nadal jest on z szacunkiem wspominany przez kibi-

ców w naszym mieście. Saitgariejew zmarł 18 czerw-

ca 1996 roku w wyniku obrażeń po upadku, jaki za-

notował 12 dni wcześniej w meczu przeciwko lesz-

czyńskiej Unii. W Ostrowie uhonorowany został me-

moriałem, a także pamiątkową tablicą, pod którą 

fani co roku odpalają znicze. Pod taśmą ustawili się 

wtedy od wewnętrznej Andrzej Szymań-

ski (Unia), Paweł Łęcki (Iskra), Robert Mikołaj-

czak (Unia), oraz Rif Saitgariejew (Iskra). Ten ostatni 

był prawdziwym bożyszczem miejscowych fanów. 

Niestety tuż po starcie, na pierwszym łuku doszło do 

poważnego karambolu, w którym poszkodowany 

został Rosjanin. Żużlowiec Iskry uderzył w słupek 

bramy wjazdowej do parkingu. Publiczność na try-

bunach zamarła. Rif został odwieziony do szpitala 

gdzie stwierdzono u niego poważne obrażenia gło-

wy. Dokładnie przez 12 dni trwała walka o ratowa-

nie jego życia. Niestety 18 czerwca 1996 roku Rif 

odszedł od nas.  

Lee Richardson 

 13 maja 2012 roku w wyniku obrażeń po 

upadku jaki miał miejsce na torze we Wrocławiu 

zmarł Lee Richardson. Lekarzom, mimo starań, nie 

udało się uratować życia Brytyjczyka. Całe żużlowe 

środowisko okryło się żałobą. "Rico" długo opłaki-

wany był w Częstochowie i Rzeszowie, gdzie miał 

wielu przyjaciół. W tych dwóch klubach Richardson 

spędził wiele sezonów i był czołową postacią obu 

drużyn. "Rico" zmarł w wieku 33 lat. W 2012 roku w 

Rzeszowie rozegrany został memoriał poświęcony 

jego pamięci. 

Grzegorz Knapp  

 To była najtragiczniejsza wiadomość w tym 

roku w polskim speedwayu. W wyniku obrażeń po 

wypadku na torze w Heusden-Zolder zmarł Grzegorz 

Knapp. Swoją karierę rozpoczął w barwach GKM-u 

Grudziądz, a oprócz tego klubu ścigał się również w 

barwach zespołów z Lublina, Gdańska, Rawicza i 

Krosna. Od kilku lat był najlepszym Polakiem rywali-

zującym w wyścigach motocyklowych na lodzie, a 

od 2011 roku był uczestnikiem IMŚ Gladiatorów. 

Listopad to miesiąc kojarzony przede wszystkim z dniem Wszystkich Świętych. Ten artykuł jest poświę-
cony w szczególności  tym, którzy odeszli od nas w środowisku sportowym. Wielu jest takich, których 

będziemy pamiętać  zawsze. 
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 Dzień meczowy. Godzina 11.00 - otwierają się 

bramy stadionu. Stadion Miejski zapełnia się niczym 

przed meczem Ligi Mistrzów. Zawodnicy wychodzą 

na murawę. Telewizja gotowa. Wybija 11:45, rozpo-

czyna się przekaz live dla telewizji Polsat Sport. Na 

zegarach 11:56:43 zawodnicy wychodzą na murawę. 

Publiczność bije brawo. Samo południe - rozpoczyna 

się mecz! Na trybunach ok.8 tys. widzów. Sporo. 

Zawodnik gości Bartosz Kapustka nie kalkulując ude-

rzył z hukiem na bramkę. Stadion zamilkł. Cisza. 0-1. 

Przerwa. Minut 15-naście.  Rozpoczyna się druga 

połowa święta w Ostrowie. Wydawało się że Cra-

covia będzie trzymać piłkę, strzelać gole.. Ale nie! To 

jest Ostrów! Ostrovia odpala rakietę i walczy. Wal-

ka! Ostrowianie coraz lepiej radzą sobie z piłką.  Na-

chodzi 71 minuta. Rzut rożny. Stadion w napięciu. 

Osiem tysięcy gardeł szykuje się do ryku.  Michał 

Giecz dośrodkowuje na czoło Damiana Czecha, a ten 

szczupakiem wpakowuje  futbolówkę do siaty. 

Osiem tysięcy żywych wilków ryczy na znak radości. 

1-1.Ostrovia gra dalej. Nasi goście spod Wawelu nie 

wiedzieli co się dzieje. Niczym opętani przez wawel-

skiego smoka przestali grać. Nasi odwrotnie. Jest 74. 

minuta. Dośrodkowuje Dariusz Reyer i słupek Mi-

chała Giecza! Znów osiem tysięcy głodnych wilków 

rozsiewa ryk. Tym razem rozpaczy. Na zegarze 76. 

minuta! Tomasz Kempiński sam na sam z pustą 

bramką i oto szczupakiem ładuje piłkę do bramki. 

Trener szaleje z radości, ale za prędko - jest takie 

coś jak poprzeczka... Atakujemy dalej. Naciskamy. 

