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KALENDARIUM 

1804—Napoleon Bonaparte koronował się 

na cesarza Francuzów. 

1903—Wilbur Wright na samolocie  

Flyer I pokonał w 4 sekundy dystans 34 me-

trów. Oficjalnie za pierwszy w historii lot sa-

molotem uznaje się próbę jego bra-

ta Orilla z 17 grudnia. 

1948—Założono klub piłkarski Górnik Zabrze 

1957—Zakończono budowę Bramy 

Branderburskiej w Berlinie. 

1981— Wprowadzenie stanu wojennego  
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Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia życzymy 

Wam rodzinnego ciepła,  

zdrowia, pomyślności i    

wspaniałych świątecznych 

prezentów!!! 

 

                     Zespół Redakcyjny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Wright
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Lubimy czytać! 

 
 
Dnia 8 i 9 grudnia w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte, podczas 
których w bibliotece przeprowadzaliśmy wywiady z dziećmi, uczniami, 
nauczycielami oraz absolwentami naszej szkoły. Pytaliśmy naszych go-
ści jaki rodzaj literatury preferują i co najważniejsze, czy lubią sięgać po 
książki? Wywiad przeprowadzono również z naszymi nauczycielkami. 
Pani Lidia Pasiak głównie czyta książki naukowe, a pani Dorota Cieślak 
preferuje książki psychologiczne z wątkami z prawdziwego życia. Jedną 

z ulubionych autorek pani Cie-
ślak jest Jodi Picoult, która na-
pisała m.in.: „Małe wielkie rz-
rzeczy'', „To co zostało'', „Bez 
mojej zgody'' oraz „Pół życia''. 
Druga autorka to Monforte 
Reyes, której bestsellery, takie 
jak: „Niewierna'', „Okrutna mił-
miłość'' czy „Burka miłości'' są 
oparte na prawdziwych wyda-
rzeniach. Głównym wątkiem jej 
książek są problemy kobiet we 
współczesnym świecie. Absol-

went naszej szkoły również udzielił nam wywiadu i opowiedział o swoich 
preferencjach czytelniczych. Ostatnio przeczytał on „Metro 2033'' rosyj-
skiego pisarza Dmitrija Głuchowskiego oraz jest w trakcie czytania serii 
„Orzeł Biały'' Sergiusza Przybyłka. Naszymi honorowymi gośćmi byli 
przyszli uczniowie, którzy chętnie z nami rozmawiali o swoich ulubionych 
książkach. Wywiadu udzielił nam m.in. Wojtek (6 lat), któremu mama 
czyta książki o samochodach i motorach, Krzysiu (6 lat), którego wielką 
pasją jest piłka nożna, Julka (10 lat), której ulubiona książka to 
„Opowieści z Narnii'' oraz jej przyjaciółka Ola (10 lat), która uwielbia serię 
„Nela, mała reporterka”. Na koniec przeprowadziliśmy również krótkie 
wywiady z uczennicami klasy 2a. Ulubiony gatunek książek Weroniki Ry-
bachuk to fantastyka. Natomiast Weronika Jurowicz przepada za 
„Trylogią” Henryka Sienkiewicza,  a najbardziej lubi „Potop''.  Dziękuję 
wszystkim, którzy udzielili nam wywiadów do gazetki szkolnej. 
 

Agata Zuchowska kl. 2a 
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 Koniecznie Przeczytaj! 

Uratuj mnie 

To debiut książkowy Anny Bellon, która początkowo publikowała na portalu Wattpad. Powieść 

zdobyła tam ponad milion odsłon i postanowiono ją wydać. Opowiada o grupie nastolatków, któ-

rzy połączeni miłością do muzyki, postanawiają założyć zespół rockowy.  

Główna bohaterka Maia jest pogrążona w żałobie po śmierci ukochanego brata. Nie może pogo-

dzić się z jego brakiem. Zrozpaczona zrywa kontakty z przyjaciółmi, zamyka się w sobie, liczą się 

dla niej tylko książki i muzyka. Żadna terapia nie pomaga. 

Pewnego dnia spotyka w 

szkole nowego chłopaka, któ-

ry dopiero co przeprowadził 

się do miasta. Kyler ma swoją 

mroczną przeszłość i problem 

w postaci nieobliczalnego oj-

ca. Uciec od rzeczywistości 

pozwala mu muzyka. 

I to ona połączyła tę dwójkę. 

Kyler spotyka Maię, śpiewają-

cą w sali i dołącza do niej. 

Jest nieświadomy kim ona jest 

i co się wydarzyło. A ona z 

początku onieśmielona, powo-

li, małymi kroczkami, zaczyna 

otwierać się przed Kylerem. 

Po pewnym czasie znajomości zdaje sobie sprawę, że jest on jedyną osobą, która może ją urato-

wać.  

Lecz czy odważy się mu do końca zaufać? Czy Kylerowi starczy siły, czy nie odpuści? I dlaczego 

„The Last Regret”?  

