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Nkręteczka dla Kacperka. Zebraliśmy znaczną ilość na-

krętek, za co serdecznie Wam  dziękujemy. Pragniemy 

też wyrazić wdzięczność w imieniu rodziców chłopca, 

którzy odebrali ten niewymagający „dar” ze szkoły. 

DZIĘKUJEMY ZA... NAKRĘTKI 

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli, gdy Stary 

Rok w Nowy się zamieni, przyjmijcie 

gorące  nasze życzenia, niech 

się Wam  spełnią wszystkie ma-

rzenia! 

 

Życzymy niezwykłych świątecznych radości, niezapomnia-

nego smaku świątecznych przysmaków i wciąż nowych moż-

liwości w życiu w nadchodzącym roku. Tajemnica Bożego 

Narodzenia niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i rado-

ścią, a blaskiem swym niech 

oświeca wszystkie dni . 

 Dzięki Waszemu zaangażowa-

niu i innym ludziom dobrej woli 

Kacperek będzie mógł skorzy-

stać z rehabilitacji. 

Dziękujemy! 

Gabriela Ruszel 
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Zbliżają się Święta Boże-

go Narodzenia. Wielu z 

nas spędzi je z rodziną, 

może wyjedzie gdzieś da-

lej i spotka się z widziany-

mi tylko od czasu do cza-

su krewnymi. Pewne jest, 

że wielu nie może się już doczekać tego okresu w 

roku, ale dzieje się tak z różnych względów, nie 

zawsze tych właściwych, oczekiwanych i naprawdę 

ważnych dla nas – chrześcijan. Czas ten może być 

atrakcyjny ze względu na wolne od obowiązków, 

prezenty, szał zakupów, świąteczne promocje i wy-

przedaże, różnorodne przygotowania, spotkania ro-

dzinne czy też wyjątkową atmosferę, która się wy-

twarza wokół obchodów tego szczególnego wyda-

rzenia. Jednak najważniejszą atrakcją ma być dla 

nas sam fakt przyjścia na świat Jezusa i spędzenie 

czasu właśnie z nim, god-

nie i pobożnie, nieko-

niecznie wystawnie i 

hucznie.  

Zastanówmy się nad 

tym, jak my traktujemy 

Boże Narodzenie. Niech 

ten czas poprzedzający 

te wielkie Święta pomoże 

nam godnie przygotować się do ich obchodów i 

spędzić je w zgodzie z tradycją i wiarą, abyśmy 

nie ulegli nowoczesnej modzie i zachodnim wzo-

rom. 

  Boże Narodzenie to okres praktykowania 

wielu tradycji. Mówi się, że 

powinniśmy obchodzić te 

święta z uśmiechem na 

ustach, w gronie rodziny. 

Ale nie zawsze jest tak baj-

kowo. Ludzie często zapo-

minają o tym, co najważ-

niejsze. 

Zacznijmy od tradycji mówiącej o dwunastu 

potrawach na stole. Mają one symbolizować dwuna-

stu apostołów. Wiele osób dba o ilość pokarmów, 

które pojawią się na półmiskach i ściśle przestrzega 

tego zwyczaju. Nie ma w tym nic złego. Ale też dla 

wielu ludzi Wigilia to nie czas 

spędzany z rodziną, a czas ob-

żarstwa. W Polsce już utarło 

się przekonanie, że jedzenie 

jest najlepszym sposobem na 

świętowanie. Pani domu spę-

dza kilka ostatnich poprzedza-

jących świętowanie dni w kuchni, aby przygotować 

barszcz, uszka, pierogi, sałatki, ryby i jeszcze kilka 

innych potraw. Do tego ciasta i tradycyjne pierniki. 

Owszem, jest przyjęte, że Wigilia jest wielką ucztą, 

ale jeśli nie gotujemy dla kilkudziesięciu osób, to 

takie ilości pokarmu zwykle się marnują. Może 

warto o tym pamiętać i przygoto-

wania do kolejnych świąt zacząć 

z głową. 

Zanim jednak usiądziemy do sto-

łu, modlimy się, czytamy frag-

ment Pisma Świętego  

i dzielimy się opłatkiem. Wiecie, że przeprowadzo-

no ankietę wśród Polaków na temat tradycji świą-

tecznych i ponad połowa ankietowanych odpowie-

działa, że dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń 

to najbardziej niezręczna świąteczna tradycja? Wie-

le osób podchodzi do osoby, której ma złożyć ży-

czenia, mówi wyuczoną formułkę „zdrowia, szczę-

ścia, pomyślności” i idzie dalej. Dlaczego z momen-

tu, w którym możemy szczerze się uśmiechnąć i 

sprawić, że komuś zrobi się miło, w którym można 

dać dowód miłości i jedności, stworzyliśmy tylko 

kolejny punkt na liście „do zrobienia”?  

Podobnie stało się z kolędowaniem. Gdy 

myślimy o kolędnikach 

wyobrażamy sobie osoby 

przebrane za pastuszków, 

królów czy anioły śpiewa-

jące kolędy. Ciekawe jest 

to, że tak myślą ci, którzy 

zostają w mieszkaniach. 

Do drzwi najczęściej pu-

kają bardzo nieprzygotowani kolędnicy, którzy 
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niekiedy nawet nie znają 

tekstu piosenek. 

Na początku wspomniałam, 

że święta są czasem dla ro-

dziny, czasem uśmiechu i 

spokoju, ale znamy przecież 

ten obrazek: w kuchni urwa-

nie głowy, bo potrawy nie 

są gotowe, dom się nie po-

sprząta i nie ozdobi się sam. 

Tyle do zrobienia, a chęt-

nych brak. Na tym tle nerwowość, a czasem i spory. 

Później w gronie rodziny, ktoś odpowie niewłaści-

wie, popełni gafę, a za-

miast prowadzić zwykłą 

rozmowę, zaczynamy 

obgadywać wszystkich 

dookoła, skarżyć się na 

dolegliwości i narzekać 

na nauczycieli czy sze-

fów. A może zwolnij-

my? Przygotowania do 

świąt możemy załatwić bez żadnego szaleństwa. To 

przecież tylko porządki. Tylko uwaga! Pomagajmy. 

