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WIELKA BRYTANIA: 

 
           W Anglii nie obchodzi się Wigilii. Świąteczny 

posiłek spożywa się w pierwszy dzień świąt Bożego 

Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk 

nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. 

Christmas pudding – rodzaj deseru z suszonymi 

owocami, w którym czasami dzieci mogą znaleźć 

ukryte monety. Drugi dzień świąt zwany jest dniem 

pudełek – Boxing Day. Tego dnia otwiera się 

otrzymane prezenty. Dzieci zostawiają poczęstunek 

dla Świętego Mikołaja. Zwykle jest to ciasteczko 

i szklanka mleka. Dla reniferów Mikołaja 

przygotowują marchewkę i miskę wody. Na kominku 

wieszane są skarpety na prezenty. W Boże Narodzenie 

na dzieci czekają prezenty w skarpetach 

i pod choinką.  

 

DANIA: 
Na początku grudnia okna ozdabiane 

są palącymi się świecami, lampkami  

i czerwonymi kwiatami. Przed każdym domem 

stoi choinka rozświetlona setkami białych 

żaróweczek. Czasami ozdabia się nawet jakieś 

drzewko stojące w ogrodzie. Ci, którzy nie mają 

ogrodu, dekorują swoje balkony lub okna 

i parapety. Domy przystraja się szklanymi 

kulami, girlandami, sercami i gwiazdami 

z papieru, nastawia się pozytywki. Robi się 

stroiki przy użyciu szyszek, mchu, liści 

i różnego rodzaju owoców, które mocuje się 

gliną do talerza. Pośrodku stroika stoi świeca. 

Przed świętami piecze się ciasteczka imbirowe 

według tradycyjnych przepisów, pączki, biszkopty waniliowe i imbirowe serca przystrojone wstążkami. 

W Wigilię na stołach jest pieczona kaczka, pieczona gęś lub wieprzowina z chrupiącą skórką. Kaczkę i gęś 

faszeruje się jabłkami i suszonymi śliwkami. W misie z deserem ukryty jest migdał. Szczęśliwy znalazca 

migdała otrzymuje specjalny prezent. Po kolacji zapala się światełka na choince i wtedy wszyscy biorą 

się za ręce i chodząc wokoło drzewka śpiewają tradycyjne duńskie kolędy. 

INDIE:    W Indiach przygotowania do świąt zaczynają się 10 dni przed Bożym 

Narodzeniem. Chrześcijanie, hindusi jak i muzułmanie – kupują sobie nowe 

ubrania.  Mieszkańcy dekorują ulice, domy i kościoły, malując różne wzory 

na podłogach i przed domami. Podczas świąt organizowany jest konkurs 

na szopkę, którą stawia się zazwyczaj w widocznym miejscu przed domem. 

Dekorują także drzewka mango, bananowca lub po prostu kupują sztuczną 

choinkę. Święty Mikołaj ubrany jest w czerwony kożuch albo tradycyjne 

indyjskie ubranie lub po prostu koszulę i klapki. Wszyscy obdarowują  

się prezentami. 
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SZWECJA: 

 
Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw. „dopp i grytan”, gdzie spożywają 

specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w podgrzanym sosie. Podczas Wigilii na stole znaleźć można 

rozmaite potrawy: śledzie przyrządzane na różne sposoby, wędzonego łososia i węgorza, galaretkę cielęcą, 

kiełbaski, pasztety, szynkę i małe kulki z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz mnóstwo 

słodkości. Podobnie jak w innych krajach, po kolacji przychodzi czas na prezenty, śpiewy i tańce wokół 

choinki. Podarunki przynosi Jultomten (Święty Mikołaj) - gnom, który żyje w stodole. 

 

 

AUSTRALIA: 
   

W Australii nie ma śniegu. W ten najważniejszy dzień 

mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe 

obrusy. Na nich układają pieczone indyki, małe ciasteczka 

z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe puddingi 

i ciasto, przypominające polski keks. W tym dniu plaże 

przypominają jeden wielki świąteczny stół. Prezenty można 

znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie.  

 

Oliwia Potocka, kl. IVd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA   

 

Santa Claus' Office 

Fin-96930 Napapiiri 

Rovaniemi, Finland 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 
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Czy wiecie, że każdy płatek 
śniegu jest inny?  