Jest dogrywka. W 98. minucie koszmarną i nie zasłu-

żoną bramkę strzela młody rezerwowy - Dariusz Zja-

wiński. Niestety. I tu kończy się sen... Narodowy był 

tak blisko… ale jednak daleko. Szczęście trzeba mieć, 

bo jak się go nie ma, to się nie kończy tak, jak się na 

to zasługuje. Kto grał lepiej? Ostrovia! Kto powinien 

wygrać? Ostrovia! A kto wygrał? Cracovia… 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE SPOR-
TOWE 
 
Koszykówka 
  Ostrowska Stal po zaciętym meczu w pierw-
szych trzech kwartach pokonała beniaminka 1 ligi- 
meritum kredyt Pogoń Prudnik  dzięki bardzo dobrej 
czwartej kwarcie. Ostatecznie mecz, na którym było 
ok.450 widzów zakończył się  mylącym wynikiem 
96:67 (25:15, 17:21, 23:19, 31:12). 
 W piątek 7 listopada zawodnicy z grodu nad 
Ołobokiem wybrali się do stolicy na mecz z tamtej-
szą Legią (beniaminkiem, który ma bardzo ciekawy 
skład i duże ambicje). Do przerwy mecz był trudną 
przeprawą dla ostrowian. Gospodarze dotrzymywali 
kroku liderowi. Po zmianie stron dominacja była już 
po stronie Stali, która grała mądrze i rozważnie, po-
siadając kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. 
Tym samym siódma tegoroczna wygrana stała 
się faktem i drużyna z Południowej Wielkopolski da-
lej przewodzi na zapleczu Tauron Basket Ligi. 

Legia Warszawa - BM Slam Stal Ostrów Wl-
kp. 69:80 (17:18, 15:19, 11:20, 26:23)  
 Szóstka kolejka, basketu żeńskiego była udana 
dla naszych pań. TS Ostrovia bez żadnych proble-
mów rozjechała na wyjeździe ŁKS SMS Łódź 49-80 
(19:23, 9:22, 7:14, 14:21). 
 Czerwonej gorączki dostali kibice pierwszoli-
gowej  Ostrovii w niedzielne południe we własnej 
hali. Początek meczu był wyśmienity dla gospodyń  
meczu 7 kolejki. Pięć minut gry i było 12-0. Po ośmiu 
minutach gry było już 17:3 dla podopiecz-
nych Andrzeja Kowalczyka.  

Sport 

"Osiem tysięcy gardeł szykuje się do ryku" czyli relacja ze spotkania Ostrovia - Cracovia.  
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Łukasz Szukalski kl. 1B 

Na nieszczęście w drugiej odsłonie meczu ostrowski 

zespół ogarnęła niemoc. Rywalki załapały właściwy 

rytm. W efekcie ,,akademiczki” systematycznie odra-

biały straty Ostrovia miała problemy z budowaniem 

swoich ofensywnych akcji. Do przerwy gospodynie 

wygrywały, ale zaledwie 30:27. Po zmianie stron 

emocje robiły się coraz większe, gdyż AZS w III od-

słonie objął prowadzenie, ale po 

dwóch ,,trójkach” Edyty Mielczarek ponownie pro-

wadziła Ostrovia 44:38. Ostatnia kwarta była najcie-

kawsza, trzy minuty przed zakończeniem gorzowski 

zespół prowadził, ale trafienie dystanso-

we Marty Mistygacz sprawiło, że to Ostrovia wygry-

wała 57:55.  Końcówka meczu była niezwykle gorą-

ca. Emocje sięgały zenitu, lecz jak przystało na 

Ostrów Wielkopolski, to po naszej stronie  była 

chłodna głowa; sukces przypieczętowała Mile-

na Krzyżaniak, która w kluczowych momentach tra-

fiła trzy z czterech rzutów wolnych. 

 Siódemka KPR Ostrovia 8 listopada zmierzyła 

się z Miedź Legnica. Ostrowianie byli bardzo blisko 

sprawienia niespodzianki, lecz minimalnie ulegli 27-

26. Losy meczu rozstrzygnęły się w końcówce, gdzie 

lepsi byli gospodarze. 

 - Zagraliśmy nie najlepszy mecz. Toczył się on 

w złej atmosferze. Nasze proste błędy to spowodo-

wały. Mieliśmy wiele strat w ataku pozycyjnym. Go-

ście to wykorzystali i karcili nas kontrami. Trzeba 

jednak przyznać, że Ostrovia nam dziś wysoko za-

wiesiła poprzeczkę - mówi trener Piotr Będzikowski. 

 W podobnym tonie mecz podsumował kapitan 

Siódemki Miedź Paweł Piwko - Punkty cieszą, gra 

zdecydowanie mniej. Zafundowaliśmy kibicom hor-

ror, a wynikało to z naszej kiepskiej skuteczności i 

oddawania rzutów z nie przygotowanych pozycji - 

dodaje popularny "Browar". 

 Siódemka Miedź Legnica - Ostrovia Ostrów 

Wlkp. 27:26 (18:15). Drużyna pokonanych plasuje 

się na 6 miejscu w tabeli z dorobkiem 9 punktów. 

Liderem jest PE Gwardia Opole z dorobkiem punk-

tów 16. 

 

 

Żużel 
 Na koniec sezonu rozegrany był 62. Łańcuch 

Herbowy połączony z małym memoriałem Rifa Sait-

gariejewa.  Grigorij Łaguta zwyciężył w 62. Turnieju 

o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa. Rosjanin wy-

walczył czternaście punktów i rzutem na taśmę wy-

darł triumf z rąk Krzysztofa Kasprzaka. Wicemistrz 

świata ostatecznie był dopiero trzeci. Na drugim 

stopniu podium stanął Nicklas Porsing. 

