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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
Medal dla szkoły
8 listopada miało miejsce bardzo ważne wydarzenie.
Nasza szkoła otrzymała Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej.
Przygotowania do uroczystości wręczenia medalu
rozpoczęły się znacznie wcześniej. Pewnie wielu z was
było ciekawych jak wyglądały próby i jak to się w ogóle
zaczęło. A zaczęło się od tego, że pani Paulina Wesołowska
rozdała nam teksty. Na początku przychodziliśmy na próby
co jakieś 2, 3 dni pod salę od historii. Po tygodniu zbieraliśmy się pod salą gimnastyczną, żebyśmy zobaczyli, jak będziemy ustawieni oraz mogli ćwiczyć nasze wiersze. Moja
koleżanka z klasy mówiła na początku programu i miała
chyba najdłuższy wiersz. Oto jego fragment: „Cóż to była
za dziwna romantyczna pani, wszyscy się w niej kochali
umierali dla niej”. Może ktoś z was pamięta ten wiersz.
W końcu nadszedł czas na próbę generalną. Ćwiczyliśmy przez trzy, a może więcej lekcji. Nadszedł czas na występ. Wszyscy uczniowie ubrali się na galowo, by powitać
gości. Sala, w której odbyła się uroczystość była pięknie
udekorowana, zdjęto kosze do koszykówki, w tle widniał
napis „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie
i zakorzeniam...”. Były jeszcze na dekoracji daty różnych
wydarzeń historycznych.
Goście na swoich miejscach dostali śpiewnik pieśni
legionowych oraz najnowsze wydanie naszej gazetki. Mieliśmy straszną tremę, no bo wystąpić przed połową szkoły, gośćmi, którzy przyszli oraz nauczycielami jest trochę
krępujące, ale wszystko się udało. Przyjechały też poczty
sztandarowe z innych szkół. Oczywiście nasz sztandar się
wyróżniał, ponieważ dostał medal. Teraz ten medal można
obejrzeć na parterze. Na uroczystości był jeszcze chórek,
który śpiewał pieśni patriotyczne. My wszyscy, którzy występowaliśmy, swoje teksty powiedzieliśmy bezbłędnie.
Po to było tyle prób, żeby wszystko było idealnie.
Na koniec przepięknie zagrała nam orkiestra policyjna, która również oglądała wcześniej nasz występ. Nie pamiętam wszystkich utworów, które zagrali, ale na pewno
każdy z was zapamiętał, jak grali melodię z filmu „Piraci
z Karaibów”. Bardzo mi się podobało i to jak grała orkiestra i samo przedstawienie. Po skończonym występie przebraliśmy się w szatni i poszliśmy do domu. Na następny
dzień też mieliśmy występ i musieliśmy się znowu ubrać
na galowo. Niestety, ani nie zagrała orkiestra, bo już jej nie
było, ani nie było gości, bo w końcu zostali zaproszeni na
wcześniejszy występ.
Filip Załanowski

Podczas uroczystości nadania szkole
złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej, srebrnym medalem odznaczone
zostały także pani dyrektor oraz pani Katarzyna Błasiak i pani Paulina Wesołowska. Cała
uroczystość była bardzo interesująca. Wiele się działo. Uczestniczyły w niej delegacje
ze wszystkich klas naszej szkoły. Zostało też
zaproszonych dużo gości, w tym przedstawiciele władz miasta, delegaci z zaprzyjaźnionych szkół, dyrektorzy, poczty sztandarowe.
Był też nasz dawny nauczyciel religii ksiądz
porucznik Krzysztof Deja.
Były przygotowane dwa programy artystyczne: jeden przez uczniów klas IV-VI
pod opieką pani Pauliny Wesołowskiej, a drugi
przez przedszkolaków z klasy 0 „c” pod opieką pani Małgorzaty Jędryczek. Starsze klasy
wyrecytowały wiersze, a przedszkolaki zatańczyły dwa tańce: „Krakowiaczek” i „Zasiali
górale”. Wszystkim gościom bardzo podobały
się oba występy, ponieważ zostały nagrodzone gromkimi brawami. Oprócz tego uczniowie z koła muzycznego pod opieką pani Barbary Boreczek-Gietz wyśpiewali dużo pieśni
legionowych, takich jak: „Przybyli ułani pod
okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Pierwsza
kadrowa” itp. Cała widownia dołączyła się
do śpiewania i zrobiło się bardzo miło.
Na koniec orkiestra policyjna zagrała
kilka znanych utworów muzycznych. Dzień
ten był radosny dla uczniów i pracowników
naszej szkoły.
Magdalena Strent
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Halloween w VI a

Myślałam, że w domu totalnie zwariuję! Byłam chora, więc leżałam w łóżku, a jednocześnie
miałam koordynować pracę dziewczyn na nasze
klasowe Halloween. Bałam się, że po prostu ono
nam nie wyjdzie. Oczywiście zdzwoniłam się
z dziewczynami i pouzgadniałyśmy, co która przynosi. Na następny dzień zestresowana udałam się
do klasy, gdzie mieliśmy mieć imprezę. Byłam
zafascynowana widokiem! Wszędzie świece, nietoperze, duchy na łańcuszkach, dynie! Ale menu
to dopiero było mistrzostwo! Poncz z gałkami ocznymi, ciastka w kształcie palców zwane „Paluchami Trolla”, kości bezowe, ciasteczka z robakami,
ciasto dyniowe, krwisty tort... istne Halloween!
Oczywiście prawie cała klasa się przebrała.
Mieliśmy sabat czarownic, na którym można było
spotkać mumię, topielicę, zombie, kościotrupy,
Krwawą Mary i córkę Frankenstaina.
Gdy wszyscy weszli do klasy, nie mogło
obejść się bez głośnych rozmów na temat naszej
pracy. Wzięłam ster w swoje ręce i już po chwili zaczęliśmy pierwszą zabawę. Polegała ona na tym, że
ochotnicy dobierali się w dwuosobowe zespoły, które miały za zadanie zjeść jabłko wiszące na sznurku
bez użycia rąk! Ale była zabawa! Najśmieszniejsi
to chyba byli chłopcy, którzy nie chcieli się przyznać, że nie potrafią zjeść zwykłego jabłka!
Uważam, że gwoździem programu była zabawa ze straszliwą historią. Polegała ona na tym,
że jedna osoba, nasza nauczycielka, rozpoczęła historię dwoma trzymającymi w napięciu zdaniami,
a potem każdy po kolei musiał dopowiedzieć dalszą cześć. Wyobraźcie sobie, jaki mętlik wyszedł
ze „strasznej opowieści z VI a”. Było też wiele
innych konkursów. Wszyscy świetnie się bawili.
To było niezapomniane Halloween.
Klaudia Laskowska


Radosna parada
niepodległości

W dniu 11 listopada odbyła się we Wrocławiu na rynku Radosna Parada Niepodległości,
do której każda klasa z naszej szkoły wybierała 4-5 reprezentantów. W tej paradzie co roku
już od kilku lat uczestniczą licznie szkoły podstawowe i gimnazja wrocławskie.
Na początku był pokaz musztry paradnej
w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Wojska
Polskiego, Policji, Służby Celnej, Straży Miejskiej i harcerzy. Po pokazie musztry przeszliśmy
ulicami Wrocławia ze sztandarami. Wszyscy
uczestnicy parady byli uśmiechnięci, stąd pewnie
nazwa Radosna Parada Niepodległości. Otrzymali bardzo ładne plakietki. W paradzie uczestniczyli z nami nauczyciele, którzy byli naszymi
wychowawcami w klasach I-III. Każda szkoła
niosła swój sztandar, na którym znajdowała się
informacja o patronie i numer szkoły.
Według mnie i innych uczestników obchodów Święta Niepodległości impreza była bardzo udana. Wszystkim dopisywał dobry humor
i wszyscy doskonale się bawili.
Adrian Lenartowicz
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KoMa = KOnkurs MAtematyczny
Witam naszych czytelników! Pewnie wielu
z was wolałoby dowiedzieć się, czym jest KoMa
zanim poznacie dalszą część tego artykułu. KoMa
jest konkursem matematycznym organizowanym
przez Fundację Matematyków Wrocławskich.
Ten konkurs jest wyjątkowy, ponieważ nie da się
do niego przygotować. Aż do czasu wykładu nikt
nie wie, o czym będzie test (jaki będzie jego temat).
Teraz opowiem Wam jak odbywał się ten
konkurs (w którym również ja uczestniczyłem)
w naszej szkole.
W naszej szkole
W naszej szkole do konkursu KoMa zgłosiło się około 40 osób, które następnie słuchały
wykładu. Było wielu szóstoklasistów i piątoklasistów. Czwartoklasiści również postanowili spróbować swoich sił. Na wykład trzeba było zabrać,
żeby robić notatki.
Gdy pan Łukasz Przyczyna zaczął wykład,
wyjawił nam temat eliminacji tego konkursu,
który brzmiał „Skaczące żaby”. Wszyscy byli
zaskoczeni, bo jak mają się żaby do matematyki. Okazało się, że skaczące żaby są w pewnym
sensie powiązane z matematyką. Pan Przyczyna
tłumaczył nam o dwóch rodzajach ciągu arytmetycznego, malejącym i rosnącym. Pan tłumaczył
również, jak obliczyć liczbę skoków owej żaby,
znając długość jej skoków i przebytą przez nią
odległość itp.
Po wykładzie, który był bardzo dobrze prowadzony, wszyscy rozeszli się do domu, by tam
powtórzyć sobie wiadomości. Następnego dnia
był test. Wszyscy byli zdenerwowani i niepewni
tego jak napiszą test w eliminacjach. W czasie testu można było korzystać ze swoich notatek.
Po kilku dniach pojawiły się wyniki. Okazało się, że do finału konkursu dostały się 4 osoby z naszej szkoły. Jakub Frejek (z klasy VI a),
napisał test najlepiej ze wszystkich. Finalistami
zostali również: Piotr Jażdżyk (klasa VI a), Maciej Ziulczyk (klasa VI b) oraz ja, czyli Kacper
Błasiak (klasa V a).

Finał
Finał konkursu odbył się w Instytucie Matematyki Uniwerystetu Wrocławskiego.
Najpierw wysłuchaliśmy wykładu konkursowego. Tym razem tematem był „Środek morfingu”. Nawet nauczyciele notowali informacje.
Wykład wygłosił pan Piotr Dyszewski, student
matematyki.
Po wykładzie była możliwość konsultacji
z wykładowcą, ale w tym czasie żadna z osób się
z nim nie konsultowała się, tylko staraliśmy się
uzupełnić informacje z wykładu.
W czasie przerwy wyszliśmy z sali wykładowej i próbowaliśmy razem z panem Łukaszem
Przyczyną rozszyfrować tajemnice „środka morfingu”.
Kiedy zaczął się test, wszyscy byli bardzo
skupieni i starali się wykonać każde, nawet najtrudniejsze zadanie.
W czasie kolejnej przerwy rozmawialiśmy
na temat testu. O tym, jakie zadania były trudniejsze, a jakie łatwiejsze oraz co myślimy na temat testu.
Po przerwie miała być druga część wykładu, ale tak naprawdę zamiast tego miało miejsce
omówienie zadań z testu.
Po tej części doczekaliśmy się w końcu
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Na sali
dowiedzieliśmy się tylko o tych najlepszych. Nam
się akurat nie udało zająć żadnego z najwyższych
miejsc. Ja zająłem 19. miejsce, Piotrek 18. miejsce, a Maciek i Jakub 25. i 26. na 30 miejsc.
Uważam, że jest to bardzo ciekawy konkurs
i zachęcam uczniów do udziału w nim w następnym roku.
Kacper Błasiak


MUCHOBORSKIE NOWINKI

Dyskoteka
andrzejkowa

Dyskoteka w naszej szkole odbyła się
29 listopada na korytarzu przy sali gimnastycznej.
Uczniowie zaczęli się zbierać o 1630.
Na samym początku tylko słuchali muzyki. Potem dopiero zaczęli tańczyć. Bawiliśmy się świetnie, czasami robiliśmy koła,
by każdy mógł wejść do środka i zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
Atrakcją dyskoteki były też wróżby andrzejkowe takie jak: „Cała prawda
o numerkach”, wróżenie z ręki, „Kolory”,
czy losowanie.
Myślę, że nie było takiej osoby, która źle się bawiła. Z niechęcią wracaliśmy
do domów o 1830. Bardzo mi się podobała
ta dyskoteka.
Kinga Klusko

