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W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sił i wytrwałości
w dążeniu do zamierzonych celów.
Redakcja

NASZ PATRON
Jacek i Agatka to pierwsza polska dobranocka stworzona przez Wandę Chotomską, jej
emisja przypadała na godzinę 19:20. Jacek i Agatka to były dwie pacynki (główki zrobione
z piłeczek pingpongowych, nakładanych na palec) zaprojektowane przez Adama Kiliana.
Głosu obydwu bohaterom użyczyła Zofia Raciborska, która odtwarzała również postać
Pani Zosi - sąsiadki.  Popularność dobranocki przeszła wszelkie oczekiwania, bo razem
z nią powstały też płyty z bajkami o Jacku i Agatce, pocztówki dźwiękowe oraz mydło
Jacek i Agatka. Warto wiedzieć, że znany wszystkim Order Uśmiechu zrodził się
właśnie w dobranocce o Jacku i Agatce. Wzór medalu w odpowiedzi na apel bohaterów
bajki zaprojektowały dzieci.
Anna Lewandowska

Jacek i Agatka

MÓJ PUPIL
II miejsce – Jakub Gębala kl. 5b
Mój pies nazywa się Lolek. Jest to labrador o masywnej budowie ciała i biszkoptowym
umaszczeniu. Ma krótką, gęstą i błyszczącą sierść. Uwagę przyciąga jego sympatyczna
mordka z wesołymi oczami i opadającymi uszami. Lolek jest psem o przyjaznym
usposobieniu. Zawsze żywiołowy, wesoły i pełen energii. Bardzo lubi długie spacery i
zabawy na świeżym powietrzu. Jest moim najwierniejszym przyjacielem. 

MÓJ PUPIL II miejsce – Zuzia kl. 1c
Moja kotka ma na imię Edzia. Jej sierść jest brązowa i
trochę żółta.  Daję jej jeść rano i wieczorem. Jak jest
głodna  to bardzo miauczy. Lubi drapanie pod bródką. Jak
się złości, to mocno macha ogonkiem, drapie i gryzie, a
czasem też syczy.  Wypuszczam ją na dwór i
wpuszczam ją do domu. Lubi się kłaść na kanapie i na
łóżku. Często śpi. Jak jest najedzona to szaleje - udaje,
że się boi i ma wtedy słodkie oczka. Bardzo lubię Edźkę,
a ona lubi mnie. 

Edzia Lolek

Biała Zima
Ach Ty Zimo biała,
Jakaś Ty wspaniała!
Rozweselasz dzieci,
Gdy płatkami lecisz.
Rozłożyłaś welon
Srebrzysty i biały,
By się Ciebie dzieci
Nocami nie bały.
Sprawiasz wszystkim
radość
I wyzwalasz siły,
Bo chcesz by Cię dzieci,
Taką polubiły.
Oliwia Szlama

.

Zuzia Jakub Gębala
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Wywiady Julii Rogowskiej
Rozmowa z Panią Marzeną Siejką – nauczycielką biologii i przyrody
-Czy lubi Pani swoją pracę?
-Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ daje mi wiele zadowolenia, a wyniki moich podopiecznych dużą
satysfakcję.
-Jakie miała Pani oceny w szkole z przyrody?
-Byłam zawsze wzorowym uczniem. Nauka nigdy nie sprawiała mi problemu i uzyskiwałam oceny
bardzo dobre.
-Czym oprócz przyrody interesuje się Pani?
-Moją pasją od najmłodszych lat jest podróżowanie. Uwielbiam zwiedzać świat, gdyż mogę
poznawać nowych ludzi, zwyczaje i kulturę. Inną moją pasją jest medycyna, ponieważ bardzo lubię i
chcę pomagać innym.
-Kiedy zaczęła się Pani interesować przyrodą?
-Otaczający nas świat, jego formy i kształty interesowały mnie zawsze. Przyroda jest piękna nie
tylko o każdej porze roku, ale też każdego dnia.
-Czy biologia przydaje się w życiu?
-Zdecydowanie tak, dzięki biologii poznajemy wszystkie żywe organizmy, z którymi spotykamy się
każdego dnia.

