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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
szkolnego czasopisma „Lunetka 33”. Dlaczego
taka nazwa? Luneta służy do patrzenia, luneta
przybliża to, co dalekie, przybliża to, co jeszcze
jest nieznane, pozwala nam ujrzeć szczegóły.
Pragniemy, aby właśnie taka była nasza
gazetka. Nasza – to znaczy nas wszystkich:
uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły,
a także Was Drodzy Rodzice. Wszyscy bądźmy
jej twórcami, bohaterami i oczywiście czytelni-
kami. Chcielibyśmy, aby „Lunetka” pomogła
stworzyć nam szkolną wspólnotę, aby nas inte-
growała, przybliżała do siebie, może nawet
pomagała rozwiązywać problemy.

„Lunetka”, którą teraz czytacie, ma szcze-
gólny charakter, gdyż jest pierwszym nume-
rem i zarazem numerem świątecznym. To
podwójne zobowiązanie i zachęta do rozpo-
częcia czegoś nowego, co wyda dobre owoce.
Nasz zespół redakcyjny czeka na każdego,
kto chciałby współtworzyć gazetkę – serdecznie
zapraszamy przyszłych dziennikarzy na spot-
kania koła dziennikarskiego. Czekamy też
na Wasze uwagi i propozycje, pomóżcie nam
skierować „Lunetkę 33” we właściwą stronę,
żebyśmy mogli przybliżyć to, co jest ważne
i ciekawe dla Was.
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Zosia Gniewek: Wiemy, że wcześniej była Pani
dyrektorem gimnazjum. Jaka jest największa
różnica pomiędzy kierowaniem gimnazjum
a szkołą podstawową? Czy szkoła podstawowa
jest dla Pani nowym wyzwaniem?
Beata Zemła: Różnica wynika ze specyfiki
szkoły podstawowej. Pracowałam do tej pory
z młodzieżą starszą w gimnazjum, z którą pra-
cuje się na pewno inaczej, ale przecież w kla-
sach siódmych i od przyszłego roku w ósmych
będziecie już 14 i 15 latkami, jak gimnazjaliści.
Myślę, że doskonale się odnalazłam w szkole
podstawowej, myślę też, że i Wy nie zauważa-
cie szczególnej różnicy w kierowaniu szkołą
przeze mnie i przez poprzednią Panią Dyrek-
tor. Będę się starała odpowiadać na Wasze
potrzeby, uwzględniać wszystkie mądre po-
stulaty, wspólnie rozpatrywać uwagi, które
będziecie wnosić w zakresie organizacji pracy
naszej szkoły.
Kamil Będkowski: Ma Pani długi staż pracy
i bogate doświadczenie. Czy coś było dla Pani
zaskoczeniem w naszej szkole?
BZ: Nie, nie jestem zaskoczona z uwagi na to,
że znam młodzież, potrafię z nią współpraco-
wać, wiem, jakie są jej oczekiwania. Przyjęłam
to wyzwanie jako coś nowego, na pewno, ale
wynika to ze specyfiki pracy, nie z nastawienia
do współpracy z młodszymi dziećmi. Spotykam
tu i poznaję wspaniałych uczniów, zarówno
tych z klas 4 – 7, jak i z klas wczesnoszkolnych.
ZG: Jest z nami Pani już prawie trzy miesiące.
Co według Pani warto u nas zmienić?
BZ: Chyba nie dokonywałabym zmian, tylko
ulepszeń, tak to wygląda. Na pewno chciała-
bym, abyście wykazywali większą inicjatywę
tutaj, taką uczniowską, w podejmowaniu wielu
działań, aby pomysły na szkołę wynikały z Wa-
szych potrzeb, abyście sami interesowali
nas tym, co chcecie w szkole i w miarę możli-
wości będziemy starać się wspólnymi siłami
to spełnić.
KB: Czego Pani oczekuje od nauczycieli, a cze-
go od uczniów bądź rodziców, aby uczynić na-
szą szkołę lepszą, stworzyćwspólnotę?
BZ: Tylko współpracy, która będzie polegała
na bezwzględnie podmiotowym traktowaniu

