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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Warsztaty dla uczniów klas VI-VIII o cyberprzemocy 

W dniu 26 października 

uczniowie klas VI - VIII 

wzięli udział w spotkaniu z 

funkcjonariuszami Komendy 

Powiatowej Policji w Słupcy. 

Celem tego spotkania było 

poszerzenie świadomości na 

temat zagrożeń płynących z 

niewłaściwego korzystania z Internetu. W czasie jego trwania uczniowie 

dowiedzieli się także, jak zapobiegać cyberprzestępstwom i jak ich unikać. 

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez m.in. 

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Słupecki i KPP w Słupcy.  

Wycieczka klas I-III do Poznania 

29 października uczniowie klas I-III udali 

się na wycieczkę do Poznania. Pierwszym 

punktem wyjazdu był spektakl w Teatrze 

Animacji. Przedstawienie było bardzo 

ciekawe, pełne muzyki, ruchu, 

interesujących efektów specjalnych i 

bardzo przypadło naszym uczniom do 

gustu. Poza tym zawierało morał, 

dotyczący tego, że zawsze warto wierzyć w 

siebie, swoje możliwości, nie należy się 

wstydzić tego, kim się jest, że warto być sobą. Następnie udaliśmy się na Stary 

Rynek, gdzie najpierw podziwialiśmy piękną zabudowę, a później pokaz 

koziołków. Ostatnim elementem wycieczki była wizyta w Muzeum Rogalowym. 

Dzieci zostały zapoznane ze skomplikowaną sztuką tworzenia i wypiekania 

rogali, sami przez chwilę mogli stać się cukiernikami. Poza tym dzieci poznały 

specyficzną gwarę wielkopolską. To był męczący, lecz bogaty w interesujące, 

radosne wrażenia dzień. 
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Dzień Postaci z Bajek w klasach I-III 

5 listopada uczniowie klas I-III obchodzili 

Dzień Postaci z Bajek. Najmłodsi uczniowie 

przebrali się tego dnia w wymarzonych 

bohaterów kreskówek. 

 

Wycieczka klas IV-V do Poznania 

Dnia 9 listopada uczniowie klas IV-V wraz z 

wychowawcami p. Katarzyną Kopczyńską i p. 

Michałem Rekiem wybrali się na wycieczkę 

do Poznania. Pierwszym punktem wyjazdu był 

spektakl w Teatrze Animacji pt. „Nowe szaty 

króla”. Przedstawienie zawierało elementy 

musicalu oraz teatru lalkowego. Wszystkich 

bardzo zaintrygowały oryginalne stroje aktorów 

oraz gra światłem. Następnie dzieci 

zwiedziły Stary Rynek. Był też czas na zakup pamiątek. Kolejnym elementem 

wycieczki była wizyta w Muzeum Rogalowym. Podczas ciekawych warsztatów 

dzieci mogły wczuć się w rolę cukierników i poznać sztukę wypiekania Rogali 

Marcińskich a także zweryfikować swoją znajomość gwary wielkopolskiej. Na 

zakończenie wycieczki w znakomitych humorach uczestnicy wycieczki 

zatrzymali się na posiłek w restauracji Mc Donalds. Wyjazd do Stolicy 

Wielkopolski wywarł na wszystkich pozytywne wrażenia! 

Uroczysty apel z okazji 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

10 listopada w naszej szkole odbył 

się uroczysty apel z okazji Święta 

Niepodległości. Montaż słowno - 

muzyczny przedstawili uczniowie z 

klasy II, IV oraz z koła teatralnego 

Iskierki pod kierunkiem p. 

Katarzyny Kulterman i p. Małgorzaty Swędrowskiej. Przedstawienie było 

ciekawą formą patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej. 
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Wyznaczyliśmy linie w auli szkolnej 

Dzięki inicjatywie p. Michała Reka i p. 

Andrzeja Szumigalskiego dokonano 

wyznaczenia linii boiskowych w auli 

szkolnej, dzięki czemu nasi uczniowie na 

zajęciach wychowania fizycznego w 

lepszych warunkach będą mogli rozgrywać 

mecze siatkówki, unihokeja czy „dwa 

ognie”. Serdeczne podziękowania dla 

Malwiny Kopczyńskiej, Justyny Gęsikiewicz, Andrzeja Szumigalskiego oraz 

Michała Reka za przygotowanie i wyznaczenie boiska!  

