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 Karnawał to przede wszystkim okresów balów i zabaw. 
Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli czyli 

6 stycznia, jednak wiele osób uważa za datę jego rozpoczęcia 
Nowy Rok. Koniec karnawału jest jednak o wiele bardziej 
jednoznaczny i wypada w rodę Popielcową. Sam karnawał ci le 
kojarzy się jednak z szaleństwem noworocznym oraz 

z nadrabianiem strat w zabawach i balach, które wstrzymywał 
skutecznie okres adwentu. Oczywi cie rozpatrując w ten sposób 

samo istnienie karnawału równie dobrze można powiedzieć, że jest 
on przejawem szampańskiej zabawy przed okresem Wielkiego 
Postu, który poprzedza więta Wielkiej Nocy. Zwłaszcza na to 
tłumaczenie wskazuje sama nazwa „karnawał ”, ponieważ 

rozdzielając ją na odpowiadające człony w języku włoskim, otrzymamy znaczenie „pożegnanie 

mięsa ”, co jednoznacznie można skojarzyć z zapowiedzą nastania postu.  
 Karnawał to także nieodłączny element dzieciństwa. Już od grudnia dzieci żyją my lą 
o niedługo mającym nastąpić balu. Zabawy karnawałowe goszczą z powodzeniem już 

w przedszkolach, a im wyżej w stopniu edukacji poprzez szkołę podstawową, gimnazjum 

i kończąc na szkołach ponad gimnazjalnych, te zabawy są coraz bardziej wystawne i ciekawe. 
Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest to wspaniała forma zabawy. Nieodłącznym elementem 
takich wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół tego istnieje prawdziwa otoczka tajemniczo ci 

i niecierpliwo ci. Dzieci starają się nie zdradzać przed swoimi rówie nikami w co będą 
przebrane i w jaki sposób, a już 

na pewno nie zdradzają szczegółów 
swoich strojów karnawałowych. 
Wewnątrz numeru znajdziecie 
instrukcje wykonania masek 

karnawałowych (tanio i szybko). 

Zapraszamy!!! 

    Redakcja 
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W czasie tegorocznych ferii niektórzy z Was zapewne wybiorą się w góry, gdzie 
będą m. in. jeździli na nartach lub snowboardzie. Oto garść porad, do których 

warto się zastosować, żeby wrócić do domu „w jednym kawałku”. 
 

Dlaczego bezpieczeństwo podczas jazdy na nartach jest tak ważne? 

Narciarstwo oznacza poruszanie się z dużymi prędkościami w dół stromych 

wzgórz, mijanie innych narciarzy oraz naturalne, jak i sztuczne przeszkody. 

Upadki się zdarzą niezależnie od tego, jak dobrym narciarzem jesteś, a i kolizje 

są powszechne. Wielu tragicznych sytuacji udałoby się uniknąć, gdyby osoby 

wypoczywające w górach były do tego odpowiednio przygotowane - kondycyjnie 

i sprzętowo; gdyby miały wiedzę o tym jak się zachować na stoku i szlaku oraz 

jak udzielać pierwszej pomocy. Najczęstszymi powodami wypadków w górach 

są brak wyobraźni, lekkomyślność i nieprzygotowanie. 

Zanim zrobisz pierwszy krok 

Jedną z najbardziej efektywnych metod, by zapobiec uszkodzeniom 

podczas jazdy jest uprzednie upewnienie się, że jest się w dobrej formie. 

Silniejsze mięśnie nie tylko pomogą utrzymać kontrolę, ale także 

zapewnią lepszą zabawę podczas jazdy na nartach. Zawsze pamiętaj 

o „rozciąganiu” przed wyjściem na stok. 

