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Cena 

Witajcie 
 

Witajcie! Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, więc 

postanowiliśmy poświęcić im część naszej szkolnej gazety. W tym numerze 

przeczytacie m.in. o: ciekawych poradach na choroby, konkursie 

polonistycznym. Dowiecie się również jakie wartości preferują uczniowie 

naszej szkoły oraz o ulubionych świątecznych tradycjach naszych nauczycieli. 

Nie zabraknie krzyżówki, zagadki matematycznej oraz serii  

,,5 pytań do...". Znajdziecie też recenzję książki. Oddajemy w Wasze ręce 

kolejny numer gazety z nadzieją, że przypadnie on Wam do gustu.  

Redaktor naczelna – Weronika Czarnecka 

Przed nami czas intensywnej pracy, podsumowań, ale też mamy w pamięci, 

że niedługo święta. Z tej okazji ludzie na całym świecie składają sobie życzenia.

 

 

W tym wydaniu m.in.: 

 Porównanie zwyczajów świątecznych  Wywiad z Małgorzatą Marglewską 

 Werka Rozterka  Wehikuł czasu 

 Świat pełen porad  Natoliński przepiśnik 
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5 pytań do Małgorzaty Marglewskiej. 

Przepytuje: Milena Bińkowska i Nadia 

Dziubińska 

Dziś w zastępstwie Adriana 5 pytań do Pani 

od muzyki i logopedii w naszej szkole 

kierujemy my - dziewczyny. Mamy nadzieję, 

że będzie ciekawie. 

 

Milena: Jaki najciekawszy prezent wręczyła 

Pani na święta? 

Pani Marglewska: Wszystkie były 

przemyślane i ciekawe. 

Nadia: Czy przemówiło kiedyś do Pani 

zwierzątko w noc wigilijną? 

Pani: Powiem tak. Mam dwa psy i kota,  

przemawiają do mnie codziennie, co prawda 

swoim językiem, ale wszystko  rozumiem. 

Milena: Czy kiedyś stało się coś 

niesamowitego w noc wigilijną? 

Pani: Kiedyś zamiast lampek na choince 

wisiały świece. Jak byłam bardzo mała to 

w naszym domu właśnie od tych świec 

zapaliła się choinka. Całe szczęście pożar był 

mały i szybko dało go się zgasić. 

Nadia: Jakie pytanie zadałaby sobie Pani? 

Pani: Jaki prezent dostanę w tym roku? 

Bardzo dziękujemy za rozmowę i  życzymy 

wesołych świąt. 

 
I to by było na tyle. 
 

A MOŻE COŚ PO CHIŃSKU? 

Dziś przedstawiam wam drugą część mojego 

słownika. Tak jak mówiłem, są to liczby od 1 

do 10. 

一  - jeden yī 

二 -  dwa èr 

三  - trzy sān 

四 - cztery sì 

五 -  pięć wǔ 

六  - sześć liù 

七 - siedem qī 

八 - osiem  bā 

九 - dziewięć jiǔ 

十  - dziesięć shí 

 

Jestem kierowcą wehikułu czasu i od tego 

numeru gazetki będę rozmawiał z wieloma 

sławnymi osobami. Dzisiaj z okazji 101 

rocznicy niepodległości porozmawiam 

z jednym z najsłynniejszych polityków - 

Józefem Piłsudskim. Zapraszam do 

przeczytania artykułu! 
 

-Jaki jest główny powód Pana zawziętej wali 

o niepodległość Polski? 

-Przede wszystkim po prostu chcę 

wolności. Chcę by Polakom żyło się 

dobrze, by mogli mówić w swoim 

ojczystym języku i czuć się wolni. 

-Czy istnieje coś, przez co by Pan wycofał 

się z walki o wolną Polskę? 

-Nie ma nic takiego. O Polskę trzeba 

walczyć, wzmacniać ją bez względu na 

sytuację. Polska jest moim priorytetem 

-Czy według Pana powstania styczniowe, 

listopadowe itp. były potrzebne? 

-Oczywiście, że tak. Gdyby powstania nie 

wybuchały, to ludzie zapomnieliby 

o polskiej tradycji. 