Dzień Kredki 

22 listopada uczniowie 

edukacji wczesnoszkolnej 

świętowali Dzień Kredki. W 

tym dniu szkolne korytarze i 

parapety ozdobiły różnego typu 

kredki. Dzięki kolorowym 

kredkom ten listopadowy dzień nie był taki szary.  

Dzień Pluszowego Misia 

Kolejną okazję do świętowania 

najmłodsi uczniowie mieli 25 

listopada, kiedy to przypada Dzień 

Pluszowego Misia. 

 

Przyszła zima 

Jeszcze nie skończył się listopad, a już przyszła 

zima! Może białego puchu nie napadało zbyt 

wiele, ale wystarczyło na pierwszego bałwana i 

zabawy na śniegu. 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

5 
 

 

Andrzejki 

W dniach 25-26 listopada 

Samorząd Uczniowski wspólnie 

z opiekunami oraz 

wychowawcami klas 

zorganizował Andrzejki. W auli 

szkolnej odbyła się długo 

wyczekiwana Dyskoteka 

Andrzejkowa dla uczniów klas 

IV – VIII, która cieszyła się 

bardzo wysoką frekwencją. W przerwach między zabawą taneczną uczniowie 

klasy VIII przeprowadzali wróżby andrzejkowe. Chętni mogli dowiedzieć się co 

czeka ich w przyszłości. Samorząd Uczniowski zadbał też o oprawę muzyczną, 

oświetlenie oraz słodki bufet. Następnego dnia uczniowie klas I – III równie 

hucznie obchodzili Andrzejki. Wychowawczynie przygotowały odświętne 

dekoracje oraz przeprowadziły wróżby i zabawy dla najmłodszych. Wszyscy 

bawili się wyśmienicie! 

Ubraliśmy szkolną choinkę 

W naszej szkole czuć już święta. Po korytarzach 

niesie się iglasty zapach choinki.  

Kolorowa Środa – Kolor czerwony 

Rada Pedagogiczna rozpatrzyła pozytywnie petycję 

Samorządu Uczniowskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na używanie telefonów komórkowych 

podczas tzw. „Kolorowych Śród”. Dnia 1 grudnia                 

z okazji zbliżających się Mikołajek ubieraliśmy się na czerwono. 

 

 

 

 



Z ŻYCIA SZKOŁY 

6 
 

Mikołajkowy wyjazd klas IV-V do Gniezna 

Dnia 2 grudnia uczniowie klas IV-V wraz z 

wychowawcami p. Katarzyną Kopczyńską i 

p. Michałem Rekiem wybrali się na 

wycieczkę do Gniezna. Wyjazd został 

zorganizowany z okazji zbliżających się 

Mikołajek. Uczestnicy wyjazdu mogli 

obejrzeć na żywo najważniejsze zabytki 

pierwszej stolicy Polski m.in. Katedrę 

Gnieźnieńską, Pomnik Bolesława 

Chrobrego czy Stary Ratusz. Czwarto- i 

piątoklasiści odbyli też spacer urokliwymi, 

świątecznie udekorowanymi uliczkami gnieźnieńskiej Starówki. Był też czas na 

zakup pamiątek oraz posiłek w restauracji Mc Donalds. Następnie wszyscy udali 

się do największej w Gnieźnie fabryki bombek „KADPOL”, gdzie poznali proces 

tworzenia ozdób choinkowych oraz uczestniczyli w warsztatach plastycznych. 

Pod okiem animatora dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby świąteczne. Na 

zakończenie zajęć każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane 

bombki. W dobrych humorach dzieci udały się w drogę powrotną. Mikołajkowy 

wyjazd wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój! 

Mikołajki w oddziałach przedszkolnych 

W dniu 6 grudnia oddziały przedszkolne gościły przedstawicieli władz naszej 

gminy, samorządowców oraz strażaków z OSP, którzy wręczyli dzieciom 

mikołajkowe upominki. Zostały one 

ufundowane przez Burmistrza Gminy 

Zagórów - pana Romana Kultermana, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej - 

pana Ryszarda Sikorskiego oraz innych 

darczyńców. Serdecznie dziękujemy! 