Tego dowiecie się, czytając tę wciągającą  pozycję. Dzięki rozdziałom pisanym z perspektywy 

dwóch bohaterów, możemy bardziej wczuć się w sytuację każdego z nich. Napisana w prostym, 

zrozumiałym języku, książka pokazuje, jak ważni w naszym życiu są przyjaciele i to, żeby nigdy 

się nie poddawać i nie żałować.  

„Krzywd miałam dość, ale potrzebowałam ratunku. Potrzebowałam tej bandy wariatów, 

którzy uświadomili mi, że nie chcę już nigdy więcej niczego żałować. Że tamten żal był mo-

im ostatnim”. 

Magdalena Woźniak kl. 2a 
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA odbędą się 25 oraz 26 grudnia 2017 roku. Myślisz, że wiesz wszystko na ich te-

mat? To teraz sam się przekonasz! 

 

1.Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów dolarów i została ustawiona w Emiratach Arabskich. 

2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości.  

3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek 

choinkowych. 

4. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnego na 

świecie KFC. 

5. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieźć dzieciom prezenty, to jego 

ważące 35 tys. ton sanie powinny pędzić z prędkością 1000 kilo-

metrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj powinien rozdać 800 prezentów. 

6. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii reklamowej Coca- Coli 

z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. 

7. Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem na świecie. Pierwszym jest Nowy Rok. 

OZDOBY NA CHOINKĘ. Każda z nich ma swoje znaczenie: 

-Jabłka: mają zapewnić zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych symbolizują rajską jabłoń. 

-Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę. 

-Łańcuchy: wzmacniają rodzinne więzi. 

-Światełka: to światło broniące przed ciemnościami i złem. 

-Gwiazda betlejemska: ma pomagać w powrotach do domu. 

-Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radość.                        Karolina Wojtczak kl. 7d 
 

 

 

Ciekawostki 
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W Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "POD WIATRAKAMI", mającym swoją 

siedzibę w Wysocku Wielkim jest wiele psów, które pragną być kochane. Dlatego zamiast kupo-

wać psa, warto przyjść do schroniska i zaadoptować samotne zwierzę. Jeśli nie masz warunków, 

aby to zrobić możesz zostać wolontariuszem w schronisku albo po prostu przyjść i zabrać psa na 

spacer. Zachęcamy również do udziału w zbiórkach żywności i innych potrzebnych w schronisku 

rzeczy, które są organizowanie na terenie naszej szkoły i nie tylko. 

Oto niektóre spośród czworonogów, które czekają na Ciebie. 

 

 

 

 

Neuro to niedowidzący pies z charakterystycznym krótkim ogonem. 

Pomimo tego, że nie widzi jest bardzo żywy, uwielbia być zabiera-

ny na spacery i jest bardzo łagodny. 

 

Milicz to pies, który odkąd trafił do schroniska nie opuszczał kojca. 
Uchodził za psa agresywnego, nie pozwalał się do siebie zbliżyć, 
kłapał zębami. Stopniowo jednak Milicz zaczął być oswajany, naj-
pierw z szelkami, potem ze smyczą i tak ostatecznie zaczął wycho-
dzić na spacery. Milicz jest psem bardzo lękliwym, stąd ta agresja. 
Być może zaznał wiele krzywdy z rąk człowieka. Nadal boi się do-
tyku, zrywa się do ucieczki na gwałtowny ruch, ale robi bardzo du-
że postępy, już nie startuje z zębami do wyciągniętej ręki. Każdego 
dnia pokazuje, że warto z nim pracować, że chce znowu zaufać 
człowiekowi. Przed Miliczem jeszcze długa droga, ale tak jak każdy 
inny pies zasługuje na dom. Jeżeli ktoś ma doświadczenie i cierpli-
wość z pewnością poradzi sobie z opieką nad nim. Milicz jest śred-
niej wielkości psem z pół długą sierścią.       
 
Eryk to średniej wielkości, brązowy pies z ciemnymi znaczeniami. 
Został znaleziony w miejscowości Strzegowa. Łagodny, potrafi 
chodzić na smyczy, zgadza się z innymi psami, chociaż czasami 
potrafi być dominujący, pozostawiony na wybiegu nie ucieka.    
 
Źródło: http://schroniskoostrow.pl/ 
 
 
 
 
Kornelia Jezierska kl. 2a 
 

Schronisko 
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Super Junior (SuJu) – południowokoreański boysband spod skrzydeł SM 

Entertainment, debiutowali w 2005 roku z piosenką Twins (Knock out) z dwu-

nastoosobowym składem (Leeteuk, Heechul, Yesung, Eunhyuk, Siwon, Don-

ghae, Kangin, Ryewook, Sungmin, Shindong, Hankyung, Kibum). W 2006 ro-

ku do zespołu został dołączony jego najmłodszy członek, Kyhyun. Nazwa ich 

fandomu to ELF. 