Cztery pory roku
JESIEŃ
Klasy I–III przez cały rok uczestniczą w konkursie plastyczno-literackim, któremu patronują pani Małgorzata Krystyańczuk i pani Joanna Kos. W każdym
kwartale chętne dzieci z klas młodszych wykonują prace plastyczne lub literackie na temat danej pory roku.
Konkurs cieszy się dużym powodzeniem. W tym
roku rozstrzygnięto już etap jesienny, było wielu laureatów, o których możecie poczytać sobie na stronie
internetowej naszej szkoły. Następne prace o zimie należy dostarczać do 15 stycznia. Nasza gazetka szkolna z pewnością będzie śledziła losy tego konkursu
przez następne pory roku.
KK

*******
Wieża Babel

konkurs lingwistyki
matematycznej
W środę 12.12.2012 miały miejsce eliminacje
do konkursu lingwistyki matematycznej „Wieża Babel” organizowanego przez Fundację Matematyków
Wrocławskich.
Do językowych łamigłówek przystąpiło 23 uczniów z klas IV-VI.
Do zdobycia były 44 pkt. 8 osób osiągnęło wynik
wyższy od 70% punktów możliwych do zdobycia. Najlepsze wyniki uzyskali:
Kacper Błasiak - 41 pkt.
Julia Janas i Karolina Łukasik - 39 pkt
Natalia Penar - 37 pkt.
Sławomir Kasenberg - 35 pkt.
Jakub Ładowski - 34 pkt.
Marcelina Pawlak i Aleksandra Dembińska - 33 pkt
Każda szkoła biorąca udział w eliminacjach
ma gwarancję uczestnictwa najlepszych uczniów w finale. Będzie on miał miejsce 16.02.2013 w Instytucie
Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 23.01.2013
organizatorzy ogłoszą oficjalną listę finalistów konkursu. Zadania konkursowe można znaleźć na stronie
Fundacji Matematyków Wrocławskich
Łukasz Przyczyna
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Pasowanie na ucznia

20 listopada 2012 miałam przyjemność gościć
na pasowaniu na ucznia dzieci z klas pierwszych.
Od długiego czasu trwały przygotowania do tej uroczystości. Wszyscy byli bardzo podekscytowani,
ale równocześnie cieszyli się, że będą prawdziwymi
uczniami.
Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu
hymnu oraz krótkim przemówieniu pani dyrektor
dzieci zaśpiewały kilka wesołych piosenek, a uczniowie klasy I c grali na różnych instrumentach.
Po części artystycznej dwie osoby z każdej klasy
wybrane przez nauczycielki wystąpiły do uroczy-

Pod koniec listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia
klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści byli tak podekscytowani, że na występie nie mogli usiedzieć
w miejscu. Dzieci pięknie tańczyły i mówiły
wiersze, a ja byłam prowadzącą. Jedna klasa
grała na instrumentach, a zapomniałam jeszcze dodać, że dzieci przepięknie śpiewały.
Próby, jakie pierwszoklasiści musieli przejść były bardzo trudne, zarówno
dla pierwszoklasistów jak i nauczycieli.
Pierwszoklasistom chyba najbardziej
podobała się ta część pasowania, kiedy dostali dyplomy, jajka niespodzianki oraz podkładki na biurko ze słówkami angielskimi.
Na koniec pasowania przemawiała pani
dyrektor. Tuż po pasowaniu uczniowie mieli
możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze swoim
wychowawcą.
To pasowanie było naprawdę udane, a dzieci do domu wróciły z uśmiechem
na twarzy.
Kamila Krzysztoń

stego ślubowania. Następnie pani dyrektor pasowała wszyskich dużym piórem. Na koniec każdy
prawdziwy uczeń otrzymał upominek. Na twarzy
każdego dziecka można było dostrzec uśmiech i zadowolenie. Później część osób wyszła z sali gimnastycznej, a część została, aby pomóc w posprzątaniu
krzesełek oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z wychowawczynią.
Pasowanie na ucznia w naszej szkole to już
tradycja, którą staramy się pielęgnować, a ja jestem wdzięczna mojej siostrze pierwszoklasistce,
że dzięki niej mogłam uczestniczyć w tak radosnej
uroczystości.
Aleksandra Śmietana
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Tydzień Życzliwości
PODSUMOWANIE

Z okazji Tygodnia Życzliwości w naszej
szkole zostało zorganizowanych wiele konkursów.
Jednym z nich było Rebusowe Życzliwe
Hasło. Polegał on na zrobieniu wspólnie w klasie plakatu z życzliwym hasłem w postaci rebusu. Po wykonaniu plakatu należało przywiesić
go na drzwiach swojej sali.
Był też konkurs na najżyczliwszą klasę.
Polegał on na zebraniu jak największej ilości
nowych artykułów papierniczych i przyborów
szkolnych. Były one przeznaczone dla dzieci
z domu dziecka.
Były też konkursy indywidualne takie
jak Życzliwe Skojarzenia. Chodziło w nim
o utworzenie najdłuższego ciągu wyrazów rozpoczynającego się od słowa człowiek, a kończącego się na słowie życzliwość. Otwarta została
także Cukiernia u Łasucha.
W naszej szkole działała życzliwa poczta.
Można było napisać koledze lub koleżance miłe
słowa lub podziękowanie za to, że jest życzliwy.
Konkursy to nie wszystko. Były też wybory najżyczliwszego nauczyciela i najżyczliwszego ucznia w każdej klasie.
Przez cały tydzień życzliwości była prowadzona kwesta wolontariuszy. Pieniądze
z kiermaszu ciast i kwesty zostaną przeznaczone
na pomoc dzieciom chorym na raka.
22 listopada miał miejsce apel z okazji
Dnia Życzliwości, na którym podsumowano
wszystkie życzliwe akcje. Bądźmy dla siebie
życzliwi nawzajem.
Magda Czarnecka


CUKIERNIA U ŁASUCHA
Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy podjęli inicjatywy związane z tym szczególnym tygodniem. Jako społeczność szkolna stanęliśmy na wysokości zadań pod każdym względem.
Wielkie dzięki!
Rodzice i dzieci upiekli na Łasuchowy Poniedziałek i (jak się okazało) Wtorek aż 49 blach
ciast, ciasteczek i babeczek. Mamy nadzieję,
że foremki, tortownice i pudełka trafiły z powrotem do właścicieli. Cukiernia dostała asortyment
na 2 dni. Cieszyła się ogromnym powodzeniem
wśród dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły i samych rodziców. Wykończyliśmy tego dnia
konkurencję (pan ze sklepiku szkolnego sprzedał
tylko 5 słodkich bułek). Uzbieraliśmy 1230 zł!
Kwota przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować
wszystkim, zarówno cukiernikom jak i kupującym oraz paniom z obsługi, które opiekowały się
kawiarenką i pomagały rozkładać wypieki, sprzedawać, a później posprzątały Kram z Łakociami.
Z uwagi na gigantyczną liczbę wypieków,
nie byliśmy w stanie przeprowadzić konkursu
na Najsmaczniejsze Ciasto, nie wszystkie ciasta
zmieściły się na ladach Kawiarenki w pierwszej
turze.
Niestety, Kuba Piśmienny, dla którego zbieraliśmy finanse na leczenie, umarł w niedzielę 18 listopada, w dzień poprzedzający nasz poniedziałkowy kiermasz ciast. W piątek 23 listopada odbył
się na Cmentarzu Grabiszyńskim pogrzeb Kuby.
Przyszło bardzo dużo głównie młodych ludzi.
Z uzbieranych pieniędzy część przeznaczyliśmy
na wiązankę kwiatów z szarfą oraz znicze. Pieniądze uzbierane w czasie trwania Kiermaszu Ciast
w połowie przeznaczymy na wsparcie Wrocławskiego Hospicjum Dziecięcego, to będzie dla nich
jak kropla w morzu potrzeb, ale zawsze o tę kropelkę mniej kłopotów, drugą połowę wpłacimy na
konto Kuby, z przeznaczeniem na płytę nagrobną,
bo jak powiedziała mama Kuby, to ostatnia potrzeba związana z Kubą.
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Tydzień Życzliwości
NAJŻYCZLIWSI
W klasach starszych (IV-VI) uczniowie
wybierali najżyczliwszą osobę w klasie oraz najżyczliwszego nauczyciela, zaś w klasach młodszych (0-III) wybierano najbardziej życzliwą
dziewczynkę i najbardziej życzliwego chłopca
w klasie. Oto rezultaty waszego głosowania:
klasa IV a - Oliwia Kaczanowska
klasa IV b - Lidia Radziszewska
klasa IV c - Alicja Werykowska
klasa V a - Kacper Błasiak
klasa V b - Zuzanna Kostrzewa
klasa V c - Karolina Razik i Kaja Silska
klasa VI a - Klaudia Laskowska
klasa VI b - Jakub Borowiec i Karolina Łukasik
Najżyczliwszymi nauczycielami zostały panie Barbara Boreczek-Gietz i Iwona Szydełko.
ZBIÓRKA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
I ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH
W zbiórkę włączyły się prawie wszystkie
klasy, rodzice otwarli szeroko portfele, za co bardzo dziękujemy. Dzieci przyniosły mnóstwo nowych, pachnących i kolorowych rzeczy. Wszystkich artykułów uzbieraliśmy 774! Aby wybrać
Najżyczliwszą klasę, czyli taką, która najmocniej
zaangażowała się w zbiórkę materiałów, w tym roku przydzieliliśmy punkty wszystkim artykułom.
Konkurs na najżyczliwszą klasę wśród młodszych, które zaangażowały się zdecydowanie
mocniej wygrała klasa II e, zyskując 432 punkty, deptała jej po piętach klasa II b (405 pkt.).
Wśród klas starszych jednogłośnie i zdecydowanie wygrała klasa IV c zdobywając 229 punktów.
Wszystkie artykuły pojadą do Domu Dziecka
przy ulicy Parkowej we Wrocławiu, w którym
przebywają dzieci w wieku do 11 lat.

ŻYCZLIWY CIĄG SKOJERZEŃ
Bezkonkurencyjna w tym konkursie okazała się uczennica klasy VI a Wiktoria Żukrowska.
Ułożyła ciąg 445 skojarzeń wychodząc od słowa
człowiek, a kończąc na słowie życzliwość. Drugie miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy
III c Oliwia Pudło z wynikiem 224 słów-skojarzeń.
ŻYCZLIWA POCZTA
Skrzynka cieszyła się dużą popularnością,
niestety po raz pierwszy musieliśmy chronić ją
przed uczniami, którzy zamiast wrzucać serdeczne listy, wyciągali je. Mam nadzieję, że proceder
się nie powtórzy, bo szkoda byłoby rezygnować
z miłych pozdrowień z okazji Dnia Życzliwości.
Rozniesiono około 40 życzliwych wiadomości.
ŻYCZLIWY CUKIEREK
Dzięki wsparciu Rady Rodziców udało
się zakupić duży kosz cukierków. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Penar
i jej zastępca Klaudia Laskowska poczęstowały
słodkościami wszystkich uczniów, nauczycieli i obsługę naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie miłego
i słodkiego akcentu w Dniu Życzliwości.
AKCJA MALUCHY STARSZAKOM
Maluchy (klasy 0-III) rozpoczęły bardzo
ładną tradycję obdarowywania swoich starszych
kolegów(klasy IV-VI) i nauczycieli w Dniu Życzliwości pięknymi, czerwonymi serduszkami.
Piękny gest, myślę, że w przyszłym roku starszaki powinny się zrewanżować.
Aleksandra Laskowska-Szatan

REBUSOWE ŻYCZLIWE HASŁO
Konkurs wygrała klasa V b z prostym hasłem „Życzliwość na co dzień” zarebusowanym
w pomysłowy ale czytelny i estetyczny sposób.
Dziękujemy klasom, które przyłączyły się do zabawy. Klasa VI b wykonała bardzo interesującą
pracę, jednak po terminie.