Wszystkie mają kształt 
sześcioramiennej gwiazdki,  

ale tworzą 
skomplikowane, 

niepowtarzalne wzory. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Święty Mikołaj istniał naprawdę! 
Pomimo, że świadectwa o Mikołaju są dość skąpe nie ulega wątpliwości, że popularny dziś 
Święty istniał naprawdę. Jego życiorys składa się w zasadzie z jednej, bardzo istotnej 
informacji.  W IV wieku naszej ery Mikołaj był biskupem w jednej z parafii w Azji 
Mniejszej, dokładnie w miasteczku Mira. Zapisy, które dotyczą poczynań biskupa 
Mikołaja mówią o nieustannej pomocy, której udzielał bezinteresownie, wszystkim ludziom 
w potrzebie. To właśnie dobro, czynione bez rozgłosu, z dobroci serca i miłości do ludzi, 
stało się symbolem w kulturze chrześcijańskiej. W pismach odnajdujemy też zapiski o wielu 
cudach, które czynił Mikołaj, a także o prezentach, którymi obdarowywał ludzi. 
 

Dlaczego 6 grudnia kupujemy prezenty? 
Zwyczaj kupowania prezentów na 6 grudnia ma swoje 
korzenie już w XVIII wieku. Wówczas, na pamiątkę 
szczodrobliwości biskupa Mikołaja, obdarowywano 
wyłącznie dzieci. Data jest o tyle znacząca, że jest to dzień śmierci Świętego 
Mikołaja. Początkowo kult Mikołaja rozwinął się wśród kręgu chrześcijaństwa 
wschodniego. Jednak już w niedługim czasie kult ten rozszerzył się na cały świat. 
Początkowo Święty Mikołaj utożsamiany był jedynie z dniem 6 grudnia. Dziś nie 
wyobrażamy sobie Świąt Bożego Narodzenia bez mikołajowych prezentów. 
 
Gdzie mieszka Święty Mikołaj?  
Na pytanie naszych pociech: „Gdzie mieszka Święty Mikołaj?”, bez zastanowienia 
odpowiadamy, że w Laponii (Finlandia). Jednak mało osób tak naprawdę zdaje sobie  
sprawę skąd wzięła się ta „plotka”. Jej początek datuje się na lata 20. XX wieku,  

             kiedy to jeden z fińskich dziennikarzy wymyślił historię o Świętym Mikołaju, której 
             miejsce akcji umieścił właśnie w Finlandii. 

 
Oliwia Obuch,  kl. IVd  

 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd  

Ikona przedstawiająca 
świętego Mikołaja, biskupa 
Miry, pierwowzór postaci 

Świętego Mikołaja 

Obraz Jana Steena 
Dzień św. Mikołaja 

Oficjalny urząd pocztowy 
Świętego Mikołaja w mieście 

Drøbak, na południu Norwegii 
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POLSKA 

W Polsce ludzie składają sobie życzenia „Do Siego Roku”, „Szczęśliwego Nowego Roku”. Polacy zazwyczaj mają noworoczne 

postanowienia. 

 

GRECJA 

W Grecji świętowanie Nowego Roku przypada w dniu św. Bazylego. Dzieci pozostawiają buty przy kominku z nadzieją, że święty 

Bazyli przyniesie im podarunki. 

 

WENEZUELA, ARGENTYNA, MEKSYK 

W tych krajach istnieje zwyczaj noszenia walizek wokół domu 

lub nawet na ulicy, aby zapewnić sobie rok obfitujący w podróże. 

 

CHINY  

 W przeddzień Nowego Roku w Chinach je się ryby i ciasteczka ryżowe 

malowane na czerwono. Na taki sam kolor maluje się domy i w ten sposób 

odpędza się zło.  

 

SZWECJA 

W Szwecji o północy przed domem wystawia się talerz z zupą specjalnie przygotowaną na tę okazję. Zupa przygotowywana jest 

dla dobrego duszka – Nissena. Jeśli zupa będzie smaczna, to duszek zrobi wszystko, aby Nowy Rok był dobry dla rodziny. 

 

ANGLIA 

W Anglii w Nowy Rok ludzie obdarowują się ładną, pachnącą pomarańczą. 

 

HOLANDIA 

W Holandii dzieci starają się zamknąć rodziców w pokoju. Dzieci otwierają drzwi jeśli mama i tata wykupią się noworocznymi 

prezentami.         