Szkolne Mikołajki 

Dnia 6 grudnia uroczyście obchodziliśmy 

Mikołajki. Większość uczniów ubrała się 

tego dnia na czerwono, widać też było 
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mnóstwo mikołajowych czapek na korytarzach szkolnych. Przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego wcielili się w rolę elfów i częstowali wszystkich 

uczniów i pracowników szkoły słodkościami.  

Mikołajkowe wyjazdy klas VI-VIII do Teatru im. A. Fredry w 

Gnieźnie 

W czwartek 9 grudnia klasy VI-VIII wybrały się do Teatru im. A. Fredry w 

Gnieźnie na spektakl pt. „Opowieść wigilijna”. Na deskach teatru uczniowie 

mogli obejrzeć historię Scrooge’a – skąpca, który nienawidzi Świąt Bożego 

Narodzenia, ale pod wpływem wizyty 

duchów przechodzi metamorfozę. Twórcy 

spektaklu w ciekawy sposób oddali 

wewnętrzną przemianę bohatera. Uwagę 

uczniów przykuła również interesująca 

scenografia oraz efekty dźwiękowe 

budujące nastrój sztuki. Słowem, warto 

było wybrać się do teatru.  

Światowy Dzień Piłki Nożnej 

Dnia 10 grudnia 

włączyliśmy się w 

obchody Światowego 

Dnia Piłki Nożnej. Tego 

dnia nasza szkoła 

zamieniła się w arenę 

piłkarską, na korytarzach 

szkolnych można było zobaczyć uczniów ubranych w koszulki swoich lubionych 

drużyn. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zliczyli uczniów, którzy 

dołączyli do inicjatywy oraz przeanalizowali popularność poszczególnych 

zawodników. Wśród ubranych na sportowo uczniów najbardziej popularnym 

zawodnikiem jest Robert Lewandowski. Natomiast najwięcej fanów, jeśli 

chodzi o drużynę piłkarską ma FC Barcelona. Warto też nadmienić, iż kilkoro 

uczniów pamiętało także o lokalnej drużynie ZKS Orły Zagórów!
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WYWIAD 
„Już w szkole podstawowej wiedziałam, że będę nauczycielką…” 

W drugim wydaniu szkolnej gazetki ,,Kleks” chcemy przedstawić Wam 

naszą nową nauczycielkę matematyki panią Romę Zdunek. 

Dlaczego wybrała pani matematykę jako przedmiot, którego będzie pani uczyć? 

Już w szkole podstawowej wiedziałam, że będę nauczycielką. Robiłam sobie 

dzienniki z dużych zeszytów, miałam w pokoju tablicę i uczyłam moich 

młodszych braci. Moja ciocia, która jest oddaną matematyczką, zaszczepiła we 

mnie chęć do nauczania tego przedmiotu. 

Czy łatwo jest uczyć matematyki? 

Myślę, że nauczanie matematyki nie jest trudne. Ja bardzo lubię przekazywać 

wiedzę moim uczniom, zawsze staram się to robić z dużym zaangażowaniem i 

dokładnością. 

Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela? 

Przede wszystkim bardzo lubię dzieci i pracę z nimi, ale miałam takie szczęście, 

że na swojej drodze edukacyjnej spotkałam świetnych nauczycieli i to oni 

zainspirowali mnie do tego, aby zostać nauczycielem. 

Czy są chwilę, w których myśli pani o zmianie pracy? 

Na początku studiów myślałam o innym kierunku, ale dziś już wiem, że wybrałam 

dobrze. Zawód nauczyciela to zawód dla mnie. 

Jak długo pracuje pani jako nauczyciel w szkole? 

Jako nauczyciel w szkole pracuję od września tego roku. 

Czy myślała pani o nauce innego przedmiotu niż matematyka? 

Nie, na ten moment chciałabym skupić się tylko na nauczaniu matematyki. 

Co jest pani pasją? 

Moją pasją jest nauczanie, bardzo lubię to robić i sprawia mi to ogromną 

satysfakcję. 
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Jak spędza pani wolny czas? 