nas wszystkich. Każdy jest ważny, zarówno Wy
– uczniowie, jak i rodzice, nauczyciele, dyrek-
tor. Tylko dzięki takiej współpracy możemy
osiągnąć zamierzone cele.
ZG: Uczniowie pytają, co ze sklepikiem szkol-
nym lub automatami.
BZ: Dotychczasowa praktyka prowadzenia
sklepiku uczniowskiego przez młodzież nie jest
już możliwa w realizacji, z uwagi na zmianę
rozporządzeń, które nie pozwalają Wam
na prowadzenie takiej działalności. Natomiast
w zakresie automatów czy sklepiku temat jest
otwarty, można pomyśleć o dzierżawie zarów-
no pomieszczeń sklepiku jak i automatu przez
osoby pełnoletnie, które prowadzą działalność
gospodarczą. Jeśli znajdą się chętni, powierzy-
my im prowadzenie sprzedaży, oczywiście pod
właściwym nadzorem, pamiętając o wprowa-
dzeniu dobrej, wartościowej, a także ekologicz-
nej żywności.
KB: Na koniec poprosilibyśmy PaniąDyrektor
o powiedzenie czegoś o sobie. Może o wła-
snych zainteresowaniach, sposobie spędzania
wolnego czasu?
BZ: Szczególnie interesuję się siatkówką, co
wynika z faktu, że miałam możliwość kierowa-
nia szkołą, która była szkołą sportową, gdzie
młodzież uprawiała właśnie tę dyscyplinę.
Siatkówką interesuje się cała moja rodzina –
dzieci i mąż. Zarówno moja córka, jak i syn to
zawodnicy drugoligowi klubów siatkarskich.
Bardzo lubię także sporty zimowe. Każde moje
ferie muszą się kończyć satysfakcjonującymi
zjazdami na nartach.
ZG: Imponuje nam taki aktywny tryb życia.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za wywiad.
BZ: Dziękuję również serdecznie.

szkolne echo
wywiady i sylwetki

Na pewno chciałabym,
abyście wykazywali większą inicjatywę
Z Beatą Zemłą – Dyrektorem SP nr 33 rozmawiają:
Zosia Gniewek i Kamil Będkowski
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Walczmy o swoją pasję
Pasja to głębsze zainteresowanie, któremu
człowiek się poświęca, kiedy robi coś, co bardzo
lubi, co sprawia mu przyjemność i daje satys-
fakcję. Ktoś może mieć zamiłowanie do goto-
wania, fotografowania, pracy, sportu itp. Moim
hobby jest malowanie.

Uwielbiam, kiedy z kilku prostych linii
i plam powstaje piękna ilustracja. Obrazy mogą
przedstawiać przeróżne rzeczy wokół nas,
na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Poka-
zują emocje, wydarzenia historyczne, nowe
światy. Rozwijam swoją pasję poprzez czytanie
książek, oglądanie filmów i samo malowanie.
Bardzo lubię oglądać obrazy artystów, fascynu-
ją mnie ich historie. Nie wiem, czy jestem do-
bra w tym co robię, po prostu to  lubię i nie
pozwoliłabym, aby ktoś mi to odebrał.

Uważam, że trzeba walczyć o swoją pasję.
Nawet jeśli pojawią się przeszkody lub chwilo-
we zwątpienie, nie należy się poddawać i rezy-
gnować.

Maja Łęska, kl. 6b

Szach i mat!
Szachoza* dopadła mnie zimą 2015 roku. Sam,
z nudów, nauczyłem się ruchów poszczegól-
nych figur. Pierwsze partie rozgrywałem z bab-
cią i prawie zawsze przegrywałem. W czasie
ferii zimowych przez przypadek znalazłem
w gazecie informację o Otwartym Zimowym
Turnieju Szachowym, rozgrywanym w Ucz-
niowskim Klubie Sportowym ”Hetman” i odwa-
żyłem się w nim zagrać. Wynik nie był impo-
nujący, ale atmosfera „szachowa” tak mi się
spodobała, że poprosiłem rodziców o zapisanie
mnie do „Hetmana”.

