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                                                                                                                                                   LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016 R. 

W numerze: 

O 

ŚWIĘTACH 

BOŻEGO NARODZENIA 

O TYM, CO BYŁO  DLA NAS WAŻNE 

O NASZYCH PLANACH I  POSTANOWIENIACH 

O RODZINIE, PRZYJAŹNI, MIŁOŚCI, WRAŻLIWOŚCI, OFIARNOŚCI 

O TRADYCJI 

PRZYSMAKACH 

GUSTACH I UPODOBANIACH 

 

      Kolejne święta przed nami.  Czas ucieka, my w ciągłym biegu, robimy plany, listy, 

postanowienia, myślimy ciągle o tym co będzie,  co nam przyniesie Nowy Rok.                

Tymczasem,   warto  jest  zatrzymać się choćby na chwilę, docenić  teraźniejszość  i  to,                 

co jest już za nami. Warto wspominać, zwracać się ku przeszłości, czerpać z bagażu 

doświadczeń.                                                                                                                       

Według amerykańskich naukowców Człowiek Najszczęśliwszy to ten, który jednocześnie 

jest zadowolony z przeszłości, cieszy się teraźniejszością i robi plany na przyszłość. 

 

„Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte”    H. Murakami 

   Zatem zaczynamy  od  opisania minionych wspólnie w szkole dni, niby zwyczajnych,                         

a niezwykłych, bo w szkole, zwłaszcza naszej, zawsze coś fajnego się wydarzy! ☺ 
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8 listopada  

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania        

Badania pokazują, że rozpoczynanie dnia bez posiłku, bądź niejedzenie między lekcjami,                  
źle wpływa na samopoczucie i koncentrację  uczniów. Zbadaliśmy, czy nasi gimnazjaliści                  
jedzą śniadania, co preferują i czy są samodzielni i zaradni w kuchni.

                                                                                                                     

Zdrowo Niezdrowo 
-Na śniadanie jem kanapki. Robię je sama. 

-Codziennie rano gdy wstaję, czeka na mnie gotowe śniadanko.                                                               

Są to kanapki z chlebem, masłem, szynką i pomidorem,                                                              

a  na  popicie herbatka słodzona dwiema łyżeczkami cukru ☺ 

-Do szkoły na drugie śniadanie biorę kanapki i owoce. 

 -Kanapki   z pomidorem, serem, mielonką i masłem. 

-Śniadanie do szkoły robi mi mama. Są to kanapki z szynką i ogórkiem                             

bądź sałatą.  Rano jak wstaję,  jem  serek.  

-Śniadanie do szkoły robię sobie sama.  Jest to kanapka z masłem, sałatą                                  

i ogórkiem,  bądź jakiś owoc. 

-Śniadanie robi mi mama. Daje mi kanapkę z masłem roślinnym, szynką                      

z kurczaka, ciemną bułką i ogórkiem. Biorę też serek Monte.                                                            

-Nie robię sobie jedzenia, jem gotowy serek. 

-Na śniadanie jem płatki czekoladowe, które sama sobie robię. 

-Na śniadanie jem mleko z płatkami kukurydzianymi. 

-Śniadanie robię sam. Głównie są to kanapki z szynką i serem i czasami                                                     

jakiś napój do tego. 

-Kanapki do szkoły robi mi mama. Są one z szynką, serem, sałatą                                                

i papryką.    Biorę też batona Kinder i owoce. 

-Do szkoły biorę kanapki bądź drożdżówkę. Kanapki robi mi mama. 

-Sama sobie robię śniadanie, zazwyczaj są to kanapki,  bo nic innego nie                

ma. Spoko jak są pierogi z Biedry (ze słodkim serem).   

-Do szkoły śniadanie robi  mi mamusia, są to sałatki z sałaty  i warzyw. 

-Do szkoły śniadanie robi mi mama,  zazwyczaj kanapki lub drożdżówki  

-Jak tylko wstaję piję  kawusie i jem kanapki. 

-Do szkoły  sam sobie robię  kanapki, a  czasem kupuję drożdżówki. 

-Mama robi mi kanapki do szkoły,  jak nie zapomnę ich  wziąć.  

-Na śniadanie   jem jogurt albo kanapki.  

-Na śniadanie jem kanapki i piję Tigera.                                        

Sama sobie robię śniadanie. 

-Codziennie rano śniadanie do łóżka 

przynosi mi tresowany lew. Śniadanie 

składa się z kanapek oraz hamburgerów, 

które lew sam przygotował. Zawsze 

popijam to dużą ilością coli.  

-Jem śniadanie w drodze do szkoły,                                              

zachodząc po drodze do sklepu kupuję                            

pączki z dżemem i popijam energetykami. 

-Śniadanie do szkoły robię sam. Jest to:                                                           

5 batonów, ciastka, chipsy, 3 kanapki,                                                          

płatki, biszkopty, żelki, groszki, gumy, lizaki,                              

herbatniki, cola,  pepsi, sprite, paluszki,                                 

tiger,   czekolada. 

-Na śniadanie jem chleb z wodą i cukrem ☺ 

-Jem sobie kanapeczkę, piję kawusię, z rana                                           

dobra też herbatka i czasem   batonik.                                                                   

Do tego codziennie jem frytki i popijam                               

mlekiem. 

-Brakuje mi czasu na jedzenie śniadań. 
 
 
 

  Pamiętajcie! 

☺    Nauczyciel biologii mówi do uczniów: 

- Zaraz wam pokażę żabę. Będzie ona tematem dzisiejszej lekcji. 