MUCHOBORSKIE NOWINKI

Wolontariat w naszej szkole
WOLONATRIAT
NA KILKA SPOSOBÓW
Wolontariat w naszej szkole działa
już od kilku lat. Polega na tym, że uczniowie wolontariusze chodzą po swoich lekcjach do przedszkola i bawią się z dziećmi
oraz pomagają wychowawcom grup.
Jest też inna forma, która nazywa się
„wolontariat koleżeński”. Polega na pomaganiu kolegom lub koleżankom w nauce. Osoba, która chce pomagać, wybiera
miejsce oraz czas nauki. Najlepszym takim
miejscem jest biblioteka szkolna. W naszej klasie IV c bardzo dużo osób pomaga kolegom, szczególnie w nauce języka
angielskiego. Robimy to bezinteresownie,
ponieważ najważniejsze jest to, by komuś
pomóc.
W naszej szkole organizowane są
też inne akcje, takie jak np. Pola Nadziei.
Akcja ta rozpoczęła się w tym roku w połowie października. Do końca miesiąca można było przynosić po 1 zł lub po cebulce
żonkila. W pierwszym tygodniu listopada
wolontariusze wraz z opiekunem wolontariatu panią Katarzyną Błasiak posadzili
wszystkie te żonkile pod oknami przedszkola. Wiosną, gdy zakwitną będą je rozdawać w galeriach handlowych i kwestować na rzecz Hospicjum.
Nasza szkoła bardzo angażuje się
w różne akcje charytatywne. Dzięki temu
możemy nauczyć się jak pomagać innym
ludziom. Taki wolontariat powinien być
w każdej szkole.
Kamila Krzysztoń, Amelia Molka,
Klaudia Dolasińska
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WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU
Już od początku września pani Katarzyna Błasiak
rozpoczęła zapisy na wolontariat w przedszkolu. Zapisywać mogli się chętni uczniowie klas IV-VI. Ja również
zapisałam się do grupy pięciolatków, tzw. „pszczółek”.
Co robimy na wolontariacie? Pomagamy paniom,
bawimy się z dziećmi, organizujemy konkursy i wiele
innych rzeczy. Dzieci bardzo lubią, kiedy, jak mówią,
przychodzą do nich „duże dziewczyny”, bo lubimy się
z nimi bawić.
Wolontariat, nie tylko przedszkolny, to bardzo
ciekawa i pożyteczna inicjatywa, dzięki której możemy pomóc innym, sprawić, że będą szczęśliwi, poznać
nowych ludzi, a zarazem zdobyć dodatkowe punkty
do gimnazjum.
W naszym, przyszkolnym przedszkolu jest sześć
grup, do których można się zapisać w określonych
godzinach oraz dniach. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z panią Błasiak (jest jeszcze kilka wolnych
miejsc). Lubisz pracę z dziećmi? Masz do nich cierpliwość oraz interesują cię akcje związane z pomocą innym? Wolontariat przedszkolny jest właśnie dla Ciebie!
Nie zwlekaj, zapisz się!
Aleksandra Śmietana

*******
POLA NADZIEI

Na początku października uczniowie naszej szkoły zbierali cebulki żonkili lub pieniądze na ich zakup.
Uzbierał się duży karton cebulek, gotowych do sadzenia.
Uczniowie ochoczo zaangażowali się w drugą część akcji. Przed szkołą spotkała się grupa około
30 dzieci uzbrojonych w łopatki, szpikulce i rękawiczki. Po 30 minutach każda cebulka miała bezpieczne
miejsce w ziemi.
W kwietniu mamy zamiar spotkać się w tym samym składzie i sprzedawać żonkile na rzecz Wrocławskiego Hospicjum Dziecięcego.
Weronika Pazdan
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Zbiórka
makulatury

20 i 21 listopada odbyła się zbiórka
makulatury zorganizowana przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka.
Akcja pod tytułem „Przywróćmy
dzieciom uśmiech” miała na celu pomoc
dzieciom przebywającym w rodzinnych
domach dziecka.
Nie tylko uczniowie przynosili
makulaturę, ale w akcję zaangażowało
się również wielu rodziców.
Rekordzistami
były
rodziny
państwa Walisów - 171 kg i Jabczyków - 75 kg, ale osób, które przyniosły
ponad 50 kg było jeszcze 6.
Akcję na terenie szkoły koordynowali pani Danuta Chajewska i pan Grzegorz Górecki.
Wyniki akcji zbiórki makulatury
klasa I a - 17 kg, klasa II c - 51 kg
klasa I d - 44 kg, klasa II a - 35 kg
klasa III b - 7 kg
klasa IV a - 68 kg, klasa IV b - 23 kg,
klasa IV c - 249 kg, klasa V a - 47 kg,
klasa V b - 32 kg, klasa V c - 112 kg,
klasa VI a - 4 kg, klasa VI b - 175 kg
Wyniki nie uwzględniają makulatury przyniesionej przez uczniów poza wyznaczonym terminem.
Łącznie
przynieśliście
ponad 900 kg makulatury.
Danuta Chajewska

Zbiórka
dla schroniska
16.11.2012 r. zostały przewiezione do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt przyniesione przez naszych
uczniów legowiska i karma dla zwierząt.
Akcja zbierania darów trwała na przełomie października i listopada, a jej inicjatorką była uczennica
klasy IV c Zosia Thornborrow. W szkole zbiórkę koordynowała pani Danuta Chajewska i pani Katarzyna Kasprzykowska.
Zebraliśmy ponad 60 kg karmy oraz całe mnóstwo
poduszek, kołder i koców. W przewiezieniu wszystkiego pomogła nam pani Katarzyna Thornborrow, mama
Zosi. Za zebrane dary otrzymaliśmy podziękowanie
od schroniska.
Danuta Chajewska

Prace domowe
list otwarty
Drodzy Uczniowie!!!
W naszej klasie bardzo często nie odrabiamy prac
domowych. Nauczyciele połowę lekcji tracą na wpisywanie nieprzygotowań. Najgorsze jednak nie jest to,
że sprawiamy przykrość nauczycielom przez nasze lenistwo, ale to, jak działamy na naszą niekorzyść.
Dlatego zacznijmy odrabiać prace domowe!
Po przyjściu ze szkoły mozemy odrobić część zadań, a wieczorem dokończyć. Pamiętajmy, że granie
na komputerze to strata czasu, a nauka opłaci się w dorosłym życiu. Jeżeli codziennie poświęcimy 15 minut
na powtórzenie lekcji, nie będziemy musieli potem
uczyć się do sprawdzianu przez 4 godziny. Pamiętajmy
też, aby nie odrabiać prac domowych po nocach, bo sen
jest równie ważny.
uczennica klasy VI
11
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Koła w naszej szkole
KOŁO MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE

KOŁO INFORMATYCZNE

Raz w tygodniu odbywają się takie zajęcia. Prowadzi je pani Aleksandra Laskowska-Szatan. Grupa jest bardzo liczna, ponieważ wielu uczniów interesuje się tą dziedziną. Na każdej lekcji na początku włączamy laptopy.
Po sprawdzeniu obecności uruchamiamy program logomocja i pani zadaje nam różne zadania. Niektóre z nich
są łatwiejsze, a niektóre trudniejsze. Przykładowym zadaniem jest namalowanie niebieskiego koła o średnicy
150 mm lub wprowadzanie różnych komend wywołujących określone działania.
Na razie pracujemy w programie logomocja,
ale w przyszłości będziemy nawet pisać gry komputerowe i pracować także z innymi programami. Ja i moi koledzy chcielibyśmy w przyszłości wymyślić swój program,
który mógłby być używany w firmach i szkołach, dzięki
czemu zarobilibyśmy nasze pierwsze pieniądze. Może uda
nam się wymyślić coś zupełnie nowego, na co nikt jeszcze
nie wpadł. Na razie z niecierpliwością czekamy na każde kolejne zajęcia. Według mnie takie kółko jest bardzo
ciekawe, można się na nim wiele nauczyć i polecam je
wszystkim zainteresowanym.
Tomasz Soróbka

Zajęcia koła informatycznego odbywają się we wtorki od 1430 do 1520. Prowadzi
je pani Marzena Stekiel-Jarząb.
Robimy tam różne projekty na konkursy, tworzymy filmiki animowane, pracujemy w wielu programach, między innymi
takich jak Word, Paint oraz w Balti.
Takie kółko pozwala rozwijać swoje umiejętności informatyczne, ponieważ
należy korzystać ze zdobytych informacji,
nie tylko z lekcji informatyki.
Chodzi na nie bardzo dużo osób, najwięcej z mojej kasy, czyli IV c. Jest na nich
bardzo wesoło. Podoba mi się to kółko i zachęcam do chodzenia na nie.
Klaudia Dolasińska

*******

KOŁO DZIENNIKARSKIE
Dziś będę pisał o kółku dziennikarskim, o tym
co na nim robimy i jak powstaje szkolna gazetka „Muchoborskie Nowinki”.
Na kółku omawiamy artykuły przesłane przez uczniów. Czytamy je głośno i czasem wprowadzamy zmiany
w niektórych artykułach. Potem pan Łukasz Przyczyna
i pani Barbara Boreczek-Gietz sprawdzają, czy nie ma
błędów w pisowni wyrazów.
Na kółku dziennikarskim nie może być zbyt wiele
osób, ponieważ każdy chce coś napisać i nieraz się zdarza, że nie ma dla takiej osoby tematu do napisania i musi
czekać do następnego wydania.
Kółko jest podzielone na trzy grupy. Dwie grupy
czyli czwarte i szóste klasy prowadzi pani Boreczek-Gietz.
Trzecią, czyli piąte klasy pan Przyczyna. Aktualnie w grupie, do której chodzę, jest ponad dziesięć osób. Okładki
gazetek powstają zazwyczaj z prac uczniów, nieraz mogą
to być zdjęcia. Bardzo podoba się to kółko i lubię na nie
chodzić i pisać do gazetki.
Filip Załanowski
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*******

SKS - SIATKÓWKA
W połowie września odbyły się pierwsze zajęcia z siatkówki. SKS-y prowadzi
pan Tomasz Surtel. Na zajęcia chodzi na razie trzynaście osób. Zajęcia te odbywają się
raz w tygodniu (w środy).
Na pierwszych zajęciach uczyliśmy się
odbicia sposobem górnym. Do tego odbicia
musieliśmy wykonywać różne ćwiczenia takie jak: pompki na piłce, odbicia o ścianę,
odbicia na leżąco i wiele, wiele innych ćwiczeń. Po tych ćwiczeniach pan powiedział
nam po co są antenki na siatce, a następnie
w parach odbijaliśmy przez siatkę. Potem
pan ustalił kto z kim gra. Graliśmy wtedy
do dziesięciu punktów.
Na piątych zajęciach poznaliśmy odbicie sposobem dolnym. W parach jedna osoba podrzucała piłkę, a druga musiała odbić
ją dołem. W drugim semestrze pojedziemy
na pierwsze zawody z siatkówki. Na koniec
zajęć zawsze żegnamy się naszym okrzykiem, który brzmi tak: SP 25. Warto chodzić
na te zajęcia bo naprawdę są bardzo interesujące.
Kamila Krzysztoń i Amelia Molka
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NASZE RECENZJE
Śpiąca królewna
rewia na lodzie

Dnia 6 grudnia 2012 roku całą klasą pojechaliśmy autokarem do hali Orbita. Obejrzeliśmy widowisko pt. „Śpiąca królewna” na motywach baśni Charles’a
Perrault’a, w wykonaniu artystów z teatru moskiewskiego. Była to rewia na lodzie.
Artyści mieli bardzo kolorowe kostiumy, wykonane z różnych tkanin. Wykorzystywali odpowiednio
dobrane do każdej roli rekwizyty. Łyżwiarze poruszali
się przy dźwiękach muzyki klasycznej. Było spokojnie
i przyjemnie. Choreografia została idealnie dopasowana do melodii. Artyści wykonywali skomplikowane piruety, podskoki i ciekawe układy.
Bardzo spodobało mi się to widowisko i marzę
o tym, by w przyszłości wystąpić w podobnym przedstawieniu.
Aleksandra Siwołowska (klasa III b)

Hotel
Transylwania

Ostatnio byłam na ciekawym filmie.
Opowiadał on o Hrabi Drakuli, któremu
urodziła się prześliczna wampirza córeczka
- Mavis.
Drakula chcąc chronić ją przed tym
niebezpiecznym światem (a zwłaszcza
przed okropnymi ludźmi) zbudował ogromne zamczysko, w którym zamieszkał razem
z Mavis i innymi potworami, pragnącymi
również się ukryć przed ludźmi.
I żyli długo i szczęśliwie.... zaraz, zaraz to jeszcze nie koniec! W dniu 118 urodzin Mavis, wtargnął do zamku człowiek.
No i Mavis się w nim zakochała!
Co zrobi wampirzy, kochający ojciec?
Super ciekawy film, trzymający w napięciu.
6 grudnia 2012 roku byliśmy całą klasą w Hali
Naprawdę polecam.
Orbita na rewii na lodzie pt. „Śpiąca Królewna”. Było
Ola Grzybowska
to połączenie kilku baśni: „Kopciuszka”, „Kota w butach”, „Alladyna” oraz tytułowej „Śpiącej Królewny”.
Występujący w rewii łyżwiarze to prawdziwi artyści W zachwyt wprawiały widownię wykonywane
przez nich układy taneczne. Uwagę zwracały także
piękne, bajkowe kostiumy, w których występowali.
W trakcie przedstawienia mogliśmy oglądać również dodatkowe atrakcje w postaci ogromnych sztucznych ogni, które zapalały się wokół lodowiska.
Bardzo podobał mi się występ moskiewskich artystów. Zrobił na mnie duże wrażenie.
Dorian Frister (klasa III b)
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Most do Terabithii