Od tego czasu minęły prawie trzy lata, a sza-
chy wcale mi się nie znudziły. Posiadam obec-
nie II kategorię szachową. Trenuję cztery razy
w tygodniu po ok. 3 godziny, gram głównie
z dorosłymi, bo dużo mogę się od nich nauczyć,
a nie ukrywam, że prawdziwą satysfakcję daje
wygrana z np. kandydatem na mistrza, co cza-
sem mi się udaje. Przez trzy lata zagrałem
w prawie stu turniejach szachowych, w tym
dwukrotnie w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski, w Drużyno-
wych Mistrzostwach Śląska Seniorów.
W czerwcu 2017r. razem z drużyną z „Hetma-
na” wywalczyłem awans do Ekstraligi Śląska
Juniorów. Z drużyną szkolną brałem udział
w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci.

W grudniu zobaczę szachową czołówkę
na Mistrzostwach Europy w Spodku. Bardzo
lubię wyjeżdżać na turnieje, coraz częściej
przywożę z nich puchary, medale, nagrody rze-
czowe i finansowe. Na rozgrywkach, które czę-
sto trwają kilka dni, nawiązałem wiele cieka-
wych znajomości, mam kolegów, z którymi
na co dzień gram w szachy przez Chess.com.

Szachy podobno uczą życia - myślę, że jest
w tym dużo prawdy. Uczą także pokory, ale
dodają też pewności siebie. To wyjątkowa gra,
każda partia czegoś uczy. Grając w tę grę, nie
wolno się poddawać po porażce, ale też nie na-
leży osiadać na laurach, bo: „Niezależnie od te-
go, jak ktoś gra dobrze w szachy, zawsze znaj-
dzie się ktoś, kto gra jeszcze lepiej. Niezależnie
od tego, jak ktoś gra źle, zawsze znajdzie się
ktoś, kto gra jeszcze gorzej.”

Zachęcam wszystkich do rozegrania partyj-
ki, może kogoś też dopadnie szachoza ;).
* nie jest to choroba, to raczej przewlekły stan umysłu, dopadający nie-
których po połknięciu bakcyla szachowego :-)

Kamil Kaliszuk, kl. 6b
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nasi laureaci

Osiagnięcia
w konkursach
Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego
„Olimpus” - sesja jesienna

Wiktor Krocz (6b) – 4 miejsce
Patryk Joński (6b) – 9 miejsce
Iga Surlej (4c) – 15 miejsce

Ogólnopolska Olimpiady Mitologiczna:
Kamil Będkowski (6a)– 9 miejsce
Wiktor Krocz (6b) – 12 miejsce
Maciej Rogoziński (6b) – 16 miejsce

Drużyna naszej szkoły w składzie:
Patryk Joński, Kamil Kaliszuk (na zdjęciu),
Mateusz Wachowski i Klaudia Kmiecik
wywalczyła 8 miejsce na Śląsku w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie w Szachach

Kamil Kaliszuk (6b) – I miejsce w miejskim
konkursie literackim „Moje czytanie zaczęło
się od…” oraz III miejsce wśród chłopców
w grupie klas 5-7 w turnieju XXVI cyklu Grand
Prix Częstochowy w Szachach Szybkich
Beata Smakosz (7a) – I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie „Książka i informacja w erze
mediów cyfrowych” oraz wyróżnienie w miej-
skim konkursie literackim „Moje czytanie
zaczęło się od…”
Kamil Będkowski (6a) – Finalista Konkursu
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku

o historii” oraz III miejsce w I Międzyszkolnym
Konkursie Ortograficznym „Sówka i jej słówka”
Alicja Ślęzak (3c) – I miejsce w międzyszkol-
nym konkursie plastycznym „Kim zostanę, gdy
dorosnę“ oraz III miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym „Bukiet Pani Jesieni”
Emilia Zgrzebna (2a) – III miejsce wśród
uczniów z klas młodszych w konkursie pla-
styczno-fotograficznym „Postaw na Rodzinę -
Kocham i Rozumiem”
PawełRosiński (7b) – III miejsce wśród
uczniów gimnazjów w konkursie plastyczno-
fotograficznym „Postaw na Rodzinę – Kocham
i Rozumiem”
Weronika Mielczanek (1b) – I miejsce
w Regionalnym Konkursie Recytatorskim
„Chrońmy Ziemię”
Wiktor Stęplewski (1b) – wyróżnienie
w Regionalnym Konkursie Recytatorskim
„Chrońmy Ziemię”
Mikołaj Szein (1b) – II miejsce w Regionalnym
Konkursie Recytatorskim „Chrońmy Ziemię”
Wiktoria Stanierowska (1a) – I miejsce
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Jesień w poezji”
Katarzyna Wychowska – II miejsce w między-
szkolnym konkursie „Jesienne kompozycje”
Hubert Kukuła (3c) – III miejsce w Między-
szkolnym Konkursie Recytatorskim
„Brzechwałki”
Zuzanna Olejarz (3c) – III miejsce w między-
szkolnym konkursie „Jesienne kompozycje”
Wiktoria Stanierowska (1a) – I miejsce
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Jesień w poezji”
Jan Kaczmarkiewicz(3a) - II miejsce
w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”

Laureaci konkursu na znak projektu YES:
Mateusz Lasoń (7a), Wiktor Krocz (6b),
dyplom wyróżnienia Karolina Zielińska (5a)

Osiągnięcia sportowe
Maja Gradoń (1a) I miejsce w IV Jesiennych
Zawodach Pływackich na dystansie 25 metrów
stylem dowolnym oraz I miejsce w pływaniu
stylem dowolnym i stylem grzbietowym
podczas Mikołajkowego Mitingu Pływackiego.

Dnia 9.11.2017 reprezentacja naszej szkoły,
pod opieką p. Jarosława Garbaciaka, w składzie:
Marek Chruściel, Cyprian Ligorowski, Bartło-
miej Ziębiński, Fabian Cieślik, Kacper Piotro-
zwski, rozegrała towarzyski mecz piłki nożnej
halowej z reprezentacją Szkoły Podstawowej
im. J. de la Salle. Mecz zakończył się naszym
zwycięstwem z dwucyfrowym wynikiem.
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Boże Narodzenie w krajach naszych Gości

Hiszpania
W wigilijny wieczór (La Nochebuena) Hiszpanie
zasiadają do świątecznej kolacji przy szopce,
będącej głównym elementem wystroju każdego
domu. Choinka jest znanym i praktykowanym
zwyczajem, aczkolwiek nie tak znaczącym jak
szopka. Tradycyjnym daniem wigilijnym jest
pieczona ryba. Hiszpanie nie dzielą się opłat-
kiem, zastępuje go przysmak z chałwy zawinię-
ty w opłatek zwany turron.

Po kolacji większość Hiszpanów udaje się
na Pasterkę, która w języku hiszpańskim brzmi
la Misa del Gallo, co dosłownie oznacza Msza
Koguta, który - zgodnie z tradycją jako pierw-
szy ogłosił światu narodzenie Chrystusa.

Chociaż 25 grudnia w Boże Narodzenie (El
Día de Navidad) w Hiszpanii zjada się uroczysty
posiłek, mieszkańcy tego kraju obchodzą prze-
de wszystkim Święto Trzech Króli (El Día de los
Reyes Magom).
Święta Bożego Narodzenia szczególnie uro-

czyście obchodzone są w Pamplonie, leżącej
w prowincji Nawarra, obejmującej część histo-
rycznego kraju Basków. Z kolei w gminie Laba-
stida w prowincji Araba, należącej do autono-
micznej społeczności Basków, w Wigilię o pół-
nocy odbywa się msza pod gołym niebem przy
ognisku.

We wspólnocie Basków kolacja wigilijna
jest, podobnie jak w Polsce, wystawna i od-
świętna. Tradycyjnym świątecznym smakoły-
kiem jest turrón czyli coś w rodzaju nugatu.
Podstawą przygotowania turrón jest miód, cu-
kier i białka jaj, dodawane są również orzechy
lub migdały. Kolację wigilijną spożywa się
w gronie rodzinnym, jest ona bardzo długa,
każdy delektuje się wspólnie spędzonym cza-
sem, przy stole śpiewane są kolędy.

