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Działalność Samorządu 

Uczniowskiego 2022/2023 
 

Wróżby andrzejkowe 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

W polskiej tradycji z dnia 29/30 listopada odbywają się 

Andrzejki. Tradycją andrzejkową są wróżby, które w dniu 

29.11.2022 r. Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów 

naszej szkoły. Było lanie wosku, losowanie wróżb oraz szukanie 

imienia swojej drugiej połówki poprzez wkłuwanie igły w serce. Zabawa była bardzo fajna. 

Dziękujemy uczniom za liczne przybycie na wróżby i dobrą zabawę. Do zobaczenia na 

przyszłorocznych wróżbach .  
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„Czapka Mikołaja zwalnia od pytania” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Czapka Mikołaja zwalnia od pytania" - pod takim hasłem obchodziliśmy szkolne Mikołajki .      

We wtorek 6 grudnia w szkole zaroiło się od Mikołajów i ich pomocników. Było kolorowo i bardzo 

wesoło. Samorząd Uczniowski rozdawał słodkości ufundowane przez Radę Rodziców, za które 

bardzo dziękujemy. Na szkolnym korytarzu pojawiły się dla uczniów piłkarzyki i stół do ping 

ponga. Mamy nadzieję, że posłużą naszym uczniom przez długi czas. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten wyjątkowy czas dla nas wszystkich 

dzień był radosny i pełen niespodzianek. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: Jolantą Rybą i Moniką Jakubską 

Opracowanie  i zdjęcia: Monika Jakubska 
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Z życia szkoły 
 

                                                             

 
 Od dnia 21 do 25 listopada mieliśmy 

przyjemność obchodzić w naszej szkole Tydzień 

Romantyzmu Polskiego. 

 

 

 

 
Z tej okazji odbywały się ciekawe konkursy takie jak:  

- Szkolny turniej ortograficzny ,,Potyczki z bykami” 

- Konkurs recytatorski – romantyczne inspiracje 

- Konkurs kaligraficzny ,,Przepisujemy Polskich 

Romantyków 

- Konkurs plastyczny – Metafizyczne widzenie świata. 

Wszystkie z powyższych cieszyły się wśród uczniów 

ogromnym zainteresowaniem. Powstało wiele pięknych 

prac związanych z tym tematem. 

 

To była idealna okazja by wgłębić się dokładnie w historię różnych wybitnych pisarzy oraz 

kompozytorów z tego okresu, takich jak: 
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Zamiast typowych dzwonków w naszej szkole już od dłuższego czasu słyszymy piosenki, a podczas 

tego tygodnia, były to także utwory związane z twórczością romantyczną. 

 

18 listopada br. Uczniowie klas 7 i 

8 czytali dramat A. Mickiewicza z 

podziałem na role. Po inscenizacji 

był słodki poczęstunek. 

Organizatorki: panie A. Szulik  

i R. Petrykowska Cisek dziękują 

dzieciom za zaangażowanie i 

pomoc w przygotowaniu tej 

uroczystości, a rodzicom za 

przyniesienie ciast. 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 
zdjęcia: p. Agnieszka Szulik i p. Renata Petrykowska-Cisek  
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W tych dniach, na korytarzach szkolnych odbywały się również na długich przerwach występy 

uczniów, którzy przygotowani przez panią Beatę Szyję, prezentowali fragmenty powieści naszych 

polskich wieszczy, m. in. Adama Mickiewicza.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia: Beata Szyja 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zoja Foltyn 
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HISTORIA MIASTA ŻORY 
  Oto kolejna dawka historii naszego miasta Żory.  

 

źródło: internet 

 W okresie tworzenia się zalążków państwa Polan ziemie dzisiejszych Żor zamieszkiwało 

plemię Golęszyców, a ziemie te znajdowały się w granicach państwa wielkomorawskiego, a 

następnie, około 921 r. – czeskiego. 

Po raz pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w 1258.  

24 lutego 1272 książę opolsko-raciborski 

Władysław podpisał umowę, zawierającą 

postanowienie o przejściu wsi pod jego władzę 

oraz o lokacji miasta (na prawie magdeburskim).  