p. Marzena Siejka

WARTO WIEDZIEĆ…
v  Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych przez Kościół w okresie
średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną w darze mieszkańcom zaświatów,
czyli duchom.
v  Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.
v  Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry (dzisiejszej Turcji), który rozdał
swój majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech młodych damach, które znalazły mężów,
dzięki posagowi dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja.
v  Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto
edukacyjny. Przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego Narodzenia.
v  Według starej tradycji, zwierzęta przemawiają w Wigilię ludzkim głosem. To dlatego dzielono się
opłatkiem także z nimi…
v  Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. Dużo wcześniej, bo w czasach
celtyckich, jemiole przypisywano magiczne właściwości: potrafiła leczyć, chronić, a nawet
zwiększać płodność.
v  Choinka starsza niż Jezus? Tak. To ludy germańskie jako pierwsze zaczęły przystrajać zielone
drzewka.
v  Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich
kwiatami, gwiazdami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjalnymi, bożonarodzeniowymi
ciasteczkami.
v  W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną
w pubach, restauracjach, a przy tym zasypują mnóstwem prezentów!
v  Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań, strojenia domów, ulic i
wszystkiego, co tylko da się mniej lub bardziej finezyjnie udekorować, we wszystkie kolory tęczy.
Jakub Kleinszmidt

KĄCIK MELOMANA
Najpopularniejsze świąteczne piosenki!
Minął okres świąt Bożego Narodzenia, któremu
towarzyszą świąteczne utwory. 
Słyszymy je w radiu, w telewizji, a nawet w
supermarketach i na ulicach. Grane są nie
tylko kolędy, ale przede wszystkim popowe
piosenki, wprowadzające wyjątkowy nastrój
Świąt. Niektóre osoby narzekają, że
puszczane są te same utwory powtarzane od
lat. Moim zdaniem to element świątecznej
tradycji i nie można mieć pretensji o to, że
choinka pachnie, co roku podobnie, pierniki
smakują tak samo, a w radiu słychać
charakterystyczne dzwoneczki wplatane w
refren piosenki.
Oto parę przykładów świątecznych utworów:
·  Wham! - Last Christmas
·  Mariah Carey - All I Want For Christmas Is
You
·  Chris Rea - Driving Home For Christmas
·  Merry Christmas Everyone - Shakin' Stevens
·  Perry Como - It's Beginning To Look A Lot
Like Christmas
·  Glenn Miller - Jingle Bells
·  Frank Sinatra - Santa Claus Is Coming To
Town
·  Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It
Snow!
Wymieniłem jedne z najpopularniejszych
utworów, które moim zdaniem są urocze. Ja
nie wyobrażam sobie świąt Bożego
Narodzenia bez wymienionych melodii.
Antek Bulenda

PRZYJEMNE SPĘDZANIE CZASU
W celu przyjemnego spędzenia czasu podczas popołudni i długich wieczorów zimowych można się
wybrać na lodowisko.
Ostatnio otworzono lodowisko znajdujące się w hali przy ICDS Łomianki. Na miejscu jest możliwość
wypożyczenia łyżew [5zł/h] oraz kasku [5zł /h].
Lodowisko znajduje się przy ulicy Stanisława Staszica 2. Jest otwarte od poniedziałku do piątku od
11:00 do 21:00, w weekendy od 10:00 do 21:00.
Martyna Korycka

A. Pawlik
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Dzień Zdrowego Żywienia
17 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień Zdrowego Żywienia, który od kilku lat jest organizowany na terenie Bielan. W tym roku hasło
przewodnie brzmiało: Zdrowa przekąska. Zdrowe żywienie – mądre myślenie. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Dzielnicy Bielany p. Tomasz
Mencina oraz Naczelnik Wydziału Oświaty p. Zofia Gajewicz. Zaproszonych gości z 17 bielańskich szkół witali radośni uczniowie z kl. 7b. W sali
gimnastycznej poszczególne szkoły przygotowały stoiska z przepysznymi przekąskami, oczywiście zdrowymi. Były też występy artystyczne, młodsze
klasy zaprezentowały przedstawienie, chór szkolny wykonał piosenkę mającą na celu w żartobliwy sposób przekonać do zdrowego żywienia. Prezentację
przedstawiła nauczycielka biologii pani Marzena Siejka, która była odpowiedzialna za całe wydarzenie. Uczniowie z naszej szkoły cieszą się, że mogli
zorganizować Dzień Zdrowego Żywienia.
Zuzanna Krzyszczuk