Włochy
Popularniejsze od choinek są we Włoszech
szopki betlejemskie. W trzecią niedzielę grud-
nia Ojciec Święty błogosławi je na placu św.
Piotra. W każdym domu buduje się szopkę

taką, jaką w Polsce widuje się przeważnie tylko
w kościołach. W miejscowości Gubbio co roku
można obejrzeć jedyną w swoim rodzaju, naj-
większą choinkę na świecie. Buduje ją całe
miasteczko oświetleniem budynków, co tworzy
obraz świątecznego drzewka.

Większa część Włochów przywiązuje nie-
wielką wagę do wigilijnej kolacji. Jada się ją
w gronie rodzinnym przy ozdobionej choince
oraz szopce. Na stole nie znajdują się żadne
tradycyjne potrawy, przeważnie jest to czas
wyczekiwania pasterki, na którą wybiera się
wiele osób. Wielu Rzymian spędza wigilijny
wieczór na placu Świętego Piotra, gdzie około
godziny dziewiętnastej odsłania się tradycyjną
szopkę.

W wigilię 24 grudnia rodziny idą wspólnie
na pasterkę, która czasem zaczyna się wcze-
śniej niż o północy (zwłaszcza w małych mia-
stach i na wsiach). Potem siadają do kolacji.
Właściwe święta rozpoczynają się we Włoszech
25 grudnia (Il Natale). Świąteczny obiad trwa
najczęściej do wieczora, a zasiadają do niego
całe rodziny, .

Głównym dniem na rozdawanie prezentów
dzieciom jest 6 stycznia, kiedy to według trady-
cji do domów wlatuje przez komin czarownica
Befana – wróżka o wyglądzie wiedźmy, dosyć
złośliwa. Wędruje pieszo, roznosząc grzecz-
nym dzieciom prezenty, gdy kładą się do łóżka.
Kiedy ktoś wchodzi do sypialni, czuwzające
dzieci wołają wówczas : „Ecco la Befana!”
(wł.: „Oto Befana!”; od epifania – ukazanie się ,
objawienie, Epifania - Święto Trzech Króli).

Portugalia
Boże Narodzenie w Portugalii obchodzi się
bardzo podobnie jak w Polsce. To uroczyste
święto jest okazją do spotkań w gronie najbliż-
szych, wspólnego śpiewania kolęd i przeżywa-
nia radości z okazji narodzin Pana.

W wigilijny wieczór, czyli Véspera do Natal
spotykają się całe rodziny. O północy Portugal-
czycy – podobnie jak Polacy – idą na pasterkę,
która nazywana jest Missa do Gallo (Msza Kogu-
ta). Świąteczny okres kończy się dopiero Świę-
tem Trzech Króli – 6 stycznia, kiedy zgodnie
z tradycją gospodynie pieką „królewski tort”,

w świątecznym klimacie
Rozpoczął się już grudzień i wszystkim udzieliła się atmosfera oczekiwania na najpiękniejsze
w roku święta. Świąteczne dekoracje pojawiają się już na szkolnych korytarzach i w salach lekcyj-
nych . Ze świetlicy oraz sali nr 16 dobiegają echa przygotowań do jasełek i koncertu kolęd. Coraz
częściej podążamy za cudownym aromatem, który wiedzie nas pod drzwi Pracowni św. Mikołaja
(sala nr 23), gdzie szkolne elfy podczas warsztatów kulinarnych przygotowują pyszne słodkości.
Wkrótce podzielimy się tą cudowną atmosferą z gośćmi z krajów partnerskich, którzy przybędą
do nas z wizytą. Jak u nich obchodzone jest Boże Narodzenie.
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zwieńczony koroną z kandyzowanych owoców,
kryjący w środku fasolę (tort bolo rei).

Pod portugalskimi choinkami często stoją
szopki i żłóbki – presépio. Są one charaktery-
stycznym elementem portugalskiej tradycji.