Jak wskazują stare mapy i historia miasta, miało 

ono obowiązujący do dziś owalny kształt z 

prostokątnym rynkiem, dwiema bramami 

(krakowską i cieszyńską) i murami.  
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Prawdopodobnie już w 1292 r. 

książę raciborski Przemysław 

stał się lennikiem króla 

czeskiego, ale przyjmuje się, 

że okres lenny rozpoczyna się 

w 1327 r. W 1336 roku 

księstwo przechodzi w ręce 

Przemyślidów. W latach 1345, 

1433 i 1473 Żory były 

oblegane odpowiednio przez 

wojska polskie, husyckie i 

węgierskie. W latach 1521–

1532 księstwo po raz ostatni 

znajdowało pod panowaniem 

władców z linii Piastów 

śląskich, którzy byli lennikami 

korony czeskiej, po czym władzę na 20 lat przejęli Hohenzollernowie. 

W 1526 roku Żory stały się częścią państwa Habsburgów. W roku 1627 podczas wojny 

trzydziestoletniej wojska protestanckie zajęły Żory. Następnie wojska katolickie zdobyły i 

zrabowały miasto. W latach 1645–1666 Żory były rządzone przez Wazów (w ramach zastawu 

całego księstwa). W XVIII wieku Żory podlegały inspekcji podatkowej w Prudniku[23]. W 1742 

roku miasto po pierwszej wojnie śląskiej stało się częścią państwa pruskiego, aż do roku 1921. XIX 

wiek zaznaczył się industrializacją (huta „Waleska”, odlewnia żeliwa „Pawła” i młyn parowy), 

zbudowano połączenia kolejowe doW 1837 roku miasto zostaje określone jako niewielkie: miał się 

w nim znajdować szpital, dwa kościoły katolickie, dwie bramy, a w 250 domach mieszkało 2800 

osób Orzesza (1884) i Gliwic (1888). 

 

Ciąg dalszy nastąpi….. 

 

 
 

 

Opracowanie: Kacper Górny 
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█▓▒░⡷⠂𝙆Ą𝘾𝙄𝙆 𝙅Ę𝙕𝙔𝙆𝙊𝙒𝙔 ░▒▓█ 
    

 

 U nas jak zawsze dużo się dzieje  
 

Migam ja, migasz ty, miga cały świat 
 

 Dnia 18. 11. 2022 uczniowie klasy 3a wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Smoleńską oraz 

z Panią Katarzyną Suder udali się na warsztaty języka migowego do Przedszkola nr 23 im. Lucyny 

Krzemienieckiej w Żorach. Na warsztatach pt. „Migam ja, migasz ty, miga cały świat” 

powtórzyliśmy podstawowe słownictwo tj. formy przywitania, formy pożegnania, ale także kolory 

oraz warzywa i owoce. Dziękujemy Pani Katarzynie Karwot z Przedszkola nr 23 w Żorach oraz 

Pani Katarzynie Suder ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi za przygotowanie 

warsztatów języka migowego. Czekamy na kolejne spotkanie tym razem u nas w SP 15 . 

 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Kulinarno-Językowy 

„Backwettberwerb” 
 

Pod Koniec listopada otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość. 

Uczeń klasy 7a Błażej Jaroszewski został finalista I etapu III 

Wojewódzkiego Konkursu Kulinarno - Językowego " 

Backwettbewerb , Alle lieben Omas Kuchen. Błażej nagrał filmik w 

języku niemieckim opisujący jak zrobić ciasto dyniowe. 

W czerwcu czeka nas gala finałowa w Katowicach połączona z 

warsztatami językowymi. 

Trzymajcie kciuki za Błażeja :) 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Suder 
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Sportowa „Piętnastka” 
 

Jak obchodzą Święta Bożego Narodzenia sportowcy    z 

Polski i za granicy? 
 

  

Adam Małysz święta Bożego Narodzenia spędza w 

zaskakujący sposób. Sportowiec nie jest katolikiem, ale 

razem z rodziną obchodzi ten wyjątkowy czas. Obchody 

świąteczne różnią się jednak od tych tradycyjnych, które 

celebrowane są w domach tysięcy Polaków. 

Adam Małysz, pomimo, że nie jest katolikiem, postanowił 

świętować Boże Narodzenie w domu wraz z żoną Izabelą i 

najbliższymi. Ikona polskich skoków narciarskich zdradziła, 

jak w jego domu celebrowany jest czas świąt Bożego 

Narodzenia i w czym różnią się od tych tradycyjnych, 

znanych przez jego katolickich fanów. 