          Oliwia Potocka, kl. IVd 

Zwyczaje noworoczne w różnych krajach 
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Świąteczne pierniczki 

SKŁADNIKI: 

¼ szklanki miodu 

5 łyżek margaryny 

½ szklanki brązowego cukru  

    lub cukru pudru 

1 jajko 

2¼ szklanki mąki 

1 łyżeczka sody 

3 łyżeczki przyprawy do  piernika 

 

1. Dobrze wymieszaj wszystkie składniki i zagnieć ciasto. 

2. Rozwałkuj ciasto na cienki placek. Jeśli będzie przywierać do stolnicy podsyp 

trochę mąki.  

3. Kiedy placek będzie wystarczająco cienki, wytnij foremkami kształty 

pierniczków. (Pamiętaj, by zrobić dziurki wykałaczką, jeśli chcesz je później 

powiesić na choinkę). 

4. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i połóż na niej pierniczki. Musisz je piec 

około 10 minut w temperaturze 180ºC. Tylko się nie poparz! Poproś kogoś 

dorosłego o pomoc. Jak będziesz piec pierniczki za długo, zrobią się gorzkie. 

5. Upieczone pierniczki po wystudzeniu możesz udekorować lukrem 

i kolorowymi posypkami. A potem zawiesić na choince. 

Smacznego!  

 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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Ciasteczka 

serduszka 
Składniki: 
Ciasto kruche: 
125g masła lub margaryny, 50g cukru, 3 żółtka 
225g mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Domowy lukier: 
3 łyżeczki soku z cytryny, 250g cukru pudru, piana 
z białka jajka 
Masa cukrowa: 
750 - 800 g cukru pudru, przesianego, 100 g glukozy 
w płynie lub w proszku, 4 łyżeczki (lub 4 listki) 
żelatyny, 30 ml wody, jeśli używamy glukozy 
w płynie lub 70 ml - jeśli glukozy w proszku 
Odrobina dżemu, naturalny barwnik spożywczy 3 kolory, foremka w kształcie serca, wałek,  
3 rękawy cukiernicze, patyczki 
 
Przygotować ciasto kruche. Z mąki, zimnego masła (pokrojonego na kawałki), cukru, żółtek 
i proszku do pieczenia zagnieść szybko jednolite ciasto. Ciasto uformować w kulkę, spłaszczyć, owinąć 
folią spożywczą i wstawić na 30 min. do lodówki. 
Przygotować lukier. Białko, cukier i sok z cytryny mieszamy w misce. Ubijamy ręcznym mikserem 
na wysokich obrotach na gładką i gęstą masę. Jeśli lukier jest zbyt rzadki, dosypujemy nieco cukru 
pudru. Jeśli natomiast jest zbyt gęsty, dodajemy ciut soku cytrynowego.  
Przygotować masę cukrową. Żelatynę w proszku zalać wodą z przepisu, odłożyć na 10 minut 
do napęcznienia. Po tym czasie podgrzać na palniku o małej mocy. Podgrzewać, mieszając, 
do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Uwaga: nie można doprowadzić do wrzenia, żelatyna straci 
swoje właściwości żelujące. Dodać glukozę, wymieszać, pozostawić do przestudzenia. Przestudzoną, ale 
nie stężałą żelatynę wyrabiać mikserem. Pod koniec wyrabiania przenieść masę na stolnicę i dokończyć 
wyrabianie. Kiedy masa będzie już zwarta, plastyczna i przestanie się kleić przestać dodawać cukier 
puder - nie jest konieczne zużycie całych 800 g (dużo zależy od jakości cukru pudru!). Powstała masa 
powinna mieć konsystencję plasteliny, może jeszcze się kleić, lecz dodatek nadmiernej ilości cukru 
pudru może spowodować kruszenie się masy. 
Piekarnik nastawić na 160 stopni. Rozwałkować kruche ciasto. Z rozwałkowanego ciasta wykrajamy 
serduszka za pomocą foremki. Wkładamy patyki w końce serduszek. Wkładamy ciasteczka 
do piekarnika na ok. 25 minut. Rozdzielamy lukier do trzech małych misek i do każdej z nich 
wkładamy barwniki spożywcze - do każdej inny kolor. Nakładamy lukier do rękawów cukierniczych. 
Z masy cukrowej wykrajamy serduszka za pomocą foremki. Z jednej strony smarujemy je dżemem 
i przyklejamy do upieczonych ciasteczek. Ozdabiamy je lukrem. 
   Gotowe! Smacznego!     
     