Zaczyna szukać w teczce. Po dłuższej chwili wyciąga kanapkę z wędliną. 

- To dziwne, bardzo dziwne - mówi - Dałbym głowę,  że   śniadanie już jadłem. 
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11 listopada     98. Rocznica Odzyskania Niepodległości   

    Święto Niepodległości obchodziliśmy            

w szkole bardzo uroczyście. Galowy strój, 

kotyliony,  piękna  akademia, podniosły  

nastrój, powiewające flagi, dekoracje w salach       

i na korytarzach sprawiły, że to Święto było 

wyjątkowe. 

     W ramach obchodów tego ważnego  

Święta, uczniowie kl. III a i III b brali udział       

w lekcji tematycznej „Orzeł biały dla 

początkujących”  w Muzeum Niepodległości 

mieszczącym się w Warszawie, w Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów.                           

   W oparciu o wizerunki orła dzieci śledziły 

zmiany w jego wyglądzie. Poznały wydarzenia 

z historii Polski, podczas których orzeł 

towarzyszył Polakom, podnosił na duchu                      

i wiódł do zwycięstwa. Podczas lekcji 

uczniowie  zaprezentowali  również swoją 

twórczość plastyczną, projektując własny herb 

odzwierciedlający osobowość i pasje. Nie było 

to łatwe zadanie, ale prace wyszły 

fantastycznie.  

Pan Michał prowadzący zajęcia był zdumiony               

i zachwycony talentem naszych uczniów ☺

 



 

14/15 listopada  

 Na nocnym niebie widoczna była 

To była nie lada gratka dla miłośników astronomii i oglądania 
wszechświata
tegorocznych tzw. superpełni Księżyca. 
większy i o 32 procent jaśniejszy niż zwykle podczas pełni. 
Na następne takie zjawisko trzeba b

21  listopada  

Nie wszyscy wiedzieli, że w tym dniu p

największą od pięciu lat  

 Burza magnetyczna to 

Ziemi. To 

koronalne na Słońcu. Taka burza mogła 

działaniem smartfonów, telefonów, nawigacji gps.

że skutki promieniowania słonecznego źle wpływały na nasze samopoczucie. 

Zaniepokojeni nauczyciele sygnalizowali, że uczniowie 

problemy z myśleniem, co nigdy wcześniej nie miało miejsca

Dobrze, że takie burze zdarzają się 

                                                                                                                            

Od redakcji: Marzeniem Dawida jest zostać a

Życzymy Dawidowi, by mógł rozwijać  pasje i spełnił marzenia 

a nocnym niebie widoczna była Superpełnia Księżyca 

To była nie lada gratka dla miłośników astronomii i oglądania 
wszechświata. Na nocnym niebie widzieliśmy ostatnią z trzech 
tegorocznych tzw. superpełni Księżyca.  Był on wówczas 
większy i o 32 procent jaśniejszy niż zwykle podczas pełni. 
Na następne takie zjawisko trzeba będzie czeka

Nie wszyscy wiedzieli, że w tym dniu p

największą od pięciu lat  burzę magnetyczną

Burza magnetyczna to nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego 

Ziemi. To  bardzo ciekawe i rzadkie zjawisko powoduj

Taka burza mogła sprawić kłopoty z urządzeniami elektronicznymi, 

telefonów, nawigacji gps. Najgorsze jednak było to, 

kutki promieniowania słonecznego źle wpływały na nasze samopoczucie. 

sygnalizowali, że uczniowie są ospali, zmęczeni i mają ogromne 

problemy z myśleniem, co nigdy wcześniej nie miało miejsca

Dobrze, że takie burze zdarzają się bardzo rzadko ☺

                                                                                                                            

Marzeniem Dawida jest zostać astrofizykiem i badać ciemną materię i energię.

Życzymy Dawidowi, by mógł rozwijać  pasje i spełnił marzenia ☺ 

4 

Superpełnia Księżyca   

To była nie lada gratka dla miłośników astronomii i oglądania 
widzieliśmy ostatnią z trzech 

on wówczas o 14 procent 
większy i o 32 procent jaśniejszy niż zwykle podczas pełni.                       

dzie czekać 18 lat! 

Nie wszyscy wiedzieli, że w tym dniu przeżyliśmy 

burzę magnetyczną. 

nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego 

bardzo ciekawe i rzadkie zjawisko powodują dziury 

z urządzeniami elektronicznymi, 

Najgorsze jednak było to,                                          

kutki promieniowania słonecznego źle wpływały na nasze samopoczucie.                                    

są ospali, zmęczeni i mają ogromne 

problemy z myśleniem, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w naszej szkole;)                                                                        

☺                                                            

                                                                                                                            Dawid Ratajczak „Czesiu” 

strofizykiem i badać ciemną materię i energię. 
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16 listopada                                                                
Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

Tolerancja                                                                                                                                                                     
Nie wiem, co to - tolerancja, 
zawsze tylko moja racja, 
a ten, kto ma inne zdanie, 
zaraz za swoje dostanie. 
 
Trzeba wyśmiać go, ukarać, 
niech się zmieni szybko, zaraz! 
Niech będzie taki jak ja,  
i poglądy moje ma, 
i ubiera się podobnie, 
głową  potakuje zgodnie. 
 