-Ostatnio stał się Pan bardzo 

kontrowersyjnym politykiem. Jedni mówią, 

że jest pan wspaniały, a drudzy że tylko 

wyniszcza Polskę. Jak Pan to skomentuje? 

-Powiem tyle: ludziom dogodzić się nie da. 

Niech sobie gadają, ja będę walczył o moją 

ojczyznę. Ja, jako Piłsudski, zwrócę ją 

silną i wielką. Tak mi dopomóż Bóg.  

Wehikuł czasu według Kuby 
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Poznajmy zwyczaje świąteczne innych 

krajów. 

„Święta na czterech kontynentach” 

Matylda Wilkowska 

 W poprzednim numerze „Lustra 

szkoły” obiecaliśmy opowiedzieć o szkole  

w Finlandii. Niestety, nie dotrzymamy 

obietnicy – zbliżają się święta, ferie! Chyba 

nikomu nie chce się w tym czasie  

zapoznawać z systemami szkolnictwa! 

Bardziej klimatycznie będzie zapoznanie się 

z przebiegiem Świąt Bożego Narodzenia 

w innych krajach. Dlatego dzisiaj – święta na 

różnych kontynentach.  

 Na początek zobaczymy, jak wygląda 

Wigilia w Azji. W tym celu przeniesiemy się 

do Japonii. Kurisumasu, bo tak właśnie 

nazywa się japońska Wigilia, to bardziej 

zabawa i okazja do wręczania prezentów. 

Kolacja wigilijna w Japonii, bardzo różni się 

od tej w Polsce.  Na stołach znajdziemy 

„Kurisumasukeeki”, czyli bardzo słodkie 

ciasto, im więcej na nim ozdób tym lepiej 

oraz koniecznie pieczony kurczak. Dlaczego 

? Wszystko dzięki Amerykanom. To oni 

przekonali Japończyków, że na zachodzie to 

kurczak stanowi podstawę kolacji wigilijnej. 

Chyba właśnie przez tego kurczaka, wielu 

Japończyków chodzi na kolację wigilijną do 

KFC. Dość ciekawie, prawda? U nas 

w Polsce wszyscy biegają po sklepach 

i kupują składniki potrzebne do 

przyrządzenia wszystkich dwunastu potraw, 

potem je gotują, a na sam koniec ze 

wszystkich dań zostaje mniej więcej połowa. 

W Japonii jedynym wysiłkiem jest pójście do 

KFC i zamówienie jedzenia. Tam to ludzie 

wiedzą jak o siebie zadbać... 

 

 Z Azji przenosimy się do Ameryki 

Południowej, a konkretnie do Wenezueli. 

Główną potrawą jest trudna do 

przygotowania „la hallaca”. Poza tym je się 

chleb i typ polskiej sałatki z kurczaka, indyka 

lub z szynki, wszystko to wymieszane 

z oliwkami, rodzynkami. Tam od 16 do 24 

grudnia odbywają się tradycyjne msze 

święte. Ale co powiecie na to, że do 

kościołów ludzie przyjeżdżają na rolkach 

i wrotkach, a żeby było bezpiecznie, drogi są 

w tym celu zamykane? Tego raczej się nie 

spodziewaliście, hę? 

 

 W Ameryce Północnej odwiedzimy 

Stany Zjednoczone. Tam Wigilię świętuje 

się, rano. Gdy tylko wstanie się z łóżek, idzie 

się do choinki i zabiera za rozpakowywanie 

swoich prezentów. Na wigilijną kolację, 

Amerykanie nie czekają cały dzień – robią po 

prostu wigilijne śniadanie Na stole królują 

zazwyczaj: pieczona szynka lub indyk 

z farszem, sos borówkowy, mashedpotatoes, 

czyli coś w rodzaju puree ziemniaczanego, 

zapiekanka z zielonej fasolki, kolby 

kukurydzy, sałatka ziemniaczana, pieczone 

warzywa. Na deser podaje się różnego typu 

soki: jabłkowe, wiśniowe, dyniowe lub 

popularne w tym okresie bakaliowe; serniki. 

