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Życzenia  Świąteczne 
  

Kiedy jasna gwiazdka 
błyśnie 

Niech Ci serce radość 
ściśnie 

Niech choinka jasno 
świeci 

Niech nadziei płomień 
wznieci 

Niech kolęda zabrzmi     
wkoło 

Niech świat śmieje się 
wesoło 

Będzie miło i serdecznie 
A Twe szczęście niech 

trwa wiecznie.  
 

OBSERWATOR 

GIMNAZJALNY 

 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

SKŁADAMY WSZYSTKIM 
NAUCZYCIELOM , PRACOWNIKOM 

ADMINISTRACJI 
I OBSŁUGI ORAZ UCZNIOM 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
UDANYCH , 

ZDROWYCH I WESOŁYCH SWIĄT, 
RADOSNEGO SYLWESTRA 

POMYŚLNEGO                             
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.  

NIECH SPEŁNIĄ SIĘ 
WSZYSTKIE WASZE MARZENIA , 

ZREALIZUJĄ PLANY, NIECH                           
W NOWYM ROKU 

RADOŚĆ I UŚMIECH CZĘŚCIEJ 
TOWARZYSZĄ WAM                          
I WASZYM BLISKIM.   

                                                                   
ŻYCZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redakcja gazetki 
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Kilka słów o patriotyzmie… 

 11 listopada jest Narodowym Świętem 

Niepodległości.  Obchodzone jest ono co roku 

także w naszej szkole. Poprzez udział w akademii 

chcemy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości 

przez naród polski po 123 latach niewoli. Każdy     

z nas wie, że słowo patriota jest znaczącym             

i istotnym słowem w naszej historii. Ale czy 

naprawdę wszyscy wiemy, jakie jest jego 

znaczenie?  

 Mimo iż od obchodów Święta Niepodległości minęło trochę czasu, to temat wciąż jest aktualny    

i ważny z wielu powodów. Obserwując zachowanie oraz słuchając wypowiedzi niektórych osób można, 

dojść do różnych wniosków. Mamy szczęście, że przyszło nam żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie, nie 

musimy krwią pieczętować naszej miłości do kraju. Możemy swój patriotyzm prezentować godną 

postawą wobec obowiązków szkolnych, wobec  słabszych, starszych, odpowiedzialnością za słowa           

i czyny, szanować innych i siebie. Myślę, że to istotne dla każdego młodego człowieka. 

Jak rozumieją patriotyzm  nasi uczniowie? 

 Jest to postępowanie ludzi, którzy kochają swoją Ojczyznę i chcą dla niej jak najlepiej – uczennica 

kl. III b 

 To wierność swojej Ojczyźnie - uczennica kl. II b 

 To chęć oddania życia za Ojczyznę – uczennice kl. I b 

 Kto według nich jest prawdziwym patriotą i dlaczego? 

 Według mnie są to bohaterowie „Kamieni na szaniec”, ponieważ w czasach II wojny światowej 

pomimo niebezpieczeństwa i gróźb ze strony okupanta, brali udział w akcjach, aby pokazać, że 

kochają Ojczyznę ponad swoje życie – uczennica kl. III b 

 Józef Wybicki, gdyż napisał hymn, który jest symbolem naszej Ojczyzny - uczennica kl. II b 

 Adam Mickiewicz, ponieważ jest wybitnym polskim poetą, który nie wstydził się pisać w ojczystym 

języku – uczennice kl. I b 

 Jak widzimy, słowo patriotyzm współcześnie nie jest tak proste do zdefiniowania. Każdy z nas 

nieco odmiennie go  pojmuje. Ale wszyscy powinniśmy się starać, aby zasługiwać na miano patrioty.  

Justyna Górka 
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Mało znani bohaterowie  

 Kilkanaście dni temu, 29 listopada, obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu powstania 

listopadowego. Z  Nocą Listopadową wielu kojarzy się osoba porucznika Piotra Wysockiego, 

przywódcy spisku antyrosyjskiego w Szkole Podchorążych. Ale już nieliczni wiedzą co działo się z nim 

później. Spróbujemy opowiedzieć jego historię. Przez całe powstanie młody, 32-letni, oficer 

sumiennie wypełniał rozkazy walcząc w obronie ojczyzny. We wrześniu 1831., wówczas już jako 

podpułkownik, brał udział w obronie Woli. Ciężko ranny dostał się do niewoli. Jako urodzony          

w Królestwie Polskim stanął w grudniu 1831 r. przed Sądem Kryminalnym Królestwa Polskiego jako 

symbol polskiego buntu z 1830 roku. Wyrok- kara śmierci, zapadł 29 listopada 1833 r. Przypadek? 