Adam Małysz nie wypowiada się w wywiadach na 

temat swojego życia prywatnego. Nic więc 

dziwnego, że o swojej wierze też nie wspomina 

zbyt często. Były skoczek narciarski jest 

luteraninem, a jego żona Izabela katoliczką. „Bóg 

jest jeden. Ekumeniczny ślub zawarliśmy w 

kościele luterańskim, a córka Karolina, która dziś 

ma 15 lat, ochrzczona została w obrządku 

katolickim. Pod względem wiary nie było i nie ma 

u nas jakiegoś podziału. Żyjemy w pełnej harmonii. W Wiśle można spotkać bardzo dużo 

mieszanych par, małżeństw. Fajnie jest, gdy dwóch księży odprawia nabożeństwo ekumeniczne. 

Czuje się wtedy, że między wiernymi nie ma podziału. Luteranami byli na przykład Jan 

Kochanowski, Mikołaj Rej, Oskar Kolberg, Józef Piłsudski, Władysław Anders, a wśród znanych 

obecnie osób Jerzy Buze”k - zdradził Adam Małysz 

Pomimo, że wyznanie Małysza różni się od reszty rodziny, spędzają razem ten magiczny czas w 

rodzinnej atmosferze, pełnej zrozumienia. 
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„Boże Narodzenie, najpiękniejsze święto, od zawsze było dla mnie czasem rodzinnym i radosnym, a 

z pewnością czymś znacznie ważniejszym niż zwykłe pielęgnowanie tradycji. Wspólne kolędowanie, 

kolacje wigilijne i radość z narodzin Chrystusa jest tym, co istotne. Staramy się, aby nadal było to 

dla naszej rodziny ważne święto” - dodaje sportowiec. 

 

Robert Świtoń (futsal) 

 

Najbliższe święta Bożego Narodzenia będę 

spędzał w miejscu mojego urodzenia, w 

Chorzowie, w gronie najbliższych. Rodzice, 

rodzeństwo i ich dzieci, wszyscy w jednym 

miejscu. To szczególny dla mnie czas, 

ponieważ jesteśmy porozrzucani po całej 

Polsce, a nawet Europie i na te kilka dni 

możemy razem usiąść przy jednym stole. Takie 

rodzinne spotkania dają sporo energii do 

dalszej pracy. To cała magia świąt. Wigilia to 

tradycyjna kolacja, składanie sobie życzeń, wiele radości i łez szczęścia. Ważne dla każdego z nas 

jest to, żeby nikt nie był sam. Jedni wybierają domowy maraton filmowy, gry planszowe, a inni 

wspólnie wychodzą na spacer do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Jeśli chodzi o 

przygotowywanie potraw wigilijnych, to w kuchni 

królują moi rodzice. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma 

co jeść, więc wolę nie przeszkadzać. Ze względu na swój 

pedantyzm zdecydowanie lubię nakrywać stół wigilijny. 

Pięknie udekorowany i zadbany stół, pełen przepysznych 

potraw, to zdecydowanie wizytówka mojej rodzinnej 

wigilii. Jest takie jedno danie, na które czekam z 

utęsknieniem cały rok. Jest to zupa rybna z grzankami, 

którą przygotowuje mój tata. Nie wyobrażam sobie świąt 

bez tej potrawy i wiem, że będę tę tradycję kontynuował. 

Na stole powodzeniem cieszy się upieczony karp i 

kapusta z grzybami. Ryby jest z reguły na tyle, że każdy 

przez następne dni skubie sobie po cichu na talerzu 

kolejny kawałek na zimno. 
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PiotrŻyła jest bardzo popularnym z polskich 

skoczków narciarskich w mediach 

społecznościowych. Gwiazdor skoków 

narciarskich opublikował zdjęcie, w którym 

pokazuje, jak spędza święta Bożego Narodzenia. 

Przez lata obecności w czołówce światowych 

skoków narciarskich Piotr Żyła zdobył 

popularność wśród polskich fanów sportu. Piotr Żyła w mediach społecznościowych opublikował 

zdjęcie, w którym pokazał, jak świętuje Boże Narodzenie. Po tym wpisie, internauci wysnuli pewne 

wnioski. Pierwszy z nich dotyczył... skromnego wystroju na Święta w domu jednego z najlepszych 

polskich skoczków. Piotr Żyła spędza święta skromnie w najbliższym rodzinnym gronie.                                                                                                                                                                 

 

 Iga Świątek usiądzie przy w otoczeniu najbliższych: siostry i taty. 

