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DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

✓ Obchody Święta Niepodległości za nami 

✓ Imieniny Ulicy Św. Marcin jak zawsze przyjemnie rogalove 

✓ W szkole zawitał gang Mikołajów 

✓ Spotkania świąteczne i mandarynki z powrotem w gmachu szkoły 

✓ Koronawirus zdecydował się jeszcze z nami pozostać, więc uczymy 

się hybrydowo… ale się uczymy! 

✓ Ferie za pasem - trzymajcie się! 

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 
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Wywiad z nowym rokiem 

Nadszedł 2022. 

Dwa tysiące dwudziesty drugi rok we własnej 

osobie - w przyprószonym śniegiem płaszczu, 

z zawadiackim uśmiechem. Cierpliwie 

odliczaliśmy sekundy do jego przybycia, dzielnie 

obserwowaliśmy fajerwerki, nie bojąc się huków 

(albo tylko udając, że się nie boimy), a później 

długo spaliśmy, jakbyśmy dla odmiany chcieli 

odwlec moment rozpoczęcia znajomości 

z wyczekiwanym gościem. 

Później zaczęło się: kalendarze z dwójką pyszniącą 

się na końcu rzędu tytułowych cyfr, dopiero co 

wykształcona myśl, że oto przyszło coś 

nieznanego, wciąż nie do końca określonego; i to 

szczególne napięcie wynikające zapewne z faktu, 

że świat wciąż jest, ale jakby inny niż dotychczas. 

Znacie to? 

Początki są trudne, często dziwne. Powodują 

radość albo niepewność, zadowolenie albo 

rozgoryczenie, nadzieje albo… większe nadzieje, 

że COŚ się wydarzy, COŚ się zmieni, będzie 

niesamowicie.  

 

Dlatego dobrze jest na chwilę  się zatrzymać 

i zastanowić - z jednej strony nad tym, co się 

udało i co warto zapamiętać; z drugiej nad tym, co 

można zmienić, czego się podjąć i do czego dążyć. 

W końcu to Wy -  i Ty, Dziewczyno, i Ty, Chłopaku 

-  jesteście podstawowym składnikiem zmiany, 

o której myślicie, Waszych celów, marzeń. 

Przyszłości. 

W 2022 roku nie bójcie się więc marzeń, 

podejmowania trudu, zadawania pytań. Od tego 

się zaczyna. Może na dobry początek zastanówcie 

się, jakie pytania macie do nowego roku, czego 

chcielibyście się od niego dowiedzieć? I może od 

razu zaznaczmy: nie ma złych pytań. Zresztą, sami 

zobaczcie, jak różnorodne kwestie ciekawią 

uczniów 4, 7 i 8 klasy naszej SP34: 

• Czy Covid kiedyś zniknie?  Czy Covid-19 zniknie 

w tym roku? Kiedy Covid-19 się skończy? 

• Jak długo będzie jeszcze trwała pandemia? Czy 

w 2022 roku ustanie pandemia? 

• Świecie, czy przyzwyczaiłeś się do Covid-19? 

• Co z granicą polsko-białoruską? 

• Czy w tym roku będzie dużo padało? 

• Czy będę miał psa?  

• Czy zmądrzeję? 

• Czy będę miał swój pokój? 

• Czy moi rodzice dostaną 1 milion?  

• Czy chłopacy w Dzień Dziewczyn dadzą jakiś 

prezent a nie kubek? 

• Dlaczego każdy kolejny nowy rok jest inny? 

Dlatego że jest inaczej odczuwamy i np. lepiej 

zarabiamy niż w poprzednim roku? 

• Czy będziesz lepszym rokiem, niż rok 2021? Jak 

będzie wyglądał mój kolejny rok? Jak będą 

wyglądały moje urodziny? 

• Jakie podjąć postanowienia noworoczne? 

• Czy będzie zdalne nauczanie? 

• Czy wrócimy do szkoły? Czy będzie lepiej? 

• Jak to będzie wyglądać? Co takiego nas 

zaskoczy? 

• Czy dostanę się do swojej wymarzonej szkoły? 

• Czy ja przeżyję? Czy w końcu coś się uda? 

• Czy dostanę się do szkoły,  do której mam plany 

iść po skończeniu podstawówki? Czy znajomi 

się ode mnie odwrócą w tym roku? Czy 
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w rodzinie będzie zdrowie lub jakaś zła 

sytuacja? 

• Co planuję na nowy rok? Jakie zmiany nas 

zastaną? I czy świat wróci na właściwe tory? 