               Wiktoria Szczepańska, kl. IVb  
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Jeszcze o Andrzejkach… 
Jak wróżyć z wosku? 

 

 
 

Wróżenie z wosku to idealny sposób na urozmaicenie andrzejkowego wieczoru. Razem 

ze swoimi przyjaciółmi możesz spędzić ciekawy wieczór przepełniony radością i wspólną 

zabawą! Nic nie dostarczy więcej emocji niż odgadywanie kształtów, które powstały z wosku. 

Sprawdź, jak wróżyć z wosku! 

 

Co przygotować? 

Aby zacząć wróżyć z wosku, przede wszystkim trzeba przygotować świeczki. Do tego celu 

dobrze nadają się pozostałości po dużych świecach, jak również podgrzewacze. Jeśli chcesz, 

możesz użyć świec kolorowych bądź zapachowych – zawsze to jakieś dodatkowe doznanie 

podczas wróżenia. Do roztopienia świec potrzebować będziesz starego garnka. Miej pewność, 

że już nigdy więcej nie będziesz go używać – po wosku nie będzie się on nadawał do niczego 

innego. Na koniec przygotuj również klucz – wycięty z tektury bądź prawdziwy z dużym 

oczkiem. 

 

Jak lać wosk? 

Rozgrzany wosk przelej przez dziurkę od klucza do miski pełnej zimnej wody i poczekaj 

chwilę, aż masa zastygnie. Następnie wyciągnij utworzony kształt z naczynia i przykładając 

do lampki bądź latarki, zobacz co przypomina rzucany na ścianę cień otrzymanego 

przez Ciebie woskowego kształtu. Poniżej podpowiadamy, jak należy interpretować 

otrzymane figury. 

 

Co znaczą figury? 

Kot – twój przyjaciel jest fałszywy 

Łańcuch – realizuj swoje plany 

Okrąg, koło – pojednanie 

Krzyż – jesteś chroniona, nie obawiaj się 

Chmura – ktoś lub coś ci grozi 

Motyl – czekają cię życiowe zmiany 

Leśne zwierzę – może oznaczać niebezpieczeństwo 

Koszyk – znajdziesz satysfakcjonującą pracę 

Jajko – niedługo nowe wydarzenie 

Ryba – ktoś cię zdradzi 

         Oliwia Obuch, kl. IVd  
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Odrobina humoru 
Teksty są autentyczne i pochodzą z wymienionych produktów: 

1. Na woreczku Fritos: 

„Możesz być zwycięzcą! Udział w konkursie nie wymaga 

zakupu. Szczegóły wewnątrz.” 

Najwyraźniej oferta skierowana do złodziei sklepowych. 

2. Na deserze Tiramisu, na spodzie pudełka: 

„Nie odwracać do góry dnem.”  

Ups! Za późno… 

3. Na kostiumie Supermana dla dzieci: 

„Włożenie tego kombinezonu nie umożliwi ci latania.” 

Ktoś wytoczył im proces, czy co? 

4. Na pudełku od żelazka Rowenta: 

„Nie prasować ubrań na ciele.” 

Ileż czasu można w ten sposób zaoszczędzić! 

5. Na leku przeciw kaszlowi dla dzieci: 

„Nie prowadzić samochodu, ani nie obsługiwać urządzeń mechanicznych po zażyciu preparatu.” 

Ile to mniej by było wypadków budowlanych, gdyby te 5-letnie dzieci nie obsługiwały dźwigów. 

6. Na tabletkach nasennych Nyto: 

„Uwaga: może powodować senność.” 

Taką mamy nadzieję... 

7. Na większości pudełek lampek choinkowych: 

„Wyłącznie do użytku w pomieszczeniu zamkniętym lub na zewnątrz.” 

A jest jeszcze jakaś inna możliwość ? 

8. Na japońskim robocie kuchennym:  

„Nie używać w celu innego użycia.” 

Nie sposób się z tym nie zgodzić. 

9. Na orzeszkach ziemnych Sainsbury's: 

„Uwaga: zawiera orzeszki!” 

Przerywamy program w celu nadania tej ważnej wiadomości! 

10. Pudding firmy Marks & Spencer: 

„Produkt będzie gorący po podgrzaniu.” 

Niesamowite - jak to się dzieje, nieprawdaż? 