POZYCJE W ZESPOLE 

Lider: Leeteuk 

Wokaliści: 

- Główni: Yesung, Ryewook 

- Prowadzący: Sungmin, Donghae, Kyhyun 

- Pozostali: Leeteuk, Heechul, Kangin, Eunhyuk, Siwon, Hankyung, Kibum 

Raperzy: 

- Główni: Eunhyuk 

- Prowadzący: Shindong, Kibum 

- Pozostali: Leeteuk, Heechul, Donghae 

Tancerze: 

- Główni: Eunhyuk, 

- Prowadzący: Shindong, Sungmin, Donghae, Hankyung 

- Wspierający: Kyhyun 

Czym różni się prowadzący od głównego? 

Wokalista: Prowadzący dostaje w piosenkach więcej linijek niż główny. Naj-

częściej ma jednak mniejszą skalę głosu i wszystkie wysokie nuty oraz trud-

niejsze partie śpiewane są przez wokalistę głównego. 

Raper: Główni raperzy mają krótsze, ale szybsze partie niż prowadzący. 

Tancerz: Prowadzący najczęściej tańczą na przodzie w choreografii całego 

zespołu, główni często są z tyłu, ale dostają solówki, w trakcie których zespół 

stoi.  

MUZYKA 
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Obecny skład Super Junior 

W 2010 roku Hankyung opuścił zespół i rozpoczął karierę solową w swoim ro-

dzinnym kraju, czyli Chinach. Był bardzo blisko z Heechulem, który po tym 

wydarzeniu popadł w depresję. Wcześniej po wydaniu albumu Sorry Sorry w 

2009 roku Kibum odszedł z SuJu by zostać aktorem.  

Powrót po dwóch latach nie aktywności 

Niedawno Super Junior powrócili ze swoim 8 studyjnym albumem Play w 

siedmioosobowym składzie (Leeteuk, Heechul, Yesung, Siwon, Donghae, 

Shindong, Eunhyuk). Na albumie pojawiają się również dwa utwory nagrane 

przez Kyhyuna przed pójściem na obowiązkową służbę wojskową. Na służbie 

jest również Ryewook. Pozostała dwójka (Sungmin i Kangin) nie uczestniczą 

w promocji bez oficjalnie podanego powodu. 

Członkowie zapytani o to, dlaczego 
tytuł jednej z piosenek to Black suit 
powiedzieli, że każdy facet powi-
nien mieć czarny garnitur. Dodatko-
wo wspomnieli o tym, iż tekst do 
niej pisał Donghae. 
Album ukazał się w dwóch wersjach 

Black suit i One more chance. Wer-

sja Black suit jest czerwona i cały 

jej wygląd opiera się na stylu teledy-

sku tytułowej piosenki. One more 

chance jest niebieska i istnieje 7 

różnych wersji wyglądu płyty w tym 

albumie, ze względu na to, że każ-

da z nich jest poświęcona innemu 

członkowi zespołu. 

 

Magdalena Malak  

iKarolina Kasprzak, kl. 2D 

MUZYKA 



str. 8 

 

Humor  
 

- Puk, puk! 
- Kto tam? 
- Merry. 
- Jaka Merry? 
- Merry Christmas! 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazd-
kę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz 
lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki 
niej zarabiam codziennie 
złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym 
przestał trąbić! 

Dwóch chłopców spędza noc 
przed wigilią u dziadków. 
Przed pójściem spać, klękają 
przed łóżkami i modlą się, a 
jeden z nich ile sił w płucach 
woła głośno: - Modlę się o 
nowy rowerek, modlę się o 
nowe żołnierzyki, modlę się o 
nowy odtwarzacz dvd... Star-
szy brat pochylił się i szturch-
nął go mówiąc: - Dlaczego 
tak krzyczysz? Bóg nie jest 
głuchy. Na to chłopiec: - Nie, 
ale babcia jest. 

Po świętach Bożego Naro-
dzenia do psychiatry przy-
chodzi mały Jasio i mówi: - 
Panie doktorze, z moim ta-
tą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami prze-
brał się za starego dziadka 
i twierdził, że nazywa się 
św. Mikołaj! 

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

SKŁADNIKI: 
 - ¼ szklanki miodu  
80g masła  
½ szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru  
1 jajko  
2 i ¼ szklanki mąki pszennej  
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej  
- 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika  
opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (dla ciemniejszego koloru) 
 WYKONANIE: Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, 
do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wy-
robić lub zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płyn-
nego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli 
ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało). Wał-
kować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze 
pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o do-
wolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pie-
czenia. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec oko-
ło 8 - 10 minut w temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za dłu-
go, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, 

wystudzić na kratce.  
 
 
 
 
 
 
           
 
 

       Magdalena Junak kl. 7d 
 
 

 

Coś na ząb 
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