Bądź rozsądny na stokach 

Jesteś już w formie, masz odpowiedni sprzęt i strój, ewentualnie jesteś 

także po kilku lekcjach. Gratulacje, jesteś gotów na samodzielną jazdę 

na nartach. Jednak by być bezpiecznym, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy do zapamiętania: 

Znaj swoje ograniczenia 

Bądź ze sobą całkowicie szczery, jeśli chodzi o twoje umiejętności 

narciarskie. Jeśli jesteś początkujący trzymaj się stoków dla nowicjuszy, 

aż poczujesz się na tyle pewnie, by udać się w bardziej strome miejsce. 

Większość tras narciarskich jest wyraźnie oznaczonych jako zielone 

kółka (trasy dla początkujących), niebieskie kwadraty (teren dla średnio 

zaawansowanych) albo czarne diamenty (teren dla zaawansowanych). 

Jeśli oznaczenie ścieżki mówi, że jest ona dla ekspertów, to tak właśnie 

jest. Trasa narciarska, która jest poza zasięgiem twoich umiejętności 

oznacza nie tylko brak zabawy, ale jest także idealną drogą do zrobienia 

sobie krzywdy. 

Stosuj się do zasad 

Nigdy nie wychodź poza granice obszaru narciarskiego ani nie 

wjeżdżaj w zamknięte tereny. Miejsca te nie bez przyczyny są poza 

zasięgiem. Nie są patrolowane przez patrol narciarski i zwykle pełne 

są niebezpieczeństw, z którymi nie chcesz się zmagać. Zwracaj 

także uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze, które napotkasz. Jeśli, 

np. znak mówi „ Obszar wolnej jazdy”, będziesz musiał zjeżdżać 

wolno, by uniknąć kolizji z innymi.  

Praktykuj etykietę narciarską 

Pamiętaj, że narciarze znajdujący się naprzeciw lub pod tobą na trasie 

mają pierwszeństwo. Ty możesz ich zobaczyć, ale oni ciebie 

prawdopodobnie nie, więc to tylko od ciebie zależy, by się z nimi nie 

zderzyć. Nigdy nie zatrzymuj się na środku trasy lub gdzieś, gdzie nie 

będziesz widoczny z góry. Zanim zaczniesz zjeżdżać w dół trasy lub 

wjeżdżać na szlak, popatrz w górę, by upewnić się, że nikt nie zmierza 

wprost na ciebie. Jeśli mijasz innego narciarza na pomoście lub 

wąskim szlaku, zawołaj „po prawej” lub „po lewej”, by dać znać, że się 

zbliżasz.     

Udanego szusowania życzy Redakcja! 
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ZIMOWY NARODOWY 
 

  Tej zimy, podobnie jak rok temu, nasz Stadion Narodowy 
zmienił się w zimowe sportowe miasteczko. Na płycie stadionu 
powstały  aż 3 lodowiska. Dwa z nich połączone są ze sobą lodową 
ścieżką. Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu, do końca lutego. 
Wieczorami w piątki i w soboty jest organizowane „disco lodowisko”, 
a w weekendy dla najmłodszych poranki dla dzieci z animatorami zabaw. Lodowisko 
jest bardzo dobrze przygotowane, bezpiecznie i przyjemnie się jeździ przy towarzyszącej 
muzyce. Gdy nie macie swoich łyżew, na miejscu bez problemu możecie je wypożyczyć, 
a także wykupić lekcje z instruktorem. Choć myślę, że nawet jeśli będą to Wasze 
pierwsze kroki  na łyżwach, to świetnie dacie sobie radę.  
Łyżwiarstwo to przyjemny, zimowy sport i fajny sposób spędzania wolnego czasu, 
szczególnie w czasie ferii. To jeden z najbardziej dostępnych ze sportów zimowych, nie 
musimy wyjeżdżać w góry, bo lodowiska są praktycznie w każdym mieście, więc tym 
bardziej warto skorzystać z oferty naszego Stadionu. 
 Wstęp na lodowisko to koszt 10-12 zł za bilet ulgowy na 75 minut jazdy. 
Na miejscu działa „Ice Bar”, w którym można odpocząć, coś zjeść, napić się i ogrzać przy 
kubku gorącej czekolady. Oprócz lodowiska jest też druga, ciekawa atrakcja – górki 
lodowe, czyli 2 zjeżdżalnie. Zjazdy z górek odbywają się na specjalnych oponach 
i dostarczają wiele emocji i radości. Koszt to 3 zł za zjazd. 
Polecam Wam serdecznie wybrać się na Zimowy Stadion Narodowy i dobrze bawić! 
 