Przeglądanie internetu czy nawet czytanie książek 

nie jest zbyt wskazane. Starajmy się też nie psuć 

atmosfery w gronie rodziny. Ważmy słowa, unikaj-

my zwady! Bądźmy życzliwsi! Powstrzymajmy ję-

zyk, niech według nauki św. Pawła z naszych ust 

wychodzi tylko piękna mowa, która nikogo nie 

skrzywdzi i nie splami. Kłótnie i waśnie nie są ży-

czeniem żadnego z nas. I oczywiście – bądźmy 

obecni. Nie spędzajmy świąt zamknięci w pokoju.  

Wybierzmy się na pasterkę! 

Głośno kolędujmy! Odwiedzajmy 

chętnie bliskich! Wykorzystajmy 

ten czas na wzajemne zaintereso-

wanie i rozmowę, której tak braku-

je. Obdarujmy się wzajemnie cza-

sem, samymi sobą, zamiast wyszukanymi podarka-

mi, które i tak po pewnej chwili przestają cieszyć, a 

może już w momencie otrzymania okazują się zu-

pełnie nietrafione. 

Smutne jest to, że tradycje, które są tak pie-

czołowicie przekazywane i powtarzane w szkołach, 

w domu są całkiem zapomniane lub przekształcone, 

aby było wygodniej, swobodniej i nowocześniej.  

Nie traktujcie mojej wypowiedzi jak narze-

kania na nieprawidłowe zachowania, tylko rozważ-

cie pod jej wpływem, co jest dla was ważne, a co 

powinno być, może trzeba coś poprawić. Wierzę, że 

Wasze Święta Bożego Narodzenia będą niezapo-

mniane i miło je spędzicie.  

Wesołych, rodzinnych, spokojnych i wyjąt-

kowych, ubogaconych obecnością Jezusa w Wa-

szych domach  Świąt Bożego Narodzenia! 

Kinga Szmuc  

1. Pewnego 

razu zapytano 

Karola Wojty-

łę, czy ucho-

dzi, aby kar-

dynał jeździł 

na nartach.                           

On  uśmiechnął się i odparł:                                                                                                                                            

- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nar-

tach! 

2. Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w 

Olsztynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" 

udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana 

Pawła II o zdrowie.                                                                          

- "A jakoś człapię" - odpowiedział Papież. 

3. Podczas powitania w Monachium Papież spytał 

licznie obecne dzieci:                                                          

- "Dano wam dziś wolne w szkole?".                                                                                                                                                                   

- "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia.                                                                                                                          

- "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że pa-

pież powinien częściej tu przyjeżdżać". 

4. Podczas ostatniej pielgrzymki w Pełpinie:                                                                                                            

- "Jak tak krzyczycie: 'Niech żyje papież', przypo-

mina mi się, gdy ktoś się pomylił i krzyknął: 'Niech 

żyje łupież'. Ja was do tego nie zachęcam". 

Gabriela Ruszel 

ANEGDOTY Z ŻYCIA JANA PAWŁA II 
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NARODOWE CZYTANIE  

W NASZEJ SZKOLE 

W naszej szkole mieliśmy okazję gościć 

ukraiński zespół ,,Zbrucz”. Wydarzenie miało miej-

sce w piątek 24 listopada. Artyści występowali 

przed uczniami szkoły podstawowej i zerówek.  

Występ uświetniały ludowe stro-

je w różnorodnych barwach i cie-

kawa choreografia.  Występujący 

zaprezentowali swoje narodowe 

patriotyczne pieśni. Grali na in-

strumentach i opowiadali ciekawe historie. Urzekła 

szczególnie   „ Dumka na dwa serca”. Na zakoń-

czenie spotkania wszyscy wspólnie z zespołem  

odśpiewali znaną piosenkę ,,Hej sokoły”. Gdy wy-

stęp dobiegł końca, uczniowie mieli możliwość za-

kupienia wszelakich ludowych ozdób i pamiątek, w 

tym czerwonych korali. 

Zespół wystąpił w celach charytatywnych. 

Podczas programu Ukraińcy zbierali pieniądze na 

pomoc dzieciom poszkodowanym przez wojnę w 

ich kraju. Miło nam, że wielu uczniów naszej szko-

ły obejrzało występ, a tym samym wsparło tak 

szczytny cel. 

Gabriela Ruszel 

WYSTĘP ZESPOŁU ZBRUCZ  

Z UKRAINY 

30 listopada 2017r. w naszej szkole miało 

miejsce, nieco opóźnione z wielu przyczyn, 

,,Narodowe czytanie”. W tym roku czyta-

no ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęto oczytaniem listu pre-

zydenta Andrzeja Dudy dotyczącego właśnie tego 

wydarzenia.  Gimnazjaliści w pięknych strojach 

zaprezentowali wszystkim zgromadzonym kilka 

scenek z tego dramatu. Piękne plakaty wykonane 

przez uczniów na zajęciach artystycznych stanowi-

ły wspaniałą scenerię do przedstawienia.  

Na koniec pani Halina Magoń zabrała głos 

w sprawie nowo zakupionych książek do szkolnej 

biblioteki. Rozłożone były one na długich stołach. 

Dzięki temu każdy mógł przyjrzeć się zakupionym 

egzemplarzom i wybrać coś dla siebie. Nowości nie 

brakuje. W bibliotece znalazło się ponad tysiąc no-

wych książek – różnorodnych i bardzo ciekawych. 

Zapraszamy więc do tego magicznego miejsca i do 

czytania nie tylko podczas akcji ogłoszonych przez 

prezydenta, ale codziennie.   

Gabriela Ruszel 

Chciałbym wy-

razić dziś przez 

Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, 

że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, 

ale przekonałem się później, że to nie wystarcza: trzeba było wprowadzić go przez cierpienie – przez za-

mach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w tym roku, w Roku Ro-

dziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atako-

wany, musi cierpieć, aby każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można wyższa: 

Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej 

rodziny i wszystkich rodzin. 

Nauka Jana Pawła II z 29 maja 1994r. podczas modlitwy Anioł Pański: 
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Adwent 

Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). 

W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczeki-

wania na powtórne przyjście Chrystusa. Trwa on 

od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą nie-

dzielę po uroczystości Chrystusa Króla.  