Nie może zabraknąć również napoju 

jajecznego z dodatkiem brandy i przypraw - 

gałki muszkatołowej i cynamonu, czyli tzw. 

eggnog. Wyobraźcie sobie że po 

świątecznym śniadaniu Amerykanie idą do 

pracy! U nich wigilia to coś w rodzaju 

zabawy, a poza tą zabawą zwykły dzień 

roboczy. To daje do myślenia – czy USA jest 

naprawdę we wszystkim od Polski lepsze, tak 

jak myśli większość osób? Wigilia chyba 

lepsza jest w Polsce, chociaż to kwestia 

gustu. Tak, czy siak, ja tam wolę 

leniuchować cały dzień. :-) 
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 Na sam koniec nie będziemy 

podróżować do odległych zakątków świata. 

Zostaniemy w Europie, zmienimy tylko kraj 

– pojedziemy do Francji. Tam również 

znajdują się choinki, ale znikają po Nowym 

Roku. Gwiazdor – francuski odpowiednik 

Świętego Mikołaja w noc przed Wigilią lub 

w Wigilię przynosi prezenty. Potrawy, które 

goszczą na francuskich stołach to owoce 

morza - ostrygi, langusty czy krewetki, 

a także wędzony łosoś, oraz typowo 

francuski rarytas, czyli pasztet z gęsich 

wątróbek (foiegras). Daniem, bez którego 

Francuzi wręcz nie wyobrażają sobie świąt, 

jest Buche de Noel, czyli deser 

przypominający w kształcie gałąź drzewa. 

Dlaczego właśnie gałąź? Ponieważ to 

właśnie je wrzucano dawniej do komika, by 

ogrzać gości spożywających posiłek. 

Z czasem kominki zastąpiono kaloryferami, 

ale, żeby podtrzymać tradycję, powstał 

właśnie Buche de Noel. 

 
 Oto święta na czterech 

kontynentach! Widać jak różne są 

tradycje na całym świecie. Jedni spędzają 

święta w domowym zaciszu, drudzy 

wychodzą do KFC... Wszyscy spędzamy 

święta różnie, ale jedno nas łączy – to 

muszą być udane, radosne święta. I tego, 

wam, drodzy czytelnicy, życzymy – 

wesołych świąt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

W tym wydaniu pragnę polecić Wam książkę pod 

tytułem ,,Hopeless" Colleen Hoover. 

Gwarantuję, że nie będziecie mogli się od niej 

oderwać.  

 

Czasami bywa tak, że prawda jest dużo 

bardziej bolesna od kłamstw i może odebrać 

nadzieję jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Siedemnastoletnia Sky jest całkiem 

normalną dziewczyną. Jednak są pewne fakty, 

które na pierwszy rzut oka wydają się dziwne- 

Sky nie ma telewizora, komórki i nie chodzi do 

szkoły. Powodem jest jej adopcyjna matka 

Karen. Kiedy dziewczynie udaje się uprosić ją 

o zgodę na naukę w publicznym liceum, 

poznaje Deana Holdera. Chłopak nie szczyci 

się najlepszą reputacją, a mimo to rozbudził 

w niej emocje, jakich nigdy dotąd nie 

doświadczyła. Na początku próbuje trzymać go 

na dystans. Okazuje się to jednak niemożliwe 

kiedy Dean chce wiedzieć o niej wszystko. 

Wkrótce jednak główna bohaterka powieści. 

podaje. Jak dramatyczna okaże się przeszłość 

Sky, kim tak naprawdę będzie dla niej Dean i 

dlaczego siostra chłopaka popełniła 

samobójstwo?  

 

 

 

 

 

 

Werka Rozterka czyli co czytać 
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,,Hopeless" to emocjonalna bomba. Nie daje 

o sobie zapomnieć, potrafi rozwalić nas na 

drobne kawałki i naprawdę ciężko jest się 

pozbierać. Odkrywa, że Holder nie jest tym, za 

kogo się podaje. Jak dramatyczna okaże się 

przeszłość Sky, kim tak naprawdę będzie dla 

niej  Dean i dlaczego siostra chłopaka 

popełniła samobójstwo? ,,Hopeless" to 

emocjonalna bomba. Nie daje o sobie 

zapomnieć, potrafi rozwalić nas na drobne 

kawałki i naprawdę ciężko jest się pozbierać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga uczniowie! 