Po uprawomocnieniu się wyroku w lutym 1834 r. Wysocki otrzymał propozycję – miał błagać cara    

o łaskę. Dumnie jej nie przyjął. Świadomie wybrał karę śmierci. A jednak Mikołaj I zamienił 

ostatecznie tę karę na 20 lat katorgi. Według Rosjan śmierć byłaby karą zbyt lekką.   W 1835 r. trafił 

do Irkucka, a następnie do wsi Aleksandrowsk. Namówił do ucieczki sześciu towarzyszy ,wśród 

których był carski szpicel. Zdradzony ponownie staje przez sądem, który przedłużył mu karę katorgi 

o trzy lata i skazał go na tysiąc kijów, czyli de facto śmierć przez zmasakrowanie i zatłuczenie. 

Pogodzony z potwornym końcem życia, stanął przez swoimi katami, a następnie przeszedł przez 

szpaler żołnierzy, otrzymując skrupulatnie odliczone tysiąc kijów. Nie miał prawa przeżyć…            

A jednak, chociaż wiele ran i urazów pozostała z nim na zawsze, przetrwał kaźń. Po kilku miesiącach 

pobytu w szpitalu Wysocki trafił do kopalni w miejscowości Akatuja, gdzie dwa lata pracował           

w nieludzkich warunkach przykuty do taczek. Wreszcie w 1840 r. przerwano mu karę katorgi              

i pozwolono osiedlić się na Syberii, a w roku 1857 r. na powrót do kraju. Osiadł w rodzinnej Warce, 

wiódł samotne, niemal pustelnicze życie. Zmarł w 1875 r., dobiegając już osiemdziesiątki.                

Na skromnym grobie Piotra Wysockiego w Warce widnieje inskrypcja: "Wszystko dla Ojczyzny, nic 

dla mnie". 

 

Łukasz Wartałowicz                                                                                                                       

Piotr Karolak                                                                                                                        

Bartłomiej Łukawski                                                                                                           

Przemysław Sabat 
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Byliśmy na filmie 

              pt. ,, Mój biegun”- godne polecenia! 

        Dnia 11 grudnia br. klasy drugie  naszego gimnazjum wraz z wychowawcami( panią Sylwią 

Bochenek i panem Pawłem Ślusarczykiem ) wybrały się do kieleckiego kina ,,Helios” na film                  

pt.  ,,Mój biegun”. 

        Wyreżyserowany przez Marcina Głowackiego film powstał w 2011r. Opowiada o najmłodszym       

i niepełnosprawnym zdobywcy obu biegunów - Janku Meli. W dzieciństwie  na jego rodzinę spadło 

nieszczęście. Młodszy brat Jaśka tonie, co prowadzi do rodzinnych kłopotów.  Ojciec obwinia o to 

starszego syna , który mógł szybciej zainterweniować. Kilka lat później zdarzyła się kolejna tragedia. 

Nastoletni Jaś podczas burzy schował się z kolegą przed deszczem  w elektrowni. W budynek uderzył 

piorun i spowodował wybuch. Chłopiec stracił przytomność, a jego kolega uciekł, zostawiając go 

rannego. Gdy Jasiek się ocknął, z trudem ,,dowlókł” się do domu i pojechał z ojcem do szpitala. Miał 

rozległe poparzenie prawej ręki i lewej nogi. Na szczęście jego narządy wewnętrzne nie zostały 

uszkodzone. Lekarze liczyli na jego szybkie wyzdrowienie, lecz wdała się gangrena (zakażenie). Ranne 

kończyny trzeba było amputować. Jaś przeżył. Nauczył się chodzić    z protezą i wkrótce razem  

z Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny. Założył fundację: ,,Poza horyzonty” wspierającą dzieci 

niepełnosprawne . Jest współautorem programu podróżniczego w Radiu Kraków – Między biegunami. 
 