NASZE
WYCIECZKI
Bajowy lasek

Film „Most do Terabithii” opowiada o Jessie i Leslie, którzy odkrywają niezwykłą krainę
i nazywają ją Terabithią.
Pewnego dnia Leslie przychodzi do nowej
szkoły i wszyscy się z niej wyśmiewają. Najpierw
próbuje zaprzyjaźnić się z Jessem, ale jej się
to nie udaje. Okazuje się, że Lesli mieszka koło
Jessa, który nie bardzo jest z tego zadowolony.
Po pewnym czasie Jess przekonuje się do Lesli
i od tej pory spędzają ze sobą dużo czasu.
Pewnego dnia po lekcjach na drodze koło
ich domów Lesli rzuca wyzwanie Jessowi „Wyścig do końca drogi!”, Jess się na to zgadza.
Biegną razem i uśmiechają się do siebie. Czują,
że spotka ich jakaś przygoda. Nagle dobiegają
do strumyka, nad którym wisi gruba lina. Lesli
przyciągnęła ją do siebie i zaczęła się huśtać
nad strumykiem. Dała spróbować Jessowi, jak on
skończył, Lesli znowu zaczęła się huśtać, ale tym
razem zeskoczyła na drugą stronę. Jess zaniepokoił się o nią i też zeskoczył na drugą stronę strumyka. I tak narodziła się Terabithia, której władcami byli właśnie Lesli i Jess.
Leslie widzi Terabithię w ogóle inaczej
niż Jess i cały czas powtarza mu, żeby otworzył
umysł. Mają tam dużo przygód: walczą z włochatymi wronami, przerażającymi wiewiórkami
i wrogim olbrzymem. Przez ten świat prowadzi
ich wyobraźnia.
Film choć przepiękny kończy się tragedią,
o której przekonaćie się oglądając ten film. Życzę
miłego oglądania!
Magdalena Strent
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Co roku na Rynku we Wrocławiu w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zaczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy. Wyrasta w nim Bajkowy lasek, w którym są kolorowe karuzele i małe
lokomotywy.
Atrakcji jest bardzo dużo, lecz najfajniejszą
z nich są całkiem duże domki ze szklaną szybą,
w których przedstawione są figury postaci z różnych bajek, np. Calineczka, Śpiąca Królewna
i Żabi Król. Figury są pięknie wykonane i każda
z nich się porusza. Na każdej ścianie domku jest
tabliczka z opisaną bajką. Z głośników umieszczonych w domkach słychać daną bajkę czytaną
przez lektora. W tym roku zostały przedstawione
domki z nowymi bajkami, takimi jak: „Pinokio”,
„Roszpunka”, „Titelitury” (Rumpelstiltskin)
i „Kot w butach”.
Najbardziej mi się podobała chatka z bajką
pt. „Czerwony Kapturek”. Scenka przedstawia
wnętrze domku babci, Czerwonego Kapturka
z kwiatami w ręce i wilka w piżamie babci w łóżku. Czerwony Kapturek obraca głową w prawo
i w lewo, kołdra pod którą leży wilk rusza się,
jakby wilk naprawdę pod nią spał i chrapał.
Warto też zobaczyć parometrową choinkę
z dużymi, świecącymi, wiklinowymi bombkami,
która mieści się obok Ratusza Wrocławskiego.
Jarmark Bożonarodzeniowy będzie gościć
na Wrocławskim Rynku do 23 grudnia. Żeby poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia warto
tam się wybrać!
Maja Wudarzewska
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MAŁA DAWKA KULTURY
Historia kapsułki

25 września w ramach
XV Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki w Muzeum Farmacji odbywały się warsztaty popularnonaukowe dotyczące historii kapsułki. To muzeum poświęcone
jest historii nauki i rozwojowi
wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia. Muzeum to znajduje się
w kamieniczce, w której od kilku wieków była apteka. Jesienią
pod koniec 2011 roku właśnie
tam otwarto Muzeum Farmacji.
Uwaga! Wstęp bezpłatny!
Lecz wróćmy do warsztatów. Prowadziła je pani dr farm. Bożena Karolewicz.
Na początku był krótki wykład
o kapsułkach. Dowiedzieliśmy
się m.in. z czego się je wykonuje i jakie są ich rodzaje. Następnie przystąpiliśmy do działania.
Jako pierwsze robiliśmy kapsułki skrobiowe. Wyglądają jakby
były zrobione z opłatka, mają
dwie części: mniejszą i większą. Do mniejszej części odważaliśmy laktozę (rodzaj cukru)
i zamykaliśmy większą częścią.
Używaliśmy do odważania wag,
których przez wiele lat używali również farmaceuci w apte-

kach. Bardzo trudno się z niej
korzystało i jak ktoś się pomylił, to musiał zaczynać wszystko
od początku. Trzeba było być
bardzo precyzyjnym. Dobrze,
że teraz można stosować wagi
elektroniczne.
Następnie
wykonywaliśmy kapsułki żelatynowe miękkie. Każdy zanurzał metalową
formę w roztopionej (gorącej)
masie żelatynowej 3 razy. Potem pani Karolewicz wkładała
nam je do lodówki, żeby stężały jak galaretka (truskawkowa).
Bardzo trudno było ich nie zlepić lub podrzeć podczas zdejmowania z formy. Następne etapy
też wcale nie były łatwiejsze.
Napełnialiśmy kapsułki olejem
rycynowym
(przeczyszczającym) z mentolem, który piekł,
jak ktoś zatarł sobie nim oczy.
I jeszcze trzeba było zamknąć
kapsułkę żelatyną i poczekać
aż zastygnie. Zrobione przez
siebie kapsułki można było zabrać do domu.
Warsztaty były bardzo interesujące. Polecam wybrać na nie
w przyszłym roku i samemu wykonać sobie kapsułkę.
Dominika Ląd

Zaczarowane
podwórko

6 grudnia z okazji Mikołajek wszystkie klasy pierwsze udały się do teatru Capitol
na przedstawienie pt. „Zaczarowane Podwórko”.
Była to doskonała, barwna, wesoła sztuka, która swym
urokiem oczarowała wszystkich
widzów. Tytułowe podwórko zachwycało barwnymi kolorami,
ciekawymi efektami scenicznymi np. deszczu czy też burzy.
Interpretacje wierszy Danuty Wawiłow o oswajaniu
świnki, trójkątnym mieście,
chomiku, krowie, czy też o tajemniczym zniknięciu daktyli
pokazane w kolorowej scenerii
sprawiły, że dzieci z zachwytem
w oczach przyswajały sobie kolejne treści wierszy.
Największe jednak wrażenie wywarło na wszystkich
„Kurze dydko”. Kto był, to wie
o co chodzi, a kto nie był powinien jak najszybciej obejrzeć
to bajeczne przedstawienie,
a z pewnością jeszcze przez kilka dni będzie sobie powtarzał
w myślach słowa: „Idzie kurze
dydko, idzie kurze dydko, idzie
kurze dydko”.
KK
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Zwyczaje Bożonarodzeniowe
w różnych krajach Europy

Święta Bożego Narodzenia to dla chrześcijan bardzo szczególny czas. W Polsce mamy wiele pięknych tradycji związanych z tymi Świętami
i zapewne wszyscy dobrze je znamy. Zatem zajrzyjmy do innych krajów i zobaczmy, jak obchodzone są święta.
Zacznijmy od naszych sąsiadów. W Niemczech już w XVIII wieku pojawiło się Bożonarodzeniowe drzewko. Bardzo popularny jest też
kalendarz adwentowy z czekoladkami, a wśród
przysmaków świątecznych jest ciasto bakaliowe.
Samo świętowanie jest podobne, jak u nas. Zapala się świece na choince, śpiewa kolędy, uczestnicy we Mszy Św. i obdarowuje prezentami.
Na Słowacji na wieczerzy wigilijnej również pojawia się tradycyjnie 12 dań, ale głównie
słodkich. Tradycyjnie pojawia się też zupa grzybowa, kapuśniak, karp, opłatki z miodem. Obowiązkowe jest też ciasto przypominające słodką
chałkę z bakaliami.
W Czechach znanych było wiele zwyczajów, które miały zapewnić domownikom zdrowie, siłę, dobry urodzaj, chronić od złego. Najważniejszą potrawą wigilijną jest również karp.
Po kolacji dzieci dostają prezenty od Jezuska.
W okresie Świąt ludzie nawiedzają kościoły,
chociaż w Czechach przez większość roku są one
puste.
Na Litwie Wigilia jest również bardzo
ważnym, rodzinnym wydarzeniem. Podobnie
jak w Polsce, domownicy łamią się opłatkiem
i pojawia się 12 potraw. Choinkę dekoruje się
słomianymi łańcuchami i ozdobami z papieru
oraz tradycyjnymi szklanymi bombkami. Pojawiają się też tzw. rajskie jabłuszka czy słodycze
w błyszczących papierkach.
W Rosji, na Ukrainie, czy Białorusi Święta obchodzi się później, ze względu na względu
naróżnicę pomiędzy kalendarzem gregoriańskim,
a kalendarzem juliańskim. Na Ukrainie zwyczaje są podobne, jak w Polsce: siano pod obrusem,
modlitwa, życzenia dla wszystkich. Domownicy
dzielą się jednak chlebkiem, który jest poświecony w cerkwi. Potrawy są również podobne,
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ale w niektórych częściach Ukrainy kutię przygotowuje się z ryżu, a nie pszenicy. W cerkwiach
nie ma jednak żłóbka, ale są choinki. Wciąż jednak pielęgnowane są również tradycje, które mają
odpędzać złe duchy np. układanie w rogach stołu
czosnku. W dniu Wigilii wspomina się zmarłych
i nawiedza cmentarze. Znany jest też zwyczaj
kolędników. W Rosji, jak w innych krajach prawosławnych przed Świętami Bożego Narodzenia
obowiązuje bardzo surowy post, aż przez 6 tygodni. Znany jest zwyczaj ubierania choinki, ale dopiero po nocnej liturgii. Po II wojnie światowej
starano się, aby pozbawić Święta ich religijnego
charakteru. Tradycję przekazywano potajemnie.
Teraz mogą się one odradzać oficjalnie, ale wciąż
noc z 31 grudnia na 1 stycznia świętowana jest
w wielu rodzinach bardziej uroczyście.
Zerknijmy też trochę dalej. We Włoszech
wysyła się wiele kartek z życzeniami. Buduje się
szopki w kościołach, a w domach ubiera choinkę.
Kolacja Wigilijna jest uroczysta, a potem uczestniczy się w Pasterce.
W Słowenii natomiast tradycja wywodzi się
z pogańskiego mitu. Współcześnie wiele zwyczajów „przywędrowało” do Słowenii z różnych
krajów europejskich.
Tradycyjną potrawą na Węgrzech jest zupa
rybna. Wierzy się również, że mak zapewnia
rodzinie miłość, więc obowiązkowo musi być
na stole ciasto z makiem. Znane jest też kolędowanie i szopki z figurkami z filcu. Tradycją jest
też organizowanie balów dla dzieci.
W Austrii zwyczaje i potrawy zależą od regionu. Niekiedy jest to karp, a niekiedy np. kaczka. Przysmakami są też pierniki, wino korzenne,
gorące kasztany. Jedna z najpiękniejszych, znanych chyba na całym świecie kolęd – „Cicha
noc” – pochodzi właśnie z Austrii.
Bardzo popularne są też jarmarki, które
organizowane są również np. w Belgii. Wigilia
w tym kraju nie jest zazwyczaj postna. W Belgii
nie je się kutii z makiem, ale popularna jest babka
z kremem kawowym. Mikołaj zostawia prezenty
dla dzieci pod choinką przed północą.
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Zwyczaje Bożonarodzeniowe
w różnych krajach Europy