Choinka 

 Nieodłącznym ele-

mentem świąt Bożego 

Narodzenia jest cho-

inka. Początkowo 

świąteczne drzewko 

nazywano hailekry-

stem. Zwyczaj jego 

zdobienia przyszedł 

do nas z Niemiec, 

choinki zaczęliśmy 

dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. 

Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia.  

Wigilia  

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim 

wieczerza wigi-

lijna. Tego wie-

czoru cała ro-

dzina zasiada 

przy świątecz-

nie nakrytym 

stole i celebruje 

nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo 

"wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i 

oznacza „nocne czuwanie” 

Pierwsza gwiazdka  

Według Pisma Świętego to Gwiazda Betlejemska 

doprowadziła trzech króli do Betlejem. Na pa-

miątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością 

wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - sym-

bolizuje ona początek celebrowania świąt Bożego 

Narodzenia. 

Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa  

Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, 

trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i 

nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno 

więcej niż liczba gości. Po co dodatkowe miejsce 

przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pa-

mięć o tych, którzy nie mogą spędzić tegorocz-

nych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygo-

towywane jest z myślą o zmarłym członku rodzi-

ny. 

Sianko pod obrusem 

 Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonaro-

dzeniowych pod obrus należy położyć garstkę 

siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leża-

ło dziecię Jezus  

Dzielenie do opłatkiem 

 Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. 

Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków, wytwa-

rzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były 

również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielo-

no się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwy-

czaju miało je chronić od zapadania w rozmaite 

choroby. 

Śpiewanie kolęd 

Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć 

wspólnego śpiewania kolęd. Jest to jeden z naj-

bardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów 

świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opisują-

ce narodziny Chrystusa i znaczenie tego wyda-

rzenia dla ludzi, śpiewano już w średniowie-

czu. Wspólne śpiewanie przy domowym stole 

stwarza też wyjątkową, magiczną atmosferę. 

Kolory świąt 

 Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się 

Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwo-

nych. To w tych barwach najczęściej przygoto-

wywane są ozdoby świąteczne.  

Zieleń jest symbolem nadziei i wierności, nato-

miast czerwień to sym-

bol krwi Chrystusa. 

Justyna Dubiel 
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Zakończyliśmy zbiórkę starych monet i bilonu 

oraz srebrnego złomu, który gromadziliśmy w 

ramach akcji wspierającej misje w Afryce organi-

zowanej przez Księży Sercanów z Lublina. Dzię-

ki zaangażowaniu i 

darom przyczynia-

my się do budowy 

studni Czadzie. 

Pragniemy po-

dziękować wszyst-

kim, którzy wzięli 

udział w naszej akcji i podzielili się  tym, co być 

może tylko zalegało gdzieś w szufladach, a przy-

niesie tak potrzebne wsparcie Afrykańczykom, 

którzy cierpią z powodu braku wody. 

Dziękujemy za 

udział w akcji kalenda-

rzowej, która miała miej-

sce w naszej szkole w ubie-

głym tygodniu. 

Wolontariusze Szkolne-

go Koła Caritas pomogli 

strażakom w rozprowa-

dzeniu kalendarzy, z 

których dochód przezna-

czony jest na wsparcie 

leczenia przewlekle cho-

rej uczennicy naszej 

szkoły. Wszystkim, 

którzy zakupili kalen-

darze, dziękujemy za 

akt dobrej woli i życzy-

my dużo zdrowia w Nowym Roku. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 

za udział w sobotniej akcji andrzejkowej 

w sklepie „Stokrotka”. Zebrane dary zostały 

przekazane do Niepublicznego Ośrodka Rewalida-

cyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej, któ-

ry zapewnia opiekę, naukę i rehabilitację dzieciom 

z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, ze 

sprzężonymi wadami, 

autystycznym, dzieciom, 

którym choroba odebrała 

to, co posiadamy my – 

ludzie zdrowi. Dzięki 

Waszej  hojności dzieci 

te otrzymały prezenty z 

okazji mikołajek.  

Dziękujemy za wspar-

cie  i wrażliwość. 

Aleksandra Pilecka 

6 grudnia 2017r. w kościele pod wezwa-

niem św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej, Szkolne 

Koło Caritas, pod opieką pań: Iwony Szczepańskiej  

Marzeny Wołos, Doroty Skomry — Bem oraz księ-

dza Dariusza Główczyka zorganizowało sprzedaż 

świątecznych mikołai. 

 Wykonanie tych słodkich pamiątkowych pierni-

ków przypadło w udziale  uczennicom, które po-

dzielone na grupy sukcesywnie wykonywały po-

wierzone im zadania. A proces przygotowania ta-

kiego mikołaja jest dosyć długi. Dlatego też jedne 

osoby zajmowały się wypiekiem, inne zdobieniem, 

a jeszcze inne pakowaniem i opatrzeniem wypieku 

wierszykiem. Musimy jednak przyznać, że te małe 

dziełka wyglądały ładnie, a jeszcze lepiej smako-

wały. 
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Okazję do zakupienia wypieków mieli 

wszyscy po zakończonych Mszach Świętych w tym 

dniu. W ten sposób Szkolne Koło Caritas zebrało 

kwotę, która przeznaczona zostanie na cele charyta-

tywne jako wsparcie dla osób, które potrzebują na-

szej pomocy zwłaszcza w okresie przedświątecz-

nym. Chcemy, by i Ci, którzy nie zawsze mają po-

wody do radości, mogli uwierzyć w życzliwość i 

ofiarność ludzi wokół nich, by ich świętowanie by-

ło weselsze mimo trudności i trosk. Serdecznie 

dziękujemy za udział w kiermaszu i zapraszamy za 

rok. 

Gabriela Ruszel 

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

SKŁADNIKI (ok. 30 sztuk): 

- 2 szklanki mąki pszennej 

- 2 łyżki miodu 

- 3/4 szklanki cukru 

- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

- 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej 

- 1 łyżka masła 

- 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmaro-

wania) 

 ok. 1/3 szklanki ciepłego mleka 

 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony 

gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle 

siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przypra-

wy, a następnie masło i jedno jajko. 

2. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagnia-

tać ręką ciasto aż będzie średnio twarde i gęste,  

przypominające ciasto kruche (możemy nie wyko-

rzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką, aż 

będzie gładkie, przez około 10 minut. 

3. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto 

na placek o grubości max. 1 cm. Foremkami wy-

krajać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem 

i układać na blasze wyłożonej papierem do piecze-

nia w odstępach około 2 cm od siebie. 