Oj, nie jesteś zbyt marudny? 
Świat się stanie... szary, nudny. 
Niechże każdy sobie myśli, 
mówi, żyje po swojemu, 
pod warunkiem, że nie robi 
tym krzywdy drugiemu.                                                                                                                                                                     

                         Małgorzata Wiśniewska-Koszela  

 17 listopada  

 Światowy  Dzień  Rzucania  Palenia Tytoniu 

   Palenia papierosów w wieku gimnazjalnym 

szkodliwie działa na zdrowie palacza,  jak również 

na osoby  w jego otoczeniu. Im dłużej trwa nałóg              

i im wcześniej się zacznie, tym bardziej organizm 

jest wystawiany na działanie szkodliwych 

substancji. Dochodzi do tego negatywny wpływ na 

rozwój dziecka, które ze względu na uzależnienie 

od papierosów osiąga gorsze wyniki w nauce                     

i sporcie. Największym zagrożeniem jest jednak rak 

płuc, którego bezpośrednią przyczynę stanowi 

właśnie palenie papierosów. Szacuje się,                               

że w papierosach znajduje się ponad 4000 

związków chemicznych, z których aż 40, to 

substancjearakotwórcze.                                             

W składzie papierosów są między innymi:                   

-nikotyna, silny alkaloid, trujący i uzależniający                                                                    

-tlenek węgla, nazywany również czadem                         

-cyjanowodór, niegdyś stosowany do ludobójstwa        

-substancje smoliste o działaniu rakotwórczym               

-polon mający działanie radioaktywne                                     

-aceton                                                                               

-arsen                                                                                                                                    

-formaldehyd                                                                                        

-chlorek winylu, stosowany w produkcji plastiku  

Jeśli ktoś ma zamiar zacząć palić, po to,  żeby 

‘’zaimponować,, osobom w swoim otoczeniu,                      

to stanowczo odradzamy!  

Nieawarto!                                                                    

Krystian Bombik ☺ i Łukasz Jerzak ☺ 

 

 

☺ Pewna kobieta przechwala się przyjaciółce: 

- Udało mi się sprawić, że mój mąż pali 

papierosa tylko po dobrym obiedzie. 

- To super, jeden papieros w roku jeszcze 

nikomu nie zaszkodził! 

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród naszych gimnazjalistów  
nie zaskoczyły nas. Jeden z największych współczesnych 
problemów – hejt - dotyczy również naszej młodzieży.               
Internet zalewany jest falą krytyki i brakiem tolerancji.                      
Posty, tweety, notki na blogu często zawierają treści 
ośmieszające, przykre dla innych i niekiedy przekraczające 
graniceaprawa.                                                                 
Dlaczegoatakasięadzieje?                                                                                                                             
„To nie są źli ludzie, tylko dzieci, które chcą zabłysnąć  w Internecie”;    
„Młody człowiek chce być w centrum zainteresowania”;                                   
„Młodzież chce rozładować negatywne emocje i nie zdaje sobie sprawy 
z konsekwencji swojego postępowania”;                                „Często  
„Często robimy coś głupiego, potem żałujemy, ale najgorsze                       
jest to, że nie potrafimy przeprosić za swoje zachowanie”;                                                                   
„Młodzi teraz myślą tylko o sobie, nie chcą pomagać, izolują się           
od starszych, a powinno się innych wspierać, nieaobrażać”;                                                                                                   
Tych trafnych odpowiedzi udzielili sami gimnazjaliści.        

Rady ekspertów od zapobiegania cyberprzemocy można znaleźć na 
stronie:                                                                
http://www.saferinternet.pl/pl/4028-hejt-zwalczac-czy-akceptowac             
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25 listopada                                                                           
Dzień  Pluszowego Misia 

  Małe, średnie, duże, białe                  

i brązowe,  a każdy piękny                 

i wyjątkowy – MIŚ, ulubiona 

zabawka dzieci.   

25 listopada 2016 r. w naszym przedszkolu było  

jakby gwarniej i ciaśniej, bo przybyły do nas Misie 

wraz ze swoimi małymi właścicielami.                         

Dzieci przyniosły swoje maskotki z okazji obchodów 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przedszkolaki 

zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej 

krainie.                                                                       

Poznały historię święta, wspólnie recytowały 

wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach. 

Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz 

wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości 

sprawiła dzieciom wizyta misia i wspólna z nim 

zabawa.  

Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można 

go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów. 

Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe świętowanie 

zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas. 

                                                        /-/ M.Staniszewska
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28 listopada                                                                        

Ogłoszono przełomowe odkrycie paleontologiczne 

  Po 13 latach wykopalisk paleobiolodzy odkryli w Krasiejowie 

(woj. opolskie) szczątki największego mogącego szybować gada, 

jaki żył na polskiej ziemi. Nazwano go Ozimek volans na cześć 

gminy, na terenie której został znaleziony. Ozimek volens to takie 

„Skrzyżowanie węża z nietoperzem” . 

                  

 

5 grudnia                                                                 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

 Kim jest Wolontariusz? 

    Jednym kojarzy się z opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi                   

w szpitalach i hospicjach. Dla innych wolontariusz to osoba, która 

zbiera pieniądze, żywność i inne artykuły dla potrzebujących.  

Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana                  

na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne, przyjacielskie                       

i koleżeńskie. Wolontariuszem jest każdy, kto z własnej woli i zupełnie 

za darmo pomaga innym ludziom, organizacjom i instytucjom.                          

