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Drodzy Czytelnicy!
Oto kolejny numer szkolnej
gazetki. Ze względu na ferie
byliśmy zmuszeni wydać ją
z opóźnieniem.
Mamy
nadzieję,
że
odpoczęliście przez te 2 krótkie
tygodnie i z zapałem powróciliście
do nauki. Oby ten semestr był dla
Was lepszy.
Redakcja
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SZKOLNE BESTSELLERY
Zachęcam Was do przeczytania książki Roalda Dahla pt. „Matylda”.
Tytułowa bohaterka jest niezwykle utalentowaną i wrażliwą
dziewczynką. W wieku 3 lat zaczyna czytać książki, rozwiązywać trudne
zagadki matematyczne. Rodzicom nie podoba się taka forma spędzania
czasu. Nie tolerują zainteresowań córki. Gdy Matylda rozpoczyna edukację
w szkole, okazuje się, że jej dyrektorka jest prawdziwym potworem.
Dziewczynka spotyka kolejną osobę, która jej nie rozumie. Matylda
odkrywa jednak swoje niezwykłe możliwości. Nie chodzi tu o czytanie
książek. Bohaterka ma zdolności posługiwania się czarami. Czy taka umiejętność pomoże
Matyldzie w życiu? Czy zdoła uwolnić się od wstrętnych rodziców i znienawidzonej
dyrektorki? Przekonajcie się sami!
Karolina

ROZMOWA Z…
Panią Wioletą Szczęśniak – nauczycielką języka polskiego
Karolina: Dzień dobry. Czy mogłabym zająć Pani chwilę i przeprowadzić krótki wywiad?
Wioleta Szczęśniak: Tak, proszę bardzo.
K.: Czy może Pani zdradzić dzień i miesiąc urodzenia?
W.S.: Urodziłam się drugiego września.
K.: Czym Pani się interesuje? Jakie ma Pani pasje, hobby?
W.S.: Bardzo lubię wędrówki po górach oraz czytać książki.
K.: Gdzie pracowała Pani wcześniej?
W.S.: W Szkole Podstawowej w Majdanie Kozim Górnym.
K.: Czy lubi Pani pracę w naszej szkole? Czy chciałaby ją Pani zmienić?
W.S.: Bardzo lubię i nie chcę jej zmieniać.
K.: Kim Pani chciała być, gdy była Pani dzieckiem?
W.S.: Gdy byłam dzieckiem, chciałam być piosenkarką, potem archeologiem..
K.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
W.S. Polski i historia.
K.: Jaki jest Pani ulubiony kolor i zwierzę?
W.S.: Kolor: zielony, a zwierzęta lubię wszystkie, oprócz owadów i zwierząt drapieżnych.
K.: Jaki lubi Pani czytać książki?
W.S.: Prawie wszystkie.
K.: To były już wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za poświęcony
czas.
Karolina

MINIONE ŚWIĘTA
Święto Trzech Króli
Inną nazwą jest Objawienie Pańskie. Oznacza zjawienie
się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii
zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na
Trzech Królów. Pokłon magów-mędrców, których do
Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały
wszechświat został poruszony narodzeniem Chrystusa.
W kościele katolickim obchodzone 6. stycznia. Od 2011
roku jest to dzień wolny od pracy.
Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj
święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje
się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech
króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis "C+M+B" wyrażał błogosławieństwo: Niech
Chrystus błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat). Mędrcy – Kacper, Melchior,
Baltazar – złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci
Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra),
prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto).
Patryk

Dzień Babci
Święto obchodzone 21. stycznia. Historia jego powstania jest
zabawna. Otóż, w 1965 r. redakcja Expressu Poznańskiego
postanowiła w niezwykły sposób uczcić 85 urodziny znanej
wówczas aktorki Mieczysławy Ćwiklińskiej, która grała rolę
babci w spektaklu "Drzewa umierają stojąc". Od redakcji
Expressu dostała bukiet kwiatów i tort. Aktorce wmawiano
jednak, że to z okazji "Dnia Babci". Żart spodobał się
czytelnikom a święto zyskało olbrzymią popularność.

