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Drodzy Czytelnicy! 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dobrych ocen i dużo radości. Aby następny rok 

był lepszy od  

poprzedniego, żeby nie zabrakło niczego. Aby spełniały się marzenia- to są nasze 

dla Was ŻYCZENIA . 

Redakcja gazetki szkolnej „15”.  

 

 Bądź współautorem gazetki, porusz wyobraźnię i pomaluj ten rysunek.  

 

 



Ulubione sporty zimowe uprawiane przez nauczycieli  

Pani Ania Górnicka- Zimą najchętniej spaceruje. 

Pani Magda Korzeniewska- Lubi jeździć na nartach. 

Pani Marzena Januszewska- Jedynym sportem zimowym, 

który lubi Pani Marzena, są łyżwy, bo na ogół nie lubi zimy. 

Pani Elżbieta Lisowska- Wraz ze swoją klasą lubi bawić  

się na śniegu. 

Pani Alicja Lisowska– Ulubionym zajęciem Pani Ali są spacery. 

Pani Hania Kulczyk- Zawodowo uprawia narciarstwo biegowe. Potrafi także jeź-

dzić na łyżwach.  

Pani Dorota Falińska- Ulubionym sportem zimowym Pani   Doroty jest łyżwiar-

stwo. 

Pani Marta Zuba- Ulubionym zajęciem Pani Marty jest jazda na łyżwach. 

Pani Marzena Rak-Wraz ze swoimi dziećmi lubi spędzać czas jeżdżąc na san-

kach. 

Pani Iza Motała- Zimą często wyjeżdża w góry, aby pojeździć na nartach. Lubi 

też spacerować po pięknie ośnieżonych szlakach i podziwiać otulone w śnieżne 

ubranka drzewa i krzewy. 

Pani Iza Markowicz- Kiedy uda jej się zimą wyjechać nad morze – uwielbia spa-

cerować po plaży. 

Pan Paweł Łyczek- Ulubionym sportem Pana Pawła są skoki narciarskie, ale osobi-

ście nie uprawia tej dyscypliny. 

Pani Ania Górnicka- Zimą najchętniej spaceruje. 

Pani Marzena Gromnicka- Zimą uprawia narciarstwo biegowe po ośnieżonych 

ścieżkach.  

Pani Wiesława Lechów- Pani Wiesia zimą lubi wyjeżdżać w góry,  by poszusować  

po stokach narciarskich. 

Pan Mateusz Bielech- Miłośnik hokeja na lodzie. 

Ks. Mariusz Szafryk- Od czasu do czasu lubi poszusować na nartach. 

Autorzy: Kopytko, Żabol 



Z PÓŁKI JULKI   * 

 

Seria, którą chcę Wam polecić, to kolejny dowód, że przed naszymi młodymi oczami 

nic się nie ukryje. Jej bohaterowie to dwójka, a nawet rodzeństwo nastolatków, Nikola i Si-

mon. Są jak ogień i woda… Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że tata dzieciaków jest… inspek-

torem paryskiej policji. Sceną wydarzeń jest kamienica w zaułku Woltera oznaczona nume-

rem 11, a szczególnie jedno mieszkanie. W przeszłości zajmował je słynny detektyw Gustav 

Darbon. W swoim testamencie uczynił on zapis, by po jego śmierci jego mieszkanie ma słu-

żyć detektywom w potrzebie. A ponieważ nasi bohaterowie nie mogą oficjalnie prowadzić 

śledztwa, chętnie korzystają z dobrze wyposażonego lokum.  

Dodam tylko, że co prawda rodzice (a szczególnie ojciec) nastolatków nie wiedzą o 

zainteresowaniach swoich dzieci, to jednak wszyscy sąsiedzi spieszą z pomocą. Jest wśród 

nich emerytowany adwokat, młody właściciel antykwariatu, czy ponury listonosz. Smaku 

posiedzeniom klubu detektywów – amatorów dodają… ciasta pani Jaśminy. Pyyyyyyyyyyy-

cha! 