W naszej szkole od trzech lat w okresie przedświątecznym działamy                

w ramach wolontariatu przygotowując Szlachetną Paczkę dla 

potrzebujących rodzin. Wszyscy chętni przynoszą potrzebne rodzinie 

artykuły, które potem grupa uczniów – wolontariuszy segreguje, pakuje i przekazuje wolontariuszom 

SzlachetnejaPaczki.                                                                                                                                                                 

Dobro powraca. Pomagajmy i angażujmy się w bezinteresowną pomoc innym.                /-/Marlena Pałka 

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest 
miłości wobec drugiego”           Papież Franciszek 
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Od 6 grudnia 

                                                                                      W 

SZKOLE 

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT: 

DEKOROWANIE SAL, UBIERANIE CHOINEK, 

PIECZENIE PIERNICZKÓW, ŚPIEWANIE KOLĘD 

ORGANIZOWANIE UROCZYSTYCH SPOTKAŃ WIGILIJNYCH                                                       

6 grudnia  

Po przedszkolu i po szkole krążył Mikołaj, zostawiał prezenty, słodycze i chętnie 
pozował do zdjęć;) 

            

 

 

 Przed świętami słoń puka do mrówki: 
- Czy możesz mi pożyczyć trochę cukru? 
- Niestety, nie. 
- A odrobinę soli? 
- Nie. 
- To może mi pożyczysz  trochę mąki? 
- Też nie. 
- A co możesz mi pożyczyć? 
- Wesołych świąt! 

Mamo, dlaczego krzyczałaś na tatę? 
- Bo idzie trzepać dywany. 
- Przecież sama go o to prosiłaś. 
- Ale on to robi lepiej, gdy jest zły. 
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    Wypiek pierniczków, to już szkolna tradycja. Tym razem z tą trudną sztuką kulinarną 

zmierzyły się przedszkolaki z grupy „0b”. Dzieci wyczarowały piernikowe choinki, serduszka, 

bałwanki, aniołki…                                                                                                                       i       

Oprócz tego, że te korzenne ciasteczka wyglądały kolorowo i apetycznie, smakowały wybornie,                

jak te najdoskonalsze - TORUŃSKIE ☺ 
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Do naszej szkoły płyną świąteczne życzenia-
nawet z Nowego Jorku i to nie od Kevina! 

        W Nowym Jorku ludzie 

celebrują nie tylko Boże 

Narodzenie, ale także inne święta, 

tj. Kwanzaa, Chanukah. Grudzień 

to czas na refleksję, wspólne 

rodzinne spotkania, przebywanie     

z przyjaciółmi, a także dobry 

moment,  by  ludzie mogli odłożyć 

na bok dzielące ich różnice.                                

W szkołach dzieci uczą sie ogólnie 

o symbolach, historii      i tradycji 

tych świat, aczkolwiek nie są                 

one szczególnie obchodzone.                        

W grudniu corocznie  

organizowany jest  tzw. Winer 

Concert, na który dzieci 

przygotowują  klasyczne utwory 

związane ze wszystkimi świętami. 

Jest to czas, w którym rodzice 

zaproszeni są do szkoły, aby 

obejrzeć i wysłuchać swoje 

pociechy.  

KWANZAA                             

Kwanzaa jest to niereligijna 

afroamerykańska uroczystość, 

która celebruje rodzinę, 

społeczność i kulturę. Kwanzaa 

obchodzona jest od 26 grudnia do 

1 stycznia. Pochodzi od frazy, 

"Matunda ya kwanza", co oznacza 

"pierwsze owoce" w języku suahili. 

Podczas każdego z dni tej 

uroczystości, członkowie rodziny 

zbierają się, aby zapalić jedną                    

z siedmiu świec symbolizujących 

siedem zasad.  Podczas 

uroczystości świece umieszcza się 

w specjalnym świeczniku zwanym 

Kinara. Niektóre społeczności 

zbierają żywność i odzież dla 

bezdomnych podczas siedmiu dni 

świąt. 

 CHANUKA                                      

Chanuka, czyli "Festival of Light" 

jest obchodzone przez Żydów na 

całym świecie. Chanuka 

upamiętnia przyjęcie  z powrotem 

do świątyni    w Jerozolimie ponad 

dwa tysiące lat temu. Gdy 

Świątynia została zniszczona, 

lampa Wiecznego Światła, które 

symbolizowało ciągłość narodu 

żydowskiego, została zgaszona. 

Zostało znalezione tam tylko tyle 

oleju, aby zapalić lampę na jeden 

dzień. Ale ze względu na "cud", 

lampa paliła się przez osiem dni. 

Chanuka obchodzona jest                        

z Menorah - świecznikiem 

posiadającym osiem świec - 

symbolizującym ten cud. Na każdej 

z ośmiu dni Chanuki jedna świeca 

zostaje zapalona. Na święta 

przygotowywane są pokarmy 

smażone na oleju. Dzieci również 

otrzymują prezenty oraz grają               

w różne gry, m.in. dreidel, 

drewniany bączek. 

 

BOŻEaNARODZENIE                               

Ponad dwa tysiące lat temu, 

dziecko o imieniu Jezus urodziło 

się w stajni w Betlejem. Pasterze 

przyszli do noworodka, po tym, jak 

anioł ogłosił, że jest Ono Synem 

Bożym.  Każdego roku, 24 grudnia 

celebrowana jest Wigilia Bożego 

Narodzenia. Przygotowuje się na 

te okazje 12 specjalnych  potraw. 