Dzień Dziadka
Święto obchodzone 22. stycznia. Do Polski zostało
przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo
stawało się coraz popularniejsze.
Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są raz w roku. Jednak pamiętajcie – codziennie
okazujcie miłość swoim dziadkom i nie zapominajcie o Nich!
Klaudia

WALENTYKI
Coroczne święto zakochanych przypadające na 14. lutego. Do Polski
obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury
francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw.
święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym
potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21
na 22 czerwca. Dziś Walentynki kojarzone są z mitologicznym
Kupidynem ( aniołkiem ze strzałą).Chrześcijańskim patronem tego
dnia jest święty Walenty - biskup rzymski i męczennik.

W naszej szkole Walentynki obchodzimy tradycyjnie, jest tzw.
poczta walentynkowa, do której wrzucamy kartki z życzeniami
dla ukochanej osoby. Samorząd zbiera kartki, a w dzień
Walentynek rozdaje je uczniom.
Maja

KORYTARZOWA SONDA
Od 20. stycznia do 2. lutego w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim,
pomorskim i śląskim trwały ferie zimowe. W związku z tym 3. lutego przeprowadziłam
krótką sondę. Pytanie brzmiało: Co robiłeś/robiłaś w ferie?
Oto Wasze odpowiedzi:









lepiłam bałwana
rzucałam się śnieżkami
byłem na lodowisku
bawiłam się z psem
zjeżdżałem na sankach
byłam w górach
grałem na komputerze
piekłam ciasta

Jak przystało na prawdziwych uczniów, nauka poszła
do kąta, za to powróciła zabawa. Zima nie zrobiła nam psikusa – spadł wyczekiwany od
dawna śnieg!

Zuzia

WĘDRÓWKI PO JĘZYKACH
W tym numerze: Babcia i Dziadek







j. angielski: grandmother (grandma) and grandfather (grandpa)
j. niemiecki: Großmutter und Großvater
j. francuski: grand-maman et grand-père
j. hiszpański: abuela y abuelo
j. włoski: nonna e nonno
j. portugalski: vovó e vovô

Maja

ZNACZENIE IMION
Walenty
Walenty jest mężczyzną zazwyczaj dobrze zbudowanym, przez co bardzo podoba się
kobietom. Ambitny, twórczy, ma talent organizatorski. Jest towarzyski i lubi przyjęcia.
Bywa rozrzutny, przez co czasem wpada w kłopoty. Lubi spokój, ma szacunek do rodziny
i lubi dużo dzieci. Może być uzdolniony muzycznie. Ma świetne poczucie humoru.
Imieniny:
1 stycznia, 7 stycznia, 14 lutego, 16 marca, 2 maja, 16 lipca, 26 lipca, 2 września, 16
października, 29 października, 3 listopada, 6 listopada, 13 listopada, 24 listopada, 2
grudnia, 11 grudnia, 13 grudnia, 16 grudnia
Pochodzenie: łacińskie
Znaczenie: Ten, co żyje w dwóch światach.

Wioletta
Wioletta to osoba sympatyczna, towarzyska, emocjonalna, uczuciowa i wrażliwa. Łatwo
przystosowuje się do nowych sytuacji i otoczenia. Wioletta jest romantyczną marzycielką,
a jednocześnie lubi wygodę i pieniądze. Ceni sobie piękno, sztukę, poezję, ma artystyczną
duszę. W sytuacjach stresowych reaguje gniewem lub płaczem, najlepiej wówczas działa
na nią przyroda, która ją wycisza i uspokaja.
Imieniny:
29 października
Pochodzenie: łacińskie
Znaczenie: kobieta ognia
Zuzia

KĄCIK KULINARNY
Muffinki morelowe z pudrem
Składniki:














25 dag mąki tortowej
5 dag mąki kukurydzianej
3 jajka
szczypta soli
1 i ¼ szklanki cukru pudru
2 łyżki cukru waniliowego
łyżka proszku do pieczenia
75 ml oleju
250 ml tłustego mleka
łyżeczka skórki z cytryny
puszka moreli (połówek) w syropie
masło i mąka do foremek
cukier puder do posypania

Wykonanie:
1. Oddziel białka od żółtek. Z białek, pięciu płaskich łyżek cukru pudru i soli ubij
sztywną, lśniącą pianę.
2. Żółtka utrzyj z resztą cukru pudru, cukrem waniliowym i skórką otartą z
wyszorowanej cytryny. Dodaj olej i mleko, a pod sam koniec mąką przesianą z mąką
kukurydzianą i proszkiem do pieczenia.
3. Morele wyjmij z puszki na sito i odstaw do osączenia.
4. Foremki na muffinki wysmaruj tłuszczem i wysyp mąką (papierowych nie trzeba).
Wlej do nich ciasto. Na wierzch połóż połówki moreli, wypukłą stroną do góry. Piecz
w piekarniku nagrzanym do 180°C około 25 minut.
5. Przed podaniem lekko oprósz muffinki cukrem pudrem.

Smacznego!
Karolina

PRZYJACIEL ZWIERZĄT
Oto kolejny nowy dział. Będziemy w nim opisywać Wam niektóre zwierzaki, ale nie
te, o których wszystko wiecie 
Na początek Pingwiny.
Pingwiny, bezloty, jedyna rodzina ptaków z rzędu pingwinów,
obejmująca 18 gatunków. Występują tylko na półkuli południowej
– zamieszkują wybrzeża Antarktydy, pobliskie wyspy i brzegi
Nowej Zelandii.
Są to średniej wielkości lub duże nielotne ptaki morskie o
przekształconych w „wiosła” skrzydłach, co umożliwia sprawne
pływanie pod wodą.
Nogi: silnie przesunięte do tyłu z palcami spiętymi błoną pławną.
Ciało: pokryte łuskowatymi piórami, szczelnie przylegającymi do
siebie.
Upierzenie: biało – czarne, biało – granatowe lub biało – szare z
nielicznymi jaskrawymi elementami.
Wielkość: od 40 do 122 cm
Waga: od 1 do 30 kg
Weronika

SPORT
Rajd
Rajd Dakar 2014 rozpoczął się 5 stycznia w Rosario i trwał 12 ciężkich dni. Do walki stanęło
431 ekip. Kierowcy przejechali w sumie 9374 km, pokonując bardzo zróżnicowane trasy.
Załogi na swojej drodze napotkały słynne szare wydmy Nihuil, pustynie Atacama, liczne
kaniony, rzeki i wydmy, a także przekroczyły Andy, wspinając się na ponad 4 300 m n. p. m.
Do startu w Rajdzie podeszło w sumie szesnastu Polaków. Zawodnicy poznali prawdziwy
charakter rajdu Dakar podczas niezwykle trudnej walki na pustyni. Nie omijały ich również
problemy techniczne. Ostatni odcinek specjalny rozegrał się na 157 km z La Serena do
Valparaiso. Zwycięzcą Rajdu Dakar 2014 okazał się Hiszpan Nani Roma. Na podium znalazł
się także Stephan Peterhansel oraz Nasser Al-Attiyah.
Skoki
Kamil znokautował rywali - tak Łukasz Kruczek podsumował niedzielny konkurs w
Willingen, po którym Stoch odzyskał prowadzenie w Pucharze Świata. Oby jego wysoka
forma miała odzwierciedlenie na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi!
Piłka nożna
Reprezentacja Polski do lat 20 pokonała rówieśników z Norwegii 1:0 w pierwszym meczu
turnieju w hiszpańskiej La Mandze. Bramkę dla biało-czerwonych zdobył Jakub Arak w 86.
minucie.
Reprezentacja Polski w piłce plażowej została sklasyfikowana na 19. miejscu w najnowszym
rankingu FIFA za 2013 rok.
Piotrek

PALCEM PO MAPIE
W tym dziale przybliżymy Wam najciekawsze zakątki świata. Pojawią się tu
najważniejsze informacje oraz same ciekawostki.