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i 

dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15 minut, w 

zależności od grubości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Gargała, Magdalena Bem  

Światło to poruszająca książka autorstwa Jaya 

Ashera. Główną bohaterką jest Sierra, która prowa-

dzi podwójne życie a jego rytm wyznaczają święta 

Bożego Narodzenia. Jedno to życie w Oregonie na 

rodzinnej plantacji drzewek choinkowych. Drugie 

to życie świąteczne, kiedy przychodzi czas ich 

sprzedaży i wszyscy przenoszą się na miesiąc do 

Kalifornii. Gdy podczas jednej ze świątecznych 

podróży poznaje Caleba, wszystko się zmienia. Jay 

Asher wskazuje jak 

postrzegać ludzi taki-

mi, jacy są. W dodat-

ku cudowny świątecz-

ny klimat idealnie na-

daje się do czytania w 

długie grudniowe wie-

czory. 

Kamila Bartman 
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Jak co roku 6 grudnia 

Mikołaj odwiedził z pre-

zentami najmłodszych 

uczniów naszej szkoły, 

zaś uczniowie gimna-

zjum i klasy 7 SP w ra-

mach prezentu mikołajo-

wego wybrali się do rze-

szowskiego kina Helios. 

Obejrzeli film pt. 

,,Geostorm’’. Akcja produkcji rozgrywa się w przy-

szłości, w której człowiek powołał specjalne sateli-

ty, mające na celu powstrzymanie klęsk żywioło-

wych nawiedzających Ziemię za sprawą postępują-

cego od lat ocieplenia klimatu. Po dwóch latach 

niezakłócony do tej pory system ochronny zaczyna 

jednak szwankować. Zadanie usunięcia awarii zo-

staje powierzone dwóm braciom, którzy od dawna 

nie utrzymują ze sobą kontaktu. Muszą poradzić 

sobie z problemem, zanim olbrzymich rozmiarów 

klęski żywiołowe pochłoną całą planetę. Film zali-

czany jest do kina katastroficznego. Dzięki techni-

kom cyfrowym i zaawansowanej mechatronice fil-

mowcy mogli pokazać na ekranie w zasadzie 

wszystko. Nie zabrakło tutaj ciekawych efektów 

specjalnych, które potęgowane były oglądaniem 

filmu w okularach 3D. Uczniowie kinową salę 

opuszczali z zadowoleniem na twarzach i ze stwier-

dzeniem, że: „TO BYŁ FAJNY POMYSŁ NA 

SPĘDZENIE MIKOŁAJEK!” 

Aleksandra Pilecka 

Dnia 18 listopada 2017r. 

odbyły się w naszej szkole 

Gminne Zawody w Koszy-

kówce. Wzięło w nich 

udział 6 drużyn dziewcząt 

– z Kraczkowej, Kosiny, 

Głuchowa, Handzlówki, 

Albigowej i Soniny, a także 5 drużyn chłopców –   

Z Kraczkowej, Głuchowa, Handzlówki, Al-

bigowej i Soniny. Dziewczyny z Kraczkowej zajęły 

drugie miejsce, a chłopcy trzecie. 

   Mecz składa ł się z czterech rozgrywek. W 

pierwszej rozgrywce grała jedna czwórka, w drugiej 

rozgrywce druga czwórka, a w trzeciej i czwartej 

pani Anna Bieda wybierała cztery osoby, które naj-

lepiej sobie poradziły w dwóch poprzednich. 

   Łącznie zagrałyśmy 4 mecze. Najpierw 

graliśmy z Handzlówką. Gra była bardzo zacięta, 

ale wyrównana. Zremisowałyśmy z tą druzyną. Na-

stępnie grałyśmy z Głuchowem. Grało się nam bar-

dzo łatwo i wygrałyśmy mecz z dużą przewagą 

punktów. Razem z drużyną z Albigowej walczyły-

śmy o przejście do finału. Dziewczyny okazały się 

trudnym przeciwnikiem, ale wygrałyśmy. W finale 

zmierzyłyśmy się znowu z Handzlówką i niestety 

jednym koszem przegrałyśmy. Mamy żal do sędzie-

go, ponieważ podczas meczu w finale nie zauważył, 

jak przeciwniczki faulowały nasze zawodniczki. 

   Bardzo się cieszyłyśmy z drugiego miej-

sca, ale też byłyśmy trochę zawiedzone, że nie wy-

grałyśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Bącal 

 23 listopada 2017r.  odbył się w naszej szkole V 

Szkolny Konkurs ,,Strofy o Ojczyźnie". Wzięło w 

nim udział w sumie 46 uczniów z klas 0-7 SP i z 

klas 2 PG. Organizatorkami konkursu były Pani 

Alina Maciuła oraz Pani Agata Kargol. Konkurs był 

podzielony na 3 etapy. W 1 etapie brali udział ucz-

niowie klas 0-3 SP, w 2 etapie  uczniowie klas 4-6 

SP , a w 3 etapie uczniowie klas 7SP i 2 PG. 

 W pierwszej grupie wiekowej pierwsze miejsce  
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zajął Miłosz 

Rydel, drugie 

miejsce –  

Maja  

Nieroda,  

a trzecie  –  

Gabriel Nycz, 

natomiast wy-

różnienia otrzymali: Małgorzata Nycz, Aniela 

Malik i Kinga Niedziałek. 

W drugiej 

grupie wie-

kowej pierw-

sze miejsce 

zdobyła  

Oliwia  

Janowska, 

drugie – 

Amelia  

Siwak, z kolei trzecie miejsce – Agnieszka  

Dudzińska,  natomiast wyróżnienia otrzymali: 

Kacper Lekowki, Patrycja Techman oraz Wero-

nika Bar. 

W najstarszej 

grupie wieko-

wej zwycię-

żyła  

Aleksandra 

Probachta. 

Drugie miej-

sce zajęła  

Marlena 

Kwolek, a trzecie – Norbert Kargol. 

 Wysiłek i zaangażowanie uczniów oceniały Pani 

Urszula Pantoła, która opiekuje się Kołem Poetów 

w Gminie Łańcut, a także dwie panie, które piszą 

wiersze: Pani Karolina Szyszka oraz Pani Jolanta 

Michna.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i flagi Polski, a zwycięzcy 

nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodzi-

ców. 

 Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w 

konkursie za rok, wtedy będziemy obchodzić setną 

rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Aleksandra Pilecka 

Jak wygląda Święty Mikołaj w innych 

krajach? 
  W Holandii 

Święty Mikołaj jest 

znany jako Sinter-

klaas. W każdą 

ostatnią sobotę li-

stopada przypływa 

statkiem do miasta, 

a następnie na bia-

łym koniu paraduje po mieście. Odwiedza nie tylko 

mieszkańców, lecz także parę książęcą. 5 grudnia to 

dzień, w którym wszyscy szukają prezentów pozo-

stawionych w różnych miejscach przez Sinterkaasa. 

 We Włoszech Święty 

Mikołaj jest nazwany La 

Befana. To złośliwa wróż-

ka, o wyglądzie czarowni-

cy, latającej na miotle, któ-

ra obdarowuje dzieci upo-

minkami z dnia 5 stycznia 

na 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Niegrzeczne 

dzieci boją się Befany, ponieważ zamiast upomin-

ków mogą dostać w świątecznej skarpecie popiół, 

czosnek lub cebulę. Natomiast grzeczne dzieci spo-

kojnie mogą czekać na swoje prezenty. Zanim jed-

nak pójdą spać, aby mieć względy u wróżki, kładą 

dla niej na stole kieliszek wina i cytrusy. 

 Podobnie jak we 

Włoszech tradycja wy-

gląda w Hiszpanii. 

Dzieci na prezenty 

czekają do 6 stycznia. 

Upominki wręczają im 

Los, Reyes, Magos, czyli Trzej Królowie. Przed 

snem przygotowuje się dla nich trzy kieliszki sher-

ry oraz marchewkę, aby nakarmić wielbłądy, które 

z nimi przybędą. 

 Dziadek Mróz - Дед Мороз 

(Морозко) to rosyjski odpo-

wiednik Świętego Mikołaja, 

towarzyszy mu Śnieżynka – 

Снегурочка. W noc sylwestro-

wą, gdy wszystkie dzieci już 

śpią, obdarowuje je prezentami. 
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 Frau Berta to niemiecki Święty Mikołaj. Trady-

cją przypomina włoską Befanę. Wygląda odrażają-

co, ma wielkie stopy i ogromny nos. Ukradkiem 

zakrada się do dziecinnych pokoi i pozwala im za-

snąć.  Z kolei dla niegrzecznych dzieci jest postra-

chem. Najczęściej prezenty układa na parapetach 

lub na schodach albo wkłada do specjalnych skar-

pet lub pod poduszkę. 

 Santa Clause lub Father Christ-

mas tak nazywany jest w krajach 

angielskojęzycznych. Obdarowu-

je on prezentami dzieci w Wigilię 

Bożego Narodzenia. Wcześniej 

jednak dzieci piszą listy, aby poin-

formować go o swoich marzeniach 

i życzeniach. Listy wrzucają do 

kominka, aby mogły za pomocą 

dymu dolecieć do samego nieba. Do kominków i 

łóżek przyczepia się ozdobne skarpety, by Święty 

Mikołaj mógł wkładać do nich prezenty. 

 Na terenie naszego kraju 

istnieją regiony, gdzie prezen-

tami w Boże Narodzenie ob-

darowuje Gwiazdor. Postać 

ta z roku na rok zostaje wy-

pierana przez popularniejsze-

go Świętego Mikołaja. Na 

terenach dawnych Prus i  w 

Wielkopolsce ta tradycja na-

dal jest podtrzymywana. Nazwa Gwiazdor pocho-

dzi od gwiazdy, jaką kolędnik rozświetlał sobie 

drogę przemierzając miasta i wsie, by grzeczne 

dzieci obdarować prezentami, a niegrzeczne rózgą. 

Gdy nie znały pacierza, mogły zapomnieć o poda-

runku. Jeszcze w innych regionach Polski prezenty 

dzieciom pod choinkę przynosi Aniołek lub Jezu-

sek.  Ważne jednak, by dzieci były grzeczne. 

Damian Pieczonka 

Czesi i Słowacy zasiadają do Wigilii po pojawieniu 

się na niebie pierwszej gwiazdki. Pod obrus na wi-

gilijnym stole podkładają kromki chleba. Wśród 

dań wigilijnych obowiązkowa jest tzw. mzika, czyli 

mieszanina suszonych owoców i orzechów.  

Honorem gospodyni jest też upieczenie jak naj-

większej ilości kruchych ciasteczek w kształcie 

gwiazdek. Dom ubiera się kolorowymi kwiatami, a 

w mieszkaniach króluje ogromna choinka. 

We Francji wigilijna wieczerza rozpoczyna się 

dopiero po pasterce. Na 

stół podaje się indyka 

nadziewanego kasztana-

mi, ostrygi, zimne potra-

wy z jaj. Serwuje się tak-

że tradycyjny słodki tort 

w kształcie polana 

drzewnego, jakie kiedyś 

wkładało się do kominka, 

aby ogrzewało dom po 

powrocie rodziny z pa-

sterki. 

W Szwecji święta Boże-

go Narodzenia nazywane 

są Jul. Podczas Wigilii 

spożywa się słodki chleb domowego wypieku, z 

dodatkiem 

imbiru. 

Na stole 

można 

znaleźć 

także po-

trawy ryb-

ne i mię-

sne. Po 

kolacji 

przycho-

dzi czas na śpiewy i tańce wokół choinki oraz na 

prezenty, które według tamtejszych wierzeń przy-

noszą krasnoludki. 

 Norwegowie sądzą, że to ich ojczyzna jest krajem 

Bożego Naro-

dzenia. Dzieci 

na całym 

świecie wie-

rzą, że to wła-

śnie stąd, z 

kraju Dalekiej 

Północy 

Święty Mikołaj wyrusza na swą wędrówkę z wor-

kiem pełnym prezentów. Święta rozpoczynają się w 

Norwegii już 21 grudnia. W Wigilię, po nabożeń-

stwie, rodziny zbierają się na tradycyjną wieczerzę, 

której podstawowym daniem jest owsianka z jed-

nym migdałem. Ten, komu się on trafi, otrzymuje 

podarek. Na stół podaje się też żeberka ze świni i 

gotowane mięso owcze lub danie przygotowane z 

solonej i gotowanej ryby z boczkiem. 