 

Jak rozpoznawać gatunki niedźwiedzia - metoda praktyczna. 
Najpierw  trzeba znaleźć niedźwiedzia, podejść do niego po cichutku od tyłu i trzepnąć go w ucho. 

Następnie uciekamy. 

I  teraz: 

- jeśli uciekamy, a niedźwiedź nie goni nas, to jest to miś pluszowy, 

- jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź wchodzi za nami, to jest to niedźwiedź brunatny, 

- jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź zaczyna nim trząść tak, że spadamy w jego łapska, to jest  

   to niedźwiedź grizzly, 

- jeśli uciekamy na drzewo, a niedźwiedź wspina się za nami i zjada liście, to jest to miś koala, 

- jeśli uciekamy i nigdzie nie ma drzew, to jest to niedźwiedź polarny! 
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Elliott Erwitt jest wybitnym fotoreporterem, rejestrującym trudną amerykańską 

codzienność połowy XX wieku. A jednak do historii przeszedł głównie dzięki temu jednemu zdjęciu. 

Elliott Erwitt uwielbia psy i pasjami je 

fotografuje – wydał nawet album, w całości 

poświęcony czworonogom. Są tam zdjęcia 

psów z Paryża, Londynu, z ulic irlandzkich 

miasteczek i z Manhattanu, powstałe 

między 1946 a 2000 rokiem. Erwitt 

fotografował psy 

przez całe swoje 

życie. 

Wszyscy znawcy 

jego dorobku 

jednak są zgodni: 

to, co wyróżnia 

go z grona 

fotoreporterów XX wieku, to niesamowite poczucie humoru i słabość 

do absurdu. Większość jego zdjęć pokazuje sytuacje śmieszne, 

surrealistyczne, dziwaczne, nie ma w nich jednak wyśmiewania się – celem 

autora było wywołać uśmiech, ale nie wyszydzić. Także w przypadku zdjęć psów – choć większość 

z nich jest niesamowicie zabawna, tak naprawdę więcej opowiadają one o ludziach niż o ich pupilach. 
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Koleżanki i koledzy! 

O pierwszej części książki  ,,Dom tajemnic” dowiedzieliście się  z wrześniowego wydania gazetki.  

W tym numerze pragnę was zachęcić do przeczytania drugiej części, która nosi tytuł: „Dom 

tajemnic – starcie potworów”.  W drugim tomie tej  niezwykłej powieści ponownie spotkamy się  

z Kordelią, Eleanor i Brendanem. W domu Kristoffa wreszcie zapanował spokój. Wichrowa 

Wiedźma zniknęła, a rodzina Walkerów nagle odkryła na swoim koncie dziesięć milionów dolarów. 

Lecz to tylko cisza przed burzą. Trójka dzieci znowu stawi czoła Wichrowej Wiedźmie, która jak się 

okazało ukrywała się w najmniej oczekiwanym miejscu. Będą świadkami niezwykłego 

wywoływania duchów, a nawet przeniosą się do Rzymu, gdzie wpadną w sam środek walk 

gladiatorów. Co tym razem wpiszą do Księgi życzeń i zagłady? 

Jak mówi J. K. Rowling, autorka serii książek o Harrym Potterze: „Dom Tajemnic to niebezpieczny, 

pełen przygód roller coaster*, w którym trójka odważnego rodzeństwa zmierza do nieuniknionego 

starcia z potężnymi mrocznymi siłami. To wybuchowa mieszanka fantazji i tajemnicy.” 

 

Gorąco zachęcam do przeczytania! 

 

Małgosia Mendelewska, kl. IVc 

 

 

 

* roller coaster – kolejka górska 
                               w parku rozrywki 



 

11 

 

 
  

Chciałabym Wam opowiedzieć o jeździectwie konnym. Konie 

podobały mi się od zawsze, są to piękne i mądre zwierzęta. 

Naukę rozpoczęłam kilka miesięcy temu. Zaczynamy 

od lonży, czyli jazdy na linie. Jest to etap oswajania się 

z koniem, a instruktor udziela nam wskazówek. Następnie 

uczymy się samodzielnego kierowania koniem, szybszych 

kroków – kłus, galop. Aż wreszcie to co najprzyjemniejsze – 

jazda w terenie, np. wycieczka do lasu. Nauka jazdy konnej 

to ciągłe doskonalenie umiejętności, trzeba mieć dużo 

cierpliwości i po prostu to lubić. To także opieka 

nad zwierzęciem. Przed jazdą, konia trzeba przygotować – 

wyczesać sierść, oczyścić kopyta, osiodłać. A po skończonej 

jeździe odprowadzić do stajni, rozsiodłać i nakarmić. 

