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Święta
Dużo śniegu wokół nas,
już na święta przyszedł czas!

Ubieramy więc choinkę,
każdy ma wesołą minkę.

Domek pachnie piernikami,
lukrem cukrem i ciastkami.

Tata już ugniata ciasto,
mama poszła gdzieś na miasto,
siostra myje talerzyki,
brat słucha świątecznej muzyki,
a ja w kącie sobie siadam,
i Wam o tym opowiadam!

Kornelia Łączyńska
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Boże Narodzenie
w innych krajach
Jak każdy wie, co kraj to
inny zwyczaj świąteczny.
Na przykład w Hiszpanii

Szwecja zaczyna świętować w pierwszą niedzielę adwentu.

zamiast dzielenia się opłatkiem
ludzie dzielą się chałwą.

przynosi prezenty.
Włochy mają zwyczaj
ubierania choinki równo 8 grud-

W jednym z cieplejszych
krajów Europy – Grecji – święta

nia.
W Rosji nie świętuje się 24

W Wielkiej Brytanii Wigilii rozpoczynają się 6 grudnia i trwa- grudnia. Robi się to w nocy z 31
nie rozpoczyna się po zmroku lecz ją aż do 6 stycznia (po nowym ro- grudnia na 1 stycznia. To kolejny
w południe. W tym kraju w prze-

ku trwa okres wręczania prezen-

ciwieństwie do Polski spożywa się tów).
mięso, a mianowicie pieczonego
indyka.

kraj, w którym prezentów nie daje Mikołaj lecz Dziadek Mróz i je-

Francuzi wierzą, że to nie
święty Mikołaj tylko Pan Jezus

go wnuczka Śnieżynka.
Austriackie święta rozpoczyna dzwonek o godzinie 17.
Wy na pewno też macie
jakieś rodzinne tradycje, których
nie posiadają inne rodziny.
Wesołych Świąt,
Kacper Turkiewicz
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MIKOŁAJKI
6 grudnia 2017 roku rado- Dzień przed mikołajkami przynie- Wygrywał ten, kto zjadł kawałek
śnie świętowaliśmy mikołajki. Nie śliśmy paczki do szkoły, tak by cytryny i się nie skrzywił. Ordery
tylko do naszych domów, ale pani mogła je zapakować do pięk- Uśmiechu wprawdzie nie były
również do klas zawitał Mikołaj. nego, czerwonego, zdobionego wręczane, ale uściski i słodycze
W te role najczęściej wcielały się wora.
nasze wychowawczynie i wychowawcy, ale również nasi rodzice.

były wystarczającą nagrodą.
6 grudnia na jednej z lekcji

nasza pani wcieliła się w rolę Mi-

Niektóre klasy tego dnia kołaja i rozdała wszystkim paczki.
wychodziły do filharmonii, teatru, Zabawy i radości nie było końca.
a nawet na łyżwy. Inni przygoto- Każdy trafił na to, co lubi. W końwywali sobie paczki. Tak było też cu znamy się już trochę i wiemy o
w mojej klasie. Każda osoba loso- sobie dużo.
wała wcześniej komu przygoto-

Dodatkową

przyjemność

wuje prezent. Umówiliśmy się sprawiły nam jeszcze koleżanki,
również, co do kwoty upominku. które urządziły konkurs z cytryną.

Kuba Osadców
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Człowiek
———BEZ BARIER—
Ostatnio w naszej szkole
odbywają się szkolne Dni Integracji. Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie z panem
Marcinem Pereczkowskim.

Jest on piłkarzem Amp
Futbolu. Jego niepełnosprawność polega na tym, że nie ma
on jednej nogi, ponieważ pew-

nego dnia poślizgnął się wsiadając do pociągu i wpadł pomię-

dzy peron a tory. Gdy pociąg
ruszył, to przejechał mu nogę.
Gdy pan Marcin odzyskał przytomność był już w szpitalu. Każdego dnia odwiedzała
go rodzina i przyjaciele.
Gdy wyszedł ze szpitala,
musiał wielu rzeczy uczyć
się od nowa, jednak nie
poddawał się. Podejrzewam, że wiele osób nie
dałoby rady.
W jaki sposób został członkiem reprezentacji Polski w Amp Futbolu? Jest
to dość zabawna historia. Pewnego dnia pan Marcin był w KFC
na osiedlu Słonecznym i tam
spotkał panią Zosię.
Zauważyła ona jak pan
Marcin zwinnie się porusza, a przecież nie
miał nogi i chodził o
kulach. Spytała, czy
interesuje go piłka
nożna. Pan Marcin
oczywiście odpowiedział, że tak. Po krótkiej rozmowie dała mu swój numer i poprosiła, żeby zadzwonił. Pan

Marcin był bardzo zaskoczony
tą propozycją, ale po dłuższym
namyśle zgodził się.