Magdalena Gargała, Magdalena Bem 
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WYWIAD Z ABSOLWENTEM 

Z Aleksandrą Lekowską, ubiegłoroczną absol-

wentką naszego Gimnazjum rozmawiała Justyna 

Szydełko. 

 

Jaką szkołę wybrałaś  

i dlaczego właśnie tę?  

Wybrałam 3 LO w Rze-

szowie ze względu  na 

wysoki poziom nauczania, 

a także dlatego, że cieszy 

się ono dobrą opinią 

wśród starszych kolegów. 

Polecam ją wszystkim tym, którzy nie zdecydowali 

jeszcze, jaką szkołę wybrać. Panująca tu atmosfera  

jest bardzo przyjazna, a nauczyciele są wymagają-

cy, ale też pomocni. 

Czym Twoja szkoła, różni się od naszego gimna-

zjum? 

Moja współczesna szkoła różni się przede wszyst-

kim wielkością i ilością uczniów. Dziwnym uczu-

ciem jest widok tylu obcych ludzi w porównaniu do 

gimnazjum, w którym znałam prawie każdego. 

Całkowicie inny jest też system oceniania. Aby 

otrzymać dobrą ocenę, trzeba uczyć się dwa razy 

więcej niż w gimnazjum. Nauczyciele nie dają nam 

zapomnieć o tym, że już niedługo staniemy przed 

najważniejszym egzaminem w naszym życiu, jakim 

jest matura. My też już inaczej patrzymy zarówno 

na nasze obowiązki, jak i w przyszłość. Niewątpli-

wie musimy być sumienniejsi.  

Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżan-

kami z byłej klasy?  

Tak, utrzymuję. Z niektórymi częściej, a z niektóry-

mi rzadziej. Spotykamy się, gdy tylko mamy czas 

wolny, to zawsze okazja do wymiany doświadczeń, 

ale i wspomnień. 

No właśnie, jak wspominasz lata spędzone w na-

szej szkole?  

Ten czas wspominam bardzo dobrze. Czasem bra-

kuje mi tej  rodzinnej atmosfery, tego, że nauczy-

ciele każdego znają i są bardzo wyrozumiali. 

Miałaś ulubionego nauczyciela?  

Wszystkich wspominam ze szczególnym sentymen-

tem, ale nie mogę nie wspomnieć tu o Pani Iwonie 

Szczepańskiej. Traktowała nas ona jako ludzi doj-

rzałych. Była bardzo wyrozumiałą i zaangażowaną 

w swoją pracę nauczycielką. Również Pan Robert 

Domoń potrafił sprawić, że mimo iż wf mieliśmy 

na ostatnich lekcjach, szliśmy na niego uśmiechnię-

ci. 

Czy według ciebie nasi nauczyciele byli wymaga-

jący?  

W porównaniu z moimi obecnymi nauczycielami 

mogę stwierdzić, że niektórzy  w gimnazjum rów-

nież byli wymagający, przez co byliśmy bardzo do-

brze przygotowani do egzaminów i do dalszej edu-

kacji. 

Który przedmiot jest dla ciebie najciekawszy?  

Obecnie najbardziej interesująca  jest geografia, ze 

względu na tematy, które są poruszane, a także na 

nauczyciela, który już od pierwszej lekcji potrafił 

nas zaciekawić swoim przedmiotem. 

Jakie masz plany na przyszłość? 

 Po ukończeniu liceum moim marzeniem  jest pój-

ście na studia związane z ekonomią, ale to wszystko 

zależy od egzaminów maturalnych. Dlatego mam 

dla Was radę, jeśli chcecie w życiu faktycznie zrea-

lizować marzenia, nie liczcie tylko na ślepe szczę-

ście, po prostu bądźcie wytrwali i sumienni w pra-

cy. Inwestujcie w swój rozwój. Nie bójcie się wie-

dzy i poznawania świata w wielu aspektach. Leniu-

chowanie i bagatelizowanie obowiązków na pewno 

nie przyniesie Wam korzyści. Pozdrawiam i życzę 

Wam wszystkiego dobrego z okazji nadchodzą-

cych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów na 

polu naukowym. 

panią Alicją Malską - nauczycielką 

historii w naszej szkole 

1. Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do któ-

rego chętnie wracam...Kołobrzeg, w którym 

uwielbiam spędzać wakacje z rodziną. 

2. Marzę o wyjeździe do...nie mam marzenia zwią-

zanego z wyjazdem w jakieś konkretne miejsce. 

Całą Polskę zwiedziłam, a nie jestem zwolenniczką 

wyjazdów zagranicznych. 

3. Najchętniej odpoczywam...w czasie roku szkol-

nego w domu, w gronie najbliższych, zaś  
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podczas wakacji, wyjeżdżając w rożne zakątki Pol-

ski. 

4. Przy tej piosence najbardziej się relaksu-

ję...,,Rockbye". 

5. Gdyby nie było Internetu to...wychowałam się 

i wykształciłam w czasach, w których nie było In-

ternetu, więc bez problemu wyobrażam sobie świat 

bez jego udziału. Uważam, że nic by się nie stało z 

tego powodu. 

6. Książka, która zrobiła na mnie największe 

wrażenie...Jodi Picoult ,,Małe wielkie rzeczy". 

7. Film, który ciągle mnie wzrusza...,,Przełęcz 

ocalonych". 

8. Ulubiona zabawa w dzieciństwie...zabawa z 

owczarkiem niemieckim — Cezarem. 

9. Coś, co cenię w ludziach...uczciwość, szczerość. 

10.Co mnie denerwuje...dwulicowość. 

11.Gdybym nie była tym, kim jestem...nie wyob-

rażam sobie pracy w innym zawodzie. 

12. Deser, którym nigdy nie pogardzę...ciasto 

murzynek na ciepło z gałką lodów i kawa cappucci-

no. 

Kamila Bartman  

Kornelia 

Rozdział 2 

Od tamtego czasu minął tydzień. Kornelia 

bardzo dobrze radziła sobie na próbach. Jutro miało 

odbyć się przedstawienie. 