W filmie wystąpili: 

Maciej Musiał, Bartłomiej Topa, Magdalena Walach, Adam Tyniec, Wojciech Stryczek, Ewa Gorzelak, 

Adam Hutyra, Bożena Adamek. 

 Film trwał 90 minut. Oglądaliśmy go z zaciekawieniem. Niektórym zakręciła się łezka w oku, gdy 

poznali smutne dzieje Jasia Meli. Pojedyncze osoby stwierdziły, że film był nudny, głównie zakończenie 

nie przypadło im do „gustu”. My w każdym razie polecamy go tym, którzy go jeszcze nie widzieli,           

a w szczególności osobom niepełnosprawnym, które nie mogą się pogodzić ze swym losem i z powodu 

kalectwa uznają swoje życie za przegrane. Film porusza i poucza. Jest potwierdzeniem słów słynnego 

polskiego żeglarza Leonida Teligi, który powiedział: „Jeśli tylko czegoś bardzo pragniesz, jeśli tylko 

czegoś bardzo chcesz, laur zwycięstwa może należeć do ciebie”. 

Warto więc wziąć sobie do serca te słowa, a na Jaśku Meli trochę się po wzorować. 
                                                                                                                 



 
Str. 5 

Spotkanie z pisarzem  
 W dniu 3.12.2013 r. w naszej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarzem Zbigniewem 

Masternakiem. Udział wzięły klasy pierwsze gimnazjum. Być może nie wszyscy słyszeli o tym autorze, 

więc jest okazja, aby przybliżyć tę postać.  

 Pisarz  pochodzi ze wsi Piórków w Górach Świętokrzyskich. Pierwsze swoje opowiadania zaczął 

pisać już w szkole podstawowej. Na spotkaniu kilkakrotnie powtarzał, że to dzięki swojemu dziadkowi 

zaczął pisać, ponieważ gdy był małym chłopcem, to właśnie on czytał mu wiele bajek i opowiadań. Będąc 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej, przeczytał „Krzyżaków”. Pierwsza książka, którą napisał nosi 

tytuł „ Niech żyje wolność'. Jednak nikt nie chciał jej wydać. Artysta postanowił, że zacznie ją 

sprzedawać na ulicy. Jak się okazało, był to dobry pomysł, ponieważ książkę zakupił p. Tadeusz Zysk, 

który chciał ją wydać. Pisarz miłość swojego życia poznał dość nietypowo, ponieważ dał dziewczynie 

książkę z dedykacją i po jakimś czasie zostali małżeństwem. Bohater naszego spotkania powiedział, że 

swoje książki będzie pisał na podstawie przygód z własnego życia. Kiedyś wyjechał do Francji, aby tam 

szukać inspiracji. W swoich książkach zawiera również informacje dotyczące Polski. Założył sobie, że 

będzie pisał do 90 roku życia.  Nasz gość pisze również scenariusze filmowe. Pierwszy  film                   

na podstawie jego książki powstał w 2003 r. Jak sam powiedział inspiruje go życie. Liceum 

Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie ukończył z wyróżnieniem i ze średnią 5,70. W szkole 

najbardziej lubił takie przedmioty jak: j. polski, historię oraz w-f. P. Zbigniew nie jest tylko pisarzem, ale 

również piłkarzem. Przez rok grał w Koronie Kielce, ale niestety zakończyło się to poważną kontuzją. 

Aktualnie bierze udział w rozgrywkach piłki błotnej. Bardzo lubi podróżować, był nawet w Indiach. 

Artysta potrafi porozumieć się w pięciu językach. Kolejną część spotkania stanowiły pytanie uczniów 

skierowane do pisarza. Wśród nich padło .: „Czy spotkał się pan kiedyś z człowiekiem, który 

skrytykował pana książkę?”. W odpowiedzi na pytanie usłyszeliśmy: „Tak, wiele razy się tak zdarzało, ale 

zazwyczaj taka osoba okazywała się moim wrogiem”. Pomimo że p. Zbigniew pisze książki, bardziej lubi 

kino niż teatr. Kolejnym pytaniem jakie podło  na spotkaniu było: „Jakiej drużynie pan kibicuje?” 

Odpowiedź brzmiała następująco: „Kiedyś kibicowałem  tym drużynom ,które wygrywały, teraz 

wspieram słabszych”. 