Patrycja Stańczyk, kl. IV d 
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Moja wycieczka do Cukrowej Sowy 
  W dniu 7 grudnia wybraliśmy się z kołem dziennikarskim 

do Cukrowej Sowy. Wyrabia się tam ręcznie cukierki i lizaki.  Robi się  je ze specjalnie spreparowanego 

cukru. Rozmawialiśmy z paniami, które pokazywały nam jak formuje się te ładne słodycze. Panie były bardzo miłe i rozmowne. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy 

o produkcji i sposobach wyrabiania słodkości. Wszystko jest wytwarzane ręcznie. Pracownice pokazały jak wyrabia się cukierki o różnych kształtach, np. w kształcie traktora. Panie miały specjalny wieszak, na którym rozciągały cukier, np. pomarańczowy, który później stawał się kremowy. Wymagało to wiele zręczności, doświadczenia oraz siły. Oprócz tego panie stosowały 
substancje zmieniające smak, co było dla nas bardzo ciekawe. Na koniec tej wspaniałej wycieczki mogliśmy zrobić swoje własne lizaki. Dostaliśmy dyplomy i cukierki zapakowane w woreczek. Byliśmy tam prawie trzy godziny. To było bardzo miłe i pouczające 
wydarzenie.   

Olga Cwynar, kl. IVa 

 

 

Przepis na ciasto „blok” 
Składniki: 

 8 łyżek wody  
 1 kostka masła roślinnego  
 3 łyżki kakao 

 1 szklanka cukru 

 2 szklanki mleka w proszku  

 3 paczki herbatników 

 zapach arakowy  

 bakalie 

 

Sposób wykonania: 

1. Zagotować wodę razem z cukrem i kakao 

2. Gdy zawartość garnka zacznie się gotować dodajemy 
margarynę mieszając cały czas do całkowitego rozpuszczenia 

3. Studzimy wszystko a następnie dodajemy mleko 

w proszku, bakalie i pokruszone wcześniej herbatniki. 
4. Wylewamy do formy posypujemy wiórkami kokosowymi 

i wstawiamy przynajmniej na dwie godziny do lodówki.  

5. Wyciągamy i… wcinamy!  

Smacznego! 
Kasia Zawistowska, kl. IVc 
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 grudnia, z okazji zbliżających się wiąt, w naszej szkole obejrzeli my 

przedstawienie jasełkowe. Była to nowoczesna wersja Bożego Narodzenia. 

Uczniowie klasy 5e zaprezentowali nam jakby to mogło wyglądać w dzisiejszych 

czasach. Przystanek autobusowy w dużym mie cie pełnił rolę stajenki. Były też współczesne 
gadżety typu telefon komórkowy, którym posługiwała się Matka Boża, wózek dziecięcy, 
który zastępował żłóbek, czy rower – prezent od Trzech Króli. Uczniowie pięknie za piewali 
kolędy, które przeniosły nas w klimat zbliżających się wiąt. Przedstawienie zachęcało nas 

do miło ci wobec bliźnich, wzajemnego troszczenia się o siebie i okazywania dobra. 

 Przedstawienie wyreżyserowali nasi katecheci – Pan Sebastian Zawionka i Pan 

Radosław Pleskot. Za intrygującą, uwspółcze nioną scenografię odpowiadał nasz nauczyciel 
plastyki Pan Sebastian Zawionka. Oprawę muzyczno-słowną zapewniły Siostra Aldona i Pani 

Teresa Budzanowska – nauczycielka muzyki.  

Jasełka bardzo podobały się uczniom licznie zgromadzonym na widowni. 
 