Francja
Informacje ogólne:







Stolica: Paryż
Język urzędowy: francuski
Jednostka monetarna: 1 euro
Położenie: Europa Zachodnia
Święto narodowe: 14 lipca – pamiątka zburzenia
Bastylii w 1789 r.
Warto zobaczyć: Wieża Eiffla, Marsylia, Carcassonne,
Lourdes, Dolina Loary, Lazurowe Wybrzeże, Luwr,
Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Disneyland, Katedra
Notre Dame, i wiele innych pięknych miejsc!

Ciekawostki:
















Francuzi kochają zwierzęta domowe. Połowa z nich ma w domu przynajmniej jedno
zwierzę.
Francuzi przestrzegają przepisów ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących
prędkości. Za ich złamanie grozi wysoka kara pieniężna, która może wynieść nawet
750 euro.
Obowiązek szkolny we Francji dotyczy dzieci w wieku: 6-16 lat.
Język francuski to język urzędowy w ponad 40 krajach świata.
Ponad 50% dzieci rodzących się we Francji to dzieci czarnoskóre.
Czas między 12:30 a 14:30 to czas francuskiej sjesty.
Kiedy jesteśmy na targu, w sklepie nie możemy dotykać owoców, warzyw ani
kwiatów, chyba, że sprzedawca wyraźnie to zaproponuje.
Idąc do kogoś w odwiedziny, należy zabrać prezent. Przy oficjalnych wizytach mile
widziane są kwiaty, a na luźne spotkania można zabrać wino.
We Francji znajduje się najwyższy szczyt w Europie - Mount Blanc.
W kraju tym jest najwięcej na świecie laureatów Nagrody Nobla z dziedziny
literatury.
We Francji wynaleziono : balon, spadochron, okręt podwodny.
Wieża Eiffla została pierwotnie przeznaczona do demontażu i sprzedawana jako złom
po jej budowie.
Z Francji wywodzi się zwyczaj "Prima aprilis" obchodzony na całym świecie 1
kwietnia.
W Paryżu popularne są automaty, w których można kupić książki.

ROZRYWKA
Do Kowalskich przyjechała z
wizytą babcia i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się. Ale mama i tak
zawsze mnie w końcu znajdzie i
wykąpie.

- Mamusiu, czy mogę
iść się pobawić?
- Z tą dziurą w
rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z
drugiego piętra.

Syn pyta ojca:
- Tatusiu, wiesz może co się
dzieje z ludźmi kiedy umrą?
- No cóż synku... Prawda jest
taka, że zamieniają się w proch i
kurz.
- To wygląda na to, że pod moim
łóżkiem już paru umarło.

- Synku, przed godziną w szafce
były dwa ciastka, teraz jest tylko
jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno
i nie zauważyłem tego drugiego.

Dwóch gości siedzi w kinie pierwszy mówi:
- Podobał Ci się film.
- Nie.
- To czego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.

- Dzieci, nie
widziałyście
mojego sitka?
- Tak, ale było
dziurawe i
wyrzuciliśmy.

KONKURS
Zbliża się Dzień Kobiet. Przypominamy – to
święto obchodzimy 8. marca!
Z tego powodu ogłaszamy konkurs na
najciekawszy i najbardziej oryginalny prezent,
który można podarować wyjątkowej kobiecie.
Forma wykonania jest dowolna: możecie
narysować, opisać, zrobić itp.
Swoje prace możecie oddawać do 28 lutego do
Mai Chyćko (kl. VI).
Nagrody gwarantowane!
Listę zwycięzców zamieścimy w następnym
numerze.
Czekamy na Wasze pomysły!
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