 Po spotkaniu poprosiliśmy pisarza o autografy, następnie rozeszliśmy się do klas. Nie żałujemy 

czasu na to spotkanie. Pan Zbigniew okazał się być bardzo kontaktowym, wesołym człowiekiem. Mówił 

ciekawie, pokazał wybrane sceny ze swojego ciekawego filmu pt. „Księstwo’’, jest przykładem osoby, 

która bierze swoje życie w swoje ręce, pomaga szczęściu, aby go nie opuszczało. Myślę, że warto 

spotykać się z takimi osobami. 
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„Wiedza naszym kapitałem”      

-  słów kilka na temat projektu  

      Nasza szkoła znów bierze udział w kolejnym projekcie! Od 21 października br. rozpoczęliśmy 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Nabór chętnych uczniów trwał kilka tygodni. Z początku byliśmy 

trochę niezdecydowani, ale nauczyciele pomogli nam wybrać właściwe zajęcia. Czynnikiem decydującym 

była średnia ocen za ostatni rok nauki. Grupy powinny liczyć od 8 do 10 uczniów. Propozycje składali 

nauczyciele różnych przedmiotów, m.in.  z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii, fizyki           

i chemii. Zostały utworzone dwa rodzaje zajęć : rozwijające kompetencje kluczowe ( tzw. koła 

zainteresowań) oraz zajęcia wyrównawcze. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały piśmiennicze, 

podręczniki, ćwiczeniówki, teczki, w których chowamy nasze prace oraz pomoce naukowe. 

Organizatorzy zadbali również o posiłek. Otrzymujemy smaczne kanapki, które popijamy soczkami 

( wtedy lepiej się pracuje). Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki, trwają dwie godziny 

lekcyjne. Nasza grupa – zajęcia  językowo – medialne z j. polskiego spotyka się w każdy poniedziałek. 

Jest nas 8 osób: trzy z klasy I b, dwóch uczniów z kl. II a oraz troje z kl. II b.   Na zajęciach panuje miła 

atmosfera, często pracujemy w grupach, pisaliśmy już opowiadanie, artykuł do gazetki szkolnej 

( obecny), korzystamy ze słowników, wykonujemy ćwiczenia  z zakresu słownictwa, frazeologizmów. 

Podczas tych spotkań możemy bardziej rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności językowo – medialne, 

rozwijamy nasze zainteresowania, uczymy się współpracować w zróżnicowanej wiekowo grupie. 

Dodatkowym atutem uczestnictwa w tym projekcie są zajęcia z komunikacji interpersonalnej                   

i doradztwa zawodowego. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że istnieją różne sposoby porozumiewania się, 

możemy zastanowić się i samodzielnie wybrać dalszą ścieżkę kształcenia zgodnie z naszymi 

zainteresowaniami. Z chęcią przychodzimy na „ projekt” ( tak nazywamy te zajęcia). Oczekujemy,          

że nauczymy się więcej, co znajdzie odbicie w lepszych ocenach z przedmiotu. Chcielibyśmy, aby te  

oczekiwania się spełniły, aby zdobyta wiedza stała się naszym kapitałem i przyniosła 100% zysku. 

            Swoją opinię wyrazili: Martyna S., Łukasz W. z kl. II b, Piotr K., Dominik S. z kl. II a oraz            

Klaudia Ł. Kasia D. i Magda Z. z kl. I b. 
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SONDA 

Mija już  czwarty miesiąc od dnia 

rozpoczęcia tego roku szkolnego. Do 

naszej szkoły przyszło ponad czterdziestu 

nowych uczniów, z których utworzone 

zostały dwie klasy „a” i „b”. 

Postanowiliśmy poznać zdanie naszych 

młodszych kolegów o szkole. Chociaż 

sondę przeprowadzaliśmy wcześniej, to 

jednak mimo upływu czasu warto poznać 

opinie pierwszoklasistów, tym bardziej, że 

czują się w nowej szkole bardzo 

swobodnie i są widoczni nie tylko podczas 

szkolnych akademii, ale i na korytarzu. 