W wolnym czasie lubię jeździć rowerem i spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Kto jest pani autorytetem? 

Moim zawodowym autorytetem jest moja ciocia, o której wspomniałam w 

odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jako początkujący nauczyciel, zawsze mogę 

liczyć na jej cenne wskazówki. 

Co wprawia panią w dobry nastrój? 

W dobry nastrój wprawia mnie słuchanie muzyki. 

Jak wspomina pani dzieciństwo? 

Dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, byłam żywiołowym dzieckiem. Razem 

z moimi braćmi wymyślaliśmy nowe zabawy, nigdy nie lubiłam się nudzić. 

Jakie przedmioty w szkole pani lubiła? 

Bardzo lubiłam matematykę i wychowanie fizyczne. 

Skąd pani pochodzi? 

Pochodzę z małej wsi Dolne Grądy, która jest położona w gminie Pyzdry. 

Jesteśmy ciekawi skąd pani imię? Czy kryje się za tym jakaś rodzinna historia? 

Nie kryje się za tym rodzinna historia. Moim rodzicom bardzo spodobało się to 

imię i postanowili mi je 

nadać. Jako dziecko nie 

podzielałam ich zdania, 

ale teraz doceniam 

niepowtarzalność 

mojego imienia. 

Dziękujemy za 

udzielenie wywiadu,          

a pani Romie życzymy 

dużo sukcesów w życiu 

zawodowym!
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ŚWIĄTECZNE PREFERENCJE 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy 

sondę z naszymi świątecznymi preferencjami. Składała się ona z różnego rodzaju 

pytań. 

Pierwsze pytanie dotyczyło świątecznego filmu. 

Największą popularnością wśród uczniów cieszy się 

„Kevin sam w domu”, bo aż 56 osób wskazało ten 

film. Pojedyncze głosy zdobyły „Kronika  

świąteczna”, „Opowieść Wigilijna”, „Grinch”, 

„Zamiana z księżniczką”. 

 Następne pytanie dotyczyło kolęd. Tutaj uczniowie 

podali wiele pozycji. 16 osób powiedziało, że 

najlepsz kolędą jest „Przybieżeli do Betlejem”. Zaraz po tym największą 

popularnością cieszyła się kolęda pt. „Wśród nocnej ciszy”. Za to 6 osób zgodnie 

stwierdziło, że jest to „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Tyle samo głosów zdobyła 

kolęda „Dzisiaj w Betlejem”. Równo po 5 głosów zdobyły kolędy „Bóg się rodzi” 

oraz „Cicha noc”. Pojedyncze osoby wskazały kolędy takie jak „Hej kolęda”, 

„Lulajże Jezuniu” oraz „Gdy Śliczna panna”. 

Były też pytania dotyczące naszych ulubionych 

świątecznych piosenek. Na równi, bo aż 22 głosy 

zdobyły piosenki pt. „Last Christmas” oraz „Merry 

Christmas”. Pojedyncze głosy uzyskały piosenki 

„Dzwonki sań”, „Santa tell me”, „Pada śnieg”, 

oraz „All i want for Christmas”, „Mistletoe”.   

W sondzie pojawiło się pytanie o nasze ulubione 

zabawy na śniegu.  W tej kategorii największą 

popularnością cieszy się rzucanie śnieżkami. Aż 26 osób zdecydowało się na tę 

zabawę. Trochę mniej, bo 15 osób powiedziało nam, że najchętniej lepi bałwana. 

Na podobną nieco zabawę, mam tu na myśli lepienie igloo ze śniegu, 

zdecydowały się tylko 4 osoby. Kilku uczniów stwierdziło, że najchętniej 

uczestniczy w kuligu lub zjeżdża na sankach. A kilku następnych preferuje 

robienie aniołków na śniegu. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy wolimy 

spędzać święta w domu, czy „w gościach”? Najwięcej osób (35) stwierdziło, że 

w domu. Za to 19 twierdzi, że druga opcja jest lepsza
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FORUM MISTRZÓW PIÓRA 
 

Drodzy Czytelnicy!  

 

W tym numerze „Kleksa” prezentujemy przemówienia w obronie Sokratesa.   