        Patrycja Stańczyk, kl. IVd 
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Maska wenecka to klasyczny dodatek do karnawałowej kreacji.  
Będziesz potrzebować: 
- kolorowej kartki papieru z bloku technicznego 
- brokatu 
- lakieru do włosów z brokatem 
- cekinów 
- ewentualnie lakieru do paznokci 
- srebrnego lub złotego markera 
- gumki lub tasiemki 
- zszywacza 
- okularów przeciwsłonecznych 
- kleju typu Vikol  

Wykonanie: 
Na kartce odrysowujemy kształt okularów i z jednej strony rysujemy „kolczasty” kształt maski.  
Zginamy lekko kartkę na pół tak by linia zgięcia przechodziła pomiędzy „oczami” i wycinamy dwa 
skrzydła maski równocześnie.  
Wycinamy następnie oczy lekko nacinając wcześniej środek (zginamy „oko” na pół i przecinamy),  
aby włożyć bez kłopotu nożyczki.  
Ozdabiamy maskę podobnie jak na zdjęciu.  
Rysujemy linie markerem lub lakierem do paznokci, a pozostałe wzory brokatem.  
Na koniec przymocowujemy gumkę - przywiązując ją do zszywek wszytych na bokach maski. 
 
Maskę karnawałową można wykonać także techniką collage’u.  
 Będziesz potrzebować: 
- papierowego talerza (lub dwóch) 
- kolorowych gazet ze zdjęciami 
- nożyczek 
- kleju typu Vikol 
- cekinów lub brokatu 
- patyka 
Wykonanie: 
Z gazety wycinamy „czyjeś” oko, nos, usta i włosy 
(włosy nawet z kilku postaci). 
Naklejamy na talerz oko, usta i nos. 
Drugie oko naszej maski rysujemy ołówkiem i wycinamy, następnie ozdabiamy cekinami. 
Z wyciętych z gazety włosów układamy piękną fryzurę i przyklejamy do maski. 
Na koniec doklejamy do „pleców” maski patyk (i ewentualnie drugi talerz dla wzmocnienia), za który 
będziemy trzymać maskę na balu. 
I maska gotowa! Miłej zabawy! 
 
 

Przykłady masek weneckich i z talerzy papierowych, 
które można wykonać powyższymi technikami. 
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Maski z różności znalezionych w domu.  
Wyciętą maskę możemy przyozdobić praktycznie wszystkim, 

co znajdziemy! 
 

…cekiny, kolorowy papier, 
krepa, piórka, guziki, 
pianki, farbki, pisaki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Udanego balu karnawałowego!!!    
      Redakcja 

malowanie 

ozdabianie piankami wyklejanie cekinami 

przyklejanie guzików 

wszystko na raz 

gotowe maski 
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Wielka Szóstka 
 

Niedawno byłem z moją klasą w kinie na filmie pt. 
„Wielka Szóstka”. Jest to opowieść o chłopcu imieniem 
Hiro. Pewnego razu starszy brat pokazuje mu uniwersytet, 
na którym pracuje. Hiro postanawia, że również wstąpi 
na uczelnię, lecz najpierw musi dokonać jakiegoś 
wynalazku, który zaskoczy Profesora akademii. Wreszcie 
przychodzi mu do głowy pewien pomysł. W dniu prezentacji 
przedstawia swój wynalazek, czyli mikroboty. Profesor jest 
zachwycony dziełem chłopca i wręcza mu zaproszenie 
 na zajęcia. Tego samego dnia wybucha wielki pożar. Brat 
Hiro rzuca się na ratunek Profesorowi, ale wtedy następuje 
wybuch, w wyniku czego ginie on sam, jak i Profesor. 
Wypadek staje się początkiem serii wydarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu całego miasta San 
Fransokyo (bardzo udane połączenie San Francisco 
i Tokyo!). Chłopak przypomina sobie wtedy, że jego brat 
stworzył robota o imieniu Baymax. Hiro postanawia, że przy 
jego pomocy złapie tego, który wywołał pożar. Okazuje się 
jednak, że Profesor wcale nie zginął! Hiro wraz 