W poniedziałek otrzymaliśmy bardzo ważną 

wiadomość! Chodzi nam o wyniki 

Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień”.  

Łącznie udział wzięło 28 uczestników.  

Do II etapu dostało się sześć osób, a wśród 

nich : 

Igor Nowocień, klasa 5c 14 pkt. 

Matylda Wilkowska, klasa 6a 14 pkt. 

Natalia Palus, klasa 6a 18pkt. 

Adrian Kobacki, klasa 7a 18 pkt. 

Julia Żuchowska, klasa 7a 14 pkt. 

 Maciej Bernert, klasa 7b 14 pkt. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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Odc.2  Matylda Wilkowska 

 To był piątek. Ostatni przed długim, 

a przynajmniej dłuższym weekendem, 

z okazji Święta Niepodległości, które 

wypadało w poniedziałek. Byłam 

przeszczęśliwa. Nawet jeden dzień wolnego 

to skarb – zamiast kisić się w szkole, można 

robić tysiące o wiele ciekawszych rzeczy. Ja, 

na przykład, zaplanowałam poświęcić się 

swojej pasji – fotografowaniu.  

Weszłam do szkoły w 

dobrym humorze. Jednak 

już na pierwszej lekcji, 

biologii, mina mi nieco 

zrzedła. Moja klasa była 

tak podekscytowana 

zbliżającym się 

weekendem, że nie 

mogła opanować się – 

wszyscy głośno 

rozmawiali i śmiali się. 

Pani w odwecie zrobiła 

nam piekielnie trudną 

kartkówkę. Z tematu, 

który właśnie 

omawialiśmy .  

Myślałam, że na 

następnych zajęciach 

będzie spokój. Jednak już 

na kolejnej lekcji okazało 

się to nieprawdą. Była to matematyka. Nasze 

zachowanie było jednakowe jak na biologii. 

Pani jednak poradziła sobie z nami 

wyjątkowo skutecznie, wstawiając uwagę 

każdemu, a minusa, jak ktoś tylko pisnął 

słówko nie na temat. Mój humor był już 

daleki od nastroju, w którym wchodziłam do 

szkoły. A najgorsze było to, jak się 

niebawem okazało, przed nami.....ech… 

Następną lekcją był język niemiecki. 

Wszyscy byliśmy wyraźnie zgaszeni 

skutkami naszego zachowania na 

wcześniejszych lekcjach, dlatego 

postanowiliśmy przystopować. Jednak to  

 

wcale nie znaczyło, że była to szczęśliwa 

godzina. Pani na ten dzień sprawdziła 

klasówki. Okazało się, że dostałam, mówiąc 

po nauczycielsku, ocenę niedostateczną. 

Byłam zdruzgotana. A jakby tego było mało, 

nie odrobiłam pracy domowej. Kolejny 

minus na moim koncie. Czy to możliwe mieć 

takiego pecha w jednym dniu?! 

Przyszła kolej na plastykę. Oczywiście na tej 

lekcji nie mogło obejść się baz pecha 

i skutków mojego 

zapominalstwa 

i nieodpowiedzialności. 

Nie przyniosłam pracy, 

z którą zalegałam od 

miesiąca. Pani już nie 

miała do mnie cierpliwości 

– kolejna jedynka.  

- Oh! Mam szczerą 

nadzieję, że to sen. – 

pomyślałam. Nagle 

dźgnęłam się przez 

przypadek igłą. 

Wyszywaliśmy. – AŁĆ! 

Jednak nie! Szkoda… 

Ostatnią lekcją była 

muzyka. Było zaliczenie 

z piosenki. Wyjątkowo 

trudnej. Cała nasza klasa 

śpiewała razem, uściślając 

– fałszowała. Pani była zła, nikt nie dostał 

dobrej oceny, ale za to było śmiesznie. 

mieliśmy czas na wygłupy i mogliśmy 

wyładować z siebie całą złość i sfrustrowanie 

w postaci śmiechu. A zresztą… po tym dniu 

kolejna jedynka nie wywarła już na mnie 

takiego wrażenia. 