Z tymi dwoma pierwszymi osobami pokazała się na rodzinnej 

fotografii.  Iga od jakiegoś czasu odliczała dni do świąt. Przy okazji 

zdradziła, że pierogi to jej ulubiona potrawa wigilijna. Okazuje się, 

że za przygotowanie pierogów odpowiada w jej domu tata. W 

dodatku lepi je według tradycyjnej rodzinnej receptury. – „Kiedyś 

podpatrzyłem u mojej babci, jak ona je robiła i staram się 

kultywować rodzinne tradycje” - powiedział Tomasz Świątek w 

rozmowie z portalem sportowy24.pl. Po krótkim świątecznym 

wypoczynku, Iga wróci do treningów, a następnie weźmie udział w turniejach w Sydney i 

Melbourne (Australian Open). 

 

Cristiano Ronaldo pokazał, jak spędza święta. 

Najważniejsza jest jego rodzina, która jest na 

zdjęciu.ristiano Ronaldo nie zapomina również o 

swoich fanach, którym składa serdecznie 

życzenia świąteczne – „Z całego serca życzę 

wszystkim wesołych świąt!” - napisał portugalski 

gwiazdor na Instagramie. Do swojego wpisu 

dołączył rodzinną fotografię, na której wszyscy 

siedzieli na schodach.  

Opracowanie: Gabrysia Żelazo przy współpracy z p. Hanną Zyg 

Zdjęcia: internet 

https://sportowefakty.wp.pl/tenis/iga-swiatek
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Oscarowe „Okiem Ucznia”  
  

 

 

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 
                                                                              

                                                                              “Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje,  
                                                         jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci.” 

-  

- Kirk Douglas       

Czy dzieci zdobywały Oscary? 

 

Nie od dziś wiemy, że dzieci potrafią zabłysnąć na szklanych ekranach. Każde z 

początkujących dzieci zostają mile zapamiętane w głowach widzów. Niektórzy, właśnie za role w 

filmach, otrzymują tak prestiżową nagrodę jak Oscar. W dzisiejszym artykule postaram się 

przybliżyć wam postacie małych aktorów.        

Jackie Cooper to pierwszy i najmłodszy aktor 

nominowany do nagrody Oscara. Chłopak brawurowo zagrał 

role empatycznego chłopczyka, który przygarnia bezdomnego 

psa w filmie “Skippy” z 1931 roku. Jackie został wyróżniony 

przez filmoznawców i był najbardziej rozpoznawalnym 

dzieckiem w latach 30. Ku zaskoczeniu starszych kolegów 

Coopera z branży, to właśnie młody Jackie otrzymał 

nominację do Oscara jako pierwsze dziecko w historii. 

Chłopak liczył wtedy dokładnie 9 wiosen. Norman Taurog   

reżyser filmu “Skippy” otrzymał statuetkę Akademii 

Filmowej za najlepszego reżysera. Jackie Cooper zmarł 3 

maja 2011 roku z przyczyn naturalnych, miał 89 lat. 
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Tatum Beatrice O'Neal (ur. 5 listopada 1963 [1]) to 

amerykańska aktorka. Jest najmłodszą osobą, która kiedykolwiek 

zdobyła Oscara, zdobywając ją w wieku 10 lat za rolę Addie 

Loggins w Paper Moon (1973) u boku jej ojca, Ryana O'Neala.  

Radość nie miała granic? 

Kiedy w rezydencji O'Neala zadzwonił telefon i operator 

powiedział, że Akademia ma dobre wieści, Ryan był szczęśliwy. 

Kiedy jednak okazało się, że nominacja do Oscara nie była dla 

niego, tylko dla jego 10-letniej córki, zdenerwował się i uderzył 

dziewczynę w twarz. Niedługo potem wyjechał do Anglii, gdzie 

brał udział w kręceniu filmu Barry Lyndon. Tatum przybyła na 

ceremonię wręczenia nagród wraz z dziadkami. 