Dzieci dekorują choinkę, pod którą 

spodziewają się znaleźć prezenty 

od Świętego Mikołaja.  Święta to 

czas dla rodziny i przyjaciół. Ludzie 

spędzają czas razem, a jeśli są 

daleko wysyłają karki z życzeniami 

bożonarodzeniowymi…

My również  korzystając z tej wspanialej okazji 

pragniemy przekazać  najserdeczniejsze 

życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia      

oraz zbliżającego się Nowego Roku 2017                    

dla Szanownej Dyrekcji, całej Kadry 

Nauczycielskiej oraz dla wszystkich uczniów. 

Życzymy dużo zdrowia, radości, miłości, 

sukcesów w pracy   i nauce, samych radosnych 

dni   oraz   spełnienia się wszystkich marzeń.                                         

Marysia, Zosia i Ania wraz z rodzicami 

PS Bardzo za Wami tęsknimy. Przesyłamy 

serdeczne pozdrowienia dla p. Sylwii Ryszawy 

oraz  klasy II a,    dla p.  Lidii Lachor oraz klasy 

III a, oraz p. Ewy Wysockiej i klasy V b.  
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     Uczniowie trzecich klas przez kilka dni 
zgłębiali tajniki Azji.  Poznali kulturę,  zwyczaje, 
a nawet muzykę Wietnamu, Japonii, Chin. 
Jednak najbardziej interesowało ich to, czy 
Azjaci też obchodzą  Święta Bożego 
Narodzenia.  

W Chinach  ten okres jest bardziej komercyjny, 
rozrywkowy, niż religijny. Stąd inne zwyczaje – 
Dzieci wywieszają muślinowe pończochy, aby 
obdarował je Shengdan Laoren (odpowiednik 
naszego św. Mikołaja).  Chińczycy spotykają się 
na kolacji świątecznej, ale w restauracji,                      

a później oddają się standardowym rozrywkom typu karaoke, czy nawet wyjścia na imprezę do klubu, raczej w gronie 
przyjaciół niż z rodziną. Nie znają np. jasełek, czy zwyczaju szopki bożonarodzeniowej.  Trzeba też pamiętać, że Boże 
Narodzenie w Chinach nie jest świętem oficjalnym, gdyż chrześcijaństwo stanowi tam zdecydowaną mniejszość.                  
Tym samym Chińczycy w tym okresie nie mają wolnego od pracy.  

   

 Również w Japonii Święta Bożego Narodzenia 
raczej nie obchodzi się   w rodzinach, a jeśli już, 
to tylko ze względu na dzieci. Rodzice  kupują 
tzw. „Kurisumasu keiki”, czyli Christmas cake, 
bardzo słodkie, kolorowe, z dużą ilością kremu 
tortowe ciasto, oblane grubą warstwą czekolady. 
Do tego musi być koniecznie kurczak  (najlepiej 
z KFC) po czym wszystko jest uroczyście 
zjadane wieczorem. Dzieci dostają też małe 
prezenciki..i na tym koniec. 

Jak  dobrze, że mieszkamy w Polsce - stwierdziły dzieci,  bo NASZE ŚWIĘTA SĄ  RODZINNE,   
a RODZINA jest najważniejsza! 

  Rodzina kojarzy mi się z moimi podróżami. W każde święta spotykamy się przy stole na obiedzie. Lubię, gdy chodzimy 

razem do kościoła i gdy chodzimy na spacery. Gdy się do siebie tulimy, wspólnie oglądamy zdjęcia.  Często chodzimy 

na kina,  a potem do restauracji. W każdej potrzebie sobie pomagamy, wspólnie się wspieramy.                 

Bardzo kocham Moją Rodzinę.                                                                                                                                      Vaneska  (9lat) 

Rodzina dla mnie,  to najbliższe osoby ,  do których mogą się zawsze wyżalić. Bardzo lubię spędzać z rodziną czas. 

Kocham moich rodziców, dziadków, babcie, wujków, ciocie, prababcię i brata. Lubię spędzać święta i uroczystości               

z moją rodziną. W mojej rodzinie czuję się bezpiecznie i wiem, że zawsze mi pomogą. Nie zamieniłbym mojej rodziny 

na żadną inną.                                                                                                                                                                     Dawid  (9 lat) 

Rodzina jest fantastyczna. Kocham ją, a  ona kocha mnie. Mam: siostrę, brata, tatę, mamę, chrzestną, chrzestnego, 

dwie babcie, prababcię i dziadka. Kocham ich i lubię bawić się z Krzysiem moim sześcioletnim bratem i z Olą moją 

trzyletnią siostrą.                                                                                                                                                                  Łukasz (9 lat) 

Rodzina jest dla mnie ważna. Lubię spędzać dużo czasu z moją rodziną i jeździć  na wycieczki z moimi rodzicami i moją 

siostrą.  Nie wyobrażam sobie Bożego Narodzenia bez Rodzinny i tak naprawdę wszystkich świąt. Bardzo kocham 

moją rodzinę i zdania nie zmienię!                                                                                                                                 Natalka  (9 lat) 

Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, dzięki niej czuję się kochany i czuję się bezpiecznie. Wspiera mnie w każdej 

sytuacji, doradza i pociesza.                                                                                                                                            Mateusz  (9 lat) 
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Odświętny wystrój szkoły 

   

W słoikach można zamknąć niemalże wszystko: sałatki warzywne, owocowe, 
dżemy, kompoty… Uczniowie  klasy II a ze słoiczków wyczarowali lampiony! 