• Co z Covidem? 

• Czy przed feriami będą zdalne? Czy ktoś z mojej 

rodziny umrze? Czy dostanę się do mojego 

technikum? Czy klimat się poprawi? Czy nauczę 

się obsługiwać Ep07 Sm42 i pulpit elektroniczny 

i kostkowy? Czy poprawię swoje wyniki 

z egzaminu ósmoklasisty? 

• Czy znajdę drugą połówkę? Czy brak 

kwarantanny dla zaszczepionych w końcu 

zostanie zniesiony? Czy ten rok będzie radosny? 

Czy Covid nadal będzie utrudniał nam życie? Czy 

będę zdrowy/zdrowa? 

• Czy uważasz, że ten rok będzie lepszy niż 

poprzedni, czy gorszy? 

• Czy wreszcie wrócimy do normy? Czy uda mi się 

odnieść dużo sukcesów w nowym roku? 

• Czy będzie miała miejsce jakaś wielka 

katastrofa? 

• Powiedz, jakie nowe przedstawienie 

przygotowałeś? 

• Co się stanie w następnych latach? 

• Czy będzie przedłużone nauczanie zdalne? 

• Co ciekawego mnie czeka, co się wydarzy i czy 

będą lekcje zdalne? 

• Czy będę miała pasek na świadectwie pod 

koniec 7 klasy? 

• Czy w tym roku wydarzy się coś przełomowego, 

co zmieni postrzeganie na różne sprawy? 

• Czy ten rok będzie lepszy od poprzedniego? 

• Co zrobić żeby zmotywować się do oglądania 

„Ataku Tytanów" i „Another"? 

• Czy niebo istnieje? 

• Czy będę szczęśliwa i skończy się pandemia? 

• …………………………………………………(miejsce 

na Twoje pytanie do Nowego Roku). 

 

Dobrą i dość popularną rozgrzewką jest  również 

ustalenie haseł (hasła) na kolejny rok. Jeśli ktoś z 

Was rozmyślał kiedyś o tym, jak to jest być 

krzyżówką, oto odpowiedź: zastanówcie się, co 

chcecie uczynić ważnym w nadchodzącym czasie 

i wybierzcie sobie słowo na 2022 r. Może stanie 

się ono dla Was kluczem, przewodnikiem, 

kompasem wskazującym kierunek 

w trudniejszych momentach?  Wy decydujecie! 

Inspiracje od rówieśników znajdziecie poniżej: 

• Zdrowie - 5 os.  

• Rodzina - 5 os. 

• Przyjaciele - 3 os. 

• Nauka - 3 os. 

• Pasje - 8 os. 

• Miłość - 3 os.  

• Inne - 16 os.: granie (także z rodziną!), moc 

kolorów, mniej się denerwować, korzystaj 

z życia na 100%, miłość & przyjaciele, 

przywiązanie, pies, sen… 

• …………………………. (miejsce na Twoje hasło). 

 

Tekst, który właśnie kończycie czytać, nosi tytuł 

„Wywiad z Nowym Rokiem” i nie bez powodu. 

Każdy dziennikarz musi przygotować się do 

przeprowadzenia wywiadu, zdobyć wiedzę 

i umiejętności. Podczas rozmowy z gościem 

natomiast  wytęża uszy i swoją uwagę, 

a następnie odważnie brnie przez kolejne 

pytania, by dojść do swojego celu (który niejedno 

ma imię). 

Niech każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, będzie 

w nowym roku takim właśnie dziennikarzem - 

człowiekiem pełnym wiary siebie, pasji i zapału, 

uważnym na drugiego człowieka i odważnie 

stawiającym czoło wszelkim przeciwnościom. Kto 

wie, jakie owoce to przyniesie? :) 

Wszystkiego dobrego! 

 

Autorka 
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Ciekawe dni w listopadzie  

1 Listopada – Światowy Dzień Wegan  

Celem święta jest promowanie weganizmu, czyli wyeliminowania 
produktów pochodzenia zwierzęcego zarówno ze swojej diety, jak i w 
ogóle z życia. Na całym świecie obchodzi się je 11 listopada, dla 
upamiętnienia powstania Towarzystwa Wegańskiego w 1944 roku.   

 Przygotowanie:  

• Wszystkie składniki wyrobić przy pomocy robota kuchennego, (miksowanie, obroty 4, 35 
sekund). Zarobione ciasto uformować w kulę, jeśli jest zbyt suche, dodać kilka kropel wody, 
a następnie przełożyć je do lodówki na 30 minut.  