1.Jak wam się podoba w gimnazjum? 

a) Jest lepiej niż w podstawówce                                                                                                                                                                                                

b) Jest fajnie, ale trzeba się dużo uczyć 

c) Może być 

2.Jak oceniasz nową klasę, kolegów, koleżanki? 

a) Są fajni niektórzy                                                                                                                                                                                                                                        

b) Mamy fajną klasę, kolegów i koleżanki                                                                                                                                                                                                   

c) Fajni są 

3.Czym różni się ta szkoła od waszej poprzedniej? 

a) Więcej przedmiotów, inni nauczyciele, pomieszane klasy                                                                                                                                                                                  

b) Więcej przedmiotów, dużo nauki                                                                                                                                                                                                          

c) Więcej nauki 

4.Czy podobają wam się nowi nauczyciele? Którzy 

szczególnie? 

a) Tak , w szczególności p. Skuza i p. Paluch                                                                                                                                                                                           

b) Tak, zwłaszcza p. Kula, p. Ślusarczyk no i nasza wychowawczyni                                                                                                                                                                 

c) Tak, p. Skuza, p. Szczukiewicz, p. Drapejkowska, p. Ślusarczyk 

5.Czy dogadujecie się ze starszymi uczniami? 

a) Tak                                                                                                                                                                                                                                                                             

b) Średnio na jeża                                                                                                                                                                                                                                              

c) Tak 

6.Czy podobały wam się otrzęsiny? 

a) No                                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tak, było super                                                                                                                                                                                                                                            

c) Średnio na jeża                                                                                                                                                                                                                            

7.Czego oczekujecie od nowej szkoły? 

a)Lepszych stopni                                                                                                                                                                                                                                                 

b)Że będziemy mądrzejsze                                                                                                                                                                                                                                             

c) Że będzie dużo imprez                                                                                                                                                                                                                               

8.Czy macie jakieś plany, postanowienia w tym roku 

szkolnym? 

a) Nie                                                                                                                                                                                                                                                            

b) Chcemy mieć lepsze oceny                                                                                                                                                                                                                        

c) Chcemy mieć dobre oceny 

Odpowiedzi udzielili: 

a) G.D i M.B z I „a” 
b) K.D i K.Ł z I „b” 
c) Uczennice z I „a” 

 

Podsumowanie 

 Z przeprowadzonej ankiety wynika, że tegorocznym pierwszakom podoba się             

w gimnazjum, mają fajne klasy, kolegów i koleżanki, dobrze dogadują się z starszymi od 

siebie uczniami i polubili nowych nauczycieli. Miejmy nadzieję, że nasi młodsi koledzy nie 

zmienią swoich poglądów do czasu zakończenia naszego gimnazjum. 
 

                                                                                                               

Sondę przeprowadziła: 

Karolina  Dudkiewicz 
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WIERSZE SPOD ŁAWKI 

 W każdej szkole są jakieś ukryte talenty. 

Jedni pięknie śpiewają, inni recytują, świetnie 

malują, grają w piłkę lub biegają. Warto ich bliżej 

poznać, warto się tym pochwalić, dlatego 

chcemy na łamach naszej gazetki prezentować 

rozmowy z takimi uczniami, być może 

przyszłymi sławami. Chcemy także prezentować 

twórczość poetycką, prozatorską lub z dziedziny 

dramatu( może ktoś pisze utwory na scenę?).  

W tym numerze prezentujemy wiersz waszej 

młodszej koleżanki, która ponoć potrafi  pisać na 

zamówienie. 

„Zimowe nastroje” 

Bałwan, sanki, kurtki, śnieg 

tylko słychać dzieci śmiech. 

Sandra, Kuba na sankach zjeżdżają, 

tymczasem bliźniaczki śnieżkami rzucają. 

Zima na dworze nam dopisuje, 

A mama z nudów szaliki haftuje. 

 Dzieci na dworze bawią się wesoło, 

A już Mikołaj chodzi naokoło. 

„Hej ho, hej ho prezenty w worze mam 

I wnet je dzieciom grzecznym dam 

Świąteczny nadszedł wreszcie czas, 

 By podarkami rozweselić was” 

Ludzi sporo się zebrało,  

By podziwiać zimę białą 

I wy również zbierzcie się 

By radośnie przeżyć dzień, 

 Ten świąteczny, noworoczny , 

 przy choince, w domu, z gośćmi. 