 

Kiedy 11-letnia Anna Paquin zdobyła nagrodę 

dla najlepszej aktorki drugoplanowej podczas rozdania 

Oscarów w 1993 roku, została drugą najmłodszą 

zwyciężczynią w tej kategorii (tylko Tatum O'Neal 

miała 10 lat). Paquin z wahaniem weszła na scenę i w 

prawdziwym stylu oznajmiła: „O-mój-boże-właśnie-

wygrałam-Oscara”, zaniemówiła na 20 sekund. Po 

podziękowaniu kilku osobom natychmiast zbiegła po 

schodach i wróciła na swoje miejsce, zostawiając 

gospodarza Gene'a Hackmana, by poszedł z kimś za 

kulisy. To wszystko było momentem godnym Oscara, 

ale czy Paquin naprawdę zasługiwała na Oscara za rolę córki Holly Hunter w Fortepianie? Nie mi 

to oceniać. A wy jak uważacie?   
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Świąteczna Tradycja, czyli  Macaulay Culkin i jego  

kultowa rola w popularnej komedii 

 
Dziś każdy wie kim jest ten młody chłopiec, to z nim rozpoczynamy i kończymy obchody 

świąt Bożego Narodzenia. Czy mimo iż ten utalentowany młodzieniec nie zdobył nagrody Oscara 

mogę o nim wspomnieć? Uważam, że sukces tego filmu mówi sam za siebie. Międzynarodową 

popularność zyskał w latach 90. dzięki roli Kevina McCallistera w komediach familijnych “Kevin 

sam w domu” i “Kevin sam w Nowym Jorku”. Akcja obu filmów rozgrywa się w okresie świąt 

Bożego Narodzenia i opowiada historię 8-letniego Kevina, który zostaje sam i musi radzić sobie ze 

wszystkim bez pomocy rodziny. Za tę rolę Culkin otrzymał m.in. Youth Award i nominację do 

złotego Globu dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. 

 

Rysunek: Kornelia Goraus  

 

 

 

Drogi Czytelniku! 

 

Z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia, redaktorka 

“Oscarowego Okiem Ucznia – 

Spotkanie z X Muzą”, pragnie 

złożyć Tobie gorące życzenia, 

płynące prosto z serca, dużo 

zdrowia, uśmiechu na twarzy oraz 

smakołyków na wigilijnym stole. Życzę Tobie, abyś mimo długości tego 

artykułu dał radę przeczytać go do końca! 😉  Wesołych Świąt!           

Kornelia Gora 

 

  

 

 
Opracowanie: Kornelia Goraus  

Zdjęcia: internet 
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Okiem Czytelnika 

Biblioterapia 

Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek oraz czasopism w celu regulacji systemu nerwowego i 

psychiki człowieka. To dział arteterapii, zaliczany do metod terapii zajęciowej. W tym numerze 

gazetki polecamy przeczytanie poniższej bajki: 

 Bajka o ciepłym i puchatym … 
… autor nieznany … 

 

 
 Dawno, dawno temu, gdzieś bardzo daleko, było sobie dobre miasto. Jego 

mieszkańcy żyli szczęśliwie, śmiali się, bawili i nigdy nie chorowali.  

                     W mieście tym było bardzo dużo ciepłego i puchatego.  

Ciepłe i puchate było miękkie, puszyste, bardzo lekkie i miłe w dotyku.  

Ludzie mieli taki zwyczaj, że kiedy spotykali się ze sobą, dzielili się ciepłym i 

puchatym mówiąc: „Tobie puchate i mnie puchate, mnie puchate i Tobie puchate”.  

A kiedy się dzielili – ciepłe i puchate rosło i było go jeszcze więcej. Ludzie nauczyli 

się, że kiedy ciepłe i puchate rośnie – ich życie staje się piękniejsze, serca 

wypełniają się miłością, a ciało jest zdrowsze. 

                Pewnego dnia do szczęśliwego miasta przybyła czarownica. Jeździła 

ona po całym świecie i sprzedawała ludziom swoje czary  

i lekarstwa. Jednak w dobrym mieście nikt nie chciał kupować jej lekarstw, ani nie 

potrzebował czarów.  

 

Wszyscy przecież byli zdrowi i szczęśliwi.  

Czarownica chodziła po mieście i przyglądała się ludziom, ich zwyczajom i nie 

rozumiała, dlaczego nie może niczego sprzedać.  