 

 

 

 

  Przed Świętami  Bożego Narodzenia dużo czasu poświęcamy na przystrajanie szkoły.  Dekoracje  najczęściej  

wykonujemy  sami.  Ręcznie wykonywane  ozdoby są nie tylko oryginalne, ale także modne. By stworzyć 
świąteczne cudeńka wykorzystujemy niemalże  wszystkie materiały, które są pod ręką – bibułę, wstążki, koraliki, 

filc, wełnę, papier, masę solną, cekiny, guziczki, koronki, makaron, szyszki, łupiny orzechów, patyki, sklejki,       

a nawet metalowe kulki. Wszystko zależy od  inwencji twórczej, cierpliwości,  a przede wszystkim chęci do 

działania.  

 Pragniemy podziękować Rodzicom za pomoc w świątecznym wystroju szkoły, szczególnie Tatusiom, 
tak, tak, Panom, którzy wyrzynarką wycinali ze sklejki renifery, choinki, aniołki, potem je szlifowali, 
wygładzali, malowali… to dopiero wymagało cierpliwości i ofiarności. Rekordzista, p. B.T wyciął dużego 
renifera, 12  aniołów i kilka choinek, a p. M.K wykonał choinkę z 650 małych, metalowych kuleczek    
(zdjęcia wyżej)  Wyrazy podziwu i szacunku! ☺ 
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15 grudnia                                                                             
Międzynarodowy Dzień Herbaty  

  Ten dzień obchodzony jest w szczególnie w krajach, które produkują herbatę: Bangladeszu, Nepalu, 

Wietnamu, Indonezji, Kenii, Malawi, Malezji, Ugandy, Indii i Tanzanii. Istnieje po to,  by zwrócić uwagę na 

herbacianą  branżę. W Polsce nie jest jeszcze obchodzony, ale może warto pijąc ulubiony napój  zastanowić się 

skąd przywędrowały herbaciane liście,  przez ile rąk musiały przejść, by trafiły do naszego kubeczka. 

KAWA CZY HERBATA?                                                   

 
                                                                                                                        
   Zarówno kawa jak i herbata mają wśród nauczycieli swoich wielbicieli.  Oba te napoje mają 
nie tylko wspaniały smak, ale również zawierają wiele składników cennych dla organizmu.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   B. K. – herbatka z cukrem,  w dużej szklance. bez cytryny 

  A.  N. – herbatka z cukrem, w kubeczku  

  A.  Ś. – herbatka bez cukru, z cytryną i imbirem w kubeczku 

  A.  M. - kawka z małą ilością cukru, w małej filiżance od razu po przebudzeniu 

  A .  J. – herbatka z miodem, w ulubionym kubeczku 

  S.  R. – kawa bez cukru,  z mleczkiem, w kubeczku 

  M.  J. - kawka bez cukru,  bez mleczka,  w szklance 

  K. S. - kawka z mleczkiem,  w ulubionym kubeczku 

  A.  G. - kawka z mlekiem i cukrem w kubeczku, musi być słodka 

  E.  S. – herbatka bez cukru,  w kubeczku 

  E.  W. -  kawka z mleczkiem,  bez cukru,  a jeśli to możliwe,  to z ekspresu 

  O.  C.  - kawka z mleczkiem,  bez cukru,  w dużej filiżance z różową sową 

  M.  K. - herbatka bez cukru i bez cytryny,  w szklance 

  P.  B. -  kawa bez cukru,  z mleczkiem  

  L.  L. - kawa z mlekiem na dobry początek dnia (o 6 rano),   w ulubionym kubku ☺ 

  M.  S. - herbatka bez cukru, najlepiej owocowa, w kubeczku 

  A.  S. – herbata z miodem, w dużym kubku 

  A.  B. – zielona herbata w dużym kubku 

 A do herbatki, czy kawki 

najlepiej „smakuje” książka☺ 

Polecamy! 
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20 grudnia                                                                         
Dzień ryby 

   Nie można sobie wyobrazić lepszej daty na „Dzień ryby”. Właśnie po 20 grudnia kupujemy                   
i spożywamy ich najwięcej. Przyczynia się do tego również tradycja świąteczna. Koniecznie 
muszą znaleźć się na wigilijnym stole. A  w jakich gatunkach ryb gustują nasi uczniowie?                     
Oto odpowiedzi: 

  WW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nie lubię ryb, ale sushi bym spróbował. 

-Lubię najbardziej śledzie  w pomarańczowym oleju, 
albo kaszubskie, albo rybę do obiadu, albo łososia 
do kanapek i makrele. 

-Lubię ryby, szczególnie łososia, dorsza. 

-Nie lubię ryb na talerzu, wolę je w wodzie na 
obrazku. 

-Nie lubię żadnych ryb. 

-Tak, lubię ryby. Najczęściej wędzoną makrele lub 
smażoną rybę w panierce. Jem je sporadycznie, 
najczęściej w szkole. 

-Ja lubię ryby. Najczęściej jem śledzie z cebulą,            
albo kaszubskie. Nieraz  jem sardynki w puszce. 

-Dorsz smażony, makrela, pycha. 

-Makrela, dorsz, łosoś. 

-Nie lubię ryb. Nie dość, że śmierdzą, to jeszcze mają 
ości. Nie polecam. 

-Najbardziej lubianą przeze mnie rybą jest leszcz,  
co prawda jest bardzo ościsty, ale da się zjeść. 

-Karp, leszcz. 

-Najbardziej lubię  wędzoną  makrelę. 

-Lubię ościstego leszczyka. 

-Na obiadek jadam śledzie. Czasem ciepły leszczyk 
ujdzie. 

-Jem tylko ŁOSOSIA. 

-Nie lubię jeść ryb. 

-Makrelka. 

-Nie znoszę ryb! 