                                                                                Zamówiła Iza Z. kl. I b 



 

Wigilijna opowieść 

Czas na wigilijną opowieść pod tytułem: 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA GWIAZDA BETLEJEMSKA?  

Justyna  Górka 

     W Meksyku jest zwyczaj, że w wigilię Bożego 

Narodzenia każdy przynosi Dzieciątku podarunek. Tak, jak 

przed dwoma tysiącami lat uczynili pasterze przychodząc do 

betlejemskiej stajenki. Prezenty są bardzo różne, zależnie od 

zamożności ludzi. A ponieważ większość Meksykańczyków 

jest uboga, więc i podarki są skromne. Czasem jest to kilka 

jajek, kura, kawa, czy garść prosa. Tym, którym lepiej się 

powodzi przynoszą poncha – peleryny noszone przez 

miejscowych lub pieniądze. Później te dary otrzymują 

najbiedniejsi, wdowy sieroty i bezrobotni. Dzięki temu wielu 

    Sześcioletni Pedro pochodził z ubogiej rodziny, mieszkającej na przedmieściach Veracruz. 

Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy ojciec chłopca stracił pracę. Bywało tak, że dzieci głodne 

kładły się spać. Od czasu do czasu tata znajdował dorywczą pracę przy rozładunku statków, ale to nie 

wystarczało na utrzymanie rodziny. Tuz przed świętami, Ania, roczna siostrzyczka Pedra zachorowała    

i trzeba było wezwać lekarza. Przez to skończyły się zaoszczędzone na święta pieniądze, bo lekarstwa 

były bardzo drogie.  

- Co ja w tym roku dam Dzieciątku – martwił się chłopiec. – Maria plecie z kolorowych nitek serwetkę,    

a ja niewiele jeszcze potrafię. 

- Nie martw się synku, podarujesz Dzieciątku modlitwę, na pewno bardzo się ucieszy, to przecież 

największy dar – pocieszała go mama. 

- Ale tego nie widać. Dzieci pomyślą sobie, że nic nie przyniosłem. 

- To nic, że inni tego nie zobaczą, najważniejsze, że Dzieciątko usłyszy twoją modlitwę i pobłogosławi 

ci. 

- To dobrze. Umiem już „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Poproszę Marię, to nauczy mnie jakiejś 

specjalnej modlitwy – uradowało się dziecko. 

- Możesz pomodlić się własnymi słowami – tłumaczyła mama. 

Nadeszła wigilia. Cała rodzina wybrała się do kościoła na pasterkę. Kościół był pełen ludzi, tak, że wiele 

osób stało na zewnątrz i Petro też. Przez okno dojrzał żłóbek i Dzieciątko okryte kolorowym ponchem. 

Po mszy św. ludzie składali dary. Pedro wciąż klęczał na zewnątrz. Odmówił już wszystkie znane 

modlitwy. 

- Nie umiem już nic na pamięć – powiedział w pewnej chwili – ale chcę Ci powiedzieć Dzieciątko,         

że bardzo Cię kocham. Nic nie przyniosłem Ci na urodziny, bo u nas bieda. Ofiaruję Ci modlitwę. 

Mamusia powiedziała, że będziesz bardzo ucieszony. 

Wtem zobaczył, że w miejscu gdzie klęczał leży niezwykle przepiękny kwiat. Takiego nigdy nie widział. 

Wziął go w ręce i zaniósł Dzieciątku. Spełniło się jego największe marzenie – podarował Panu Jezusowi 

aż dwa upominki, ten niewidzialny czyli modlitwę i kwiat. Nazwano go potem gwiazdą betlejemską, 

ponieważ jego korona przypomina ramiona gwiazdy. Wiele lat później amerykański ambasador w 

Meksyku o nazwisku Ponisett zawiózł krzew tego kwiatu do Stanów Zjednoczonych. Nazwano go tam 

ponisettią. 
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Porady na jesienne dni 

  Mamy już zaawansowaną jesień, czekamy na zimę, która mamy nadzieję będzie w miarę śnieżna      

i przyjemna. Dni są zimniejsze i coraz krótsze. A my nie zawsze wiemy, jak zagospodarować swój czas 

oraz mieć dobry nastrój. Więc co trzeba zrobić? Należy skorzystać z naszych wskazówek. Oto i one: 