Nasze stoisko Zdrowe przekąski

KĄCIK SPORTOWCA
Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. Jedną z najbardziej prestiżowych lig tej dyscypliny jest Liga Mistrzów. Chciałbym przedstawić 
właśnie te rozgrywki.
Liga Mistrzów to międzynarodowe klubowe rozgrywki na poziomie Europy, które pierwszy raz odbyły się w 1956 r. Na początku impreza nosiła nazwę
Pucharu Europy lub Pucharu Mistrzów. Pierwszym zwycięzcą Ligi Mistrzów był Real Madryt. Organizatorem turnieju jest UEFA. W sezonie 2016/2017
również triumfował Real Madryt, który jako jedyny w historii obronił Puchar Ligi Mistrzów.
Do Ligi Mistrzów dostają się 32 najlepsze męskie drużyny w Europie, niektóre przez eliminacje, ale większość bezpośrednio po zajęciu odpowiedniego
miejsca w swojej lidze krajowej. Do dalszej rundy przechodzą pierwsza i druga drużyna w grupie, a trzecia przechodzi do Ligi Europy. Polską drużyną,
która dostała się w aktualnym sezonie do eliminacji jest Legia Warszawa, niestety warszawskiej drużynie nie udało się przejść eliminacji i wejść do fazy
rozgrywek grupowych. W tym momencie w swoich grupach na pierwszym miejscu są: Manchester United, Paris Saint Germain, Chelsea Londyn,
Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas Stambuł i Tottenham Londyn. Najwięcej bramek strzelił Cristiano Ronaldo (8). Najbardziej sensacyjnym
wynikiem minionej kolejki jest wygrana PSG z Celticiem 7-1. W tych rozgrywkach gra wiele drużyn, w których grają Polacy. Takimi drużynami są np.:
Monaco z Kamilem Glikiem, Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim czy Juventus z Wojtkiem Szczęsnym. Drużynami, które zdobyły najwięcej
punktów są Manchester City i PSG (15).
Według mnie Liga Mistrzów jest czymś, czemu można poświęcić wieczór. Grają tam najsilniejsze drużyny z Europy i każda z nich chce zdobyć puchar.
Kolejnym zapowiadającym się dobrze meczem będzie: Bayern-PSG i Chelsea-Atletico Madryt. Miłego oglądania.
Mateusz Laskowski

A. Pawlik Aleksandra Pawlik
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela. Na razie łatwo się powstrzymać przed kręceniem...
Mijały kolejne dni, tygodnie, a ja wciąż nie wiedziałam, co robić, żeby być sobą. Walczyłam z pokusą bycia Blair nie Blair, ale było to trudne. Collin – mimo
że krótko się znamy – stał się moim przyjacielem. Przy nim czułam się sobą. On przecież nie znał mnie przedtem, dlatego łatwiej było „napisać” siebie od
nowa. To tak jak z książką. Czytając taką, w której nagle diametralnie zmienia się pewien istotny element, ciężko jest się do tego przyzwyczaić, natomiast
gdy zaczynamy nową powieść, gdzie wszystko poznajemy teraz, nie wiedząc o przeszłości, całość wydaje się łatwiejsza. Tyle, że w moim przypadku nic
nie było łatwe. „Pisałam” dwie takie książki naraz. Jedyną pociechą były nadchodzące święta. Kocham święta. To taki czas, kiedy wszystko wydaje się
lepsze, piękniejsze. Chyba, że nie ma śniegu – wtedy nie czuć ducha świąt. W szkole byłam tak podekscytowana, że mimo zapomnienia o staraniu się
bycia sobą, po prostu byłam. Utwierdziło mnie to w magii świąt. Obserwowałam przez okno spadające płatki śniegu – każdy był inny. Może i nie
widziałam tego gołym okiem, ale jestem pewna, że nie ma dwóch takich samych śnieżynek. 
- To może Blair nam powie – głos nauczycielki sprawił, że wróciłam na ziemię.
Po chwili zmieszania przypomniałam sobie, że właśnie trwa lekcja. Nie dziwię się, że to ja zostałam wybrana do odpowiedzi.  Z punktu widzenia
nauczycielki musiałam wyglądać naprawdę lekceważąco, ale każdy czasem odpływa do krainy, w której zapomina się o myśleniu. Nic nie mogę na to
poradzić.  Rozejrzałam się po klasie, szukając wsparcia. Nie wiedziałam nawet, jakie zadanie teraz robimy. Ktoś wskazał głową tablicę, więc mój wzrok
szybko pobiegł w to miejsce. Na szczęście znałam odpowiedź, bo nie przerabialiśmy dzisiaj nowego tematu, tylko powtarzaliśmy poprzedni materiał.
Chciałam podziękować osobie, która wskazała mi zadanie. Obróciłam się w prawo i dostrzegłam, że to był Collin.
-Dziękuję – rzuciłam szeptem w jego stronę.
-Nie ma za co – również szeptem odpowiedział Collin.
Dobrze jest mieć przyjaciela, na którym można polegać.
Emilia Ocalewicz