z przyjaciółmi - nieustaraszoną ryzykantką, miłośnikiem porządku, genialną chemiczką, 
zwariowanym fanem komiksów oraz nieco nadopiekuńczym Baymaxem - tworzy Wielką 
Szóstkę ultranowoczesnych 
bohaterów. Czy nowoczesne 
technologie i przyjaźń wystarczą, 
by pokonać przeciwnika?  

„Wielka Szóstka” to pełna 
humoru opowieść o niezwykłej 
przyjaźni pomiędzy młodym 
geniuszem Hiro a jego robotem 
o wielkiej posturze i wielkim sercu.  
Polecam, naprawdę warto obejrzeć! 

 
 

Maciej Karwowski, kl. IVc 
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Pociąg wypadł z dworca! Wybił dziurę w ścianie i zawisł nad ulicą! 
Gdy się to czyta – trudno to sobie 

wyobrazić. Na szczę cie jest fotografia. 
Gare Montparnasse to jeden z sze ciu 
dużych dworców w Paryżu. Już w XIX wieku 
był jednym z kluczowych węzłów 
komunikacyjnych francuskiej stolicy. Mimo 

to zapewne nikt, poza podróżującymi, nie 
zwracałby na niego uwagi, gdyby nie 
wypadek, który zdarzył się 22 października 
1895 roku. 

To tego dnia na peron wjechał pociąg 

nr 120-721, jadący z Granville do Paryża. 
Już podczas zbliżania się do stacji hamulce 
w pociągu odmówiły posłuszeństwa i cały 
skład przetoczył się przez peron, staranował 
bufory, przebił cianę dworca (miała grubo ć 
60 cm) i wypadł na zewnątrz. Lokomotywa 
uderzyła w chodnik na znajdującym się tu 
Place de Rennes – a że peron znajdował się 
na wysoko ci kilku pięter (tak się kiedy  
budowało dworce), pociąg zawisł pomiędzy 
wybitą cianą a chodnikiem – odległo ć wynosiła 10 m. 
Zdjęcie, pokazujące ten niezwykły wypadek, zrobił przypadkowy i anonimowy fotograf. 
Dzi  ta fotografia jest reprodukowana na plakatach, kubkach, w albumach i na pocztówkach – 
jest jednym z „kultowych” zdjęć w historii wiatowej fotografii. 
Co ciekawe, podczas tego wypadku jedynie kilka osób z pociągu doznało ran, nikt 

z jadących pociągiem nie zginął. mierć poniosła za to przypadkowa kobieta, przechodząca 
wzdłuż ciany dworca – pociąg dosłownie upadł jej na głowę. Maszynista oraz kierownik pociągu 
zostali ukarani mandatami (choć awaria hamulców nie wyniknęła z ich winy). 

To, co jeszcze jest ważne w przypadku tej fotografii, to fakt, że jako obraz, dokumentując 
wydarzenie przedziwne, zaskakujące i bezprecedensowe, stała się ona jedną z ulubionych 
inspiracji dla surrealistów, „wyznawców” narodzonego kilka lat później awangardowego kierunku 

w sztuce. 

 

         Redakcja  
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  W ty  roku a Mikołajki asza klasa wy rała się  
do kina Cinema City na trzygodzinny edukacyjno-przyrodniczy  

seans pt. „4 żywioły”. 