Mimo wszystkich pechów, peszków 

i dowodów mojej niekompetencji wyszłam 

ze szkoły z szerokim uśmiechem. Wreszcie 

wolna!!! 

Ilustracje do tekstu wykonała Lila Guzińska 

  

Z PAMIĘTNIKA SARY ZHANG 
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„NATOLIŃSKI PRZEPIŚNIK” 

 

Nasza natolińska książka kucharska się pisze!  

Dziś zajrzeliśmy do kuchni Pani  

Kamili Rozwadowskiej- naszej matematyczki 

podejrzeliśmy, jakie pyszności piekła Pani. 

I musimy powiedzieć, że pachniało cudnie, ale też 

smakowało wyśmienicie. Polecamy przepis na  

schab nadziewany śliwkami. 
 

Składniki:  

- 1-2 kg schabu 

- suszone śliwki 

- masło 

- czosnek 

- majeranek 

- sól i pieprz 

- mąka 

Przygotowanie: 
- schab opłukać i osuszyć , dokładnie natrzeć 

solą, pieprzem, majerankiem i rozgniecionym 

czosnkiem 

- wydrążyć otwór w schabie i faszerować 

suszonymi śliwkami 

- zawinąć schab w folię i stawić do lodówki na 

12 – 24 godziny 

- na patelni roztopić masło ¾ kostki i obsmażać 

schab z każdej strony, aż nabierze złotego 

koloru 

- przełożyć schab do rękawa do pieczenia wraz 

z tłuszczem, na którym był smażony 

- piec 1,5 godziny w temperaturze najpierw 

200st., potem 160 st. – 180st., pod koniec 

rozciąć rękaw i piec 10 minut 

-w rondelku roztopić resztę masła i dodać 

mąkę – zrobić zasmażkę, do której stopniowo 

dodawać wywar 

z upieczonego schabu 

i wody – powstanie 

sos, którym polejemy 

pokrojony w plastry 

schab.  

Smakuje 

wyśmienicie 

z ziemniakami 

i buraczkami! 

Życzę smacznego!! 

 

 

ŚWIAT PEŁEN PORAD 

 

Listopad..listopad….. I już grudzień! Ach, jak ten 

czas szybko leci, lecz oprócz czasu, lecą także 

pieniądze na lekarstwa. Ten grudzień zapowiada 

się bardzo mroźnie, więc chcę wam przedstawić 

sposoby, jak zapobiec chorobom w grudniu. 

Miłego czytania! 

W naszej szkole już niejedna osoba zużyła 

w jeden dzień milion paczek chusteczek. Sami 

pewnie dobrze wiecie, jak denerwujący jest 

katar. A wystarczy odpowiednie nawilżenie 

powietrza, nacieranie przed snem stóp i klatki 

piersiowej maścią kamforową, z odrobiną 

spirytusu (pozwala to na rozgrzanie organizmu 

i ułatwienie oddychania), nawadnianie organizmu 

czyli dużo pijemy, gorąca herbata z sokiem 

malinowym, często jemy rozgrzewający rosół. 

Kaszel w szkole jest równie męczący, bo czasem 

nie można skończyć i kaszle się  i kaszle 

i uciszyć się nie można. A wystarczy jedynie 

dobrze nawilżać powietrze i robić inhalacje. 

Najlepszy jednak na kaszel, przeziębienie 

i katar jest syrop z cebuli, podaję przepis. Warto 

spróbować, bo cebula zawiera substancje 

bakteriobójcze oraz składniki odżywcze 

wpływające pozytywnie na odporność i biorące 

udział w walce z wirusami. Cebula działa 

również wykrztuśnie (związki występujące w 

tym warzywie rozrzedzają wydzielinę powstałą w 

skutek infekcji. 