To przypadkowe spotkanie odmieniło jego życie. Ciężko
pracował i odniósł sukces. Razem z przyjaciółmi z drużyny w
2017 roku zajęli trzecie miejsce
na mistrzostwach Europy w
Amp Futbolu.
Uważam, że postawa
pana Marcina i jego drużyny
jest godna podziwu.
Agata Nowicka
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Miejsca, które warto odwiedzić…
Cześć, tu „Aga-TA”, ta
Agata z 5e.

myślałam z tatą, że to jakiś za-

długie niczym nos Pinokia amery-

pach do auta. Gdy przetłumaczy- kańskie krążowniki szos. Dumnie

W zeszły piątek tata za-

liśmy informację na opakowaniu

prezentowały się zabytkowe po-

na

okazało się, że to odstraszacz na

jazdy polskiej produkcji, takie jak:

Retro Motor Show, czyli wystawę

kuny. Nie wiedzieliśmy dalej z

Warszawy, Syreny, duże i małe

wyjątkowych i w większości za-

czego jest wykonany. Przeczyta-

Fiaty oraz Polonezy. Nie zabrakło

bytkowych pojazdów. Niektóre z

łam i zdębiałam! Był to po prostu

tam też polskiego Tarpana. Wy-

nich można było nawet kupić,

woreczek z psią sierścią i ekstrak-

patrzyłam również stary bicykl,

oczywiście jeśli dysponowało się

tami zapachowymi.

czyli jeden z pierwszych rowe-

brał

mnie

do

Poznania

odpowiednią ilością gotówki :).

Ale przejdźmy do wysta-

rów.

Na wejściu zostaliśmy mi-

wy. Była ona ogromna. Auta zo-

Zachęcam do obejrzenia

le zaskoczeni nietypowym pre-

stały zgromadzone w 5 halach

tej wystawy i mam nadzieję, że w

zentem. Ponieważ byliśmy jedny-

targowych. Były tam również sta-

przyszłym roku też tam pojadę.

mi z pierwszych odwiedzających,

re rowery, motocykle, autobusy a

przy zakupie biletu dostaliśmy…

nawet czołg! Rozpoznałam tam

No właśnie. Nie do końca wie-

samochody takich marek jak: Fer-

dzieliśmy co to jest, ale podzięko-

rari, Mercedes, Peugeot, Citroen,

waliśmy i poszliśmy dalej. Zaczę-

Chevrolet Corvette, Opel i wiele

łam oglądać TO COŚ. Zwróciłam

innych. Wszystkie robiły oszała-

uwagę, że miało dziwną woń. Po-

miające

wrażenie, szczególnie

„Aga-Ta”
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Zabawa
Jest już tradycją naszej szkoły, że 30 listopada
każdego roku, Samorząd
Szkolny organizuje zabawę
andrzejkową. Tak też było
również i w tym roku.

Bawiliśmy się na korytarzu w budynku D, przy małej scenie. W sali przyrodniczej ustawione stały stoiska z
różnymi wróżbami. Na przykład: loteria kwiatowa, wybranie zdjęcia ulubionego kwiatu

AN
DRZEJ
KI
2017

wyjaśniało jaki ktoś ma charakter. Ulubiona liczba mówiła o osobowości. Można też
było dowiedzieć się, co nas
czeka w przyszłości na podstawie cienia stopionego wosku. Również wybór ulubionego koloru zdradzał tajemnicę naszych wad i zalet.

Oczywiście wszystkie
wróżby traktowaliśmy z przymrużeniem oka to przecież
tylko dawny ludowy obyczaj.

W holu, muzykę puszczał nasz starszy kolega –
Oskar z klasy IIIa gimnazjum.
W przerwach między szalonymi tańcami przeprowadzono konkurs na najlepsze
przebranie. Wygrał strój jednorożca, w który ubrana była
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andrzejkowa
Maja Lewandowska, córka
naszej pani od wf-u. Można
było także pochwalić się pięknym głosem i wziąć udział w
karaoke.

Nieunikniony
koniec
tanecznej imprezy nastąpił
równo o godzinie dziewiętnastej i grzecznie wróciliśmy do
naszych domów, by przygotować się na następny dzień
szkoły.
Tymon Kowalczyk

Bawiliśmy się świetnie.
Miłe było również to, że mogliśmy posilić się słodkościami z
kawiarenki.