Na pierwszych lekcjach pomagają w tym doświadczeni 

instruktorzy. 

 Konie to moja wielka miłość. Nauka i przebywanie z nimi sprawiają mi wiele radości. 

Polecam Wam serdecznie ten rodzaj sportu, można zdrowo i ciekawie spędzić wolny czas! 

 

Patrycja Stańczyk, kl. IVd 

  

„Końskie” zagadki 
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W dniu 27-go listopada do naszej szkoły przyjechali 

goście z Fundacji CZE-NE-KA. Jest to Fundacja Przyjaźni 

Ludzi i Zwierząt. Zajmuje się rehabilitacją chorych osób 

poprzez kontakt z psami. Dzieci i dorośli dzięki 

przebywaniu w towarzystwie psów szybciej wracają 

do zdrowia. Panie przywiozły do nas trzy psy. Jeden rasy 

husky i dwa pekińczyki. Opowiadały o swojej współpracy z psami. Najbardziej 

w pamięci utkwiła mi opowieść o dziecku, które nie poruszało się i od urodzenia 

leżało w łóżku. Do jego łóżka włożono psa. Dopiero po dwóch godzinach chłopiec 

zaczął się interesować zwierzęciem i po raz pierwszy zaczął się śmiać. Pies sprawił, 

że dziecko miało lepsze samopoczucie. Dogoterapia to metoda rehabilitacji 

w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży. Psy wykorzystywane są do pomocy 

osobom niewidomym, głuchoniemym czy na wózkach inwalidzkich. Biorą udział 

też w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Do tych celów są specjalnie 

szkolone. Dogoterapia ma bardzo dobry wpływ na osoby niepełnosprawne, zarówno 

fizycznie jak i psychicznie. 

 

Oliwia Potocka, kl. IVd 
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Pchła Szachrajka w Teatrze Narodowym 
 

 8 listopada razem z naszą Panią 

od języka polskiego wybraliśmy się 

na przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka” 
do Teatru Narodowego. Reżyserem 
spektaklu jest Anna Seniuk, a autorem 
popularny i lubiany przez dzieci Jan 
Brzechwa. 
Opowiedział on historię o zabawnej pchle, 
która lubiła psocić, oszukiwać i zawsze 
potrafiła zadbać o swoje sprawy. 
Rolę małej, sprytnej pchły zagrała  bardzo 
dobrze Ewa Konstancja Bułhak. 
Oprócz pani Ewy w przedstawieniu 

wystąpiły jeszcze trzy aktorki i czterech aktorów, którzy co chwilę wcielali się w coraz 
to inne role: zwierząt, podróżnych, postaci z dworu królewskiego, sędziego czy panny Kiki, 
którą pchła uczyła języka angielskiego. 
Zmiany ról podkreślane były zmienianymi co chwilę kostiumami. Szczególnie podobały mi 
się bardzo kolorowe i pomysłowe stroje. Dużo w tym przedstawieniu było też muzyki i tańca, 
dzięki czemu spektakl był wesoły i pełen energii. Za muzykę w przedstawieniu odpowiadał 
Maciej Małecki, a za układy taneczne Weronika Pelczyńska. 
Nikt na przedstawieniu się nie nudził, z twarzy dzieci nie znikał uśmiech, niektóre nawet 
radośnie wykrzykiwały. 
Bardzo polecam to przedstawienie wszystkim dzieciom, a nawet dorosłym! 
 

      
  Maja Krasuska, kl. IVd 
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 Jak opiekować się królikiem 
 

Zanim kupimy królika trzeba 

poczytać o nim w różnych źródłach - 

internet, odpowiednie książki, albo 

po prostu zapytać dorosłych. Musimy też 

kupić dla królika klatkę, karmę, siano 

i wiórki, żeby wyłożyć dno klatki. 

Króliki piją wodę ze specjalnych 

poidełek. Te gryzonie bardzo lubią  się 

bawić różnymi zabawkami, np. wapnem 

do gryzienia, kuleczkami ze sznurka 

i różnymi twardymi rzeczami do ścierania 

zębów. Z królikami należy się bawić i je 

pielęgnować. Trzeba je myć co trzy 

miesiące, a potem wyczesywać szczotką. 