:-) Wasza Julka 

P. D. Baccalario, A. Gatti. seria: Na tropach sensacji. 

1) Kieliszek trucizny  

2) Magiczna zagadka  

3) Skradziony obraz 

 

Wszystkie dostępne w szkolnej bibliotece. Zapraszamy. 

   
  

 

(*il. by Sasha Salmina,  https://www.behance.net/Faino, dostęp 18.01.2015 r.) 

https://www.behance.net/Faino


Oto zwycięzcy szkolnych etapów konkursów ku-

ratoryjnych 
Jak co roku  w naszej szkole odbyły się szkolne etapy przedmiotowych 

konkursów kuratoryjnych. Wielu z Was rozwiązywało dość trudne zapewne zada-

nia z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka angielskiego      

i języka niemieckiego. Ci z Was, którzy przekroczyli wymagany próg 80 % , będą 

reprezentować naszą szkołę  w kolejnych etapach- rejonowym i wojewódzkim, 

jeśli się uda. Gratulujemy wszystkim, którzy brali udział w szkolnym etapie,         

a poniżej przedstawiamy zwycięzców.        Oto oni : 

MATEMATYKA : 

- Julia Lipska 

- Dominik Walczak 

- Filip Przywecki 

- Szymon Sokołowski 

JĘZYK POLSKI : 

- Kuba Gadomski 

- Julia Lipska 

- Natalia Siemion  

- Michał Gołdyński 

- Martyna Stekiel 

- Michaela Jankowiak 

- Zuzanna Adamska 

JĘZYK ANGIELSKI : 

PRZYRODA : 

- Berenika Czerniak 

- Kuba Gadomski 

- Natalia Siemion 

- Szymon Sokołowski 

- Michał Gołdyński 

HISTORIA : 

- Maks Kapała 

- Filip Przywecki 

- Natalia Siemion 

JĘZYK NIEMIECKI : 

Z tego przedmiotu ,niestety, nikt nie 

będzie reprezentować naszej szkoły 

na etapie rejonowym 

- Michał Gołdyński 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy  powodzenia w 

dalszych zmaganiach  

Michalina Gieburowska 

                       
 



Żyjemy muzyką! 
Hej! Witam Was w tym świątecznym wydaniu naszej gazetki szkolnej. 

Opowiem Wam trochę o świętach… 

 Każdy z nas lubi słuchać muzyki… Jedni słuchają jazzu, inni muzyki nowo-

czesnej, a jeszcze inni rapu. Ja osobiście uwielbiam rap i hity z radia Eska xD. 

Jednak nie każdy ma swój ideał muzyki. Powiem Wam, że chyba nie znam osoby, 

która nie miała z nią kontaktu. Święta to czas, który powinno się spędzać z rodzi-

ną. Wydaje mi się, że większość dzieci uwielbia święta Bożego Narodzenia. Nie-

które dzieci faworyzują je tylko dlatego, że dostają prezenty. Trochę mnie to 

irytuje, bo przecież równie dobrze mógłbyś dostać fajny prezent na urodziny, a 

nie siedząc przy wigilijnym stole co chwilę spoglądać na rodziców z myślą: „Kiedy 

oni w końcu odejdą od stołu i pójdą podłożyć te prezenty?!” Głównym celem świąt 

jest cieszenie się z tego, że na świat przyszedł człowiek, dzięki któremu dzisiaj 

jesteś tu i żyjesz. Dziękując za to Jezusowi śpiewamy różne kolędy m. in. „Jezus 

Malusieńki”, „Przybieżeli do Betlejem”, czy „Cicha Noc”. W święta można bardzo 

fajnie i miło spędzać czas przy wspólnym ubieraniu choinki, pieczeniu piernicz-

ków, można też ulepić z masy solnej aniołka, Świętego Mikołaja, renifera lub pier-

niczka, którego można również wykorzystać do zrobienia psikusa siostrze czy 

bratu. Wystarczy pomalować pierniczka na brązowo i ozdobić tak, żeby wyglądał 

jak prawdziwy wypiek świąteczny i podarować go bliskiej nam osobie. To już 

wszystko o czym chciałam Wam powiedzieć. 