• Schłodzone ciasto kilka razy zagnieść w rękach, żeby się ogrzało, a następnie rozwałkować na 
cienki placek, najlepiej wałkuje się je przez papier do pieczenia. Następnie przy pomocy 
dowolnej foremki wyciąć pierniczki. Pozostałe skrawki ciasta zagnieść, rozwałkować 
i ponownie wyciąć pierniczki, powtarzać czynność aż do wyczerpania się ciasta. Jeśli mają 
zawisnąć na choince, należy pamiętać, aby przed pieczeniem każdy przekłuć wykałaczką.  

• Piekarnik rozgrzać do  . Pierniczki ułożyć na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i piec przez 
8 – 10 minut. W między czasie przygotujcie lukier: do cukru pudru dodawajcie stopniowo sok 
z buraka intensywnie mieszając do czasu, aż otrzymacie pożądany kolor i gęstość lukru. 
Wystudzone nawlec na nitkę jako ozdobę, lub zjeść z kubkiem herbaty.   

5 Listopada – Dzień Postaci z Bajek  

Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. W tym dniu przypominamy cudowny świat postaci z bajek, 
które są elementem każdego dzieciństwa. Wybrana data nie jest 
przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych twórców 
bajek – Walta Disney'a.  

7 Listopada – Dzień Kotleta schabowego  

Pierwsze przepisy na niego można znaleźć w książkach kucharskich już 
z połowy XIX wieku. Jest to tak popularne danie w Polsce, że nie 
brakuje o nim zabawnych dowcipów. Wiele osób nie wyobraża sobie 
rodzinnego, niedzielnego obiadu bez chrupiącego, soczystego mięsa 
w złotej panierce.  
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 10 listopada – Dzień Jeża – 7 ciekawostek o  Jeżach  

• Jeże są niezwykłymi, małymi zwierzątkami zamieszkującymi 
Europę, Azję, Afrykę i Nową Zelandię. Jednak nie są one 
spotykane na terenie Ameryki.  
• Z powodu na bardzo zły wpływ człowieka na jeże, populacja ta 
z roku na rok zmniejsza się, co powoduje, że możliwe, że w roku 
2025 populacja jeży będzie bardzo, bardzo niska.  
• Znakiem rozpoznawczym jeży są długie kolce, każdy jeż ma ich 
około 5 tysięcy i mają długość do 3cm. Stanowią one ochronę 
przed drapieżnikami.  
• Jeże są to bardzo towarzyskie zwierzątka, które są w stanie bardzo szybko przywiązać się do 
człowieka, głownie dzieje się tak wtedy, kiedy ludzie są dla nich dobrzy i przyjaźni.   
• Jeże bardzo słabo widzą, głównym ich zmysłem jest węch i słuch. To właśnie dzięki węchowi 
wyczuwają zagrożenie i są one w stanie zareagować wystarczająco szybko na 
niebezpieczeństwo.  
• Czy wiesz, że pierwszy jeż pojawił się ok. 30mln lat temu? Zapewne nie sądziliście, że jeże są 
tak starym gatunkiem ssaków.  
• Jeżyki zazwyczaj są aktywne nocą, dzień spędza ona w swojej norce gdzie cichutko siedzi i unika 
zagrożenia jakim bez wątpienia są lisy i inne drapieżniki.   

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości   

Święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 
listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.  

 

13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych  

Co to są placki ziemniaczane?  

Jest to prosta potrawa przygotowywana z ziemniaków i smażona na 
tłuszczu. Głównymi składnikami placków są starte na tarce surowe 
ziemniaki z dodatkiem cebuli (cebule dodajemy gdy robimy placki na 

słono) jajek, niewielkiej ilości mąki i soli. Według niektórych przepisów starte ziemniaki z cebulą zalewa 
się wrzącym mlekiem. Na Podlasiu dodawana jest odrobina pieprzu i majeranku. Placki ziemniaczane 
podaje się zaraz po usmażeniu, aby pozostały chrupkie. W wersji na słono podawane mogą być z 
gulaszem lub z różnego rodzaju sosami, kwaśną śmietaną, pokruszoną bryndzą, z gzikiem itd. Na słodko 
podaje je się z cukrem i śmietaną lub twarogiem, a także z konfiturami, zagotowanymi z cukrem 
kiszonymi brusznicami (kuchnia białoruska), musem jabłkowym.   

17 listopad – Dzień Czarnego Kota  
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Czy czarny kot przynosi zawsze pecha?  