W Danii natomiast są to świeckie święta.
Choinka ubrana jest małymi chorągiewkami.
W tradycyjnym deserze z ryżu ukrywa się migdał, a szczęśliwy znalazca dostaje dodatkowy
prezent.
Również w Holandii nie ma tradycyjnej
wieczerzy, ani nawet prezentów pod choinką.
Nawet Św. Mikołaj przypływa łodzią. Holendrzy
piszą i wysyłają natomiast bardzo dużo kartek
z życzeniami.
W Estonii żyją ludzie wielu wyznań, dlatego Święta są również bardzo ciekawe. Aby otrzymać prezent każdy musi zaśpiewać piosenkę,
powiedzieć wiersz lub coś zatańczyć. W Wigilię,
która nie jest najczęściej postna, są też pokazy
sztucznych ogni.
Łotwa to zwyczaj dekoracji ze słomy
i trzciny. Znana jest też choinka. Aby kolejny rok
był dobry to należy spróbować 9 potraw podczas
wieczerzy.
W Finlandii znany jest zwyczaj zapalania
świec w każdą niedzielę adwentową, a dzieci
pierwsze prezenty otrzymują już, gdy wszystkie
4 świece będą zapalone. Finlandczycy odwiedzają też saunę. Nie ma tam postu. Msza z okazji
narodzin Chrystusa jest rano.
W Szwecji dekoruje się domy. Bardzo ważne są domowe pierniki i ryż z migdałami. Odwiedza się również samotnych, a zamiast kolęd
tańczy się wokół choinki.
W Norwegii tradycyjną potrawą są żeberka
wieprzowe i gotowane mięso owcze oraz solona
ryba.
W Hiszpanii bardzo ważna jest szopka.
Również bardzo ważne jest święto Trzech Króli,
kiedy dzieci dostają prezenty na pamiątkę darów,
które mędrcy przywieźli Jezusowi. Hiszpanie
nie dzielą się w Wigilię opłatkiem, ale chałwą.
Po pasterce wiele osób śpiewa kolędy i tańczy
na oświetlonych ulicach.
Podobnie w Portugalii prezenty rozdawane
są w święto Trzech Króli.
We Francji Święta Bożego Narodzenia są
bardzo rodzinne i obchodzone tylko jeden dzień

– 25 grudnia. Nie obchodzi się tam Wigilii. Dzieci
zostawiają buty, aby Mikołaj włożył do nich prezenty. Na dworze zostawia się płonące świeczki
dla przechodzącej Matki Boskiej.
Również w Grecji najważniejszy jest
25 grudnia i podobnie jak we Francji nie obchodzi się Wigilii, ale za to świętuje się przez 12 dni.
Prezenty wręczane są sobie nawzajem. Tradycyjną potrawą jest tzw. chleb Chrystusa, duży
z orzechami i odciskiem pieczęci. Zamiast choinki stawia się tam przystrojony świątecznie model żaglowca. Dzieci śpiewają piosenki podobne
do kolęd i dostają za to słodycze.
W Irlandii już na początku grudnia wysyła
się kartki i dekoruje domy np. wieńcami i jemiołą. Zwyczajem jest też dawanie podarunków ludziom np. listonoszom. W Wigilię zapala się świece, które gasi się dopiero rano przed Mszą Św.
Niekiedy zapala się trzy świece ku czci Świętej
Rodziny.
Chyba najwcześniej zaczynają świętować
w Wielkiej Brytanii, bo już w listopadzie kupowane są prezenty. Nie obchodzi się tam jednak Wigilii, a główny świąteczny posiłek jest 25 grudnia
po południu. Jednym z głównych dań jest indyk
z kasztanami. Prezenty rozpakowuje się 26 grudnia, a dzień wcześniej dzieci wywieszają skarpety. W Londynie od czasów II wojny światowej
stawiana jest duża choinka, pod którą chóry śpiewają kolędy. Królowa wygłasza orędzie. Bardzo
popularne kartki z życzeniami to również tradycja pochodząca z Londynu, podobnie jak pocałunki pod jemiołą.
Kończymy już naszą podróż po Europie.
Niezależnie jak obchodzone są w różnych krajach
Święta Bożego Narodzenia zawsze jest to szczególny czas, spędzony z rodziną.
Dominika Ląd
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Wizerunek
świętego Mikołaja
Wizerunek Św. Mikołaja na przestrzeni lat
ulegał dużym zmianom. Obecnie postrzegamy go
jako wesołego staruszka z siwą brodą, ubranego
w czerwony kubrak i workiem pełnym prezentów.
Prawdziwy Św. Mikołaj nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery i nie wpadał do domów
przez komin. Był on biskupem Miry i urodził się
w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku.
Św. Mikołaj od najmłodszych lat był bardzo pobożny
i chętnie pomagał ubogim. Wiele cudownych historii
biskupa sprawiło, że jest on uważany za orędownika
biednych i potrzebujących i przyczyniło się do jego
beatyfikacji. W rocznicę jego śmierci obchodzimy
„mikołajki” – dzień obdarowywania się prezentami.
Wizerunek Świętego Mikołaja rozpowszechnił
się za sprawą Holendrów, ponieważ był on patronem
stolicy Amsterdamu. Przedstawiany był jako stary
człowiek w szatach biskupa, który jeździ na ośle.
Od XVI wieku wyobrażano go sobie przypływającego statkiem zza oceanu i jeżdżącego na białym koniu.
Pierwsze zapiski o świętowaniu szóstego grudnia pochodzą z Holandii z XIV wieku. Wówczas uczniowie
chóru kościelnego dostali kieszonkowe i mieli dzień
wolny.
Wzmianki o tej tradycji w Polsce można znaleźć w tekstach z XVIII wieku. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, pierniki i złocone orzechy. Prezenty
były znacznie skromniejsze, niż dzisiaj.
Z upływem czasu „mikołajki” nie były już kojarzone z rocznicą śmierci niezwykle popularnego
niegdyś świętego. Wizerunek wielkiego, rubasznego
starszego pana narodził się w Stanach Zjednoczonych w tatach 20. ubiegłego wieku za sprawą reklam
jednego z koncernów.
Dzisiaj dzień Świętego Mikołaja to przede
wszystkim dzień, na który czekają dzieci. Piszą one
listy z życzeniami do Santa Clausea. Ten życzliwy
starszy pan obecnie mieszka w Laponii w Finlandii.
Przechodzi szóstego dnia grudnia z workiem pełnym
prezentów, najczęściej niezauważony, gdy dzieci śpią.
Sprawia im wielką radość bogactwem wymarzonych
podarunków.
Pamiętajmy jednak, aby w ten niezwykły dzień
każdy czuł się szczęśliwy. Niech choćby drobny gest,
miłe słowo, czy skromny upominek zrobiony własnoręcznie sprawi, że ktoś poczuje się radośnie.

opracował: Tomasz Miś (klasa III b)
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Jak powstaje film?
Odpowiedź na to pytanie uzyskały klasy: IV c,
V b oraz V c, które 22 listopada razem z paniami: Marzeną Golub, Marzeną Stekiel-Jarząb oraz Katarzyną
Błasiak pojechały do Multikina w Pasażu Grunwaldzkim na zajęcia pt. „Jak powstaje film?” oraz na seans filmowy pt. „Most do Terabithii”.
Pan, który prowadził zajęcia opowiadał nam
jak powstaje film i teraz po kolei spróbuję Wam
to przekazać. Przed przystąpieniem do kręcenia filmu dokumentalnego, krótkometrażowego, czy też fabularnego należy ustalić i dopracować wiele szczegółów. Trzeba to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem
zdjęć . Trzeba przede wszystkim wybrać i ustalić
dokładną tematykę oraz problematykę danego filmu, ułożyć do niego odpowiedni plan i scenariusz.
Niezmiernie istotne jest również ustalenie, gdzie
i w jakich okolicznościach dany film ma zostać nagrany i jaka będzie jego obsada, czy będą to ludzie
przypadkowi, czy też konkretni aktorzy. A to zależy
od tego, jaki jest to rodzaj filmu i jaką problematykę
ma on przedstawiać. Wynika z tego, że przygotowanie i planowanie odgrywa kluczową rolę w realizacji
całego filmu.
Osoby pracujące na planie filmowym to przede wszystkim reżyser, który odgrywa bardzo ważną
rolę podczas powstawania filmu. W pewnym sensie pełni rolę kierownika czy też szefa, który układa scenariusz, powierza zadania pozostałym członkom zespołu produkcyjnego, nadzoruje i koordynuje
wszelkiego rodzaju działania, które podejmowane są
na planie filmowym. Kręcenie filmu czy też cała jego
produkcja nie jest prostym zadaniem a rolą reżysera
jest nadzór nad wszystkimi działaniami, które prowadzą do powstania danego filmu. Kolejną ważną osobą
jest operator kamery, czyli osoba realizująca zdjęcia
na etapie produkcji filmowej oraz operator dźwięku, który odpowiada za nagranie dźwięku na planie
i ścieżkę dźwiękową filmu. Scenograf to z kolei osoba odpowiedzialna za wykonanie dekoracji i kostiumów. Nie można pominąć scenarzysty, który jest autorem scenariusza i aktorów, czyli osoby wcielające
się w odgrywaną postać.
Po bardzo ciekawym i pouczającym wykładzie
o tajnikach powstawania filmu mogliśmy obejrzeć
film pt. „Most do Terabithii”.
Jestem przekonana, że ta wycieczka na długo
pozostanie w naszej pamięci. Szczerze polecam!
Klaudia Dolasińska
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TWÓRCY SĄ WŚRÓD NAS
Jak przetrwać zimę?
Już niedługo, bo 22 grudnia rozpoczyna się kalendarzowa zima. Jedni się z tego bardzo cieszą, a inni wręcz przeciwnie. Ja osobiście nie mogę się doczekać zimowego szaleństwa.
Dlaczego niektórzy ludzie tak nie lubią zimy? Może po prostu
nie lubią kiedy jest zimno czy sypie śnieg? Jak temu zapobiec,
a równocześnie sprawić, że zima będzie naszą ulubioną porą
roku? Tego właśnie dowiecie się w moim artykule.
Wielu osobom przeszkadza, kiedy na dworze jest zimno.
Jest na to jedna rada - ciepło się ubierać. Problem w tym, że takie
ubieranie wielu warstw ubrań też nie jest przyjemne, ponieważ,
kiedy choć chwilę dłużej przebywamy ciepło ubrani w zamkniętym pomieszczeniu, szybko możemy się zgrzać, co po wyjściu
na dwór może doprowadzić do przeziębienia, a więc jedynym
wyjściem jest to, aby ubierać się zaraz przed wyjściem na dwór.
Zima kojarzy się nam głównie ze śniegiem, za czym idą
zaspy, w których samochody mogą się zakopać. Co prawda my,
dzieci nie prowadzimy jeszcze samochodów, ale to może być
rada dla dorosłych: jeżeli jest naprawdę dużo śniegu, zakładajcie łańcuchy przeciwśnieżne. Poruszajmy się po jezdni ostrożnie oraz starajmy się jeździć po „większych” drogach, ponieważ
na tych osiedlowych zawsze jest więcej zasp.
Następnym „minusem” zimy są dla niektórych Święta Bożego Narodzenia. Jak wiadomo, na Wigilię przygotowujemy dużo
smacznych, ale też niestety kalorycznych potraw, po których zjedzeniu możemy utyć, czego nikt nie lubi. Ale, ale! Przecież każdy problem jest do rozwiązania! Są dwa wyjścia: albo po prostu
jedzmy mniej, nie odmawiając sobie przyjemności skosztowania
dwunastu wigilijnych potraw lub zażywajmy więcej ruchu; można wyjść na spacer, pojeździć na łyżwach lub nartach, pozjeżdżać z górki na sankach i wiele, wiele innych.
W naszej „białej” porze roku, chodniki są bardzo oblodzone, więc łatwo można się poślizgnąć i złamać rękę czy nogę.
Większość chodników jest posypana solą lub piaskiem, ale jeżeli
ich tam nie ma, starajmy się iść powoli i ostrożnie, a w miarę
możliwości nawet po trawniku. Jak już mówiłam, na oblodzonych jezdniach i chodnikach jest sól, po której chodzimy, przez
co na naszych butach często pojawiają się białe zacieki. Powoduje to, że buty wyglądają niechlujnie, a co najgorsze, krócej mogą
nam służyć. Na szczęście w sklepach można kupić specjalne impregnaty do butów zimowych, które temu zapobiegają.
Ja również kiedyś nie lubiłam zimy, ale uświadomiłam
sobie, że wcale nie jest taka zła i od tamtego czasu jest moją
ulubioną porą roku. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Wam
przetrwać zimę,a na koniec życzę wszystkim Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia!
Aleksandra Śmietana