W Boże Narodzenie, po tradycyjnym obie-
dzie, dzieci otrzymują prezenty. Przynosi je al-
bo Święty Mikołaj, zwany tu Papai Noel, albo
Dzieciątko Jezus, które pomaga Mikołajowi.

W Portugalii, podobnie jak w Polsce, pozo-
stawia się puste nakrycie przy stole. W ten spo-
sób zaprasza się zmarłych do wspólnej Wigilij-
nej Wieczerzy.

Turcja
W Turcji w ciągu roku obchodzi się dwa duże
święta religijne: Şeker Bayram i Kurban Bayram.
Jeśli chodzi o święta świeckie, tak jak w Polsce,
świętuje się urodziny, wszelkie rocznice, dzień
matki, ojca, czy dzień dziecka, który jest dniem
wolnym od szkoły i obchodzonym bardzo uro-
czyście. Oczywiście w nauce islamu nie ma
miejsca na chrześcijańskie święta. Jednakże
w okresie świąteczno-noworocznym zobaczy-
my w Turcji mnóstwo choinek, Mikołajów,
aniołków i innych tego typu dekoracji, które są
co prawda jedną wielką komercją, ale dla osób
z naszego kręgu kulturowego mogą stanowić 
namiastkę bożonarodzeniowej atmosfery.

Turcja to kraj muzułmański, w dużym stop-
niu otwarty na zachodnią kulturę z charaktery-
stycznymi dla niej Świętami Bożego Narodze-
nia. W tym przypadku mówimy oczywiście nie
o religijnej symbolice świąt, ale o ich atmosfe-
rze. Wystarczy włączyć turecką telewizję lub ra-
dio, by przekonać się, że bożonarodzeniowe
piosenki oraz świąteczne reklamy są w tym
okresie emitowane niemal równie często, jak
w Europie.

Nie tylko św. Mikołaj

Legenda o baskijskim
Olentzero
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami…
pewna wróżka odnalazła w lesie małe dziecko.
Nazwała go Olentzero i przekazała mu odwagę,
siłę i miłość, które miały go nie opuszczać
aż do końca życia. Wróżka zawiozła dziecko
do starego domu na skraju lasu, gdzie mieszka-
ła bezdzietna para. Chłopiec wiódł szczęśliwe
życie wraz z nowymi rodzicami – codziennie
pracował i pomagał nosić ojcu węgiel. W końcu
jednak, gdy rodzice umarli, Olentzero poczuł
się bardzo samotny. Jako, że był mądry,

zaradny i wiedział, że trzeba pomagać ludziom,
postanowił robić drewniane zabawki dla dzieci
z pobliskiej wsi.

Pewnego dnia, gdy Olentzero szedł sprzeda-
wać węgiel, złapała go straszna burza. Zobaczył
płonący dom z dziećmi w środku, które wołały
o pomoc. Chłop natychmiast ruszył im z pomo-
cą i uratował je z opresji. Niestety podczas po-
żaru spadł na niego płonący strop i nikt nie
mógł mu pomóc. Na szczęście dla Olentzero,
całą sytuację widziała wróżka, która podarowa-
ła mu nieśmiertelność, ponieważ całe życie
w jego sercu gościły miłość, dobro i chęć poma-
gania innym. W zamian za to musiał jednak
przyrzec, że będzie rozdawał prezenty wszyst-
kim sierotom.

Od tego czasu Olentzero przychodzi co roku,
w środku zimy. Obdarowuje dzieci, a one od-
wdzięczają mu się śpiewem.
(źródło: https://hispanico.pl)