W wielu francuskich regionach – w Zagłębiu Paryskim, w Żyrondzie, 
w regionie Loara – Atlantyk czy na Południu – tam najczęściej 
uważano, że czarny kot przynosi szczęście mieszkańcom. domu, w 
którym żyje. A kiedy czarny kot kichnie w pobliżu panny młodej, w 
dzień ślubu, małżeństwo będzie szczęśliwe. Więc wynika z tego, że 
nie zawsze czarny kot przynosi pecha. :)  

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  

Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto 
lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób 
uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. 
Wciąż jest  przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i 
dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost 
przeciwnie!  

21 listopada – Światowy Dzień Telewizji  

To właśnie dzięki naukowcom którzy kiedyś tworzyli telewizor możemy 
oglądać teraz różne filmy, seriale itp. na telewizorze. Oficjalna 
prezentacja pierwszego telewizora odbyła się 26 stycznia 1926 roku. John 
Brad stał się uznanym twórcą telewizji kolorowej. Był także wynalazcą 
odbiornika mechanicznego. W 1928 roku udało mu się zmontować 
urządzenie, które mogło przesyłać obrazy w kolorach czerwonym, 
niebieskim i zielonym.  

 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia  

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy 
posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to 
jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś 
pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem 
dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był 

kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, któremu można 
wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.   

Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie były też 
eksportowane do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia 
imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym historia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas 
polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył przestraszone zwierzątko, kazał je 
wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie i opublikowana w gazecie. Producenci 
zabawek podchwycili historyjkę i nazwali pluszowego misia “Teddy Bear”.  

30 Listopada – Dzień Białych Skarpetek  

Białe skarpetki w niektórych kręgach są wręcz kultowe, a w parze z sandałami 
prezentują się jak milion dolarów. Dziś warto uczcić święto w jedyny słuszny sposób! 
Nie trzeba jednak zakładać sandałów, w końcu 30 listopada raczej nie ma co liczyć 
na letnią temperaturę:)  
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Agnieszka Formanowicz 5B  

Ciekawe dni w grudniu  

2 grudnia – Dzień Placków (Kolejny! Ale trochę innych!)  

Przepis na placki  

Do średniej wielkości miski wsyp 1,5 szklanki maki tortowej typ. 450. Będzie to 
około 240 gramów mąki. Jeśli użyjesz mąki tortowej, to placki będą delikatne i 
puszyste. Dodaj też po pół płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia i sody 
oczyszczonej. Do sypkich składników dorzuć jeszcze dwie łyżki cukru drobnego. 
Sypkie składniki wymieszaj dokładnie łyżką. Do mieszanki mącznej wlej szklankę 
ciepłego mleka. Mleko podgrzewam odrobinę, by było lekko ciepłe. Wbij dwa 
duże lub trzy małe jajka trzymane wcześniej w temperaturze pokojowej.   

Składniki wymieszaj łyżką lub trzepaczką. Jeśli chcesz, to możesz użyć 
miksera, ale nie jest to konieczne. Na koniec dodaj jeszcze trzy łyżki 
tłuszczu. Może to być olej roślinny do smażenia, lub roztopione masło 
klarowane albo olej kokosowy. Ponieważ tłuszcz dodajemy do ciasta, to 
placki smażymy już na patelni bez dodatku tłuszczu. Zużywamy w ten 
sposób znacznie mniej oleju, niż gdybyśmy dodawali go bezpośrednio na 
patelnię.   

Na patelni o średnicy 24 cm smażymy po trzy placki na raz. Na dobrze nagrzaną patelnię wylewamy po 
dwie łyżki stołowe ciasta na jednego placka. Ciasto rozpływa się do średnicy około 8 cm. Placki 
smażymy odrobinę niższej niż średnia moc palnika. Jedna strona potrzebuje około minuty, zanim placki 
przewrócimy na druga stronę. Placki są gotowe do przewrócenia, gdy na ich powierzchni zaczną się 
pojawiać pęcherzyki. Druga strona smaży się już nie dłużej niż 30 sekund. Postaraj się nie smażyć 
placków za długo, by ich niepotrzebnie nie przesuszać. W ten sposób usmaż wszystkie placki. Nie trzeba 
ich kłaść na ręcznik papierowy, ponieważ nie są tłuste. Nie są to też grube placki. Wyjdą delikatne, 
puszyste, jednak nie będą wysokie.   

Teraz możemy udekorować owocami, syropem klonowym lub miodem.   