Gdy zawodnicy ukończyli ostatni wyścig na stadionie 
zgasło światło i podobnie jak podczas ubiegłorocz-
nego Memoriału Rifa Saitgariejewa, upamiętniono 
tego tragicznie zmarłego zawodnika. Kibice zapalili 
świeczki, a zawodnicy wypuścili w powietrze lampio-
ny. Po dekoracji natomiast odbył się krótki pokaz 
fajerwerków. Niedzielna impreza zakończyła sezon 
żużlowy zarówno w Ostrowie, jak i w całej Polsce. 
Zawody przyniosły wiele emocji, a na trybunach - 
mimo niskiej temperatury - zasiadło sporo widzów. 
Było to efektowne zwieńczenie trudnego sezonu dla 
ostrowskiego żużla. Wyniki: 
1. Grigorij Łaguta (Rosja) - (3,2,3,3,3) 14 
2. Nicklas Porsing (MDM Komputery Dreier ŻKS 
Ostrovia) - (3,3,1,3,2) 12+3 
3. Krzysztof Kasprzak (Stal Gorzów) - (3,3,3,3,0) 12+2 
4. Robert Miśkowiak (KMŻ Lublin) - (1,1,3,3,2) 10 
5. Kamil Brzozowski (MDM Komputery Dreier ŻKS 
Ostrovia) - (2,2,3,2,1) 10 
6. Dawid Stachyra (ŻKS ROW Rybnik) - (2,0,1,2,3) 8 
7. Mateusz Szczepaniak (Polonia Bydgoszcz) - 
(3,1,2,1,1) 8 
8. Kamil Adamczewski (SPAR Falubaz Zielona Góra) - 
(d,2,2,1,3) 8 
9. David Bellego (MDM Komputery Dreier ŻKS 
Ostrovia) - (0,3,1,0,3) 7 
10. Damian Baliński (Fogo Unia Leszno) - (0,3,0,2,1) 
6 
11. Dawid Lampart (KMŻ Lublin) - (1,1,0,2,2) 6 
12. Leon Madsen (Dania) - (2,d,2,1,1) 6 
13. Jakub Jamróg (Orzeł Łódź) - (2,0,0,1,2) 5 
14. Andrzej Lebiediew (Lokomotiv Daugavpils) - 
(0,1,2,0,d) 3 
15. Artur Czaja (bez klubu) - (1,2,0,0,0) 3 
16. Łukasz Sówka (PGE Marma Rzeszów) - (1,0,1,0,0) 
2 
17. Konrad Matuszewski (MDM Komputery Dreier 
ŻKS Ostrovia) NS 
18. Norbert Krakowiak (MDM Komputery Dreier ŻKS 
Ostrovia) NS 



8 

Hit transferowy 

W środę (12 listopada) przedstawione zostało na-
zwisko trenera drużyny MDM Komputery Dreier ŻKS 
Ostrovia. Jest nim bardzo znany trener, opiekun ka-
dry Polski Marek Cieślak. 
W negocjacjach z Markiem Cieślakiem uczestniczył 
także Ireneusz Winiarski, któremu serdecznie dzię-
kujemy za wszelaką pomoc - nie kryje Mirosław 
Wodniczak, prezes ŻKS Ostrovia. Przejście Marka 
Cieślaka do Ostrowa jest transferowym hitem. Tre-
ner żużlowej reprezentacji Polski będzie bowiem 
pracował w lidze niższej niż Ekstraliga, choć pewnie 
mile widziany byłby w większości klubów z najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. - W pierwszej lidze też jeż-
dżą dobrzy żużlowcy. Muszę poznać tę ligę. Dla mnie 
to ciekawe wyzwanie - uważa Marek Cieślak. 

Ostrowskie Centrum Kultury jest największą instytu-
cją kultury działającą na terenie miasta i regionu 
Ostrowa Wielkopolskiego. Jako samorządowa insty-
tucja kultury działa od 1 stycznia 2006 roku i konty-
nuuje wcześniejsze tradycje i osiągnięcia Ostrow-
skiego Domu Kultury i Przedsiębiorstwa Imprez Kul-
turalnych „Centrum Ostrów” Sp. z o.o. Historia po-
wstania Ostrowskiego Domu Kultury to koniec XIX 
wieku. 
 W roku 1876 powstał budynek dawnej strzelnicy 
miejskiej oraz zabytkowy z 1911 roku budynek Te-
atru Miejskiego. Dziś Ostrowskie Centrum Kultury to 
nowocześnie działająca placówka kulturalna W ka-
lendarzu kulturalnym miasta i regionu na trwałe 
wpisały się cykliczne imprezy, takie jak Wielkie Kon-
certy Noworoczne z udziałem artystów-muzyków, 
śpiewaków i tancerzy o światowej sławie, festiwal 
„Wszystko Jest Poezją”, międzynarodowy festiwal 
bluesowy „Jimiway Blues Festiwal” Międzynarodo-
wy Przegląd „Wszyscy Śpiewamy Na Rocko-
wo”,  „Jesienny Przegląd Filmowy”, „Oscarowa Ko-
lekcja”, „Noc w Teatrze”  oraz imprezy dla dzieci, a 
także imprezy plenerowe. 
Bardzo ważne miejsce w działalności OCK zajmuje 
Międzynarodowa współpraca kulturalna. Zapocząt-
kowane w lipcu 2005 roku, wspólnie z partnerskim 
miastem Nordhausen, projekty kulturalne cieszyły 
się z dużym zainteresowaniem wśród młodych lu-
dzi . Dotychczas zostały zorganizowane wspólnie 4 
projekty, w których uczestniczyła 70-osobowa grupa 
polskiej i niemieckiej młodzieży. Pragniemy zdobyte 