Powinniśmy sprzątać i dbać o czystość 

w klatce. Króliki są zwykle mało odporne 

na choroby. Dlatego należy szczególnie 

o nie dbać, bo ich leczenie jest bardzo 

trudne i mało skuteczne. Co jakiś czas 

idziemy z nim do weterynarza. Pan weterynarz czasami daje różne 

tabletki lub maści na połysk sierści, może też zrobić zastrzyk 

króliczkowi, co jest dla niego bardzo stresujące. Wtedy trzeba 

zadbać, żeby króliczek się nie denerwował. Królik jest zwierzęciem 

towarzyskim, dlatego powinno się go trzymać pojedynczo tylko 

wtedy, gdy możemy mu poświęcić dużo czasu. W przeciwnym razie 

należy mu zapewnić towarzystwo innego królika. Czasami potrafi 

zaprzyjaźnić się z kotem lub psem, jeżeli są w domu. 

 
Dominika Olszewska, kl. IVc 
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14. listopada mecz reprezentacji Polski z Gruzją 

w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2016 roku przyciągnął przed 
telewizory miliony kibiców. Reprezentacja Polski odniosła 
w ostatni piątek bardzo ważne i okazałe zwycięstwo nad Gruzją. 
Podopieczni Adama Nawałki pokonali na wyjeździe rywali aż 4:0 
i utrzymali pierwsze miejsce w tabeli grupy D. W spotkaniu 
w Tbilisi reprezentacja Polski zagrała jak przystało na lidera. 

Każdy policzalny element meczu Polska - Gruzja był 
na korzyść polskich piłkarzy. Ten dla kibiców najważniejszy, czyli strzelone bramki najlepiej oddaje przebieg 
spotkania. Jak to zwykle na początku bywa, pierwsze minuty to sprawdzanie swoich możliwości, jak również 
testowanie arbitra. Na co pozwoli, gdzie zagwiżdże, a gdzie zezwoli grać dalej. Pierwsza połowa nie była jednak 
najlepszą w wykonaniu reprezentacji Polski. Już na samym początku, w 6 minucie, to gospodarze byli bliscy 
zdobycia bramki. Do końca pierwszej części gospodarze jak i goście mieli okazje do otwarcia wyniku, jednak brak 
skuteczności zastał przerwę przy wyniku 0:0. Gruzini w całej pierwszej połowie oddali łącznie 9 strzałów, z czego 
tylko jeden celny. Zawodnicy Adama Nawałki w tym zestawieniu zaprezentowali się nieco lepiej, strzelając 10 razy 
na bramkę rywala, z czego 3 razy celnie. Jedynym elementem pierwszej połowy, w którym przeważali Gruzini 
to były rzuty wolne, co raczej wynika z twardej gry biało-czerwonych, często faulujących przeciwnika.  

 
1. POŁOWA 

 
2. POŁOWA 

   

             51' K. Glik (asysta G. Krychowiak)  

               52' J. Kankava  

        56' U. Lobzhanidze  

             59' (J. Ananidze) T. Okriashvili  

             66'  T. Jodłowiec (K. Mączyński)  

            68' (L. Mchedlidze) G. Chanturia  

 69'  M. Rybus (K. Grosicki)   

 71' G. Krychowiak (asysta K. Glik)    

 73' S. Mila (asysta A. Milik)   

 79' K. Glik   

 83' T. Jodłowiec   

 86' K. Linetty (S. Mila)   

      88' (A. Kobakhidze) N. Dzalamidze  

             90' +1 K. Linetty 

             90' +2 A. Milik (asysta R. Lewandowski) 

 

      KONIEC MECZU 
 
Po przerwie było znacznie lepiej. Tak naprawdę mecz rozpoczął się od akcji w 51. minucie, po której chwilę 

później Kamil Glik wyprowadził Polskę na prowadzenie. Wtedy rozwiązał się worek z golami. Po bramce strzelonej 
przez Glika grało nam się dużo łatwiej. Trafienie Grzegorza Krychowiaka odebrało Gruzinom nadzieje 
na korzystny wynik, a piękny gol zdobyty przez Sebastiana Milę całkowicie ich dobił. Wynik ustalił w doliczonym 
czasie Milik, dobijając piłkę do pustej bramki po akcji Roberta Lewandowskiego. Podsumowując, reprezentacja 
Polski rozegrała świetne spotkanie. 