Sokrates – nazywany „bohaterem ludzkości” – patronuje całej filozofii 

europejskiej.  Mieszkał w Atenach. Nie pozostawił po sobie żadnych pism, 

gdyż nauczał, rozmawiając z ludźmi. Skłaniał ich do myślenia za pomocą 

umiejętnie stawianych pytań. W 399 r. p.n.e. został oskarżony o 

„wprowadzanie nowych bogów” i o „zwodzenie młodzieży na manowce”. 

Niewielką większością głosów uznano go winnym i skazano na śmierć przez 

wypicie trucizny.  

Zapraszamy do lektury! 

  Wysoki Sądzie i Obywatele ateńscy! 

 Zebraliśmy się tutaj, aby zająć się sprawą Sokratesa, aby dowieść jego winy 

bądź niewinności. Sama jestem przekonana, że Sokrates nie zasłużył na karę 

śmieci, a jego działalność nie jest niebezpieczna.    

 Zapewne wielu z Was zdziwi moja pewność! Ale czy wiecie, kim jest 

Sokrates? Czy znacie jego poglądy? Otóż Sokrates jest filozofem, a więc jego 

zadanie to zadawanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. W tym celu 

większość czasu przebywa wśród ludzi, przechadzając się po ulicach miasta. Czy 

w tym można upatrywać winę Sokratesa? Ci, którzy zdecydowali się 

kiedykolwiek na rozmowę z Sokratesem, wiedzą, że on nie poucza innych. Nie! 

On zmusza jedynie do przemyślenia, do refleksji, sam przy tym zdaje się uczyć 

czegoś od swego rozmówcy. Czy zatem ta działalność jest czymś złym? Czy 

nakłanianie do ,,używania rozumu’’ jest naganne?     

 Mam nadzieję, Wysoki Sądzie oraz obywatele ateńscy, że nie muszę 

odpowiadać na to pytanie. W końcu zwróćmy uwagę na fakt, że Sokrates nie 

zabiega o sławę, pozycję czy pieniądze, swoją działalnością nie robi nikomu 

krzywdy. Jest przy tym człowiekiem wiernym swoim ideałom. 
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 Podsumowując, czy człowiek pełen zalet, człowiek zaangażowany w życie 

naszej społeczności powinien dziś stać tu, sądzony o demoralizację młodzieży? 

Jestem przekonana, że nie i mam nadzieję, że Wy, drodzy Ateńczycy, sądzicie 

podobnie. Jeszcze raz proszę o uniewinnienie Sokratesa. 

        Marysia Parus z klasy 7a 

Wysoki Sądzie! 

 

Zebraliśmy się tutaj, aby przeanalizować sprawę dotyczącą Sokratesa. 

Chciałabym przedstawić Wam sprawę z mojego punktu widzenia. Twierdzę, że 

filozof został niesłusznie oskarżony.       

 Czy błędem jest zadawanie pytań? Czy błędem jest bycie ciekawym 

świata? Sokrates, rozmawiając z ludźmi, nie chciał ich irytować, pragnął dostać 

odpowiedzi na skomplikowane, skłaniające do myślenia pytania. Dążył do 

uzyskania odpowiedzi i tym samym do zlikwidowania problemów z naszego 

życia, bo przecież kto z nas nie chciałby wiedzieć wszystkiego? Słuchacze! Jak 

można potępiać skromnego człowieka, który starał się nam pomóc? Człowieka, 

któremu nie zależało na ogromnej władzy, dużym majątku i byciu najmądrzejszą 

osobą na świecie.          

 „Znacznie bardziej od porażek bolą nas sukcesy innych.”  Według mnie 

oskarżeni powinni zostać ci, którzy uważali Sokratesa za irytującą osobę. To oni 

zazdrościli mu mądrości. Zazdrość tak ich zaślepiła, że nawet nie zauważyli, że 

to prawda. Drogi Sądzie! Czy według sądu uświadamianie młodzieży i 

przekazywanie im wiedzy jest karalne?     

 Skazując tak mądrą osobę na śmierć, popełniamy ogromny błąd. Uważam, 

że filozof jest w stanie zmienić nasz świat na bardziej zrozumiały i łatwiejszy. 

Zastanówmy się wszyscy raz jeszcze, czy warto tak inteligentnego człowieka 

krzywdzić? 