doświadczenia wynikające z dobrej współpracy z 
młodzieżą niemiecką, wykorzystać przy nawiązaniu 
od 2007 współpracy kulturalnej z nowymi partnera-
mi z Francji, z Charleville- Mézières.  
Ostrowskie Centrum Kultury organizuje także kame-
ralne spotkania autorskie, wieczory kabaretowe, 
cykliczne wystawy sztuk plastycznych w Galerii PIK 
(malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia). OCK prowa-
dzi także działalność wydawniczą .W swoich zbio-
rach posiada katalogi wystaw, tomiki-antologie 
„Szuflada” i inne. Pod fachową opieką instruktorów  
działają sekcje i pracownie, z których korzysta rocz-
nie ok. 500 osób, od wieku przedszkolnego aż po 
wiek emerytalny. Są to: Klub Seniora „Złoty Wiek”, 
Pracownia Plastyczna dla Dorosłych „Passe Partout”, 
Pracownia Plastyczna Malowane Czwartki (dla dzie-
ci), Młodzieżowa Grupa Działań Twórczych, Pracow-
nia Wyobraźni, Scena Dramatyczna, Teatr Ekspery-
mentalny „Laboratorium”, Teatr REYde MONTer , 
Teatr Ruchu i Pantomimy, Modelarnia Lotnicza, Ka-
baret „Bez VAT”, Studio Piosenki, Chór Męski 
„ECHO” i Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Od 2006 
roku Ostrowskiemu Centrum Kultury podlega także 
kino „Komeda”, w którym widzowie mogą oglądać 
premiery filmowe oraz uczestniczyć w seansach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego. Ostrowskie Centrum 
Kultury dba o tradycje kulturalne Ostrowa Wielko-
polskiego, o rozwój młodych talentów, edukację kul-
turalną, zajmuje się promocją najciekawszych 
współczesnych zjawisk artystycznych.  

Ostrowskie Centrum Kultury 

Bartosz Mierzchała kl. 3A  

Łukasz Szukalski  kl. 1B 
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Savoir-vivre 

Ile razy, idąc ulicą obserwowałeś innych ludzi i ich 
wygląd? Czy dzięki niemu możemy powiedzieć coś o 
osobach, których w ogóle nie znamy? 
Mijając mężczyznę ubranego w garnitur, z czarną 
teczką pełną dokumentów pewnie pomyślimy: biz-
nesmen lub prawnik. Gdy zaś zauważymy chłopaka 
ubranego w luźny T-shirt, obszerne spodnie, sporto-
we buty i niosącego pod pachą deskorolkę odniesie-
my zupełnie inne wrażenie. Wygląd w pewnej mie-
rze określa naszą pozycję społeczną, przynależność 
do subkultury czy zawód. 
To na niego w pierwszej kolejności zwracamy uwa-
gę, gdy poznajemy nowych ludzi. 
Trzeba pamiętać, że "nigdy nie ma się drugiej okazji, 
żeby zrobić pierwsze wrażenie" i to od nas zależy, 
czy to wrażenie będzie pozytywne, czy też negatyw-
ne. 
 
Schludność 
Pierwsza podstawowa zasada. Plama na koszuli, 
resztki śniadania na spodniach – chyba nie powinni-
śmy zostawać paletą malarską? 

Czystość 
Czystość oraz schludność idą ze sobą w parze. Nie-
rozczesane lub też (o zgrozo!) dawno nie myte włosy 
na pewno nie dodadzą uroku najpiękniejszej nawet 
twarzy. Wręcz przeciwnie. 
Pamiętaj: 
Należy się myć codziennie. 
Dezodorantów używa się jedynie na czystą skórę. 
Po posiłku powinno się umyć zęby. 
Ważnym elementem są zadbane paznokcie. Brudne, 
obgryzione – po prostu odstraszają! 
Nie wolno przesadzać z makijażem. 
Ubłocone, nieczyszczone od miesięcy buty rzucają 
się mocno w oczy. 
Warto nosić ze sobą paczkę nawilżanych chusteczek, 
szczególnie w upalny dzień czy po lekcjach WF'u. 
 Wydaje się, że wszyscy znają te zasady – nie-
stety, nie każdy ich przestrzega... 
Dlatego dbajmy o siebie i o swój wizerunek, bo jak 
nas widzą, tak nas piszą. 
 

Katarzyna Juszczak kl. 3C 

Recenzja 

 Carrie White jest inna niż jej rówieśnicy. Nie chodzi na 
prywatki, nie interesują się nią chłopcy, stanowi obiekt kpin i 
docinków. Matka-religijna fanatyczka-za wszelką cenę usiłuje 
chronić ją przed grzechem. Pewnego razu Cerri jednak buntuje 
się i idzie na szkolny bal. Gdy tam pada ofiarą okrutnego żartu, 
rozpętuje się piekło...dziewczyna jest telekinetką o olbrzymiej 
mocy, której postanawia użyć, by zemścić się na prześladow-
cach. Ci którzy ją dręczyli, gorzko tego pożałują.  
 