 Na lekcji matematyki nie uważała. Wyobrażała 

sobie, że jest ubrana w śliczną, żółtą sukienkę. Lecz 

te piękne myśli rozwiał głos nauczycielki: 

,,Kornelio! Kornelio! Przestań bujać w obłokach i 

rozwiąż równanie!’’. 

Lekcja zakończyła się. Cała klasa wychodziła na 

przerwę. Pani Flint zatrzymała Kornelię i spytała: 

- Co się stało? Przecież tak dobrze się uczysz. 

- Jutro występuję w szkolnym przedstawieniu i my-

ślałam o tym, jak pięknie będę wyglądać… 

- Oj, znowu odpływasz. Wiem, że się cieszysz, ale 

nie możesz przez to zaniedbywać nauki - rzekła 

nauczycielka. 

- Dobrze, proszę pani - powiedziała dziewczynka. 

 Kornelia po powrocie do domu odrobiła zadanie 

i wskoczyła na łóżko. Miała nadzieję, że jutro  

GITARA — MOJA PASJA 
Gitara wywodzi się z rodziny instru-

mentów strunowych, mających swoje 

początki w czasach starożytnych. 

Pierwsze gitary z zaznaczoną talią 

pojawiły się we Włoszech i Hiszpanii 

w czasach Renesansu.  Wiek XX 

uczynił z gitary najbardziej ulubiony 

instrument. Jest ona łatwa do przeno-

szenia i niezwykle atrakcyjna, a jej uniwersalność 

powoduje, że wykorzystuje się ją w przeróżny spo-

sób. Jest to jeden z najlepiej przystosowanych in-

strumentów strunowych zarówno do grania akor-

dów jak i melodii. W każdym kraju na wszystkich 

kontynentach można usłyszeć niezwykłe i różno-

rodne w stylu i formie utwory gitarowe, począwszy 

od ludowych melodii granych na instrumentach 

wykonywanych domowym sposobem, aż do wyra-

finowanych kompozycji wykorzystujących szerokie 

możliwości, jakie daje komputer. Uważam, że ła-

twą rzeczą jest zagrać proste melodie na tym instru-

mencie, dlatego zaprezentuję Wam kolędę, którą 

może ktoś z Was - Czytelników wykorzysta w te 

święta. 

Radosław Szlachta 

wszystko pójdzie dobrze i wszyscy będą zachwyce-

ni. Niestety jej myśli przerwały słowa mamy: 

,,Obiad!’’. 

 Po południu dziewczynka poszła na zajęcia ta-

neczne. Gdy wróciła, była już 18:30. Rodzice po-

wiedzieli jej, że dziś w ich domu zawitają kuzyni z 

ciocią Dianą i wujkiem Ryszardem. Była bardzo 

szczęśliwa. Kiedy goście pojechali, położyła się do 

łóżka. 

Aleksandra Cukierda 
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Przygotowania przedświą-

teczne w Stanach Zjedno-

czonych zaczynają się już 

po ostatnim czwartku listo-

pada (Święto Dziękczynie-

nia) ,w tak zwany "Czarny 

Piątek". To wtedy oficjal-

nie rozpoczyna się okres świątecznych zakupów. 

Dużo sklepów oferuje wówczas specjalne obniżki 

dla porannych ptaszków. Takie obniżki w niektó-

rych sklepach zaczynają się nawet o 3:00 nad ra-

nem i trwają do 12:00 w po-

łudnie. Drzewko kupuje się 

już pod koniec listopada. 

Ubrana choinka we współ-

czesnym amerykańskim do-

mu stoi na drugi dzień po 

Święcie Dziękczynienia. Po-

dobnie jak u nas, choinka 

jest główną świąteczną 

ozdobą, choć po domu roz-

łożone są inne ozdoby, np. figurki, mikołaje, bał-

wanki itd. Na stołach rozstawiane są pachnące 

świece, a świerkowa girlanda, oplata balustradę. 

Pod sufitem umieszcza się gałązkę jemioły, a na 

kominku zawiesza się 

świąteczne skarpety, 

do których Mikołaj 

wkłada dzieciom pre-

zenty. Taka skarpeta 

jest dla każdego 

członka domu, nawet 

dla psa i kota. To 

jeszcze nie koniec! 

Na drzwiach frontowych koniecznie musi być za-

wieszony świąteczny wieniec, ale nie można też 

zapomnieć o światełkach, które zdobią dom na ze-

wnątrz i w środku. Przed domem są ozdoby w po-

staci bałwanków i sarenek. Wszędzie słychać kolę-

dy i do znudzenia trzeba słuchać „ Merry Christ-

mas". 

Dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych okres 

przedświąteczny jest nie tylko okazją do zakupów, 

ale też spotkań towa-

rzyskich. W tym 

czasie modne są im-

prezy świąteczne 

(Christmas Par-

ty) .Największą roz-

rywką na takiej im-

prezie są koncerty i występy chórów, którzy śpie-

wają różne kolędy. 

     Mikołaj przylatuje z 24 na 25 grudnia. Gdy ro-

dzina smacznie śpi, to on wchodzi przez kominek. 

Mniejsze prezenty zostawia w skarpetach, a te 

większe pod choinką. Zupełnie inaczej niż w Pol-

sce! Mikołaj zjada też przygotowane dla niego cia-

steczka i popija je przygotowaną wcześniej szklan-

ką mleka. Wraca do swoich sań zaprzężonych w 

renifery (najbardziej znanym reniferem jest Rudolf 

Czerwononosy). 

 W USA Boże Narodzenie jest świętem rodzin-

nym. Czas ten ludzie spędzają na spotkaniach z 

przyjaciółmi i krewnymi. Dzień rozpoczynają od 

rozpakowywania prezentów, śpiewania kolęd i roz-

mowach z bliskimi. Najbardziej uroczystym punk-

tem dnia jest świąteczny obiad. Na stole królują 

przeważnie pieczona szynka lub indyk z farszem, 

sos borówkowy lub słodkie ziemniaki, zapiekanka 

z zielonej fasoli, kolby kukurydzy, sałatka ziem-

niaczana, pieczone warzywa. Na deser podaje się 

różnego typu soki, np. jabłkowe, wiśniowe, dynio-

we lub bardzo popularne w tym okresie soki baka-

liowe i serniki. 