Jak spędzić
długie zimowe
wieczory?
Dni są coraz krótsze, a noce dłuższe.
Jak spędzić ten czas? Przeczytaj ten artykuł, a na pewno się dowiesz! Oto niektóre
propozycje:
Możesz pograć w gry planszowe,
z rodzeństwem bądź z całą swoją rodziną.
Możesz poczytać ciekawą książkę. Ja polecam „Nieznane przygody Mikołajka”.
Możesz zaprosić przyjaciół do siebie i pooglądać film na DVD. No i ostatnia wersja! Internet! No bo w końcu od czego go
mamy. Poszukaj ciekawej gry.
I jeszcze jedno, przygotuj sobie koniecznie gorący napój. Przepis na gorący
napój: Potrzebujesz: 1 torebkę czarnej herbaty, 2 plasterki cytryny, szczyptę goździków, szklankę gorącej wody, 1 łyżeczkę
miodu. Przygotowanie: Do kubka włóż torebkę czarnej herbaty. Zalej gorącą wodą.
Dodaj goździki, plasterki cytryny oraz łyżeczkę miodu. Wszystko zamieszaj i gotowe!
Ola Grzybowska

*******

Szczypta uśmiechu, deko humoru,
odrobina zabawy. A tak na poważnie polecam wam przepyszny koktajl, doskonały
zarówno na letnie dni, jak również na długie zimowe wieczory. Co trzeba zrobić
by móc zachwycać się tak pysznym napojem?
To proste, trzeba mieć owoce (dużo
owoców), mikser oraz trochę kefiru. Owoce, najlepiej truskawki (w wersji zimowej
to mrożone owoce) umyć, osuszyć.
Wrzucić owoce do miksera, i zmiksować z kefirem, dodać do smaku dwie,
trzy łyżeczki cukru. Taki koktajl można
schłodzić w lodówce jak ktoś chce. Zimą
taki napój przypomni wam lato. Wystarczy
teraz nalać do kubeczka i smacznego.
Natalia Konopnicka
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Sporty zimowe

Witam naszych czytelników!
Zbliża się zima i myślę, że każdy z Was
już przygotowuje się do wyjazdu w góry, a jak
nie, to do pójścia na łyżwy. Sportów zimowych
jest tak wiele, że można napisać na ich temat
całą kilkusetstronową encyklopedię. Ja zaś napiszę wam o jedynie kilku dyscyplinach sportu, na które możecie się zdecydować.
Jazda na nartach chyba jest najpopularniejszym sportem zimowym. Wybierając ją,
nie można zapomnieć o zabraniu lub wypożyczeniu nart i kasku. Akcesoriami dodatkowymi są gogle, jeśli pada śnieg, a do łatwiejszego
manewrowania kijki. Przy jeździe na nartach
można rozwijać mięśnie nóg, które uczestniczą przy zginaniu kolan.
Biegi narciarskie zwane potocznie „biegówkami” są bardzo znane w Polsce przez to,
że w tej dyscyplinie sportu mamy świetną zawodniczkę. Jest nią Justyna Kowalczyk, która
kilkakrotnie zdobywała Puchar Świata. Do tego sportu, jak sama nazwa wskazuje, również
potrzebne są narty. Jednak polecam raczej
wypożyczanie tych nart, ponieważ przy wypożyczaniu są one nasmarowane. Niezbędne są
również kijki. Sport ten może bardzo poprawić
waszą kondycję.
Jeździć na łyżwach można na lodowiskach w mieście, co jest na pewno wygodne.
Osobiście polecam, by mieć własne łyżwy.
Dla początkujących niezbędne są ochraniacze
na ręce i nogi oraz kask.
Przy uprawianiu sportów zimowych bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa,
o czym często zapominają szczególnie narciarze.
Kacper Błasiak
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Wizyta
u świętego Mikołaja
Był środek Wigilijnej nocy. Blanka i Czesio nie mogli
zasnąć w oczekiwaniu na Mikołaja. W końcu z ciekawości
zeszli na dół. Pod choinką dzieci zobaczyły wielki wór. Myśląc, że są w nim prezenty, nieświadome niczego rodzeństwo zgodnie weszło do środka.
Wtem zza choinki wyskoczył grubas w czerwonej
czapce. Wyglądał jak Mikołaj, lecz miał dziwnie czerwone
oczy. Mikołaj dopadł worka i związał go grubym sznurem.
Dzieci zaczęły krzyczeć, lecz wór tłumił wszystkie odgłosy.
Nieświadomi niczego rodzice spali dalej w swojej sypialni.
Mikołaj szybko wciągnął wór na sanie i odleciał
w kierunku Bieguna Północnego.
- Wreszcie na miejscu – sapnął Mikołaj.
Wychodząc z wora dzieci zauważyły w pracowni Mikołaja
wiele uwięzionych w klatkach maluchów. Przestraszone rodzeństwo zaczęło pytać Mikołaja, czy oni też tak skończą.
Ale czerwonooki ich zignorował. Podniósł je i także wsadził
do klatki.
Mijały godziny. Blanka i Czesio coraz bardziej żałowali, że weszli do wora. Inne dzieci też wydawały się smutne. Po chwili kilka elfów weszło do sali. Niosły w miskach
cukrowe laski. Rozdały każdemu dziecku i poszły. Wtedy
na ekranie pojawiła się czerwona twarz Mikołaja. Ogłosił,
że znajdują się tu wszystkie dzieci, które jego pracę uważają
za łatwą i się z niego śmieją.
Następnego dnia Mikołaj wpuścił dzieci do hali produkcji zabawek. Przed wszystkimi maluchami rozciągał się
widok jak ze snu. Tony zabawek oraz tajemnicze maszyny.
A w kącie stała sterta listów od dzieci z całego świata. Mikołaj zaczął opowiadać o swojej pracy, a z każdym słowem
jego oczy stawały się mniej czerwone, a głos bardziej przyjazny. Wszystkie dzieci, które dotąd nie szanowały pracy
Mikołaja zrozumiały, że mimo że Mikołaj pracuje raz w roku, to ma pracy za 3 lata.
Gdy Mikołaj przeprosił dzieci za swe niegodne zachowanie, wszystkie maluchy w sali zaczęły się do niego
przytulać i dziękować za wszystko: za pamięć, za prezenty i za miłość. Gdy wszystko się już ułożyło, Mikołaj wraz
z dziećmi wsiadł na sanie. Powoli odwoził wszystkie dzieci
do ich domów i rodzin.
Gdy Blanka i Czesio wrócili do domu spostrzegli,
że nadal jest środek tej samej Wigilijnej nocy, a pod choinkom leży wór, tym razem pełen prezentów.
- Dziękujemy Mikołaju - powiedzieli zgodnie Blanka i Czesiu, a następnie wrócili do łóżek.
Paulina Soróbka, Weronika Pazdan
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Jestem drzewem
Pewnie większość ludzi powiedziałoby, że życie drzewa jest nudne. Drzewo przecież tylko stoi,
rośnie, odżywia się. Nigdzie nie podróżuje, nie przemieszcza się, nie poznaje ciekawych miejsc, a nawet nie może z nikim porozmawiać. Dlatego opiszę
wam jeden rok mojego życia.
Jestem przedstawicielką wdzięcznego gatunku drzew o nazwie tulipanowiec amerykański. Rosnę przy brzegu malowniczego jeziora, tuż przy ujściu rzeczki, która łączy ze sobą kilkanaście innych
jezior.
Wiosną, kiedy temperatura jest już przyjemna, a ryby powoli zaczynają aktywniej buszować
po jeziorze, zaczynam wypuszczać pierwsze listki. Uwielbiam, jak podczas pierwszej fotosyntezy w roku, czuję delikatne gilgotanie w gałązkach
i listkach. Rozśpiewane ptactwo zawsze rano siada
na moich konarach i wyśpiewuje piękne pieśni godowe.
W trzcinach, które rosną przede mną, para łabędzi uwiła sobie gniazdo. Teraz samiczka musi tylko złożyć jaja, a potem przez miesiąc razem z samczykiem będą je wysiadywać. W kwietniu pod moim
pniem zaczęły rozkwitać kaczeńce i zawilce.
Pierwsi wędkarze wypłynęli na jezioro, by łowić ryby. Codziennie rano obserwowałam wschód
słońca, przysłuchując się śpiewom ptaków. Pod koniec maja wypuściłam żółtopomarańczowe pąki
kwiatowe.
Zaczęło się lato. Nieliczni wędkarze i turyści
przyjechali do malutkiej wioseczki leżącej na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami.
Z jaj wysiadywanych przez parę łabędzi wykluły się trzy szare łabędziątka. Za kaczkami pływają w równym rzędzie kaczątka. Na środku jeziora łyski szaleńczo ganiają się po wodzie. Potężny
szczupak łapie przy brzegu małe płocie i wzdręgi.
Po drugiej stronie jeziora bobry ścięły rano kilka drzew. Na cyplu kormorany odpoczywają po
rannym polowaniu, a nad jeziorem krąży błotniak
stawowy. Lekki wiaterek muskał moje listki i niósł
ze sobą woń lip i kasztanowców. Dookoła jeziora
kwitną: tarnina, lilia złotogłów oraz inne kwiaty we
wszystkich odcieniach tęczy. Przy brzegach, gdzie
nie ma trzciny grzybienie białe i grążele żółte rozchylają płatki swych majestatycznych kwiatów. Do
tego wszystkiego w lipcu zakwitły moje cudowne
kwiaty. Są pomarańczowożółte, kształtem przypo22