► Po pierwsze bądź aktywny fizycznie 

(uprawiaj sport) 

 

 

 

► Spotkaj się z przyjaciółmi  

 

 

 

► Posłuchaj swojej ulubionej muzyki 

 

 

 

► Przeczytaj ciekawą  książkę  

 

 

 

► Rozwiń swoje pasje 

 

 

 

► Obejrzyj interesujący cię film 

 Myślę, że te porady przydadzą się wam na co dzień i że będziecie zawsze uśmiechnięci, 

czego wam życzymy☺                                         

Justyna Górka 



 
Str. 11 

Coś na ząb 

Coraz bliżej święta, więc niedługo czeka nas 

sprzątanie, przygotowywanie potraw 

wigilijnych, ubieranie choinki i, co 

najważniejsze, pieczenie ciast.  Aby ułatwić 

wam tę "przygodę z cukiernictwem" mamy dla 

was specjalny przepis na świąteczne 

MAKOWCZYKI J (mini strucle z makiem i 

wiśniami z kawowym lukrem). Zapowiada się 

pysznie! Więcej możecie zobaczyć na stronie: 

www.kwestiasmaku.com Najpierw składniki: 

Ciasto: 

• 3 duże żółtka (w temperaturze pokojowej) 

• 100 g masła, bardzo miękkiego 

• 35 g świeżych drożdży (lub 8 g instant) 

• 3 łyżki cukru 

• 250 ml dobrze ciepłego (ale nie gorącego) mleka 

• 350 g mąki pszennej, np. tortowej 

• szczypta soli 

Nadzienie: 

• 400 g masy makowej (może być gotowa) 

• 80 g mielonych orzechów lub migdałów 

• 200 g mrożonych wiśni 

Na wierzch: 

• 1 żółtko 

• 1 łyżka mleka 

Lukier: 

• 100 g cukru pudru 

• około 2 łyżek zaparzonej mocnej kawy 

Przygotowanie: 

 Żółtka i masło wyjąć wcześniej z lodówki. Do 

miseczki włożyć pokruszone drożdże i rozetrzeć 

je z 1 łyżką cukru. Dodać ciepłe mleko oraz  2 

czubate łyżki mąki. Dokładnie wymieszać i 

odstawić na około 10 - 15 minut pod przykryciem 

z ściereczki do czasu aż na powierzchni powstanie 

gruba piana. 

 W międzyczasie przesiać mąkę do większej miski, dodać sól, resztę cukru i wymieszać. Wlać spieniony 

rozczyn z drożdży i wymieszać drewnianą łyżką lub zmiksować mieszadłem miksera. Dodawać stopniowo żółtka 

cały czas mieszając lub miksując aż ciasto będzie już gładkie i bez grudek. Wyrabiać je jeszcze przez około 3-5 

minut . 

 Następnie stopniowo dodawać miękkie masło cały czas miksując lub zagniatając ciasto. Wyrabiać przez około 

10 - 15 minut, do czasu aż ciasto będzie gładkie, elastyczne i nie będzie się kleiło do rąk. Ciasto włożyć do miski, 

przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę (np. w pobliże grzejnika). 

 W międzyczasie przygotować nadzienie: wiśnie rozmrozić i osuszyć na papierowych ręcznikach. Wymieszać 

masę makową z mielonymi orzechami. 

 Wyjąć ciasto na stolnicę i powygniatać przez minutę pozbywając się pęcherzy powietrza (można od razu piec 

lub włożyć ciasto z powrotem do miski, przykryć i wstawić do lodówki na noc lub maksymalnie na 24 godziny). 

 Podsypać mąkę stolnicę i rozwałkować ciasto na prostokąt około 35 x 45 cm. Podzielić go na 4 części (paski 

o szerokości około 11 cm . Z brzegu paska ułożyć nadzienie z masy makowej a na wierzch wyłożyć wiśnie, 

zwinąć długi rulonik z ciasta (zwijamy zaczynając od dłuższego boku prostokąta od strony z nadzieniem), na 

końcu zlepić ciasto na całej długości łączenia. Powtórzyć z resztą ciasta. 