 Podsumowując, Sokrates jest osobą ciekawą świata, która szuka 

odpowiedzi na przeróżne pytania. Czy aby na pewno chcemy ukarać niewinną 

osobę? Ponownie twierdzę, iż Sokrates nie zasługuje na przykrą śmierć i 

złośliwości ze strony wrogów. 

        Agata Janowska z klasy 7a 
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Drodzy Obywatele!      

Zebraliśmy się dziś tutaj, aby zadecydować, czy Sokrates zasługuje na spokojne 

życie, czy też winien jest zarzuconych mu czynów. Twierdzę, iż Sokrates nie jest 

niczemu winien i nie zasługuje na swój wyrok.     

 Któż z nas nie chciałby poznać prawdy? Sokrates, może w sposób dla 

niektórych irytujący, próbował pomóc 

innym zrozumieć ich słabości w sposobie 

myślenia. Pomagał przypadkowym 

osobom spotkanym na ulicy rozróżnić "co 

jest prawdziwe, a co nie". Filozof od 

zawsze uważał, że jego zadaniem jest 

"wydać na świat właściwą wiedzę". 

Sokrates nigdy nie chciał nikogo urazić ani 

pouczać. On jedynie rozmawiał. Filozof 

został także oskarżony o wprowadzanie 

nowych bogów. Boga każdy może mieć 

innego, bo bez znaczenia jest to, jak 

wyglądamy lub w co wierzymy, każdy ma prawo do własnych poglądów i przez 

to nie staje się gorszy.         

 Sokrates był oskarżony o zwodzenie młodzieży na manowce. Zastanówmy 

się, czy filozof w jakikolwiek sposób mógł sprowadzić kogokolwiek na złą drogę? 

On chciał pomagać, a nie zaszkodzić!      

 Podsumowując, uważam, że Sokrates jest dobrym i niewinnym 

człowiekiem. Został bezpodstawnie oskarżony! Jeszcze raz wnoszę o 

uniewinnienie filozofa. 

      

  Zosia Markiewicz z klasy 7a 
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RECENZJA 
 

W tym numerze gazetki wrażeniami czytelniczymi podzieliła się z nami 

Marysia Parus z klasy 7 a. Prezentujemy jej tekst poświęcony książce pt. 

„Lukrecja”, której autorką jest Anne Goscinny. Zapraszamy do lektury! 

 

   „Humor, lekkość i pozytywne widzenie świata” 

 

 Autorką książki pt. „Lukrecja” jest Anne Goscinny, córka twórcy serii 

opowiadań o przygodach Mikołajka.  

 Lektura opowiada o dziewczynce w moim wieku. Lukrecja ma młodszego, 

przyrodniego brata, mamę i ojczyma. Ze wszystkimi pozostaje w dobrych 

relacjach. Z kolei ze swoimi przyjaciółkami, które charakterystycznie nazywa 

Linami, chodzi na wspinaczkę! Chociaż Lukrecja od zawsze marzyła o psie, ma… 

żółwia, który nosi dumne imię Madonna. Dziewczynka przeżywa bardzo ciekawe 

historie, a jej życie jest pełne niespodzianek i 

niesamowitych zwrotów akcji. Czytając tę książkę, ma 

się wrażenie, że bohaterka widzi świat bardzo 

optymistycznie. Ma niesamowite poczucie humoru, 

więc na pewno nieraz wybuchniecie śmiechem.  

 Polubiłam tę książkę za jej humor i pozytywne 

widzenie świata. Już po kilku stronach wciąga na tyle, 

że nie można się od niej oderwać. Książki z tej serii są 

trzy, ja przeczytałam tylko jedną, ale na pewno sięgnę 

po pozostałe części. Bardzo polecam tę lekturę. To 

świetny sposób na spędzenie wolnego czasu!
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ŚWIAT MUZYKI 
Sanah 

„Kolońska i Szlugi” to utwór   Sanah 

wydany 29 października, cieszy się 

dużym uznaniem wśród fanów.  O 

popularności wokalistki decyduje jej 

oryginalny styl, który podoba się 

słuchaczom. Piosenkarka niezwykle 

szybko zyskuje nowych wielbicieli i jest 

wschodzącą gwiazdą w polskiej 

muzyce. 