minają tulipana, tylko z większą ilością płatków.
Ich zielonkawe środki wraz z delikatnymi pręcikami i pofalowanym słupkiem, pachną zabójczo.
Pszczoły nieustannie krążą wokół nich, przyciągnięte jaskrawą barwą i upajającym, słodkim zapachem.
Brzęczenie owadów ma w sobie coś uspokajającego
i magicznego. Nagle jakiś wędkarz na środku jeziora złowił metrowego szczupaka. Pewnego sierpniowego dnia pięcioosobowa rodzina z kotem przypłynęła łódką i rozpaliła ognisko na brzegu tuż obok
mnie. Do późnego wieczora jedli i bawili się przy
moim pniu.
Nadeszła jesień, ale nie szara, ponura i deszczowa tylko wręcz przeciwnie, to była cudna
polska złota jesień. Ja i buki przebarwiliśmy się
na pomarańczowo. Dęby czerwone przebarwiły się
na piękny rubinowy kolor. Klony, dęby i kasztanowce przybrały barwę brązową, ale jakże ciepłą.
Trzciny o niezmienionym kolorze srebrzystej zieleni pięknie wkomponowały się w jesienną paletę
barw. Tafla jeziora mieniła się ciepłymi kolorami
koron drzew, gdzieniegdzie tylko przepuszczając
srebrny kolor wody. Było cudownie. Pewnego listopadowego dnia nieoczekiwany gość złożył mi miłą
wizytę. Otóż odwiedziła mnie wiewiórka. Wspięła
się na mój pień, a potem na konary szukając czegoś
do jedzenia. Przyjemne było, jak delikatnie muskała
mnie swoim puszystym, rudym ogonem. Kilka dni
później przyleciał do mnie dzięcioł. Wystukał mnie
trochę, ale że byłam zdrowa poleciał gdzie indziej.
Przyszedł grudzień, mróz skuł jezioro. Zaczął
padać śnieg. Nikt nie był przygotowany na tak szybkie nadejście zimy. Moje gałązki lekko przymarzły.
Ptaki w gniazdach wtulały się w siebie. Przyroda
została sparaliżowana. Pod koniec grudnia jakoś
wszyscy się przyzwyczaili do śniegu i mrozu. Nawet
kaczki teraz pływały w niezamarzniętej rzeczce, a ja
usnęłam na trzy chłodne miesiące. Czy teraz dalej
uważacie, że życie drzewa jest nudne? Przecież to,
że się nie przemieszczą i nie odkrywa nie jest końcem świata. Pokazałam wam swój najwspanialszy
rok, który można porównać do dnia. Ranek, czyli
wiosna, jesz śniadanie, budzisz się. Lato- południe
spacerujesz, bawisz się, oglądasz. Jesień- popołudnie robi się zimniej, zmieniasz ubranie. Zima jest
wieczorem, bo jesteś tylko w piżamie, czyli korze,
idziesz spać. Ten dzień nie był nudny, prawda?
Jagoda Sypuła (klasa VI a)
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Życie drzewa
Obudziłem się gdy nastały pierwsze dni wiosny.
Jasne promienie słońca delikatne przygrzewały me konary i przenikały przez nie. Bacznie przyglądałem się
jak cała ziemia budzi się do życia, a przyroda na nowo
rozkwita i darzy nas swymi urokami.
Wraz z przypływem ciepła, z termometrów zniknęły stopnie na minusie. Wielką przyjemnością darzą
mnie malutkie ptaszki, gdy całymi gromadami zbierają
się na mej koronie i wyśpiewują koncert oznajmujący
przyjście wiosny. Przyglądam się wtedy np. dziewczynie
tak zaczytanej w jakąś lekturę, że nie liczy się dla niej
poczucie mijającego czasu i poczucie rzeczywistości.
I właśnie ta jedna z czterech pór roku jest dla mnie najmilszą, gdyż nie muszę zrzucać liści, a także nie dokucza mi brak wody. Następną porą roku, która mi towarzyszy jest lato. Pewnie wyobrażacie sobie, że jest ona
dla mnie bardzo przyjemna, lecz nie jest tak do końca,
gdyż nie czujecie tego samego co ja! Oczywiście natura wtedy obdarza mnie wspaniałymi owocami, jednak
udręką jest dla mnie to, że całymi dniami muszę stać
w pełnym słońcu, a także jak już wspominałem czasem
usycham z powodu takiego, że nie mam ani grama wody,
która jest mi potrzebna do życia. W lecie ludzie bardzo
chętnie dla ochłody skrywają się w cieniu mej korony.
Jesień. Ach jesień! Gdy ona nastaje można dowoli nacieszyć oczy pięknymi widokami, wirujących
w powietrzu liści o rubinowych oraz pomarańczowych
odcieniach. Te delikatnie i powoli opadają na ziemię
aby potem znów wiatr zawiał je gdzieś daleko. Widok
opuszczających mnie i odlatujących gdzieś w odległe
mi, ciepłe strony świata moich małych przyjaciół, aby
tam uwić sobie gniazda, gdy tu trwać będzie sroga zima.
Jesienią z przyjemnością obserwuje zapracowanie wiewiórki, które w pniu mojego drzewa gromadzą zimowe
zapasy, a także parę spacerujących staruszków, trzymających się za ręce i cieszących byciem ze sobą oraz obserwujących śpiesznie przechodzących ludzi. Zaobserwować można też karmiących ptaki emerytów.
Zima jest to czas, w którym ziemię przykrywa
biały i puszysty śnieg, widzę wtedy biegające dzieci
wraz z rodzicami, lepiące okrągłe bałwany i rzucające
się śnieżkami, oraz uradowanych tatusiów wiozących
w sankach swoje pociechy.
Zawsze zazdrościłem ludziom i zwierzętom możliwości przemieszczania się jednak z upływem wielu lat
zrozumiałem, że głęboko zapuszczone korzenie dają poczucie własnego miejsca na ziemi…
Martyna Maciak (klasa VI a)

Rodzinne święta
16 potraw już na stole,
kurtki goście pożerają mole.
Kuzyni wszędzie prezentów szukają,
zbyt energicznie po domu biegają.
Wujek Zbyszek po rękach całuje,
ciocia Bożena mu portret maluje.
Nagle wielkie BUM się rozlega,
talerz stukł nasz mały kolega.
Mama do niego zaraz podlatuje,
mały do płaczu już się szykuje.
Potem wszyscy do stołu siadąją,
przed Jezuskiem na kolana padają.
Później wszędzie zapada cisza,
słówka nie piśnie nawet mała mysza.
Dzieci prezenty odpakowują,
Świętemu Mikołajowi bardzo dziękują.
I tu się kończą rodzinne Święta...
a mama pyta: „Gdzie jest mięta?”
Weronika Pazdan

Zimowy sen
Wyglądam przez okno
Patrzę, czuję, słyszę
Widzę te drzewa
Delikatnie okryte zimową mgłą
Te kwiaty równie urzekające jak w lecie
Zeschnięte liście
Okryte kołuderą ze szronu
Trawę
Tajemniczą, pokrytą warstwą magicznego pyłu
Słyszę śnieg
Każdy płatek
Subtelnie wtapiający się w resztę
Praktycznie niewidoczny
Niedosłyszalny
Choć jest zimno nikt nie marznie
Czuć tylko majestatyczność
I dziwną myśl
Że to tylko sen
Z którego nie można się obudzić
Którego nie można zniszczyć
Zmienić
Sen mglisty
Zbyt piękny na rzeczywistość
Weronika Pazdan
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Z pamiętnika Amiki

„Zimowe szaleństwa, czyli śnieżne kule i różowe narty”
10 stycznia, sobota
Nareszcie! Tak długo wyczekiwane – ferie
zimowe! Kochany Pamiętniczku, tylko na chwilkę Cię otwieram, bo zaraz lecę się pakować. Musiałam, no po prostu musiałam podzielić się z Tobą
nowiną. Otóż jedziemy na cały tydzień do Austrii!
Na ferie planowaliśmy zostać w domu, a tu nasza
biedna ciocia Julcia złamała nogę i nie mogła pojechać na wykupioną już przez siebie wycieczkę.
W związku z tym postanowiła „wysłać” nas zamiast
siebie. Przykro mi, naprawdę bardzo, z powodu cioci, ale jednocześnie się cieszę, że pojedziemy na narty! A teraz wybacz mi, Pamiętniczku, ale muszę się
spakować. W końcu Austria to nie byle co, trzeba
porządnie się przygotować. Wyjeżdżamy jutro z samego rana!
12 stycznia, poniedziałek
Drogi Pamiętniczku, wybacz, że wczoraj nie
napisałam, ale tak naprawdę nie było o czym. Droga była długa i męcząca, ale oto jesteśmy! Pensjonat
jest bardzo przytulny, a śniegu nie brak. Zupełnie co
innego, niż w tej naszej Polsce. Zaspy nawet po kolana, za to stoki narciarskie – idealne. Wiem, bo dziś
byliśmy po raz pierwszy. Ale się działo!
Na samym początku, gdy dotarliśmy już
na miejsce, okazało się, że narty Matiego są dla niego za krótkie. Mama powiedziała, że ten jeden raz
nic nie może mu się stać i bez sensu marnować pieniądze na wypożyczanie nart, skoro ma tu swoje.
Zaczęliśmy więc jeździć. Na początku Mati jakoś
sobie radził, ale gdy trafił na większą kupkę śniegu,
utracił równowagę i – daję słowo! – zamienił się w
wielką kulę śniegu, z wystającymi rękami i nogami.
Choć wyglądało to zabawnie, mój brat wcale nie był
wesoły po tym zdarzeniu. Tata orzekł, że aby Mati
przeżył dzisiejszy dzień, konieczne jest wymienienie mu nart, po czym ruszył z nim do wypożyczalni sprzętu. Po krótkim czasie powrócili. Mati był
cały nachmurzony, a tata troszkę chichotał, próbując
to ukryć przed synem.
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- Co się stało? – zapytała mama, ze zdziwieniem patrz na ich oboje.
- Powiem krótko: albo Mati nie będzie przez
cały tydzień jeździć na nartach, albo... – roześmiał się. – Albo nauczy się jeździć na różowych nartach. Nie ma innych, na których
nie zabiłby się. Mati się skrzywił.
- Za nic.
- Co takiego? – wytrzeszczyłam oczy.
- Ale dlaczego nie? – zapytała mama. – Przecież nikt cię tu nie zna.
Mati się zamyślił.
- W sumie masz rację.
- Bądź dzielny, Mati – puściłam do niego oko,
a on tylko założył ręce.
Po kilku chwilach powrócił z tatą z wypożyczalni. Nieśli razem różowe narty z logo Barbie. Z trudem powstrzymywałam się
od parsknięcia śmiechem.
- No, Mati, załóż je i pokaż, że narciarza nic
nie powstrzyma! – wykrzyknął tata. Mati tylko spojrzał na niego spode łba i zaczął ubierać narty. Drogę wyciągiem krzesełkowym
na szczyt jakoś wytrzymał, jednak gdy u celu
zobaczył kolegów z innej szkoły, cały poczerwieniał i ukrył się za wielkimi goglami.
Gdy powróciliśmy do pensjonatu, czekała nas
gorąca kolacja i pyszna czekolada do picia.
Tak upłynął nam pierwszy dzień.
W zasadzie kolejne dni się zbytnio
nie różniły od pierwszego. Mati dostał wreszcie narty w innej wypożyczalni, odległej
od naszego stoku wiele kilometrów, ale przynajmniej nie wstydził się już pokazywać
bez gogli. Mimo wszystko uważam, że te ferie były bardzo udane.
Natalia Penar
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Straszne opowieści na Halloween
Jezioro
W weekend rodzice postanowili zabrać mnie i moją siostrę
Mel nad jezioro.
- Jest wprost bajeczne – trajkotał
tata za kierownicą samochodu.
- Zobaczycie, spodoba się wam.
We s t c h n ę ł a m . D l a c z e go nauczyciela biologii (którym
jest mój tata) zachwyca wszystko, od liści po góry? Jednak tak
do końca nie mogłam narzekać.
Dzień zapowiadał się słonecznie,
a droga wyjątkowo się nie dłużyła.
Po paru godzinach nareszcie dotarliśmy na miejsce. Rozbiliśmy namiot blisko jeziora.
Mama stwierdziła, że dobrze
by było, gdybyśmy rozejrzały się
razem z Mel. Ja sama chętnie rozprostowałam kości, więc już po
chwili spacerowałyśmy po lesie,
coraz bardziej oddalając się od
namiotu.
Wtedy zobaczyłam piękny kwiat. Miał on złociste liście.
Patrzyłam na niego i patrzyłam, póki nie zorientowałam się,
że nie słyszę przed sobą kroków
Mel. Rozejrzałam się. Nigdzie
nie mogłam jej dojrzeć.
- Mel! – zawołałam. - Mel!
Odpowiedziała mi cisza.
Zaczęłam biec w tym kierunku,
gdzie jak mi się zdawało, pobiegła moja siostra. Wtedy ujrzałam
przed sobą jezioro. Jego czarne
wody zdawały się mnie wzywać...
Nawet nie mrugnęłam, a znalazłam się tuż przy toni. Nagle ujrzałam Mel, wchodzącą do wody.
Była w nią zapatrzona, jakby
zahipnotyzowana. Zanurzała się
coraz bardziej, nie wchodząc głębiej. Wyglądało to raczej, jakby

jezioro ją wciągało.
- Mel! – zawołałam ponownie.
- Mel, spójrz na mnie! - Nic z tego.
Poczułam wodę w butach.
Stałam w jeziorze po kostki.
- Nie! – próbowałam się wyrwać,
ale jezioro trzymało mnie w swoich chłodnych szponach. Zanurzałam się coraz bardziej... Woda sięgała mi już do kolan. Spojrzałam
na Mel. Ona była już zanurzona
po ramiona. – Mel!!! – wrzasnęłam, łzy popłynęły po mojej twarzy. Woda zalała mnie do pasa,
Mel do brody.
- Nie, nie! – próbowałam wyciągnąć się do brzegu, jezioro jednak
zdawało się mnie od niego odsuwać. Woda zalała moje ramiona.
W panice spojrzałam na Mel.
Ujrzałam tylko kępkę złocistych
włosów, unoszących się na powierzchni wody.
- Nie... Nie, to nie dzieje się naprawdę! Nie może! Ratunku! krzyczałam z całych sił.
Woda wlała mi się do ust,
nosa, zalała oczy. I patrzyłam tylko, jak czarna toń zamyka się nad
moją głową...
Wtedy poczułam uderzenie
w brzuch i pisk Mel.
- Wstawaj, wstawaj, jedziemy
nad jezioro! - siostra skakała
po mnie.
Poderwałam się do pozycji
siedzącej. Byłam we własnym
pokoju, w swoim łóżku, a obok
mnie była wesoła Mel. Rzuciłam
się, by ją uściskać. Roześmiała
się. Spojrzałam na nią.
- Wiesz... lepiej pojedźmy w góry.
Natalia Penar