Emilia Bazylewicz 
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...który na mnie czekał. Powiedział Katii,  aby po-

szła, bo chce porozmawiać tylko ze mną. Bardzo się 

zdziwiłam. Bałam się tej rozmowy, ponieważ długo 

go nie widziałam i nie rozmawialiśmy. Łukasz, jak 

nigdy, zaczął mi prawić komplementy. Czułam, 

jakby mi się ogień palił na twarzy, oczywiście by-

łam czerwona jak burak. Co dziwne Łukasz chciał 

rozmawiać ze mną codziennie.  Zaczęło mnie to 

dziwić i trochę niepokoić,  no ale jak to ja, byłam 

szczęśliwa, bo rozmawiałam z chłopakiem który mi 

się podobał.  Mówiłam o wszystkim mojej BFF Ka-

tii.  Analizowałyśmy ten temat bardzo dokładnie. 

Obserwowałyśmy, jak Łukasz rozmawia z innymi 

dziewczynami i podsłuchiwałyśmy o czym rozma-

wiają jego koledzy. Podczas jednej z rozmów usły-

szałyśmy, jak chłopaki się ze mnie śmieją.  Mówili, 

że jestem naiwna, że tak wierzę Łukaszowi.  Oczy-

wiście nie było go tam. Stwierdziłyśmy, że Łukasz 

robi to wszystko dla zakładu. Od razu wymyśliły-

śmy plan, jak poznać prawdę. Postanowiłyśmy, że 

przy najbliższej rozmowie z Łukaszem, zapytam, 

czy chce ze mną chodzić. Jeżeli się zgodzi, to zna-

czy, że te wszystkie komplementy były szczere,  a 

jeżeli się nie zgodzi, to znaczy, że tak, jak przy-

puszczałyśmy z Katią,  był to zakład. Gdy już za-

częłam z nim rozmawiać i zadałam to pytanie, był 

bardzo zaskoczony. Ku mojemu zdziwieniu zgodził 

się. Ja byłam w siódmym niebie. Chodziłam z chło-

pakiem,  który mi się po pierwsze podobał ,a po 

drugie jest najładniejszy i najprzystojniejszy w całej 

szkole. Spędziłam z nim bardzo dużo czasu, przez 

co Katia była na mnie zła, że ją zaniedbuję. Ostat-

nie słowa, jakie powiedziała wtedy, brzmiały.: Albo 

ja albo on. To był najgorszy okres mojego życia. 

Oczywiście na początku wybrałam Łukasza, lecz z 

czasem nie wytrzymywałam już wewnętrznie z tę-

sknoty za moją BFF. Zdałam sobie wtedy sprawę, 

że Katia jest dla mnie ważniejsza niż chłopak, który 

podoba mi się od bardzo długiego czasu. Przepra-

szałam Katię, ale ona znowu postawiła warunek. 

Oczywiście wybrałam.... 

  c.d.n.         Drugoklasistki 

BLOG TYPOWEJ GIMNAZJALISTKI 

Rozdział 3 

 

 

 

 

 

Dużymi krokami zbliża się długo wyczekiwany przez wszystkich czas.  Święta Bożego Narodzenia 

to czas spotkania z bliskimi. Zasiadając do wigilijnego stołu, każdy z nas chce czuć się wyjątkowo. 

Kreacje świąteczne kojarzone są powszechnie z bielą, czerwienią, kratką, koronkami, kołnierzyka-

mi i tiulem.  Jednak połączenie tego wszystkiego naraz jest złym pomysłem. Mając podane wzorce, zarów-

no dziewczęce jak i eleganckie, jesteśmy w stanie zabłysnąć niczym pierwsza gwiazdka! 

Justyna Szydełko i Aleksandra Kuźniar 
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Często zastanawiamy się, jak wykonać kartki świą-

teczne, by nie wyglądały dziecinnie i dobrze pre-

zentowały się na tle świątecznie przystrojonego 

mieszkania. 

Tajemnica tkwi w tym, że to właśnie te najprostsze 

kartki są tymi najpiękniejszymi. 

Do pracy przy ich wykonywaniu ważny jest sam 

pomysł. Ja postawiłam na tło. Wystarczy wydruko-

wać na białej kartce technicznej 

wzór, jaki nam się podoba i nakleić 

minimalną ilość wyciętych 

"skrawków". Świetnie w tej roli 

sprawdzają się barwy: czerwona, 

biała i szara. 

Wykonanie kartki nie zajmie długo, 

a na pewno ucieszy bliską osobę! 

Aleksandra Kuźniar 

ŚWIĄTECZNY HUMOR 

Tata pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.  

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 przeczyta-

ła pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała 

ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Ja-

siowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wy-

słali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędnicz-

ka czyta drugi list od Jasia: 

- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli 

na poczcie."  

Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy każdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć.  

          1.             

2.                       

          3.             

        4.               

  5.                     

          6.             

      7.                 

  8.                     

9.                       

  10.                     

1. Do siedzenia w parku 

2. Przewozi inne samochody 

3. Nazwa znanej czekolady 

4. Wisi w oknie 

5. Kilka sań ciągniętych przez 

konie 

6. Narzędzie do kopania w zie-

mi 

7. Mały ptak licznie występują-

cy w Polsce 

8. Sprzęt w kuchni do przecho-

wywania jedzenia 

9. Przenośna lampka na baterie 

10. Dba o porządek w szkole 
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I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: 

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła 

lub działające na to ciało siły rów-

noważą się, to ciało to pozostaje w 

spoczynku, lub porusza się ruchem 

jednostajnym prostoliniowym.  

II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: 

Przyspieszenie jakie uzyskuje ciało 

pod wpływem stałej niezrównowa-

żonej siły jest wprost proporcjonal-

ne do tej siły , a odwrotnie propor-

cjonalne do masy ciała .  

III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: 

Jeżeli jedno ciało działa na drugie, 

to drugie działa na pierwsze siłą o 

takiej samej wartości i tym samym 

kierunku, lecz przeciwnym zwro-

cie i punkcie przyłożenia.  

PRAWO ARCHIMEDESA: 

Siła wyporu działająca na ciało za-

nurzone w płynie jest równa cięża-

rowi płynu wypartego przez ciało .  

I PRAWO KIRCHOFFA: 

Suma natężeń prądów wpływają-

cych do węzła jest równa sumie 

natężeń prądów wypływających z 

tego węzła.  

 

FIZYKA 