Włoska legenda
o Befanie
Jak mówi dawna legenda włoska, Trzej Królo-
wie, w czasie podróży do Betlejem, zagubili się
w drodze. Nie mogąc sami jej odnaleźć, zwró-
cili się o pomoc do napotkanej w lesie tajemni-
czej staruszki. Wyjawili przed nią cel swej po-
dróży i zaprosili do wspólnego poszukiwania
cudownego dziecięcia. Staruszka, która była
dobrą wiedźmą, wskazała im drogę, lecz sta-
nowczo odmówiła udania się z nimi, tłumacząc
się brakiem czasu. Niedługo potem pożałowała
jednak swej pochopnej decyzji i postanowiła
podążyć w ślad za Trzema Królami. Przygoto-
wała zatem dla Dzieciątka kosz pełen różnych
słodkości i rzuciła się na poszukiwanie miejsca
narodzenia. Niestety, gwiazda betlejemska
straciła w międzyczasie swój blask, stajenka
Pańska była już pusta i zawiedziona staruszka
krąży dalej po świecie i obdarza darami wszy-
stkie dobre dzieci, w nadziei,że kiedyś spotka
wśród nich małego Jezusa. Ludzie nazwali ją
Befana, bo jest tą, która czeka na objawienie
się, epifanię boskiego dziecięcia.
(źródło: http://naszswiat.net/)

Odpowiedziquizuświątecznego
Więcejodpowiedzia
KochaszŚwiętaBożegoNarodzenia!Nigdyniemożeszdoczekaćsię,
kiedyspadnieśnieg,pieczeniapierników,ubieraniachoinki,
rozpakowywaniaprezentów,świątecznychprzygotowań,aprzede
wszystkimkolacjiwigilijnej!
Więcejodpowiedzib
Jesteśświątecznymsamotnikiem!Umówmysię...ŚwiętaBożego
NarodzeniasąCiobojętne,nieczekasznanie,alecieszyszsię,żenie
musiszchodzićdoszkoły.Nielubiszubieraćchoinkianijeśćpotraw
wigilijnych.
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Kultura
Przybliżamy, zachęcamy, zniechęcamy…

Gra, która wciąga…
W grudniu 1995r. świat ujrzał pierwszą część
niezwykłych przygód dwunastoletniego Alana,
który wraz z koleżanką rozpoczyna zabawę
w tajemniczą grę Jumanji, która wciąga go
do dżungli. Po latach zostaje uwolniony przez
dwójkę rodzeństwa, Judy i Petera, przez co cały
świat dżungli przenosi się do rzeczywistości.
Bohaterowie, aby przywrócić porządek, zmu-
szeni są do zagrania w niebezpieczną grę.
Po 22 latach od premiery hitowego „Jumanji”
do kin trafi jego druga część. Film będzie kon-
tynuacją pierwszej, jednak tym razem gra Ju-
manji będzie przedstawiona w wersji gry
komputerowej.

Film pt. „Jumanji: Przygoda w dżungli" opo-
wiada o czworgu przyjaciołach, którzy odkry-
wają starą konsolę gier wideo z grą „Jumanji”,
o której nigdy dotąd nie słyszeli. Natychmiast
przenoszą się w świat niebezpiecznej dżungli.
To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a oni stają
się awatarami postaci, które wybrali: zapalony
gracz Spencer jest odważnym łowcą przygód
(Dwayne Johnson), fan piłki Fridge zamienia
się (według własnych słów) w Einsteina (Kevin
Hart), Bethany – popularna dziewczyna z są-
siedztwa – staje się profesorem w średnim wie-
ku (Jack Black), natomiast niepozorna Martha
przybiera postać nieustraszonej wojowniczki
(Karen Gillan).

Dzieci szybko odkrywają, że w Jumanji
chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim
o przetrwanie. Aby powrócić, muszą stawić
czoło niebezpiecznym przygodom. Bohatero-
wie walczą przeciwko nosorożcom, czarnym
mambom, mierzą się z pułapkami i zagadkami
dżungli.

Każdy miłośnik filmów przygodowych,
w tym ja, nie może się doczekać nowej odsłony
Jumanji.