Polacy są panami własnego losu, jako jedyni w grupie nie zaznali jeszcze porażki. Dodatkowo mogą 
pochwalić się fantastycznym bilansem bramkowym. W czterech meczach zdobyli aż 15 (!) goli. Do takiego 
wyniku nawet nie zbliżyła się żadna z pozostałych 52 drużyn narodowych, walczących o bilety do Francji. Zresztą, 
na postawę defensywy również nie mamy prawa narzekać. Trzy czyste konta i zaledwie dwie stracone bramki 
najlepiej mówią o wyczynach Wojciecha Szczęsnego i jego kolegów z defensywy. 

http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-glik,61019
http://www.meczyki.pl/zawodnik-g-krychowiak,95786
http://www.meczyki.pl/zawodnik-j-kankava,36875
http://www.meczyki.pl/zawodnik-u-lobzhanidze,83105
http://www.meczyki.pl/zawodnik-j-ananidze,84455
http://www.meczyki.pl/zawodnik-t-okriashvili,92436
http://www.meczyki.pl/zawodnik-t-jodlowiec,12473
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-maczynski,67091
http://www.meczyki.pl/zawodnik-l-mchedlidze,28214
http://www.meczyki.pl/zawodnik-g-chanturia,185655
http://www.meczyki.pl/zawodnik-m-rybus,20899
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-grosicki,12630
http://www.meczyki.pl/zawodnik-g-krychowiak,95786
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-glik,61019
http://www.meczyki.pl/zawodnik-s-mila,738
http://www.meczyki.pl/zawodnik-a-milik,197974
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-glik,61019
http://www.meczyki.pl/zawodnik-t-jodlowiec,12473
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-linetty,213909
http://www.meczyki.pl/zawodnik-s-mila,738
http://www.meczyki.pl/zawodnik-a-kobakhidze,36873
http://www.meczyki.pl/zawodnik-n-dzalamidze,86944
http://www.meczyki.pl/zawodnik-k-linetty,213909
http://www.meczyki.pl/zawodnik-a-milik,197974
http://www.meczyki.pl/zawodnik-g-krychowiak,95786
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W listopadzie z dziennikarzami z naszej szkoły, 
pod opieką Pani Ewy Smereczyńskiej, byłam na seansie 
„Podróże kosmiczne” w Cinema City Bemowo. 
Dowiedzieliśmy się dużo o kosmosie, Słońcu i Ziemi. 
Wyprawa na krańce Wszechświata rozpoczęła się 
od trójwymiarowej wycieczki po Układzie Słonecznym 
oraz planetach położonych najbliżej Ziemi. W Sali ruchu, 
siedząc w ruchomych fotelach, zobaczyliśmy niezwykłe 
piękno naszej Niebieskiej Planety oraz niebezpieczne 
zjawiska, które zakłócają naturalną równowagę 
na Ziemi. Wyprawa w kosmos z załogą wahadłowca, stan 
nieważkości oraz pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu to myśl przewodnia seansu 
w sali muzyki. Podczas słuchowiska dowiedzieliśmy się czy życie istnieje jedynie na Ziemi, 
czy również na innych planetach. Uczyliśmy się porozumiewać z Obcymi, co nas bardzo 
rozbawiło. W sali interaktywnej uczestniczyliśmy w teście wiedzy na wielkim ekranie, dzięki 
któremu poznaliśmy tajemnice Wszechświata. Na koniec wspólnie zastanowiliśmy się 
nad odległą przyszłością naszej planety. Za kilka miliardów lat Ziemia zostanie spalona 
przez Słońce. Nasi potomkowie będą mogli przeżyć osiedlając się na innej planecie. 
Najprawdopodobniej będzie to Mars. Trzeba będzie jednak „wynaleźć” takie rośliny, które 
będą mogły przetrwać na jego powierzchni i „zamienić” dwutlenek węgla na tlen, żeby 
ludzie mogli oddychać. Tego z kolei dowiedzieliśmy się w sali inspiracji.  
Wycieczka bardzo mi się podobała – była ciekawa i pouczająca. 
 
 
Marta Sygit, kl. IVa 



      

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozwiązanie „końskich” zagadek: LONŻA, KANTAR. 

O rany! Kto teraz 
dostarczy te 

wszystkie prezenty?! 