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej 
 Margaret White urodziła swoją córkę Carrie 21 
września 1963 roku w okolicznościach, które można  
określić jako niezwykłe. W istocie po uważnym prze-
studiowaniu przypadku Carrie White nieuchronnie 
narzuca się pewien wniosek: Carrie była jedynym 
dzieckiem w rodzinie tak dziwacznej, że wyróżniają-

cej się spośród wszystkich rodzin, którymi kiedykol-
wiek interesowała się opinia publiczna. 
 Ralph White (ojciec Carrie) poniósł śmierć na 
placu budowy w Portland w lutym 1963 roku, przy-
walony przez stalowy dźwigar, który wyślizgnął się z 
podtrzymującej pętli. Od tego dnia pani White 
mieszkała samotnie w podmiejskim bungalowie w 
Chamberlain.  
  Z powodu graniczących z fanatyzmem religij-
nych przekonań państwa White'ów, nie mieli żad-
nych przyjaciół, którzy mogliby się nią zaopiekować 
w okresie żałoby. Nikogo również przy niej nie było 
siedem miesięcy później, kiedy nadszedł czas roz-
wiązania.  

Kultowa i debiutancka powieść Stephena Kinga! 
"Carrie” 

Zapamiętasz jej imię. 
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 21 września około 13:30 mieszkańcy Carlin 

Street usłyszeli krzyki dobiegające z bungalowu Wh-

ite'ów. Policja jednakże została zaalarmowana do-

piero o godzinie 18:00. Istnieją dwa możliwe wytłu-

maczenia tej zwłoki, oba równie deprymujące: albo 

sąsiedzi pani White nie życzyli sobie być zamieszani 

w policyjne dochodzenie, albo też niechęć do niej 

była tak silna, że wszyscy z rozmysłem przyjęli po-

stawę wyczekującą. Pani Georgia McLaughlin, jedy-

na spośród trzech pozostałych mieszkańców tej uli-

cy, która byłą świadkiem tego wydarzenia oświad-

czyła, że nie wzywała policji, ponieważ sądziła, że 

krzyki mają coś wspólnego z "religijnym szałem". 

 Kiedy o 18:22 pojawiła się policja, krzyki stały 

się rzadsze. Panią White znaleziono w sypialni na 

piętrze, leżącą w łóżku. Oficer prowadzący docho-

dzenie myślał początkowo, że jest świadkiem mor-

derstwa. Całe łóżko było zalane krwią, a obok na 

podłodze leżał rzeźnicki nóż. Dopiero później poli-

cjant zobaczył, że pani White trzyma przy piersi no-

worodka, jeszcze częściowo zawiniętego w błonę 

łożyska. Widocznie pani White sama przecięła pępo-

winę nożem. 

DLA CIEKAWSKICH 

 Telekineza-określenie używane w parapsycho-

logii do opisu ruchu na odległość wywołanego za 

pomocą mocy psychicznej. Zdolność przesuwania 

przedmiotów siłą umysłu.  

 STEPHEN KING  - (ur.21.09.1947 w Postrald) 

napisał ponad pięćdziesiąt książek i wszystkie zyska-

ły status światowych bestsellerów, między innymi: 

Miasteczko Salem, Misery, Dallans'63 czy Lśnienie.  

 Powieści Kinga doczekały się wielomiliono-

wych nakładów, tłumaczeń na przeszło 30 języków, 

a na całym świecie można znaleźć ponad 300 milio-

nów egzemplarzy książek z jego nazwiskiem na 

okładce. Stephen King mieszka w stanie Maine z żo-

ną-powieściopisarką Tabithą King.  

Strony internetowe autora: 

www.stephenking.com 

www.stephenking.pl  
Katarzyna Beneke kl. 3C 

  Westernland i wioska indiańska 
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Margota Mierzchała kl.3A 

 Westernland to magiczna kraina Dzikiego Za-

chodu w samym sercu Polski. Otaczają ją dziewicze 

tereny nieskażone przez cywilizację, z dala od prze-

mysłu i ruchliwych dróg, na skraju jednego z naj-

większych kompleksów leśnych w Wielkopolsce. 

W 2008 roku powstała wioska indiańska Raven Ter-

ritory. Mieszkający w Wiosce Indianie spostrzegli na 

niebie walczące o terytorium kruki i jastrzębie – od 

razu wiedzieli, że to znak od duchów, dlatego wódz 

Indian nadał Wiosce nazwę RAVEN TERRITORY 

(Terytorium Kruków). 

 Nocleg w tipi jest niezapomnianą przygodą nie 

tylko dla najmłodszych – pozwala przenieść się w 

czasie, poczuć zapach palącego się w środku ogni-

ska, znów usłyszeć gwiazdy i księżyc. Atrakcje jakie 

czekają na Ciebie w Wiosce Indiańskiej 

 W wiosce można spotkać prawdziwych Indian, 

którzy przede wszystkim przybliżają swoją kulturę, 

prezentując swoje rytuały, taniec przodków przy 

ognisku, śpiewając, grając na instrumentach, opo-

wiadając historię swoich plemion, a także pokazując 

szamańskie obrzędy. Wizyty Indian odbywają się w 

wybrane weekendy maja, czerwca oraz września. 