Pupil cz. 3
- Ala! Pomóż mi posprzątać pokój! – krzyczał Tomek, podczas gdy jego starsza siostra odrabiała lekcje.
- Nie mogę. Poproś Tosię. Śpieszę się. Za godzinę tata zabiera mnie do schroniska. Moi podopieczni mają swoją porę karmienia. Nie mogę się spóźnić.
Rozumiesz?
Po chwili rozległ się dzwonek u drzwi, Tomek pobiegł otworzyć.
- Alu, to do ciebie- zawołała mama.
- O nie!- mruknęła Ala pod nosem domyślając się, kto postanowił ją odwiedzić. Jakoś ostatnio nie dogadywała się z Basią…Miała ochotę zapaść się pod
ziemię.
- Alu! – powtórzyła mama.
Dziewczynka bez entuzjazmu podeszła do drzwi.
- Cześć- usłyszała- mam pytanie. Chcesz wyjść na spacer ze mną i z Kręglem na spacer? – zapytała koleżanka. Ali wydawało się, że powiedziała to z
wyższością.
- Przykro mi, ale jestem umówiona. Może innym razem- odparła i w głębi duszy odetchnęła z ulgą.
Dwie godziny później Ala wypełniała swoje obowiązki w schronisku. Obchodziła wszystkie boksy, doglądając, czy pieski niczego nie potrzebują.
Nagle zatrzymała się i zobaczyła tego małego słodkiego kundelka, który już poprzednio zwrócił jej uwagę. Ala pochyliła się, dotknęła jego chłodnego
noska i powiedziała cichutko:
- Witaj malutki.
Piesek pisnął i wesoło zamerdał ogonkiem.
Maria Królikowska