Wesołych Świąt!  

                                              I udanego żartu xD #LordZiemniak 

Polecane przez nas piosenki świąteczne: 

1. Jingle Bells – James Pierpont 

2. Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens 

3. Santa Tell Me – Ariana Grande 

4. We Wish You a Merry Christmas – Christmas Carols 

Hit miesiąca!  

Last Christmas – Wham! 

       #LordZiemniak i #Berełek  



 

 

 

 

 

 

WITAJCIE PASJONACI SPORTÓW !!! 

Mamy dla Was konkurs. Tym razem musicie odgadnąć, o 

jakim sporcie napisaliśmy w poniższych notatkach. Ci z 

Was,  które przyniosą prace do czwartku, dostaną nagro-

dę niespodziankę. Prace będzie zbierał autor pomysłu, 

czyli  Kacper Hołyś z klasy 6c. W 6. podpunkcie proszę o 

podanie pełnej nazwy. 

 

1. To sport zimowy polegający na jeździe lub wykonywaniu ewolucji na desce . Za 

początek  można uznać rok 1965, kiedy Sherman Poppen wymyślił "snurfera", 

choć zjeżdżanie po zaśnieżonym stoku na jednej desce było praktykowane już 

wcześniej. Dyscyplina wprowadzona została do programu Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w 1998 roku. 

To…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Jest to  zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe  oraz wykonywaniu 

dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń. 

Często łączy się je w sekwencje i kombinacje. Jest to sport podobny do gim-

nastyki artystycznej, więc wymaga również zdolności tanecznych, poczucia 

rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. 

To …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku. Jest to najbardziej popu-

larny sport w krajach północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań klimatycz-

nych. Głównie na terenach, gdzie sezonowo (w czasie zimy) można pokryć dane 

miejsce lodem, tj. w Kanadzie, USA, Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, 

Szwajcarii oraz w krajach nordyckich (Szwecja, Finlandia). Wraz z pojawie-



niem się lodowisk w zamkniętych halach sport ten można rozgrywać przez cały 

rok.                                                 

To ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. To dyscypliny, które wykształciły się w dużej mierze w krajach skandynaw-

skich, w oparciu o tradycyjne narty „z wolną piętą” – z wiązaniem przytrzymu-

jącym jedynie przednią część buta. Określenie:,,…………. norweskie” wywodziło 

się z dużego wkładu Norwegów w kształtowanie tych dyscyplin. 

To …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Dyscyplina sportowa rozgrywana tylko  zimą od połowy XIX wieku. Ten sport 

wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską (połączenie biegów) na-

leży do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się po-

pularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich                   

(w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, 

Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna 

głównie w Japonii. 

To 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dyscyplina z górnej półki. 

 

6. Dla odróżnienia od całkowicie innej dyscypliny zimowej – biegów zjazdowych) 

– sport zimowy popularny w krajach z rozległymi zaśnieżonymi terenami, 

głównie w północnej Europie oraz Kanadzie. Popularność tego sportu szybko 

rośnie także w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Polsce i krajach Europy Środ-

kowej. Biegi narciarskie wraz ze skokami narciarskimi oraz kombinacją nor-

weską (połączenie biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa 

klasycznego. Biegi stanowią również element narciarskiego biegu na orienta-

cję, triatlonu zimowego oraz biathlonu. 

To ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kartofel 

OsKaR 

 

 



Ozdoba Świąteczna – Tanio i ekologicznie 

Nieprawdopodobne, a jednak. Przed oczami macie właśnie poradnik, jak zrobić 

niepowtarzalną ozdobę, a mianowicie choinkę.. z widelców.  