4 grudnia – Międzynarodowy Dzień Geparda  

1. Prawie wszystkie gepardy żyjące w środowisku naturalnym 
możemy spotkać w Afryce Subsaharyjskiej.  

2. Jak już wcześniej wspominaliśmy, gepardy są bardzo szybkie. 
Są to najszybsze zwierzęta żyjące na świecie – mogą one rozwinąć 
prędkość do 113 km na godzinę.  

3. W trakcie pościgu ogon geparda ma bardzo ważną funkcję – jest on odpowiednikiem steru.  

4. Tak szybki bieg wymaga ogromnej ilości energii od geparda, w związku z tym jest on bardzo 
ograniczony. Gepard może przebiec około 200-300 metrów w takim tempie co zajmuje mu około 
minuty.  
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5. Gepardy żyjące w warunkach naturalnych znacznie zmniejszyły swoją liczbę – jest ich około 7000 
tysięcy. Są to obecnie najbardziej zagrożone duże koty żyjące naturalnie.  

6. Gepardy mają czarne łzy co ma zapobiec oślepianiu ich w trakcie polowania przed promienie 
słoneczne.  

7. Gepardy jako jedyne z dużych kotów nie posiadają zdolności do ryczenia. Mogą one jedynie mruczeń 
i robią to naprawdę głośno.   

8. Koty te przystosowały się do życia w warunkach z deficytem wody. Na jednym napoju mogą 
przetrwać one od 1 do nawet 4 dni.  

9. Nie są to raczej zwierzęta stadne. Samice żyją samotnie lub ze swoimi młodymi. Samce tworzą 
niewielkie grupy. Samce nie zostają z samicami po urodzeniu młodych.  

10. Zwierzęta te żyją około 12 lat w warunkach naturalnych. Te które spotykamy w zoo lub w innych 
warunkach niewoli dożywają nawet 20 lat. Być może jest to związane z lepszym dostępem do 
pożywienia oraz z brakiem problemów związanych z utratą siedliska.  

6 grudnia – Mikołajki   

Dzień ten tradycyjnie przypada na 6 grudnia. Będzie to poniedziałek. 
Nazwa święta wywodzi się od Biskupa Miry - św. Mikołaja, którego 
dzień wypada 6 grudnia. Żył on w starożytności i zasłynął z wielkiej 
mądrości, pobożności i dobroci, gdyż otrzymawszy po rodzicach wielki 
spadek, rozdał go ubogim. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty 
Mikołaj, a właściwie osoba za niego przebrana przynosiła prezenty 
dzieciom.   

Mikołajki - zwyczaje w Polsce i na świecie   

• Obecnie w Polsce w mikołajki podkłada się dzieciom prezenty w bucie lub umieszcza się je w 
dużej skarpecie. Są też kraje na świecie, w których to święto obchodzi się w zupełnie inny sposób 
niż ten znany nam z dzieciństwa.    
• We Włoszech prezentów pod choinką nie zostawia miły starszy pan, a złośliwa czarownica 
nazywana La Befana. Niegrzeczne dzieci boją się tego dnia, ponieważ Befana zamiast 
upragnionych upominków może zostawić im w skarpecie czosnek, cebulę albo popiół.   
• W Hiszpanii tak jak we Włoszech Mikołajki obchodzi się w noc z 5 na 6 stycznia. Prezenty 
najmłodszym przynoszą Trzej Królowie - Kacper, Melchior i Baltazar. Przed snem dzieci 
zostawiają na parapecie marchewki dla wielbłądów, którymi podróżują mędrcy.   

10 grudnia - Dzień Praw Człowieka  

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to przede wszystkim święto 
osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i 
wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych 
kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę o prawa człowieka. 
Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań , skazywanych 

było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne 
wyzwania w obszarze praw człowieka.  
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Agnieszka Formanowicz 5B  

Ciekawe dni w styczniu  

 1 Stycznia – Nowy Rok   

 4 Stycznia – Dzień Spaghetti  

Przepis na popularne sosy do spaghetti     :  

Carbonara  

Sos pochodzi z regionu Rzymu. Wymyślili go alianccy żołnierze 
podczas II Wojny Światowej, którzy połączyli włoski makaron z 
dostępnymi sobie racjami wojskowymi. Carbonarę sporządza się z 
boczku (najlepiej Pancetty), żółtek, parmezanu, sera owczego 
pecorino, oliwy, soli i pieprzu. Sos przygotowujemy, kiedy makaron 
jest już gotowy. Na rozgrzanej oliwie przyrumieniamy boczek, gdy 

jest złocisty, zdejmujemy patelnię z ognia. W misce roztrzepujemy jajka z serem, solą i pieprzem, aż 
otrzymamy kremową masę, a następnie łączymy z boczkiem i makaronem.  