 Dużą blachę z wyposażenia piekarnika posmarować oliwą lub wyłożyć papierem do pieczenia, przenieść w 

dłoniach roladki i ułożyć je łączeniem do dołu na blaszce, zachowując odstępy, pokroić nożem na około 4-5 cm 

kawałki. Posmarować żółtkiem roztrzepanym widelcem z mlekiem i odstawić na około 1/2 godziny w ciepłe 

miejsce. Piekarnik do 180 stopni. 

 Wstawić blaszkę do piekarnika i piec przez około 25-30 minut. Pokroić po ostudzeniu. Posmarować gęstym 

lukrem (zmiksowany cukier puder z kawą). 

* Jeśli ciasto leżakowało w lodówce, przed formowaniem bułeczek należy ogrzać je w temperaturze pokojowej przez około 

1 godzinę.                                                                                   

Justyna Górka  



 

NA WESOŁO 

Tylko Chuck Norris potrafi rozmawiać 

z cyklopem w cztery oczy. 

Co Chuck Norris zrobi, gdy napadnie 
go armia?  

Otoczy ją. 

Chuck Norris szybciej biega niż ty 

stoisz. 

Chuck Norris potrafi jechać na stoku 

narciarskim pod prąd. 

 

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.  

- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który 

przejechał nową szosą.  

Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!  

Obok pojawia się reporter i pyta:  

- Na co wyda pan te pieniądze?  

- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię 

prawo jazdy...  

Żona kierowcy z przerażeniem:  

- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo 

wypije!  

W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc 

policjanta zauważa:  

- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie 

zajedziemy!... 

Pani pyta się Jasia:  

- Jak brzmi słowo "Dziecko" w liczbie 

mnogiej?  

- Bliźnięta. 

Str. 12 

Pewien sprzedawca w sklepie bardzo nie lubił Chińczyków.  

Pewnego dnia do sklepu wchodzi Chińczyk i mówi:  

- Dzień dobry  

- Dzień dobry - odpowiedział wkurzony sprzedawca  

- Ja chcieć kupić pedigripal dla mój pies.  

- Nie sprzedam ci tego pedigri jak nie przyjdziesz z psem.  

- Ale ja nie chodzić z pies w sklep  

- To ci nie sprzedam!  

Zły Chińczyk poszedł po psa i kupił to pedigri.  

Na drugi dzień przychodzi i mówi:  

- Ja chcieć kupić whiskas dla mój kot  

- Nie sprzedam ci jak nie przyjdziesz z kotem.  

- Ale ja nie chodzić z kot na zakupy  

- To ci nie sprzedam.  

Jeszcze bardziej zły Chińczyk poszedł po kota i kupił ten whiskas.  

Na trzeci dzień przychodzi z papierową torebką i mówi:  

- Pan włożyć tu ręka  

- A po co?  

- No pan włożyć  

Sprzedawca włożył a Chińczyk do niego:  

- Pomacać  

- No  

- Ciepłe?  

- Ciepłe  

- Miękkie?  

- Miękkie  

- Ja chcieć kupić papier toaletowy! 

    Jedzie dziadek Trabantem i nagle mu 
zgasł. Po paru dosłownie sekundach zatrzymuje 
się najnowszy model Ferrari.  
Kierowca od Ferrari wychodzi z wozu i pyta,    
czy podholować.  
Dziadek oczywiście się zgadza.  
- I pamiętaj dziadku, jeśli coś będzie nie tak,       
to zamigaj lewym migaczem  
Pierwsze skrzyżowanie - czerwone światło.  
Po chwili podjeżdża najnowsze Porsche.  
Kierowca  Ferrari został wyzwany do wyścigu,     
a że jego duma jest wielka, to nie mógł odmówić.  
Ruszyli.  
Po ok. 5 kilometrach za rogiem stało dwóch 
policjantów i to, co usłyszeli to tylko ziuuuuum, 
ziuuuum, ziuuum.  
Odzywa się pierwszy policjant:  
- Ty, widziałeś tego Ferrari? Z 290 km/h jechał!  
- A tego Porsche? Z trzy stówki miał!  
- A tego Trabanta? Migał, że będzie ich 

wyprzedzać.  

Pyta Jasiu tatę:  

 - Tato kiedy będzie koniec świata?  

 - Jak skończy się „Moda na sukces.” 

 

                Wyszukał Przemek R. kl. III b 
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