Dua Lipa 

Dua Lipa to brytyjska wokalistka, której 

piosenki zgarniają duże odsłony w serwisie 

YouTube. Wielbiciele Lipy kochają ją za 

jej własny styl, który jest niepodrabialny i 

nie ma takiego drugiego wśród 

muzycznego świata. Dua Lipa jest znana z 

utworów „Love Again”, „New Rules”, 

„Levitating”, „Break My Heart”. Albumy 

Duy to „Deezer Sessions”, „Future Nostalgia” i wiele innych. 

Dawid Kwiatkowski  

Dawid Kwiatkowski jest polskim 

piosenkarzem, autorem tekstów i 

osobowością telewizyjną. Karierę 

muzyczną zaczynał w zespole 

Two of Us. Urodził się 1 stycznia 

1996, ma 25 lat. Dawid 

Kwiatkowski w wieku 15 lat założył kanał w serwisie YouTube, gdzie umieszczał 

covery, a następnie teledyski do swoich utworów. 19 lipca 2013r. wydał 

debiutancki singiel pt. „Biegnijmy”. Od 2018r. jest jednym z jurorów w 

programie telewizyjnym The Voice Kids. Najpopularniejsze utwory 

Kwiatkowskiego to min. „Bez Ciebie”, „Mordo” i „Proste”.
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NOWOŚCI KINOWE 
,, Black Island” 

Po tragicznej śmierci rodziców Jonas, który niedawno 

skończył liceum, przeprowadza się na wyspę na Morzu 

Północnym, żeby zamieszkać z dziadkiem. Ta wielka 

zmiana w jego życiu zbiega się też z pierwszą wielką 

miłością. Chłopak zakochuje się w młodej nauczycielce 

Helenie, co wprowadza mu w głowie jeszcze większy 

zamęt. Kobieta zauważa talent pisarski Jonasa i pomaga 

mu go rozwinąć, przy okazji wykorzystując zdobyte 

zaufanie do nawiązania bliskiej relacji z podopiecznym.  

,,Mitchellowie kontra maszyny” 

Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do 

wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, 

aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką 

przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na 

uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż 

będzie wspaniałą okazją do celebracji rodzinnych więzów. 

 

 

„Cały on” Nastoletnia influencerka Padgett zostaje 

skompromitowana w oczach świata po poniżającym 

rozstaniu przed kamerą na żywo. Zdesperowana 

dziewczyna podejmuje się ryzykownego zakładu, aby 

ocalić swoją reputację - dokona metamorfozy 

niechlujnego odludka Camerona w króla balu. Wszystko 

się komplikuje, kiedy zaczyna się w nim zakochiwać w 

realu.
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NOWINKI SPORTOWE 
Robert Lewandowski zdobył Złotego 

Buta, czyli nagrodę dla najbardziej 

bramkostrzelnego piłkarza 2021. 

Pomimo otrzymania powyżej 

wspomnianej statuetki, Polak w 

klasyfikacji Złotej Piłki znalazł się na 2 

miejscu za Leo Messim. Przyznanie 

nagrody Argentyńczykowi wywołało rozczarowanie i niezadowolenie wśród 

Polaków, ponieważ za Lewandowskim przemawiały statystyki. „Lewy” strzelił 

dotychczas 64 bramki i zanotował 11 asyst (2021), natomiast Messi zdobył 41 

goli i 17 razy asystował.  26 listopada odbyło się losowanie do baraży mundialu 

w Katarze. Polska wylosowała Rosję i jest to stosunkowo dobry traf, ponieważ 

„nasi” mogli wylosować Włochy lub Portugalię.  

 

Skoki narciarskie 

W Niżnym Tagile odbyła się inauguracja 

sezonu skoków narciarskich. Polacy 

wypadli dosyć średnio w Tagile, 

najlepszym z naszych rodaków był Stoch 

(5). W drugim konkursie w Tagile Polacy 

nie zachwycili, nikt z naszych rodaków nie 

znalazł się w top 10. Oprócz zawodów w 

Tagile odbyły się jeszcze 2 konkursy w 

Ruce, w których Polacy wypadli jeszcze 

słabiej. W sobotę najlepszy okazał się 

Stoch (8), natomiast w niedzielę Jakub 

Wolny (16) 
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CO SŁYCHAĆ W ŚWIECIE GIER? 