Bolognese   

To sos mięsny pochodzący z włoskiego miasta Bolonia. Sporządza się go 
z wielu rodzajów mięs (tradycyjnie krojonych na bardzo drobne 
kawałeczki, obecnie się je miele, używa się wieprzowiny i wołowiny), 
zestawu warzyw (z typowej tzw. włoszczyzny, czyli marchewki, selera i 
pietruszki), oliwy, pomidorów i czerwonego wina. Drobno posiekaną 
cebulę i warzywa podsmaża się przez chwilę na oliwie. Następnie 
dodaje się mięso mielone. Kiedy zrobi się brązowe, dodaje się wino oraz pieprz. Potem dodajemy 
pomidory, przykrywamy garnek lub patelnię i gotujemy na małym ogniu. Jeśli sos jest zbyt gęsty, można 
go rozrzedzić bulionem. Na koniec całość solimy do smaku. Według niektórych włoskich przepisów 
przed dodaniem pomidorów można też dodać szczyptę cynamonu i świeżo zmielony goździk.  

13 Stycznia – Międzynarodowy Dzień Koszuli  

Powszechnie uznano, że już starożytne koczownicze plemiona z Azji Środkowej, nosiły już tuniki, które 
przypominały koszule. To rozwiązanie było równie popularne w Starożytnym Egipcie. Krój koszuli do 
dziś ma kształt litery T, wywiązujący się ze starożytnej Galii i plemion germańskich, nawiązujący do 
ówczesnej camisi - które jest słowem, od którego wywodzi się współczesna nazwa koszuli w krajach 
romańskich.  

16 Stycznia – Światowy Dzień Śniegu  

World Snow Day, czyli Światowy Dzień Śniegu, jest częścią 
Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), 
zatytułowanej „Bring Children to the Snow”, mającej na celu 
promowanie nie tylko zabawy na śniegu, ale również edukacji 
związanej ze śniegiem.    

18 stycznia – Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. 
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Nie jest to jednak przypadkowa data. To właśnie 18 stycznia, 137 lat temu (1882 rok) urodził się twórca 
uwielbianego przez miliony, sympatycznego Kubusia Puchatka.      

Ciekawostki o Kubusiu Puchatku   

• Kubuś Puchatek swoje narodziny w literaturze miał 14 października 1926. Tego 
dnia w Londynie wydano pierwszą książkę o Puchatku. Druga część, czyli 
“Chatka Puchatka” powstała dwa lata później (1928 rok).  

• Alan Aleksander Milne już w roku 1921 podarował synowi na jego pierwsze 
urodziny pluszaka, który był pierwowzorem Kubusia.  

• Kubuś (Winnie) swoje imię otrzymał po niedźwiedzicy, którą w ZOO spotkał 
Christopher.q  

• Na początku Kubuś był Panem Edwardem Niedźwiedziem (Mr Edward Bear).  

• Książki o Kubusiu przetłumaczono na 46 języków. Wśród nich była łacina. Kubuś Puchatek to 
jedyna książka w języku łacińskim, która trafiła na listę bestsellerów “New York Times”.  

• W Warszawie znajduje się ulica Kubusia Puchatka. Nazwa została wybrana w wyniku plebiscytu 
wśród dzieci.  

24 stycznia – Międzynarodowy Dzień Edukacji   

Na świecie w XXI wieku ok. 750 mln dzieci nie umie czytać i pisać. To 
przerażające dane. Międzynarodowy Dzień Edukacji ma zwracać uwagę 
ludzi na to, że nadal są regiony świata, gdzie edukacja w ogólnie nie 
istnieje, albo jest na niskim poziomie. W tym dniu są m.in. organizowane 
zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki i kampanie 
uświadamiające społeczeństwo o tym problemie.  

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień LEGO  

28 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień LEGO. Święto 
powstało na cześć złożenia patentu na klocki LEGO w 1958 roku. Jak 
świętować ten dzień? Można obejrzeć filmy z bohaterami LEGO lub, 
ciekawiej, usiąść do wspólnej zabawy klockami!   

30 Stycznia – Finał WOŚP   

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom 
WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które 
rozpoczynają się już na początku grudnia.  Pośród śniegów i mrozów na 
ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie 
zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację 
medyczny cel.   