Po pewnym czasie zorientowała się, że wszystkiemu winne jest ciepłe  

i puchate.  
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Kiedyś obserwując jak ludzie się nim dzielą postanowiła uwolnić ich od ciepłego i 

puchatego i powiedziała do jednego z mieszkańców: „Wiesz? To ciepłe i puchate, 

które dostałeś od swojego przyjaciela, to wcale nie było jego ciepłe i puchate. On 

oddał Ci tylko to, co wczoraj dostał od Ciebie”. A do innego mieszkańca 

powiedziała: „Czy zauważyłeś, że Twój sąsiad dał Ci wczoraj mniej ciepłego i 

puchatego niż Ty dałeś jemu?”  

 

Krążyła po mieście tak długo, aż zatruła ludziom serca i ludzie zaczęli się sobie 

nieufnie przyglądać.  

 

Coraz rzadziej dzielili się ciepłym i puchatym i chowali je w domach zazdrośnie 

strzegąc i bojąc się, że je stracą.  

A ciepłego i puchatego, którym nikt się nie dzielił było coraz mniej.  

Pewnego dnia czarownica dała jednemu z mieszkańców trochę zimnego  

i kolczatego i powiedziała: „Tobie kolczaste i mnie kolczaste, mnie kolczaste i Tobie 

kolczaste”. 

 I kolczaste urosło.  

Ludzie zaczęli się dzielić ze sobą kolczastym. Pojawiły się choroby, a szczęście 

zaczęło znikać z dobrego miasta.  

Ludzie stali się smutni i niemili dla siebie.  

Mijały dni, miesiące i lata … Czarownica sprzedawała ludziom swoje lekarstwa i 

stawała się coraz bogatsza. Kiedy potrzebowała więcej pieniędzy dzieliła się z ludźmi 

zimnym i kolczastym i wtedy ludzie więcej chorowali i częściej przychodzili do niej 

po leki. Szczęśliwie, dwoje dzieci bawiąc się ze sobą na strychu znalazło w starej 

skrzyni ciepłe  

i puchate, które dorośli dawno temu tam schowali, żeby nikt go nie zabrał. Kiedy je 

oglądali – rozerwali je na dwa kawałki i podzielili między siebie a ciepłe i puchate 

natychmiast urosło, a dzieci poczuły, że w ich sercach pojawiła się jakaś radosna 

nuta. Pobiegły do rodziców i podzieliły się z nimi mówiąc: „Tobie puchate i mnie 

puchate”. I ciepłe i puchate znów urosło! 
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 I od tej chwili ludzie zaczęli ponownie dzielić się ze sobą ciepłym  

i puchatym a w ich sercach pojawiało się więcej szczęścia i radości,  

a ciała mniej chorowały. Wtedy przypomnieli sobie o starym zwyczaju  

i dawnych czasach. Wypędzili złą czarownicę i starali się dzielić jak największą 

ilością ciepłego i puchatego. Jednak w ich mieście istniało także zimne i kolczaste, 

które kiedyś podarowała im czarownica.  

I odtąd ciepłe i puchate krąży między ludźmi na przemian z zimnym  

i kolczastym, i tylko od ludzi zależy, czym się ze sobą podzielą.  

A to, czym się podzielą – rośnie i wypełnia ich serca i myśli. 

Kochani … „Wam puchate i nam puchate, nam puchate i Wam puchate” … 

Wszystkiego dobrego!    

 

 

 

Opracowanie: Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Okiem Ekologa 🌍 
 

W domu źródłem prądu jest gniazdko elektryczne, dzięki niemu 

działa wiele urządzeń. 

 Na przykład lampa lub telewizor. 

 

Większość gospodarstw domowych i firm biorą energię z zakładu 

energetycznego. 

 

Skąd się bierze prąd? 

 
Taki prąd pochodzi z różnych elektrowni, czyli zakładów 

zajmujących się jego produkcją. 

 

 
 

Kto wymyślił prąd? 

 
W 1800 roku Alessandro Volta, włoski fizyk zaprezentował 

ludziom pierwszą baterię, i pokazał, że prąd może być użyteczny. 
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Czy wiesz, że: 

 
W piorunach zawarty jest prąd. Powietrze, w którym płynie osiąga 

temperaturę 30 000º C, czyli pięć razy wyższą niż występująca na 

Słońcu. Kiedy o tym pomyślimy wydaje się, że takiego porażenia 

nie da się przeżyć, a jednak z reguły przeżywa je 70-80% 

poszkodowanych osób. 