„God of War 11” to nowa część gry, której producentem jest Santa Monica 

Studio. Głównym bohaterem w świecie gry jest Kratos. Heros jest bardzo silny i 

odważny, walczy z różnymi bogami i 

potworami. Gra jest jedyna w swoim 

rodzaju, ponieważ dzieje się w uniwersum 

mitologii nordyckiej.  

 

 

 

 

„Grand Theft Auto: Trylogia”   

Na razie nie doczekaliśmy się nowej 

odsłony GTA, ale dostaliśmy odświeżenie 

starych części w jednej produkcji. W grze 

wcielamy się w przestępcę, który rabuje i 

wiedzie gangsterskie życie. Atutem gry jest 

bardzo rozbudowany i otwarty świat z 

możliwością swobodnego poruszania się i 

działania. 

 

 

 „Forza Horizon 5” to długo oczekiwana część 

kultowej Forzy. W nowej odsłonie gry możemy 

ścigać się w ciekawych miejscach np. w 

Meksyku. Dostaliśmy też innowacyjne marki i 

modele samochodów oraz lepszą grafikę. „Forza 

Horizon 5” podnosi wysoko poprzeczkę w grupie 

gier związanych z motoryzacją. 
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POZNAJMY SIĘ 
Nikola Górniak  

Nikola ma 8 lat. Jej ulubionym przedmiotem 

jest matematyka oraz plastyka. Dziewczynka 

kocha jeść pizzę.  Drugoklasistka preferuje 

kolor szary. W przyszłości Nikola chce zostać 

fryzjerką.  

 

 

 

Mikołaj Lepczyński 

Mikołaj chodzi do klasy 4. Ulubionym 

przedmiotem chłopca jest wychowanie fizyczne. 

W wolnym czasie uczeń lubi rysować. Gdy 

zapytano Mikołaja o jego ulubione danie, szybko i 

bez zastanowienia odpowiedział, że zupa 

pomidorowa ze szkolnej stołówki. W przyszłości 

uczeń chciałby zostać youtuberem.   

 

 

 

 

Zuzia Bryk  

Zuzia uczęszcza do klasy 1. Dziewczynka bardzo lubi 

język polski. Gdy zapytaliśmy uczennicę o jej ulubiony 

kolor odpowiedziała, że jest to fioletowy. W wolnym 

czasie Zuzia maluje. W przyszłości chciałaby zostać 

fryzjerką.
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HUMOR 
 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem 

- Kupiłeś już coś pod choinkę? 

- Pyta pierwszy 

- Tak, stojak – Odpowiada drugi
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KRZYŻÓWKA 

 
1. Lepimy go ze śniegu.   

2. Jest obowiązkowym elementem kolacji wigilijnej. Przed kolacją wszyscy się nim dzielimy. 

3. Składamy je najbliższym przed kolacją.  

4. Dostajemy je najczęściej pod choinkę. Poprawiają każdemu humor i zazwyczaj są to 

wyroby czekoladowe. 

5. Jest ona naszym wsparciem i składa się z najbliższych nam osób. 

6. Jest to msza odprawiana o godzinie 24:00 w pierwsze święto Bożego Narodzenia. 

7. Dostajemy je zapakowane pod choinkę. Są to upominki od bliskich. 

8. Jest niezbędnym elementem świąt. Przed świętami ubieramy ją i pod nią kładziemy 

prezenty. 

9. Śpiewamy je podczas wigilii.  

10. Świeci na niebie. Kiedy spada warto pomyśleć życzenie. 

11. Ciągną sanie Mikołaja. Mają czerwone nosy i latają. 

12. Spada na ziemię. Jest biały i dzieci lubią się w nim bawić. 

13. W tym dniu jemy wspólnie kolację z rodziną. Składamy sobie życzenia, dzielimy opłatkiem 

i otwieramy prezenty.  

14. Ostatni miesiąc roku. Przypadają w nim święta Bożego Narodzenia i Sylwester. 

 

________________________________________________________________ 

HASŁO:……………………………………………………………………………………….                                          

IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………….. 