Agnieszka Formanowicz 5B  

 

Co w 34 piszczy? WYCIECZKA NA WYDZIAŁ CHEMICZNY - UAM 
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W dniu 15 listopada w ramach Poznańskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki, kółko chemiczne klas VII 
wybrało się na Wydział Chemiczny UAM. Po 
odłożeniu kurtek do szatni wyruszyliśmy w stronę 
sali gdzie miały odbyć się pierwsze zajęcia. 
,,Chemia z wyobraźnią przestrzenną" to tytuł 
pierwszych zajęć, które to skupiły się na 
zbudowaniu modeli znanych sieci krystalicznych, 
takich jak: diament, grafit i grafen. Po 
zakończeniu budowania modeli, wyłoniono 
dwoje zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkę 
w postaci długopisu, lecz o reszcie nie 
zapomniano i wręczono im przypinkę do bluzki. 
Po pierwszych zajęciach wyruszyliśmy pod salę, 
gdzie miała odbyć się druga lekcja, lecz przez 
przygotowywanie materiałów do niej musieliśmy 
poczekać chwilę dłużej, by wszystko było już 
gotowe! Po pięciu minutach rozpoczęła się lekcja, 
tym razem już laboratoryjna, w której musieliśmy 
wyposażyć się w okulary ochronne oraz fartuch. 
Lekcja, która nosiła tytuł ,,Chemia w życiu 
codziennym" polegała na zrobieniu własnego 
mydełka. Po zajęciu miejsc i wyposażeniu się 
w okulary ochronne oraz fartuch, otrzymaliśmy 
foremkę i wybraliśmy zioło lub kwiat, którego 
chcieliśmy użyć do naszego mydełka. Następnie 
niektórzy foremkę (w kształcie okręgu albo 
w kształcie gwiazdki) zabrali do pana, który 
według jej wielkości kroił glicerynową bazę 
mydlaną. Gdy wszyscy otrzymali swoją bazę, 
dostali też zlewkę, do której włożyliśmy ją 
i poszliśmy ją roztopić, dlatego były potrzebne 
okulary ochronne, by chronić oczy od ciepła gazu. 
Po roztopieniu bazy mydlanej poszliśmy wybierać 
barwniki i zapachy, a następnie wlaliśmy je do 
foremek i odłożyliśmy nasze mydła na bok, by 
zgęstniały i były gotowe do użytkowania.  

Gęstnienie mydła trochę trwało, więc żeby 
spożytkować jakoś czas, wykonaliśmy parę innych 
doświadczeń; przykładowo: rozdzielaliśmy 
składniki tuszu metodą chromatografii bibułowej, 
sprawdzaliśmy, czy w lizaku znajduje się cukier 
kiedy to woda zmieniała kolor i sprawdzaliśmy 
która kartka jest spryskana impregnatem.  

Po zakończeniu zajęć, zrobiliśmy sobie krótką 
przerwę na jedzenie, picie itp. i wybraliśmy się na 
wystawę ,,Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w 
nauce" gdzie było parę ciekawostek o życiu 
i rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie. Po obejrzeniu 

wystawy udaliśmy się do szatni po kurtki 
i wyruszyliśmy w stronę szkoły…  

Adrian Myśliński, VII A  

 

Kuźnia Talentów 

Recenzja:   

Książka na długie, zimowe wieczory i nie tylko …   

Jedna z moich ulubionych książek to „Czwarty 
uczeń”, której autorem jest Erin Hunter. Jest to 
pierwszy tom kolejnego cyklu serii Wojownicy - 
Omen Gwiazd. Według mnie jest bardzo ciekawa, 
mądra, interesująca i trzymająca w napięciu.   

Opowiada o czterech klanach kotów (Klanu 
Pioruna, Cienia, Wiatru i Rzeki), które mieszkają w 
lesie, na wrzosowisku i nad rzeką. Zastępcy 
przywódców klanów wysyłają patrole (złożone 
z kilku kotów), które mają obserwować granice 
ich terytorium. Zwiadowcy sprawdzają także, co 
zablokowało strumień, z którego czerpali wodę. 
Bardzo podobał mi się fragment, który opowiada 
o wyborze Gołębiej Łapy do trójki kotów 
o największych mocach. Dzięki nim mogły one 
zobaczyć i wywęszyć wszystko na dużą 
odległość.   

Serdecznie zachęcam do przeczytania tej 
książki moje koleżanki i kolegów z klasy. Polecam 
ją również wszystkim osobom uwielbiającym 
książki o zwierzętach.   