Co będzie potrzebne  

 Plastikowe widelce  

 Kawałek tekturki  

 Kawałek tekturki  

 Gorący klej lub inny, oby był klejący  

 Kombinerki, żeby nadać widelcom 

kształt  

 Dowolny kolor farby, najlepiej w 

sprayu Pomoc dorosłego Chęć do pra-

cy  

Instrukcja: jak wykonać?  

1. Na początku poodcinaj „główki” wi-

delców od reszty. Powinny wyglądać 

tak   

 

 

2. Z tekturki wytnij 

kształt ostrosłupa*. 

3. Poprzyklejaj widelce na naszą tek-

turkę po kolei od samego dołu, do samej 

góry.  

4. Możesz pomalować choinkę na kolor, 

który wybrałeś/aś, lub pozostawić bez 

zmian.  

5. Na koniec choinka wygląda tak: 

 

 

        

     *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

#Imbryczek :* 

(Pomysł nie jest mój) 

           

 



Superprzepisy od Ewy i Marcela  

Cześć,  tu znowu Marcel i Ewa, z nowym przepysznym przepi-

sem na : 

Pierniczki! 

Składniki: 

2 szklanki mąki, 

1/2 szklanki cukru pudru, 

1 jajko, 

40 gram masła (1 łyżka) 

2,5 grama drożdży, 

1 łyżeczka kakao, 

1 przyprawa do piernika, 

1 łyżka miodu, 

Sposób wykonania: 

Na początek do miski wsypać wszystkie suche składniki. W międzyczasie miód 

rozpuścić. Do suchych składników dodać masło, jajko i miód. Wyrobić ciasto i 

ostukać. Rozwałkować ciasto na grubość ok. 4 mm. Powycinać foremkami kształty 

pierniczków. Pierniki piec 12 minut w 150˚C. 

Życzymy smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Witajcie w kolejnym wydaniu gazetki, w którym nie mogło zabraknąć cieka-

wostek! Starałem się wybierać te najbardziej związane ze świętami, lecz to 

wcale nie takie proste. W każdym razie – Zapraszam do czytania!   

 

 Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. 

 Święty Mikołaj nie istnieje. To znaczy  pracuje tylko raz w roku. 

 Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. 

 Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. 

 Święty Sylwester jest patronem zwierząt domowych. 

 Zrzucę kilka kilo – oto najpopularniejsze postanowienie noworoczne. 

 Nigdzie w Biblii nie powiedziano o tym, że Trzej Królowie są święci. 

 Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 

300 lat temu. 

 W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. 

 Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. 

 W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. 

 W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z 

jabłkami 

Lamorożec 



Mała dawka śmiechu na 

święta  

1.Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżu-

teńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem 

będę mógł pomówić z moim panem. 

2. W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? 

- kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

3. Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

- To superprezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

4. Jasio pyta Tatę: 

- Jak myślisz, ile kilometrów jest z War-

szawy do Lublina? 

- Sto osiemdziesiąt. 

- A z powrotem? 

- Tyle samo. 

- Niemożliwe! Przecież między Gwiazdką 

a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, 

a między Nowym Rokiem a Gwiazdką prawie 

cały rok! 

5. Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie ste-

rowanego robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. 

Mikołaj słyszy każdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może 

nie usłyszeć. 

6. W noc wigilijną chłop wchodzi do obory, 

patrzy na krowy i mówi: 

- Powiedzcie coś. Podobno w tę noc zwie-

rzęta mówią. 

- Nie umiemy po polsku, jesteśmy rasowe 

krowy holenderskie. 



  

 

 

Autorka  : Alicja z klasy 6c. 

Hej, to znowu ja. Na dziś dostaliście instrukcje jak zrobić aniołka. Na dole macie już kwadrat 

(może być nierówny). Powodzenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