RECENZJA KSIĄŻKI
Antoni Ferdynand Ossendowski ,,Tajemnice Wysp Andamańskich’’
Ostatnio przeczytałem książkę pt. ,,Tajemnice Wysp Andamańskich’’ autorstwa Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Opowiada ona o przygodach
czternastoletniego Władka, spędzającego wakacje na egzotycznych Wyspach Andamańskich, gdzie na plantacji herbaty pracują jego rodzice. Po
przyjeździe na miejsce czeka na niego Dżair z plemienia Minkopi. Dżair jest wnukiem słynnego miejscowego wodza zwanego Jomagą, porwanego przed
laty przez okrutnego gubernatora Horna, chcącego posiąść kolekcję pereł należącą do ludu Minkopi. Chłopcy razem przeżywają niesamowite przygody w
trakcie odkrywania uroków i tajemnic wyspy. Jednak sielanka ta nie trwa to długo. Niefortunnie zostają schwytani i uwięzieni w górach Szalati przez
plemię Kalabanów. Wszelako ich bohaterstwo oraz wzajemna pomoc i wielka przyjaźń pomagają im przeżyć i uciec.
„Tajemnice Wysp Andamańskich” to świetna literatura młodzieżowa opisująca także zaciekłe walki pomiędzy tubylczymi plemionami, polowanie na
tropikalne zwierzęta i oczywiście poszukiwanie tajemniczego skarbu. To wszystko sprawia, że książka jest niepowtarzalnie wciągająca, a zarazem
ciekawa i pouczająca. Polecam każdemu na długie zimowe wieczory!
Paweł Niedziela
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RECENZJA FILMU
 Listy do M. 3 reż. Tomasz Konecki
W sobotnie popołudnie wybrałem się do kina na film pt. Listy do M. 3. Po
słabej drugiej części nie spodziewałem się szału. Film jednak okazał się
dobry.
Listy do M. 3 opowiadają historię kilku osób, którym w jeden magiczny
dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonują się na
własnej skórze o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten
niezwykły świąteczny czas jest pełen niespodzianek. Ich historie są
zabawne i wciągające. W filmie pojawiają się nowe historie względem
dwóch pierwszych części, które rozśmieszą Was do łez.
Najzabawniejsza historia to przygoda Szczepana (gra go Piotr
Adamczyk) i Kariny (Agnieszka Dygant). Opowiada ona o tym, jak Karina
czuje się już staro i jeszcze raz chce poczuć „wiatr we włosach”, jednak
jej mąż uważa, że są za starzy na wygłupy i powinni się zająć czymś
stosownym do ich wieku. Karina jednak dowiaduje się, że …  Jeżeli
chcecie się dowiedzieć więcej, to wybierzcie się na ten właśnie film.
Jednym z ogromnych atutów produkcji jest, jak zawsze, obsada. Na
ekranie m.in. Tomek Karolak w zabawnej roli Mikołaja, wspomniani już
wcześniej Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk, Magdalena Różczka,
Borys Szyc, Izabella Kuna, Wojciech Malajkat, Katarzyna Zawadzka,
Stanisława Celińska, Andrzej Grabowski, Bartosz Obuchowicz, Zbigniew
Zamachowski, Nikodem Rozbicki, Grażyna Szapołowska coraz Hanna
Śleszyńska. Jest to elita polskiej sceny filmowej. Aktorzy znani z
występów w wybitnych polskich produkcjach spotkali się na jednym
ekranie. Czy to nie brzmi znakomicie?
Moim zdaniem jest to świetna komedia. Po słabej drugiej części
myślałem, że kolejna część okaże się klapą, a tu spotkała mnie miła
niespodzianka. W filmie jest wszystko, co potrzebne w dobrej komedii:
wzruszające sceny, miłość, smutek oraz dużo zabawnych scen. Polska
produkcja spełnia swoje główne zadanie - sprawia, że wszystko o czym
myślimy po seansie to właśnie: Święta, miłość, prezenty, tłumy w
sklepach i... Rodzina. Moim zdaniem jest to idealny film na sobotni
wieczór i naprawdę warto wybrać się na niego do kina.
Julian Dołgało

KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
Comic Con Fall Edition
Tydzień temu miałem przyjemność odwiedzić kolejną dużą imprezę dla
graczy oraz fanów komiksów. Na tegorocznym Comic Conie mogliśmy
spotkać  takie gwiazdy jak: Pamela Anderson, Daniel Portman, Jack
Gleeson i wiele innych. Comic Con to nie tylko impreza o komiksach, lecz
także wielkie targi gier komputerowych, planszowych, cosplayerów oraz
miejsce, gdzie można było spotkać youtuberów (np. Historia Bez
Cenzury). Sala była po prostu jedną wielką wioską ucharakteryzowaną na
obraz końca świata. Wszystkie osoby znajdujące się tam, były
poprzebierane i miały swoje zajęcia. Duże zainteresowanie wzbudziły
stare auta i motory stylizowane na apokaliptyczne. Odwiedzających
imprezę witała znajoma muzyka z sagi Star Wars oraz najnowsze gry z
tego świata. Mnie osobiście najbardziej zainteresowała gra, gdzie gracz
otrzymujemy okulary VR oraz „coś” podobnego do miecza świetlnego i
może na parę minut wcielić się w samego Jedi.  Imprezę uważam za
bardzo udaną i wartą odwiedzenia w kolejnych latach ze względu na to, że
nie ważne ile masz lat i co lubisz, na Comic Conie zawsze znajdziesz coś
dla siebie.
Tomasz Strojnowski

.

.

Zima nie jest taka zła
Zima zbliża się już,
Śnieg, zabawa są tuż, tuż.
W tej białej porze roku,
Minusowe stopnie są o zmroku.

Dzieci bawią się na dworze,
Niedźwiedź zaśnie w swojej norze.
Wszyscy na sankach zjeżdżają,
Dużą frajdę z tego mają.

Rzucają się śnieżkami,
Nie bawią się w to sami.
W zimie jest też Boże Narodzenie,
Na stole widnieje świąteczne jedzenie.

Zima nie jest taka zła.
Dużo śniegu w sobie ma.
Maja Jędrzejewska
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