Świąteczne wypieki
6 grudnia 2017 roku liki z marmoladą i jabłuszka w
nasza klasa, w ramach mikoła- koszulkach.
Zajęcia te miały na celu

jek, wzięła udział w zajęciach

warsztatowych w Technikum nauczyć nas czerpania radości ze
wspólnego przygotowywania po-

Gastronomicznym.
Dwadzieścia jeden osób
pod opieką pani Magdaleny Skraby

i

pani

Sylwii

Gwardys-

Szczęsnej oraz rodziców uczestniczyło w warsztatach cukierniczych, na których piekliśmy roga-

traw. Była to fascynująca podróż
do świata smaków oraz zapachów

wspaniałych

przyrządzonych

wypieków

samodzielnie.

Przez chwilę czuliśmy się jak
uczestnicy Master Chef’a.
uczniowie klasy IVe
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Z PÓŁKI MOLA
KSIĄŻKOWEGO
A może coś dobrego
do czytania? Jak już oderwiecie się od świątecznych
stołów - z pełnymi brzuchami warto usiąść, odpocząć
i oddać się rozrywce duchowej.

A jeśli chcecie się pośmiać polecamy książkę fińskiego autora – Markusa Majoluoma
pod tytułem „Tato, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj?”.

Dla starszych i młodszych polecamy coś z klasyki:
„Opowieści wigilijne” Karola
Dickensa.

Ta książka naprawdę pokazuje,
co w święta jest najważniejsze.
Wartości, które przekazuje każdy
powinien mieć w sercu i kierować się nimi nie tylko od święta.
Jest to książka dla pokoleń.
Wiecznie aktualna.

Jest to historia Pana Różyczko i
jego trójki szalonych dzieci.
Oczywiście te dzieciaki to żywe
srebra, które pytań mają sto, a
ich baterie się nigdy nie wyczerpują.
Gorąco polecamy! Miłej lektury!
Redakcja
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NiEtYpOwA
LekCJA
30 listopada 2017 roku moja klasa wybrała się
na niecodzienną lekcję języka polskiego. Temat zajęć
brzmiał: „Religia i bogowie
olimpijscy”.
Naszym „nauczycielem”
była pani Krystyna Milewska,
a miejscem zajęć było Muzeum
Narodowe na Wałach Chrobrego.
Warto przypomnieć, że w muzeum wystawione są zbiory archeologiczne, kolekcje z Afryki
i eksponaty przyrodnicze. Niektóre wystawy są stałe, ale też pojawiają się ciekawe ekspozycje czasowe.
My mieliśmy okazję podziwiać posągi bogów greckich.
Nasza przewodniczka w ciekawy
sposób przedstawiła nam naj-

ważniejszych
bogów i ich historię.
Mnie najbardziej spodobała
się opowieść o
szybkonogim
Hermesie, który ośmielił się
spróbować ukraść piorun Zeusowi.
Dziewczyny z mojej klasy z wypiekami na twarzy słuchały historii pięknej Afrodyty, która narodziła się z piany morskiej.
Chłopakom podobały się opowieści o Posejdonie, Hefajstosie,
no i oczywiście bogu wszystkich
bogów, czyli Zeusie. Chciałabym
więcej takich lekcji.
Julia Krupińska
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HUMOR SZKOLNY
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.
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!

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

- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
- „Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego”.
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i
pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na
klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia:
- „Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie”
Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z
Pinokiem:
- O! ... widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! ... inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!
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Zaśpiewajmy !
Na pewno miłym zaskoczeniem dla Waszych bliskich będzie odśpiewana
przez Was kolęda w języku angielskim. A pani od języka angielskiego
na pewno pomoże w razie trudności w wymowie trudnych słów.
Zachęcamy!
SILENT NIGHT

CICHA NOC

Silent night, holy night!

Cicha noc, święta noc,

All is calm, all is bright.

Pokój niesie ludziom wszem,

Round yon Virgin, Mother and Child.

A u żłóbka Matka Święta

Holy infant so tender and mild,

Czuwa sama uśmiechnięta

Sleep in heavenly peace,

Nad dzieciątka snem,

Sleep in heavenly peace.

Nad dzieciątka snem.

Silent night, holy night!

Cicha noc, święta noc,

Shepherds quake at the sight.

Pastuszkowie do swych trzód

Glories stream from heaven afar

Biegną wielce zadziwieni

Heavenly hosts sing Alleluia,

Za anielskim głosem pieni

Christ the Savior is born!

Gdzie się spełni cud,

Christ the Savior is born.

Gdzie się spełni cud.

Silent night, holy night!

Cicha noc, święta noc,

Son of God love's pure light.

Narodzony Boży Syn

Radiant beams from Thy holy face

Pan Wielkiego majestatu

With dawn of redeeming grace,

Niesie już całemu światu

Jesus Lord, at Thy birth.

Odkupienie win,

Jesus Lord, at Thy birth.

Odkupienie win.

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)
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