  

 W Laredo Town ukojenia szukają wędrowcy ze 

szlaku, dlatego stoją tam niezliczone tabuny wozów 

pierwszych osadników. Można posilić się prostym 

jadłem traperskim z grilla, odwiedzić biuro szeryfa 

lub zostać wtrąconym do więzienia. Zastępca szery-

fa wykona dla chętnych fotografie na starodawnych 

listach gończych lub dolarach z własną podobizną. 

 Odwiedzając trapera przy płuczce złota można 

spróbować swoich sił w płukaniu cennego kruszcu 

metalową misą. Na żądnych przygód czeka dyliżans, 

który zabierze ich w daleką podróż, a swoją celność i 

umiejętności strzeleckie można sprawdzić na strzel-

nicy, gdzie czekają takie konkurencje, jak strzelanie 

z łuku, rzut tomahawkiem, znakowanie bizonów czy 

strzelectwo terenowe oraz wiele innych atrakcji. 

 Wioska Indian organizuje także "zielone szko-

ły" w stylu westernowym, dlatego warto tam się 

udać na wycieczkę klasową. Więcej informacji moż-

na zdobyć na stronie www.woiskaindian.pl. Serdecz-

nie zapraszam wszystkich, młodzież jak i dorosłych 

do odwiedzenia tego przepięknego miejsca, gdzie 

można się poczuć jak na prawdziwym Dzikim Zacho-

dzie. 
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Gosia Pietrzak  kl. 3A 

Kącik literacki 

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym będziemy zamieszczać kolejne fragmenty opowiadania. Oto pierw-
szy z nich… 

Ekologia 

  „Na dobry początek” 
 
- Lucy! Lucy wstawaj, zaraz spóźnisz się do szkoły! 
- Już wstaję- wymamrotałam-na pewno się spóźnię 
jest przecież 6:30.- Powiedziałam nico ciszej. 
Nie chce mi się iść do szkoły. Wszyscy są ekstrawa-
ganccy i każdy robi coś na pokaz. Nie lubię takiego 
zachowania. Zwlokłam się z łóżka i wolnym krokiem 
poszłam do łazienki. Weszłam pod prysznic i czeka-
łam, aż lodowata woda obmyje moje ciało. Umyłam 
długie, kręcone fioletowe włosy ulubionym lawen-
dowym szamponem. Ubrałam czarne podarte na 
kolanach rurki, glany, zieloną bokserkę i białą koszu-
lę. Z przedpokoju zabrałam zniszczoną torbę i czarną 
skórę. Wychodząc z domu włożyłam słuchawki do 
uszu i puściłam moją ulubioną składankę. Zagapiłam 
się i nie zauważyłam, że o tak wczesnej porze jest 
tyle ludzi. 

Mam jeszcze pół godziny i dwie przecznice do przej-
ścia. Pomyślicie, że będę miała nadto czasu i będę 
się nudziła. Ha! Śmieszne, to dwie najbardziej ruchli-
we przecznice o tej godzinie. Wreszcie zielone. Nie 
rozglądając się, zaczęłam przechodzić przez ulicę. 
Usłyszałam pisk opon motocykla. 
- Masz szczęście, że udało mi się wyhamować- po-
wiedział chłopak o ciepłym głosie. Pomógł mi wstać, 
wsiadł na motor i pojechał dalej. 
Otrzepałam się i zauważyłam, że obok mnie leży ze-
szyt. 
Na  pierwszej stronie widniał napis: 
 Imię Michael  Trimes, Liceum Minghston w Wied-
niu, klasa: IIG. 
Z niedowierzeniem zerkałam na kartkę. Nic z tego 
nie rozumiałam. Nie znam go, a to moja klasa… 
(Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazetki) 

Angelika Furmańska, kl. 2B 

 Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczy-
ną zagrożeń środowiska. O zanieczyszczeniu może-
my powiedzieć, gdy w składzie powietrza obecne są 
gazy, ciecze i ciała stałe nie będące jego naturalnymi 
składnikami lub też występujące w stężeniach nie-
odpowiadających naturalnemu składowi atmosfery 
ziemskiej. Są one zarazem najbardziej niebezpiecz-
nym rodzajem zanieczyszczeń, gdyż nie da się ich 
ograniczyć do określonego obszaru. Z uwagi na swo-
ją mobilność mają możliwość skażenia obszarów na 

dużych odległościach. 
 Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, 
że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia. 
Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, 
tlenków azotu, pyłów węglowych, tlenków i dwu-
tlenków węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły. 
Źródłem ich emisji jest wzrost liczby ludności, prze-
mysł energetyczny oraz transport.  
 Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia 
powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, 
smog i kwaśne deszcze.  

Zapobieganie zanieczyszczeniom po-
wietrza: 
 Skuteczną drogą do redukcji emisji gazów i 
pyłów jest ograniczenie wydobycia paliw kopalnych 
i spalania węgla, zwiększenie udziału źródeł odna-
wialnych w produkcji energii, systemy odsiarczania 
spalin i urządzenia odpylające. 
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Jak zawsze, prezentujemy Wam psiaki ze schroniska 
przeznaczone do adopcji. Nie bądźmy obojętni na 
ich los! Jeśli nie macie warunków, aby przyjąć psa 
pod swój dach, zawsze można chociaż odwiedzić 
schronisko i zabrać zwierzaka na spacer. Sprawicie 

im tym ogromną radość, a sami zafundujecie sobie 
spacer na świeżym powietrzu i poczucie pożytecznie 
spędzonego popołudnia. Zachęcamy również, aby 
dołączyć do schroniska na facebooku. 