       W Sali Muzyki wyposażo ej w kolorowe światła, 
roz rz iewał ko ert dźwięków atury, a wiatr za rał as  
w podróż do atmosfery, gdzie dowiedzieliś y się o to jest 

pogoda i klimat. Sala Wyobraźni prze iosła  as do w ętrza 
Zie i i wystawiła a ieo zekiwa e spotka ie z gorą ą  
i ie ezpie z ą ag ą. Dużą dawkę e o ji zapew iła gra 
sprawdzają a wiedzę geografi z ą. Podczas zabawy w Sali 

Interakcji każdy u zest ik dostał pilota, za po o ą którego 
odpowiadał a wyświetlają e się a ekra ie pyta ia, 
jed o ześ ie o itorują  ilość zdo yty h pu któw. W Sali 

Ruchu zekały a as fotele–sy ulatory, które potrafią 
prze hylać się, łaskotać, łapać za ogi, owiewać wiatre  oraz 
e itować odpowied i do ogląda ej s e y zapa h. 

Tematem przewodnim dynamicznego seansu jest woda - głów y skład ik aszej pla ety. Pote  
przyszedł zas a hwilę zadu y ad katastrofa i i klęska i żywiołowy i oraz przejawami ludzkiej 

odwagi. Bohatere  fil u doku e tal ego wyświetla ego w Sali Inspiracji jest złowiek, który  
w o li zu tragedii wykazuje się ęstwe , deter i a ją i ezi teresow oś ią. Jego postawa wz udza 
sil e e o je i za hę a widza do oso isty h refleksji. Podróż w świat ztere h żywiołów koń zy wizyta 
w Sali 3D, gdzie oglądaliś y ostat ią, ty  raze  trójwy iarową projek ję, o ru ha h tekto i z y h 
Zie i, erup ji wulka ów i i y h pro esa h za hodzą y h w przyrodzie. 

To bardzo ciekawy i pouczają y sea s. Serdecznie polecam! Po filmie, nasza wychowawczyni 

Pa i Ewa S ere zyńska, za rała as do Spi  City a kręgle. To świet a zabawa dla wszystkich, hoć 
tro hę wy zerpują a. Tegoro z e wyjś ie ikołajkowe wszystki  ardzo się podo ało – o widać  

a zdję ia h! 
Oliwia Obuch, kl. IVd 
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Redakcja 
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Rozwiąż rebusy i z ajdź azwy iast 
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Nauczycielka mówi do 

ucznia: 

- Ten rysunek jest bardzo 

dobry. Przyznaj się, kto ci 
go zrobił: tata czy mama? 

- Nie wiem, ja już spałem.  
 

- Jasiu, czy tata nadal 

odrabia za ciebie lekcje? 

- Nie, ta ostatnia pała go 
załamała... 

 
Na lekcji religii ksiądz pyta 
dzieci: 

- Kto z was chce iść do 
nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą 
ręce, tylko Jaś nie. 
- A ty dlaczego nie chcesz? 

 - Bo obiecałem tacie, że zaraz po lekcjach wrócę 
do domu. 

    
- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły? 
- Bo pewnej pani zginęło 100 zł.  
- I co? Pomagałeś szukać? 
- Nie! Stałem na banknocie i czekałem aż odejdzie! 
 

No, nie mów, a to dobre! Powtórz to jeszcze raz! 

Oddawaj loda!!! 

Właściwie, kto kogo niesie??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasła krzyżówek ze str. 12: ROSZPUNKA, CALINECZKA 

Str. 13: miasta z rebusa: ZAMOŚĆ, KRAKÓW, SOPOT, 
WROCŁAW; 

ptaki z ptasich zagadek: ORZEŁ, SROKA, BOCIAN, PAPUGA, 
SOWA, JASKÓŁKA, KUKUŁKA, GIL; 
prezent Bałwanka dla Stracha na Wróble, to SZALIK. 

  



Gotowe maski! 
Na następnych stronach zamieszczamy kolorowe 

ilustracje masek. 
Wystarczy wydrukować, nakleić na tekturę, 
wyciąć, zrobić otwory na oczy, przymocować  

(w oznaczonych miejscach) gumę lub tasiemkę i… 

idziemy na zabawę! 


















	I maska gotowa! Miłej zabawy!
	Przykłady masek weneckich i z talerzy papierowych, które można wykonać powyższymi technikami.