-Najbardziej lubię jeść łososia. 

-Jem tylko rybki smażone w szkole. 

-Ryby są okropne! 

 Parę słów o leszczu 

Leszcz jest rybą słodkowodną, 
delikatną, smaczną. Nadaje się 
do gotowania, smażenia,  
duszenia, pieczenia, zapiekania, 
zatem do wszystkiego. 

W naszej szkole pracuje Pan Marek Leszcz. 
Nazwisko bardzo pasuje do Pana Marka- 
nadaje się do wszystkiego, jest 
wszechstronny: opiekuje się   Samorządem 
Uczniowskim, administruje stronę 
internetową szkoły, przygotowuje 
przedstawienia szkolne, prowadzi zajęcia 
kulinarne, ma świetny kontakt z młodzieżą….   

Tu miał być wywiad z Panem Markiem, 
niestety Pan Marek zachorował  i  przesłał 
nam tylko przepis na…leszcza 

Leszcz w warzywach 

     Oczyszczone ryby obsypujemy 

przyprawą do ryb,  skrapiamy oliwą 

z oliwek oraz sokiem z cytryny. 

Kroimy ziemniaki w cienkie plastry, 

zaś marchewki   w cienkie słupki. 

Ziemniaki obsypujemy przyprawą do 

ziemniaków. Blaszkę wykładamy 

folią aluminiową. Wykładamy 

przyprawione ryby. Pomiędzy rybami 

wykładamy przyprawione ziemniaki                

i marchewki, które lekko skrapiamy 

oliwą z oliwek. Wkładamy do 

nagrzanego piekarnika do 180°C. 

Pieczemy 40 minut. Smacznego☺ 

 

ŻYCZYMY PANU ZDROWYCH, SPOKOJNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 
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Co nas czeka w przyszłości? 

To nie wróżby, te prognozy można obstawić w ciemno. Czy będziemy przez to szczęśliwsi? 

 
Sterowanie umysłem 

Ludzie będą mogli sterować urządzeniami za pomocą umysłu.    

Budynki lekkie, lecz wytrzymałe 

Technologia zrewolucjonizuje branżę budowlaną. Budynki będą wytrzymałe jak stal                 

i lekkie jak włókno węglowe.   

 Gromadzenie danych 

  Będziemy mogli gromadzić swoje dane bez żadnych ograniczeń, choć zapewne będziemy 

musieli "zapłacić" za to naszą zgodą na reklamy. 

 Zastąpią nas roboty 

 Do 2021 r. pierwszy robotyczny farmaceuta pojawi się w USA. 

Połączenie z siecią 

Od ubrań, które nosimy do ziemi, po której chodzimy – wszystko będzie w pewien sposób 

połączone z Internetem. W cyfrowym świecie będzie nas więcej. W niedalekiej przyszłości   

by skorzystać z komputera, będziemy  po prostu sięgać do kieszeni. 

 Telefony, telefony… 

 Do 2025 r. na rynku pojawi się pierwszy wszczepiany telefon komórkowy. 

 Okulary 

 

  

                                                                      
Do 2023r. 10 proc. okularów korekcyjnych będzie podłączonych do Internetu.                      

Technologia śledzenia ruchu oczu pozwoli na obsługę interfejsu bez konieczności 

używania rąk. Będą też inteligentne soczewki. 
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W 2017 r. obchodzić będziemy wielki jubileusz-100-lecie NASZEJ SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z członkami Klubu Historycznego – p. Beatą Falą i p. Waldemarem Brzezińskim 

-Czyją inicjatywą było założenie Jasienickiego Klubu Historycznego?                                                                                             

BF: Klub Historyczny powstał w 2007r. przy naszej parafii z inicjatywy ówczesnego proboszcza 

ks. Wojciecha Lemańskiego.  Jednakże w 2011r. funkcjonowanie Klubu zostało zawieszone. Z okresu jego 

działalności pozostało wiele materiałów dotyczących historii naszej miejscowości. W 2014 r. z inicjatywy 

p. Waldemara Brzezińskiego Klub reaktywowano.                                                                                                                             

-Czemu miało służyć założenie tego Klubu?                                                                                                                               

BF: Głównym powodem utworzenia Klubu była dostrzegana przez założycieli potrzeba zbierania                            

i utrwalania wspomnień najstarszych mieszkańców Jasienicy.                                                                                                              

-Jakie są cele Klubu Historycznego?                                                                                                                                                                 

WB: Pierwotnie głównym celem naszej działalności było właśnie odkrywanie i dokumentowanie lokalnej 

historii. Po reaktywacji Klubu postanowiliśmy zająć się przede wszystkim wydarzeniami z 18 sierpnia 1944 

roku,  o których tak często wspominali najstarsi mieszkańcy Jasienicy. Zapadła decyzja o nakręceniu filmu 

pt. „Zwykły Dzień”, nad którym pracowaliśmy przez ostatni rok.                                                                                                        

Kolejnym obszarem aktywności Klubu jest propagowanie wiedzy historycznej o naszym regionie.                             

Służą temu otwarte spotkania z ciekawymi ludźmi, często połączone z projekcjami filmowymi 

organizowane  w świetlicy parafialnej.                                                                                                                                                                                

-Czy od czasu założenia tego koła zaczął Pan bardziej interesować się historią Jasienicy i miejsc                           

w których Pan przebywa?                                                                                                                                                                                                        

WB: Tak. Właśnie szczególnie naszą historią lokalną, chociaż nie jestem rodowitym Jasieniczaninem.            

Chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest konfrontowanie wspomnień, które ludzie 

przechowują w swojej pamięci z rzetelną wiedzą opracowaną przez ekspertów. Wiele już razy okazało się, 

że po dziesięcioleciach trzeba było weryfikować potoczne interpretacje faktów, które funkcjonowały 
wśród ludności. Wiele takich przykładów znajduje się w filmie „Zwykły Dzień”.                                                                            

-Wiemy że często Pan podróżuje. Czy stara się Pan odkryć rąbka tajemnicy historii miejsca do którego 

Pan wyjeżdża?                                                                                                                                                                                                      

WB: Jeśli tylko czas na to pozwala, to staram się coś doczytać, dowiedzieć i zwiedzić.                                                                                           

-Jak dużo osób przystąpiło do Klubu Historycznego?                                                                                                                

BF:  Klub ma otwartą formułę. Jest kilka osób, które są stale zaangażowane w naszą działalność i nieco 

większa grupa, która przychodzi na organizowane wydarzenia publiczne.                                                                           

-Jak wyglądają spotkania tego Klubu?                                                                                                                                     

BF: Zależnie od poruszanego tematu spotkania w Klubie Historycznym mają różny charakter.                                            

Są to prelekcje, wykłady, dyskusje prowadzone przez zapraszanych historyków i pasjonatów historii lub 

projekcje filmów. Duża część naszej działalności to praca w terenie. Spotkania i nagrywanie wywiadów ze 

świadkami minionych wydarzeń i ekspertami.                                                                                                                           

-Jak często spotyka się Klub?                                                                                                                                           

WB: Staramy się, by spotkania odbywały się cyklicznie, zazwyczaj raz w miesiącu.                                                          

Bywa jednak,  że z powodu realizowanego zadania widzimy się częściej.                                                                               

-Czy Klub jest otwarty na nowych członków, także tych młodszych?                                                                                       

WB: Jak już wspomnieliśmy Klub ma formułę otwartą – także na nowych i młodszych członków.                                              

W przyszłym roku Szkoła w Jasienicy będzie obchodzić swoje stulecie.                                                                 

Zapraszamy do wspólnego działania!                             Bardzo dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. M.Bielski 
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  X, Y, Z: sztafeta pokoleń  

  X i Y kojarzą się nam głównie z matematyką, a dziś tymi literami oznacza się kolejne pokolenia

„Iksy”                                                       

Jest to pokolenie 30-40 latków, 

dla których praca była i jest   

najważniejsza, choć z wiekiem, 

coraz bardziej zaczynają 

doceniać równowagę między nią,                 

a życiem prywatnym.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pokolenie Y”- Milenialsi 

Aktywnie korzystają z Internetu, 

są bardzo pewni siebie                           

i ważniejsze są dla nich 

doświadczenia życiowe niż 

posiadanie.  Nie żyją po to, by 

pracować, lecz pracują,  by żyć.   

Nie są materialistami.  Wolny 

czas  poświęcają  na hobby, 

zainteresowania, podróże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Zetki”                                 

Generacją Multitasking, Ciche 

pokolenie, Generacją @, 

Generation V, Generation C.       

W odróżnieniu od poprzedniej 

generacji Y, która stopniowo 

wkraczała do cyfrowego świata, 

dla pokolenia Z  cyfrowy 

świat istnieje od zawsze. Często 

uznawani są za pokolenie 

spędzające mało czasu                 

w "realnym" świecie. Mają 

wielkie plany na przyszłość, 

Wiedzę czerpią z  Internetu, 

nastawieni są na szybkie 

wyszukiwanie informacji. Mają 

ogromną potrzebę kontaktu              

z rówieśnikami, dzieląc  się 

informacjami poprzez media 

społecznościowe.    

 

 

                     

  

                    

 Szkolna sztafeta pokoleń 

…Czy rzekę w swym biegu zatrzymać się da? 

Czy wiatrom zabroni ktoś chmury rozgonić? 

Czy może znów odżyć liść, który raz spadł? 

I czy może zatrzymać się Ziemia? 

Jeśli nie, czemu czasem dziwimy się tak 

Że i w nas czas wszystko zmienia? 

Więc patrzymy przed siebie, mniej ważne jest dziś 

I nieważna jest przeszłość, to, co było - odeszło 

Dzień po nocy, po burzy słońce musi znów przyjść 

Łez dzisiejszych nie wolno przeceniać 

To, co wczoraj straciłeś, jutro los odda ci 

Bowiem czas, czas wszystko zmienia                                                  

Ojcowie i matki, jeśli trudno jest wam 

Sprawiedliwie osądzić waszych dzieci poglądy 

To wspomnijcie, że z wami był też problem ten sam 

Wszystkie znały go już pokolenia 

Nie próbujcie z tym walczyć, bo daremny to plan 

Bowiem czas, czas wszystko zmienia… 

BOB DYLAN                                                                                                     

LAUREAT TEGOROCZNEJ, LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 

Kategorie te nie uwzględniają, rzecz jasna, wszystkich ludzi. 

Powstają również nowe nazwy, np. Generacja C                                   

(od angielskiego connected – podłączony). Znaleźć wśród nich 

można zarówno przedstawicieli „Iksów”, „Igreków”,                          

jak i „Zetki”, będących zwolennikami bycia online. 

☺        Matka tłumaczy nastoletniemu synowi:                                                                                                       
- Ile razy mam ci powtarzać, że cię urodziłam,       
a nie ściągnęłam z Internetu. 
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