Duch
Nie obchodzimy w rodzinie
Halloween. Jednak tego wieczora
moi rodzice dostali zaproszenie
na zabawę od Bardzo Ważnego
Szefa i nie śmieli odmówić. Zostałam więc w domu sama. Było
już bardzo późno, gdy zrobiłam się senna. Umyłam się więc
i szybko poszłam spać.
Nie upłynęło wiele czasu, gdy się obudziłam. Było mi
dziwnie zimno, więc postanowiłam zrobić sobie gorące kakao.
Gdy trzymałam kubek w dłoniach, nagle usłyszałam kroki niedaleko, w salonie. Wtem światło
zgasło. Zadrżałam gwałtownie.
Kubek wypadł mi z rąk, jego kawałki boleśnie poraniły moje stopy, a kakao oparzyło je.
Jednak nie to było najgorsze. Okno otworzyło się, owiewając mnie mroźnym, jesiennym
powietrzem. W salonie dało się
słyszeć huk jakby przewracanej
kanapy. Wtedy drzwi do kuchni
otworzyły się. Jeszcze okropniejszy chłód wlał się w moje ciało.
Na moich oczach niewidoczna
ręka otworzyła szufladę. Wałek
do ciasta uniósł się w powietrze.
Zawisł tuż obok mojej głowy...
W tej chwili pokój się rozjaśnił. Do środka wpadli rodzice.
Wałek z hukiem opadł na podłogę, znów zrobiło się ciepło.
Gdy padłam w ich objęcia, półżywa ze strachu i przerażenia,
jakie mną zawładnęło, powiedzieli mi, że kiedy tylko dojechali
do domu, poczuli dziwny chłód.
Do kuchni doprowadziły ich czarne ślady. Czyje? Nie wiem.
Ale na pewno nie moje.
Natalia Penar
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NASZE WYWIADY
Wywiad z panem
Arkadiuszem Bukałą

Wywiad
z czwartoklasistami

Czy podoba się wam w klasie czwartej?
Natasza: Tak, nawet bardzo.
Maja: Mnie także się bardzo podoba.
Jak się pan czuje, nauczając WDŻ-u w sali lekcyjnej,
Wiktoria: Podoba się, tylko mamy za dużo
a nie w sali gimnastycznej podczas gimnastyki korekcyjnej?
zadawane.
Bardziej komfortowo, sympatycznie i relaksowo.
Jakie zmiany najbardziej odczuliście w poCo ceni pan u uczniów, a co panu w nich przeszkadza?
równaniu z klasą trzecią?
Cenię u uczniów kulturę osobistą, a przeszkadza mi brak szaN: Musimy przechodzić od klasy do klasy.
cunku do nauczycieli, kolegów i koleżanek.
M: Ciągle musimy zmieniać sale. Ale to jest
Od jak dawna trenuje pan karate?
nawet fajne.
Od 1983 roku, czyli od dwudziestu dziewięciu lat.
W: Mamy innych nauczycieli i więcej od nas
wymagają.
Czy oprócz karate trenuje Pan inne sporty?
Tak, narciarstwo, pływanie, jazdę na rowerze, żeglarstwo, tu- Jakub: Jest większa dyscyplina i nauczyciele
oczekują od nas większej samodzielności.
rystykę górską oraz gry zespołowe.
Jak czuje się pan w naszej szkole?
Bardzo dobrze.

Jak sobie radzicie z nowym otoczeniem? JeJaka była Pana ulubiona lektura szkolna?
W Pustyni i w Puszczy Henryka Sienkiewicza, ze względu na steście przecież najmłodszą grupą wśród klas
starszych?
bogate opisy i super przygody.
N: Dobrze sobie radzę i nawet tego nie odNa lekcjach WDŻ-u z panem rozmawialiśmy o autorytetach. czuwam.
Kto jest dla pana autorytetem?
M: Ja też dobrze sobie radzę, na przerwach
Dużym autorytetem jest Sokrates ze względu na jego złote wszyscy są mili.
myśli i prawdę życiową.
W: Myślę jeszcze o innych, którzy mogą mieć
problemy, ale nie jest źle.
Jaki jest pana ulubiony rodzaj muzyki?
J: Ja też nie mam żadnych problemów, mam
Chillout, dlatego słucham radia Chillizet i radia Ram.
starszych kolegów na przykład w klasie VI.
Jakie ma pan hobby?
Jak czwartoklasiści spędzają przerwy?
Uprawianie sportu, czytanie książek i spacery.
Co zwykle robią?
Czy od dziecka marzył pan, aby zostać nauczycielem, czy może
N: Gramy w przeróżne gry takie jak Ninja
chciał pan być kimś innym?
albo po prostu ganiamy się.
Od dziecka chciałem być sportowcem i dlatego wybrałem
M: Dziewczyny gadają albo grają w wymyAkademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, właśnie
śloną grę Ninja .
dlatego zostałem nauczycielem WF-u.
W: Ja np.siedzę pod klasą i przygotowuję się
Czy lubi pan zwierzęta? A może ma pan jakieś w domu?
do następnej lekcji.
Lubię zwierzęta, niestety nie mam żadnego w domu, ale moi J: Ja wolę bawić się z kolegą
rodzice mają dwa pieski. Ja natomiast myślę o zakupie kameCzy trzeba się bać klasy czwartej?
leona jemeńskiego wraz z terrarium.
N: Nie.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jakiej potrawy według M: Nie, nie trzeba. W klasie czwartej jest bardzo fajnie.
Pana nie może zabraknšć na wigilijnym stole?
W: Nie trzeba. Jak się nie przeszkadza naBarszczu z uszkami i karpia.
uczycielom, to nie ma co się bać.
Jaką kuchnię Pan lubi?
J: Chyba, że się nie odrabia zadań domowych,
Ogólnie kuchnię polską, chińską, azjatycką i japońską np. barto wtedy można się bać.
dzo lubię sushi z przyprawą wasabi.
rozmawiały: Magdalena Strent, Aleksandra Śmietana
rozmawiałała: Ola Grzybowska
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NASZE KRZYŻÓWKI
Weihnachtskreuzworträtsel

1) Vater, Mutter, Kinder.
2) Ist an der Himmel.
3) Er ist alt, hat eine weiße Bart und roten Mantel und einen Sack.
4) Zum Beispiel „Stille Nacht“
5) Der Fisch ist eine polnische Spezialität.
6) Eine kalte Jahreszeit.
7) Was brennt auf dem Tisch ?
8) Ein Tier, der mit Nikolaus „arbeitet”.
9) Das ist ein Baum, den du mit Kugeln, Lämpchen schmückst.
10) Eine Weihnachtsspeise mit Pilzen und Kraut.
11) Was hängt auf dem Weihnachtsbaum?
12) Liegt auf dem Tisch.
13) Das, bekommen die Kinder vom Nikolaus.
14) Du schickst die Karte zur Familie und Freunden.
15) Ein Weihnachtskuchen mit Kakao, Rosinen.
16) Du gehst damit in die Kirche.
krzyżówkę przygotowała: Julia Janas
tłumaczenie haseł: Małgorzata Wierzbicka
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Krzyżówka zimowo-świąteczna
1) Przydomek Mikołaja.
2) Znajdziesz je pod choinką.
3) Msza Święta rozpoczynająca
Boże Narodzenie.
4) Ozdoba na choinkę w kształcie kuli.
5) Dzielony przy składaniu życzeń..
6) Na wigilijnym stole.
7) Zupa podawana z uszkami.
8) W kolędzie „na wysokości”.
9) Drzewo na choinkę.
10) Do jazdy na lodzie.
11) Zimowa lub świąteczna przerwa.
12) Świąteczny pojazd
w „Ekspresie polarnym”.
13) Do jazdy na stoku.
krzyżówkę przygotowała:
Zuzanna Petlic

Krzyżówka świąteczna
1) Spada z nieba.
2) Świąteczne przedstawienie.
3) Powinno być pod obrusem.
4) Śpiewamy je w Wigilię.
5) Jest na choince, ale to nie bombka.
6) Z kapustą w pierogach
7) Jedna z dwunastu wigilijnych potraw.
8) Leżą pod nią prezenty.
9) Biały puch.
10) Zapalasz ją na stole.
11) Zwiastował pasterzom narodzenie Jezusa
12) Robi się je przed świętami.
13) W tym mieście urodził się Pan Jezus.
krzyżówkę przygotowała:
Julia Janas
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Mots croisés pour Noël
francuska krzyżówka na Boże Narodzenie
Wpisz odgadnięte wyrazy
w języku francuskim

Świąteczna matematyka
Wykreśl z prostokąta matematyczne wyrazy.
Mogą układać się pionowo, poziomo i na skos, mogą też być czytane wspak.
Nieskreślone litery czytane rzędami poziomymi utworzą rozwiązanie.
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Z NASZEJ BIBLIOTEKI
Miłośnicy książek
W ostatnim numerze „Muchoborskich Nowinek” zachęcałam Was do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym „Miłośnicy książek” przeznaczonym dla klas IV-VI. Poniżej zamieszczam
pytania do dwóch, spośród ośmiu, książek.

Juliusz Verne
„Napowietrzna wioska”
1. Skąd pochodził przewodnik karawany,
Chamis?
2. Przed jakim niebezpieczeństwem bohaterowie
uciekli do lasu?
a) przed stadem lwów b) przed stadem słoni
c) przed stadem wilków d) przed stadem hien
3. Czym interesował się John Cort?
4. Podaj dwie najpotężniejsze rzeki afrykańskie.
5. Jakie ptaki można było spotkać w puszczy?
a) papugi, dudki, sowy
b) dudki, kosy, wróble
c) kosy, dzikie kaczki, łabędzie
6. Kogo uratował Llanga?
7. Jak nazywała się napowietrzna wioska?
a) Burnu
b) Bagirmi
c) Ngala
8. Czego nie używali Wagdysi?
a) jarzyn i ognia
b) jarzyn i zbóż
c) zbóż i ognia
9. Co zaatakowało szałasy nad rzeką?
a) hipopotamy
b) manaty
c) krokodyle
d) dzikie świnie
10. Kim okazał się Mselo – Tala – Tala?
Joanne K. Rowling
„Harry Potter i Zakon Feniksa”
1. Dementorzy to:
a) więźniowie Azkabanu
b) strażnicy Azkabanu
c) czarodzieje z Azkabanu
2. Kiedy Harry miał się zgłosić na przesłuchanie
w Ministerstwie Magii?
a) 12.07 o godz. 900 b. 20.08 o godz. 1200
c) 12.08 o godz. 900
3. Jakiego zaklęcia użył Harry wobec dementorów?
a) Zaklęcia Feniksa b) Zaklęcia Patronusa
c) Zaklęcia Pegaza
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4. Jakie imiona nosili rodzice Harry’ego?
a) Lily, James b) Lidia, John c) Lena, Georgie
5. Gdzie nie należy chować różdżki?
a) do kieszeni kurtki
b) do tylnej kieszeni spodni
c) do plecaka
6. W czyjej posiadłości znajdowała się kwatera
główna Zakonu Feniksa?
a) Syriusza Blacke’a b)Wesley’ów c) Hagrida
7. Kogo ukąsił wąż w wizji Harry’ego?
a) pana Wesley b) panią Wesley
c) Percy’ego Wesley
8. Legilimencja, której Voldemort jest mistrzem
polega na:
a) uśmiercaniu ofiary wzrokiem
b) spowodowaniu choroby u drugiej osoby
c) wydobywania uczuć i wspomnień z umysłu
drugiej osoby
9. Firenzo został nauczycielem wróżbiarstwa
dzięki:
a) Snape’owi b) Dumbledorowi c) Umbridge
10. Kto pokonał Syriusza?
a) Voldemort b) Mulciber c) Bellatriks
11. Co to znaczy, że dom jest nienanoszalny?
12. Wyjaśnij, jaka była misja Zakonu Feniksa.
13. Wymień nazwy czterech domów, w których
mieszkali uczniowie Hogwartu.

*******

Szkolny Konkurs Interpretacji Wiersza
Kolejnym konkursem, który był organizowany przez bibliotekę szkolną (we współpracy z panią
Renatą Jarych, panią Violettą Dejnak i panią Dorotą
Balcerzyk) był Szkolny Konkurs Interpretacji Wiersza dla 0 i klas I-III. Wzięło w nim udział 27 uczniów. Oto wyniki:
a) klasy „0” i I
I miejsce – Marta Zięba (klasa I a)
II miejsce – Błażej Szymański (klasa I b)
III miejsce – Magdalena Ciesielska (klasa I b)
Antoni Musiała (klasa I c)
b) klasy II – III
I miejsce – Mateusz Popik (klasa II a)
II miejsce – Paulina Piesch (klasa II d)
III miejsce – Katarzyna Grzybowska (klasa II b)
Wiktoria Hebdzyńska (klasa III c)
Marzena Golub