Hania Jóźwicka, kl.5a

Jumanji: Przygoda w dżungli (USA, 2017)
Reżyseria: Jake Kasdan
Scenariusz: Scott Rosenber, Chris MacKenna,
Jeff Pinker, Erik Sommers

Koń, Król, Królowa –
dzieło trzech dam
Chyba mało kto lubi czytać książki historyczne.
Ale… jeśli są one napisane w zabawny, zaska-
kujący sposób? Wtedy sięgniemy po nie znacz-
nie chętniej. Książka, którą chcę Wam dziś
polecić, łączy fikcję historyczną z fantastyką.
Powieść przedstawia losy szesnastoletniej Jane
Grey, znanej z historii Anglii jako „królowa
dziewięciu dni”. Według źródeł historycznych
zasiadła ona na tronie po śmierci swego kuzy-
na Edwarda Tudora. Panowała jednak zaledwie
kilka dni, następnie została skazana na śmierć
przez siostrę zmarłego króla – Marię I Tudor.
Brzmi strasznie, ale książka na szczęście ma
niewiele wspólnego z prawdą historyczną. Jej
bohaterka, rudowłosa Jane, jest kuzynką wła-
dającego Anglią króla Edwarda. Niestety jest on
ciężko chory i dlatego decyduje się wydać mło-
dziutką krewną za mąż za niejakiego Gifforda.
I tu pojawia się pierwsza niespodzianka… Oka-
zuje się, że Gifford jest Ewianem (ludzie posia-
dający zdolność zmieniania się w zwierzęta).
Dodatkowo nie panuje on nad swoimi zdolno-
ściami, w związku z czym od świtu do zmierz-
chu jest… koniem. Daje to oczywiście efekt
komiczny.

Lady Jane oraz jej mąż zostają uwikłani
w szereg spisków, których głównym celem jest
obalenie króla Edwarda. Rodzi się między nimi
nić porozumienia i chęć pomocy młodemu
królowi w odzyskaniu utraconego tronu oraz
ocaleniu wszystkich Ewianów przed niechybną
śmiercią na stosie, co planuje przyszła królowa
Maria.

Książka jest niezwykle zabawną opowieścią
o odwadze, przyjaźni i miłości. Jej niewątpliwe
atuty to elementy baśniowe oraz duża dawka
humoru. Sięgnijcie po nią, a zapewniam Was,
że nie będziecie się nudzić!

Zosia Gniewek, kl. 6b

Cynthia Hand, Brodi Ashton, Jodi Meadows,
Moja Lady Jane
Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017r.
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rozrywka i rozmaitości
świąteczny humor

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry
przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w
porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się
za starego dziadka i twierdził, że nazywa się
św. Mikołaj!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie 5 zł!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Są święta Bożego Narodzenia. Nagle Jasiu
przychodzi do mamy i mówi:
- Mamo, choinka się pali.
- Synku, nie mówi się „pali”, tylko „świeci”.
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
- Mamo, a teraz firanka się świeci.

Kto ma najlepszą pracę na świecie? Oczywiście
Święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz w roku.

Co mówi bombka do bombki?
– Znowu nas powieszą.

quiz - czy lubisz Święta Bożego Narodzenia?

1. Co wolisz?
Żywą choinkę/Sztuczną choinkę

2. Co wolisz?
Renifery/Elfy

3. Co wolisz?
Dawać prezenty/Dostawać prezenty

4. Potrawy wigilijne?
Lubię/Wolę schabowego

5. Co byś wolał?
Spędzić święta w domu/Spędzić święta poza
domem

6. Co wolisz?
Pomagać w gotowaniu/
Pomagać w sprzątaniu

7. Co wolisz?
Ozdabiać choinkę/Oglądać telewizję

8. Co wolisz?
Świąteczne piosenki/Świąteczne reklamy

9. Wierzysz w Mikołaja
Tak/Nie

10 Czy ozdabiasz dom na Święta
Tak/Nie

Odpowiedzi szukaj na str.5

Puk, puk!
– Kto tam?
– Merry.
– Jaka Merry?
– Merry Christmas

krzyżówka świąteczna
1. kolorowe, na choince
2. ulubiony kolor Mikołaja
3. składamy je w Wigilię
4. ciągną sanie Mikołaja
5. wystrojona na święta
6. czas przygotowań do świąt
7. świąteczna ryba
8. dzielimy się nim
9. świąteczna piosenka
10. pod choinką dla niegrzecznych
11. czekają pod choinką
12. chowane pod obrusem
13. pierwsza na niebie
14. miejsce narodzin Jezusa