 
Ciekawostka: 

 
Pierwszy publiczny pokaz działania lampy łukowej dał w 1843 roku na 

placu Zgody w Paryżu Francuz Louis-Joseph Deleuil 
 

(źródło https://wynalazki.andrej.edu.pl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Opracowanie: Lilianna Brzezinka i Emilia Lipińska 
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 𝓚�̨�𝓬𝓲𝓴 𝓜𝓸𝓽𝔂𝔀𝓪𝓬𝔂𝓳𝓷𝔂  
“Ciągle mamy nadzieję – i we wszystkich sprawach  

lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.” 

- Johann Wolfgang von Goethe 

Jak pisał Goethe, zawsze warto mieć nadzieję. Miesiąc grudzień jest ciężkim okresem w 

naszym życiu. Często przygnębiająca jest myśl, że za oknem pada śnieg, a my musimy uczyć się w 

szkole, albo fakt, że gdy wracasz do domu ciemność nastaje... Zupełnie się tym nie przejmuj! Już za 

niedługo dni będą dłuższe. Niebawem nadejdą Święta Bożego Narodzenia i wszyscy, bez wyjątków, 

będą szczęśliwi! A zatem warto mieć nadzieję? W dzisiejszym artykule postaram Wam ją 

przywrócić. 

 

Miesiąc grudzień - czas oczekiwania 
Grudzień często kojarzony jest z adwentem (z łac. Advetus), ale czy samym adwentem żyje 

człowiek? Aby odgonić od Waszych myśli czarne chmury, spójrzcie kto urodził się w grudniu! 

Rozpoznajesz? 

 

 

BRITNEY SPEARS - Amerykańska piosenkarka popowa.41 urodziny 

(ur. 2 grudnia 1981 ) 

 

   

TIMOTHÉE CHALAMET Jest 

znanym aktorem, który grał role w 

kilku znanych i popularnych filmach. 

27 urodziny (ur. 27 grudnia 1995 ) 
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KYLIAN MBAPPÉ Francuski piłkarz. 24 urodziny (ur. 

20 grudnia 1998 ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

LOUIS TOMLINSON - BYŁY CZŁONEK ZESPOŁU ONE 
DIRECTION. 31 urodziny (ur. 24 grudnia 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

TAYLOR SWIFT  Amerykańska piosenkarka. 33 urodziny (ur. 13 

grudnia 1989 ) 

    

 

 

FRANCISZEK Papież 

kościoła katolickiego. 86 

urodziny (ur. 17 grudnia 1936 ) 

 
 

 

BRAD PITT   Amerykański aktor i 

producent filmowy. 59 urodziny 

(ur. 18 grudnia 1963 )  
     

     
   

BILLIE EILISH AMERYKAŃSKA 

piosenkarka. 21 urodziny (ur. 18 grudnia 

2001 )  

  

Opracowanie: Zofia Goraus 
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Święta Bożego Narodzenia  
  

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej rodziny. W tych świętach nie 

chodzi tylko o prezenty czy jedzenie, ale o to, żeby się jednoczyć i być miłym dla 

innych. Całemu wydarzeniu towarzyszy rodzinna atmosfera i tradycje. Jedną z 

Bożonarodzeniowych tradycji jest 12 Potraw. 

  

12 Potraw Wigilijnych  

Dlaczego akurat 12? Liczba 12 ma symbolizować ilość Apostołów, którzy razem z Jezusem 

zasiadali do ostatniej wieczerzy.  

 Choinka  

Czemu choinka a nie jakiś kwiat lub małe drzewko? Choinka ma symbolizować źródło życia i 

odrodzenie.  

 Wolne miejsce przy stole  

Przy stole zostawia się wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, który zapuka do naszych 

drzwi.  

 Grosik w uszku/pierogu  

 W wielu domach do jednego z uszek lub pierogów wkłada się grosz. Jeżeli ktoś znajdzie monetę w 

swoim uszku będzie miał szczęście.  

 Ciekawostka:   

Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare„ i oznacza "nocne czuwanie".   

W święta jak i przed świętami ogląda się dużo filmów nawiązujących do tego wydarzenia. 

Najpopularniejszym filmem jest ,,Kevin sam w domu’’, ale nie warto się zamykać na klasyki i 

spróbować czegoś innego.  
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Polecane filmy świąteczne:  

 Niezapomniane święta (1godz. 33min)  

 Grinch (1godz. 30min)  

 Pada Shrek (30min)  

 Jack Frost (1godz. 41min)  
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