Schronisko 

Crazy. Znaleziony Topola Osiedle. Średniej wielkości, rudy, długowłosy (został obcię-
ty, ponieważ jego sierść była bardzo brudna i skołtuniona). Jest bardzo radosny i sza-
lony, zgadza się z innymi psami. 

Mika. Mała suczka biało – czarna z czarnymi uszkami i 
kropkami na pyszczku. Jest pogodna, nie ufa obcym, 

zgadza się z innymi psami. 

Borys. Duży czarny pies z białym krawatem. Nie zgadza 
się z innymi psami, na obcych szczeka, potrafi chodzić na 
smyczy. Lubi głaskanie, przytulanie, mimo swojego groź-
nego wyglądu jest łagodny i pogodny. Został oddany, po-
nieważ zagryzł kota i sarnę. Nadaje się do pilnowania fir-
my. 

Scooby to pies rasy Siberian Husky. Jest on przepięk-
ny, ma cudowne niebieskie oczka i śliczne umaszcze-

nie. Znaleziony w Kaczorach gm. Odolanów. 

Sara to suczka większych rozmiarów, jest łagodna dla 
osób, które zna, na obcych szczeka i może ugryźć. Wpadła 
na czyjąś posesję z obrożą i smyczą. 

Kocurek Puszek jest bardzo przyjaznym kotkiem, w Schro-
nisku się nie odnajduje, gdyż po zakończeniu pracy musi 

być zamykany w pomieszczeniu, które oknem sąsiaduje z 
widokiem na psy. Pomimo tego Puszek jest wspaniałym 

kotem, biega, rozrabia, chce być głaskanym. 

Rex. Pies odebrany w wyniku interwencji przez kaliskie 
stowarzyszenie Help Animals. Pies prawdopodobnie w 
typie pointera/wyżła. Boi się nowych rzeczy np. aparatu. 
Do ludzi łagodny, chętnie wychodzi z boksu, lubi biegać. 

MIĘDZYGMINNE SCHRONISKO DLA BEZDOMNCH ZWIERZĄT 

Wysocko Wielkie, ul.Pruślińska3 

tel. 725 705 107, 530 187 254 

e-mail: ostrowschronisko@poczta.onet.pl 
Gosia Pietrzak kl. 3A 
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Moda 

Maseczka przeciwtrądzikowa na bazie zielonej glinki. 

 Kosmetyki na bazie glinek, wyciągów zioło-
wych oraz naturalnych olejków, to jedne z najsku-
teczniejszych produktów do walki z trądzikiem. 
 
Składniki: 
 2 czubate łyżki zielonej glinki, 
 1 łyżeczka olejku laurowego, 
 10 kropli olejku z drzewa herbacianego, 
 przegotowana woda lub napar z ziół (np. z 

szałwii, tymianku lub rozmarynu). 
 
 Glinkę mieszamy z wodą lub naparem z ziół, aż 
do uzyskania konsystencji gęstej papki (do rozrabia-
nia maseczek z glinki stosujemy naczynia szklane lub 
plastikowe). Dodajemy olejek laurowy oraz olejek z 
drzewa herbacianego. Maseczkę nakładamy na 
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu z pominię-
ciem okolic oczu oraz ust. 
Bezpośrednio po nałożeniu maseczki możemy od-
czuwać mrowienie i delikatne pieczenie oraz wraże-
nie chłodu, które powinno po chwili ustąpić. 
Ponieważ olejek laurowy może wywoływać podraż-
nienia warto przed zastosowaniem maseczki spraw-

dzić jak nasza skóra reaguje na ten specyfik. W tym 
celu smarujemy olejkiem niewielki fragment skóry 
za uchem. W przypadku cery wrażliwej należy 
zmniejszyć ilość olejku laurowego do 1/2 łyżeczki. 
 

Działanie maseczki na trądzik 
Maseczka z zielonej glinki, olejku laurowego i olejku 
z drzewa herbacianego wygładza i odświeża cerę. 
Zmniejsza widoczność porów, niweluje stany zapal-
ne oraz zmiany trądzikowe.  Po zastosowaniu ma-
seczki skóra jest matowa i sprawia wrażenie wypo-
czętej oraz zrelaksowanej. 

Alina Yeromenko kl. 2C 

Zagadki i ciekawostki 

 W koszyku są trzy jabłka. Każda z trzech 
dziewczynek dostała po jabłku i jedno zostało jesz-
cze w koszyku. Jak to możliwe? 
  
 Na granicy Polski i Niemiec zderzyły się dwa 
samochody, gdzie pochowają rannych? 
  
 Matka miała pięciu synów, każdy z nich miał 
siostrę. Ile dzieci ma matka? 
  
 Troje ludzi skacze ze spadochronu, pierwsza 
osoba waży 70 kg, druga 90 kg, a trzecia 110 kg. Jacy 
ludzie byli pierwsi na Ziemi? 
  