1.Obierz dwie, trzy cebule (żeby zmniejszyć 

wydzielanie substancji drażniących, przed 

obróbką cebuli zmocz nóż – nie będę się one 

wtedy ulatniały, a połączą się z wodą). 

2. Cebulę drobno posiekaj i zasyp dosyć obficie 

cukrem. Możesz zalać też miodem (ta wersja 

syropu będzie zdrowsza). 

3. Całość odstaw pod przykryciem na około pięć 

godzin, aż cebula puści sok i syrop z cebuli 

gotowy. 

4. Podawaj dwa, trzy razy dziennie po łyżeczce 

syropu. 

No to przede wszystkim życzę 

ZDROWEGO ROKU!!! 
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ZRÓB TO SAM 

 

Trójwymiarowa choinka – robiła dla Was 

Małgorzata Porzyczka 

Przygotuj: kwadratowa kartka dowolnego 

formatu i kolory, nożyczki. 
 

1. Kartkę składamy po przekątnej, następnie 

rozkładamy  i składamy po drugiej 

przekątnej. 

2. Rozkładamy kartkę i składamy ją na pół. 

To samo robimy w drugą stronę.  

3. Kartkę składamy na pół, po czym 

odginamy kawałek kartki(zdj. 1) 

 

 

4. To samo robimy z drugiej strony. Boki 

powstałego kwadratu zaginamy do 

środka. 

5. Odcinamy dolną, niepotrzebną część. 

(zdj. 2) 

 

6. Zaginamy jeden z boków wkładając go 

do środka. Tak samo postępujemy 

z wszystkimi bokami. A teraz każdy 

z powstałych boków nacinamy- jedno 

nacięcie przy podstawie, a drugie trochę 

wyżej. Pamiętamy, aby te nacięcia nie 

dotarły do środka choinki.  
7. Zaginamy nacięte części (zdj. 3) 

 

Nasza choinka jest gotowa! Gdybyście mieli 

jeszcze jakieś pytania, to nie bójcie się ich 

zadawać, a my z pewnością Wam na nie 

odpowiemy. 
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W NATOLINIE CZAS SZYBKO PŁYNIE 
 

Już kolejny raz ja, Mateusz Kozik, zapisałem 

to, co dzieje się w naszej szkole . 

 
Listopad 

1.11 Kolejny miesiąc naszej nauki rozpoczął 
się długim weekendem z okazji Dnia 
Wszystkich Świętych.  

11.11 Już kilka dni później w naszej szkole 
odbyła się akademia z okazji Święta 
Niepodległości. Był to artystyczny występ 
uczniów naszej szkoły upamiętniający 
wydarzenia z 1918 roku. 

 

18.11, 19.11, 20.11 W listopadzie także 
uczniowie klas ósmych sprawdzali swoją 
wiedzę z języka polskiego, matematyki 
i języków obcych czyli czas egzaminów 
próbnych za nami. 

21.11 W naszej szkole szczególny – bo 
wszyscy byli dla siebie mili. Dlaczego? Bo to 
Dzieo Życzliwości! 

 

 

28.11 Pod koniec tego miesiąca odbyła się 
pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. 
Była to zabawa z okazji ostatków. 

 

Poza tym od tego miesiąca mamy nową salę 
logopedyczną oraz w sali informatycznej 
zostały wstawione nowe komputery. 
Hurra!!! 

 
 
Grudzieo 
Najkrótszy miesiąc szkolny w roku 
i najbardziej ulubionymi dniami – 
mikołajkami i gwiazdką!  Z okazji tych 
pierwszych zorganizowane były jak co roku 
Szkolne Sportowe Zawody Mikołajkowe. 
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Żarty 

 
-- Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł do 

szkoły brudny i pani go za karę wysłała do 

domu! 

- I co, pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna do 

szkoły! 

 

 

Wilk spotyka w lesie Czerwonego Kapturka. 

- Gdzie idziesz? 

- Do babci. 

- A co masz w koszyku? 

- Dynamit. 

- Po co ci dynamit? 

- Chcę raz na zawsze skończyć tę idiotyczną 

bajkę. 

 
 

 

Chuck założył się z prądem, kto kogo 

pierwszy kopnie. Chuck wygrał. 