 Co to jest? Nie je, nie pije, a chodzi i bije? 
 

Czy ryby umierają, gdy piorun trafi w wodę? 
 Tak, ale tylko te, które znajdują się w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca trafionego przez pio-
run.  
Jeżeli ładunek elektryczny zetknie się z wody, prąd 
szybko kieruje się najkrótszą drogą na dno lub do 
brzegu. To samo dotyczy też kąpiących się ludzi w 
wodzie. Kiedy nadciąga burza, lepiej jak najszybciej 
oddalić się od kąpieliska wodnego. 
 
 Czy koty mają pępek? 
Tak, ale tak jak w przypadku większości ssaków 
miejsce to zarasta idealnie gładko więc trudno jest 
je potem rozpoznać. Koty nawet z wygolonym brzu-
chem robią wrażenie jakby w ogóle nie miały pępka. 

Marta Bohonos kl. 3B 
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Dawka humoru 

 

Z dzienniczków uczniowskich: 
Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu. 

 
Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag. 

 
Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag. 

 
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że pani woźna 

zwiększyła wydobycie rudy kredy.  

Jaka jest różnica między informatykiem na pierwszym i piątym ro-
ku studiów? 

- Informatyk 1 roku myśli, że 1 KB to 1000 bajtów. 
- Informatyk 5 roku myśli, że kilometr to 1024 metry.  

Przychodzi informatyk do sklepu i zwraca się do sprzedawcy: 
- Poproszę środki do czyszczenia portów wejścia/wyjścia. 

- Że co? 
- Tfu... pastę do zębów i papier toaletowy.  

Napis: "ściągnięto 99% pliku" cieszy tylko przez pierwsze pół godziny.  

Dwaj koledzy spotykają się po pracy. Jeden mówi: 
- Cześć Franek. Mam pytanie, dlaczego szef był na ciebie zły, 

przecież ty jesteś zawsze pracownikiem miesiąca! 
- A bo widzisz, byłem wczoraj na jego urodzinach, wznieśliśmy 

toast na jego cześć. On, żeby nie być gorszy krzyknął: 
- Niech żyją pracownicy! 

Na to ja: 
- Tak? A za co?  

Żona wypełnia kupon lotto i mówi do męża: 
- Jak wygram to kupię sobie futro z lisów. 

- A jak nie wygrasz? 
- To Ty mi je kupisz kochany. 

Katarzyna Juszczak kl. 3C 
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Kulinaria 

Potrzebujemy: 

 150 g mąki pszennej 

 100 g zmielonych orzechów laskowych 

lub migdałów 

 100 g miękkiego masła 

 1 laska wanilii 

 60 g cukru pudru1 duże jajko 

 starty cynamon (wg uznania) 

Wykonanie: 

 Mąkę mieszamy ze zmielonymi orzecha-

mi lub migdałami. 

 Dodajemy miękkie masło, nasionka z 

laski wanilii, cukier puder, jajko oraz cy-

namon.  

 Wszystkie składniki delikatnie łączymy 

w misce. 

 Gotowe ciasto zawijamy w folię spożyw-

czą i wstawiamy do lodówki na ok. 1 go-

dzinę. 

 Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na 

grubość ok. 0,5 cm. 

  Używając foremek, wycinamy ciastecz-

ka o różnych kształtach lub kroimy cia-

sto w prostokąty. 

 Gotowe ciastka układamy na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia, pie-

czemy w temperaturze 175°C około 15 

minut / aż do uzyskania złocistego kolo-

ru. 

Iga Podejma  kl. 3A 

Ciastka cynamonowe, idealne na Święta  
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Pierniki 

Potrzebujemy: 

 1 kg mąki 

 4 żółtka 

 2 łyżeczki sody 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 paczki przyprawy do pierników 

 

Roztopić: 

 ¼ kg miodu 

 ¼ kg cukru 

 1 kostka masła 

 4 łyżeczka kakao 

 

 

Do roztopionego miodu dodać pozostałe 

składniki, wymieszać, po czym do ostudzone-

go ciasta dodać 1 kwaśną śmietanę. Zostawić 

na 24 h w chłodnym miejscu. Ciasto rozwał-

kować na grubość ok. 0,5 cm, foremkami do 

pierników wycinać świąteczne kształty. Piec 

15 min w temp. 200 st.C (bez termoobiegu). 

Po wyjęciu posmarować lukrem i posypać 

posypką. Takie pierniki można upiec 3 tygo-

dnie przed świętami. Można nimi dekorować 

choinkę i dołączyć do prezentu jako słodki 

dodatek.  

Smacznego!!! 

Marta Bohonos kl. 3B 
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Krzyżówka 

 1. Everyone sings it on Christmas Eve.  

Święta tuż tuż, dlatego zachęcamy do rozwiązania krzyżówki związa-

nej z tym tematem. 

                

                              

                      

                    

                        

              

                        

                

        

2. We decorate them for Christmas.  

3. This animal belongs to Santa Clause. 
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4. They give nice atmosphere in the evening.  

 

 

 

 

5. It hangs on the Christmas tree. 

 

 

6. We give it to people who are close to us. 

 

 

 

7. There is a tradition of kissing under… 

 

 

 

8. We share it with our family during Christmas Eve. 

 

 

 

9. There is always …. in the winter.  

 

Iga Podejma kl. 3A 
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