To Chuck Norris nauczył kopać prąd, a nie 

prąd jego! 

 

 

 

 

 

 

Na lekcji religii: 

- Kto z was chciałby iść do nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. 

Tylko Jaś siedzi bez ruchu. 

- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie 

chcesz iść do nieba? 

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po 

lekcjach szybko wrócę do domu! 

 

 

- Proszę wskazać na mapie Morze Czarne. 

Uczeń milczy 

- To może Morze Czerwone. 

Uczeń na to: 

- Ależ panie profesorze - dziwi się uczeń - na 

tej mapie wszystkie morza są niebieskie. 

 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 

żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 
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CHWILA RELAKSU 

 

Zapraszamy wszystkich lubiących wytężać 

swoje szare komórki! Pomyślcie, napiszcie, 

wytnijcie kupon, wrzućcie do skrzynki 

i odbierajcie nagrody. Aby wziąć udział 

w konkursie należy na kuponie wpisać trzy 

poprawne odpowiedzi. 
Znamy już zwycięzców ostatniego numeru. 

Poprawne odpowiedzi to: ,,szkoła" oraz liczba 

48. osoby, którewygrały to Melania Walczak, 

Oliwia Tokarska i Oliwia Brzeska. Wymienione 

wyżej osoby zapraszamy na wręczenia nagród na 

długiej przerwie .  

 

Nasza redakcja pochyliła również czoło nad 

Waszą prośbą o przedłużenie okresu, w którym 

będziecie mogli oddawać odpowiedzi. Od dnia 

wydania przez tydzień nasze pudełko będzie stało 

na dystrybutorze wody. Nie przedłużając, 

zaczynajmy! 

 

ZAGADKA MATEMATYCZNA/  

Mateusz  Kozik 

A=1    

A+A=B 

B+B=C 

A+B+A+A=C+A 

D+B=C+C 

D-B*C=E 

E*D=X 

X=? 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKA/ Małgosia Porzyczka 

1. Pod nim siano w świąteczny czas 

2. Może wybuchać lub jest świąteczną 

dekoracją 

3. Świąteczne drzewko 

4. Na tym przedmiocie używasz + i - 

5. Nazwisko naszego pana dyrektora 

6. Obok płazów i gadów 

7. W naszej szkole od roku już tylko 

elektroniczny…. 

8. Na wigilijnym stole lub w stawie 
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REBUS/ Matylda Wilkowska 

 

 

 

 

ANKIETA „Życzenia na rok 2020” 

Milena Biokowska/ Nadia Dziubioska 

Rok 2019 dobiega końca. Niedługo znowu 

usłyszymy pytania o nasze postanowienia 

noworoczne. Postanowiliśmy więc 

przeprowadzić pośród starszych/klasy 7 -8/ 

uczniów naszej szkoły ankietę .Badana grupa 

25 osób 
 

,,W 2020 chciałbym/chciałabym…..” 

Proponowane odpowiedzi brzmiały: 

a) lepiej się uczyć 

b) zakochać się 

c) znaleźć przyjaciela/przyjaciółkę 

d) zjeść egzotyczną potrawę 

e) nie chorować przez cały rok 

f) wygrać dużo pieniędzy 

 

 

Aż 80% spośród ankietowanych udzieliło 

odpowiedzi F- wygrać dużo pieniędzy!!! 

Pozostałe 20% podzieliło się na dwie części, 

dla których ważna jest miłość i dobra 

nauka. 
Zupełnie nie miały powodzenia egzotyczne 

potrawy/ może dlatego , że takowe jadamy 

zbyt często/, przyjaźń / po co przecież jest 

facebook/ i zdrowie/ no cóż z wiekiem 

zmienią się priorytety na pewno/. 

Reasumując - większość ankietowanych 

pragnie być szczęśliwie zakochaną/-nym, 

bardzo bogatym człowiekiem z samymi 

szóstkami na świadectwie. 

Czego serdecznie w nadchodzącym Nowym 

Roku życzymy wszystkim czytelnikom 

naszej Gazety!!!!!!! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