Ania Polna, 4a  

 

Twórczość: 

 

Lady Leo: 

Rozdział 1 

Zmrużonymi oczami obserwowałam moją 

młodszą siostrę polerującą różowe kozaki  przy 

sąsiednim stoisku i nie zwracałam uwagi na nowe 

gogle z noktowizorem, które skręcałam na swoim 
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stole. Po chwili zawyły syreny i żarówki 

zawieszone pod sufitem zaczęły mrugać złowrogą 

czerwienią.  

- Millie! Millie, chodź tu! — zawołałam siostrę. 

Przerażona mała podbiegła do mnie i zajęczała 

bojaźliwie. Już słyszałam kroki biegnących 

stworów, już słyszałam ich chrapliwe oddechy. 

Rozejrzałam się nerwowo i już wiedziałam, co 

robić. Z kieszeni wyciągnęłam haczyk z linką 

i zarzuciłam go na belkę pod sufitem. Mozolnie 

wciągałam się do góry z siostrą na plecach. Gdy 

już dotarłyśmy pod sufit, posadziłam Millie na 

belce i przepasałam ją w pasie linka od kotwiczki. 

Następnie przerzuciłam nogę przez kawałek 

drewna i zamarłam w bezruchu. Do 

pomieszczenia weszły dwa odrażające stwory. 

Wyglądały jak ludzie, tylko były dwa razy większe, 

włochate i oblepione błotem. Millie prawie 

pisnęła, ale zasłoniłam jej usta puchatą 

rękawiczką, a to stłumiła jęki i popiskiwania. Dwie 

kreatury przeszukały cały warsztat i wyszły, 

posapując. Nie zdawałam sobie sprawy, jak długo 

wiszę na belce, dopóki nie zaczęłam się zsuwać. 

Już prawie dotknęłam ziemi, kiedy złapał mnie 

Lucas. Użył jednej ze swoich maszyn, jak 

mniemam, skaczących butów. 

- No proszę, znowu cię ratuję - wyszczerzył zęby 

w szarmanckim, lecz nieco głupawym uśmiechu. 

Postanowiłam nie dać mu tej satysfakcji 

i wyswobodziłam się z jego uścisku za pomocą 

ostrych pazurków przyczepionych do moich 

rękawiczek. Lucas jęknął i mnie puścił. 

- Oj koteczku… Nie bądź taka drastyczna - zaśmiał 

się pewny siebie. 

- Nie nazywaj mnie koteczkiem - wysyczałam. 

- No patrzcie, nawet mruczy! – zażartował. 

Kłócilibyśmy się dalej, gdyby nie wołanie Millie: 

- Zdejmijcie mnie stąd! – krzyczała machając 

rękami 

Lucas i ja spojrzeliśmy na siebie. O tak, wyścigi 

ratunkowe to nasza ulubiona aktywność. Ramię w 

ramię rzuciliśmy się ratować moją siostrę. 

 

Rozdział  2 

Śmiejąc się, powoli szliśmy do srebrnej auli, 

w której Dyrektor Szafir zażądał zbiórki 

wszystkich herosów z poziomu piątego. Usiadłam 

na miejscu opisanym moim imieniem, na 

szczęście oddalone było o co najmniej cztery 

miejsca od Lucasa. Rozparłam się wygodnie na 

miękkim fotelu i kliknęłam przycisk na pasie, 

dezaktywując mój kostium. Jako superbohaterka 

wyglądałam bardzo okazale, ale normalnie 

prezentowałam się niestety jak kanapowy leń. 

Powyciągana bluza i starte dżinsy nie wyglądały 

zbyt bohatersko. Może więc dlatego cieszyłam 

się, że nie siedzę obok Lucasa. Nie mogłabym 

znieść uszczypliwych uwag z jego strony. Do auli 

wszedł Dyrektor Szafir i zaczął wygłaszać 

przemowę: 

 — Jak wiecie, dziś nastąpił atak obcych na naszą 

elitarną szkołę. Porwali kilku z naszych zacnych 

uczniów — zrobił przerwę, czekając na okrzyki 

przerażenia, które jednak nie nadeszły. - 

Postanowiłem wysłać więc kilku naszych 

najlepszych herosów, by zbadali te formy życia 

i wrócili z uratowanymi przyjaciółmi 

Przez salę przebiegł szmer. Każdy uczeń 

SuperSchool czekał na swoją pierwszą misję. 

Uśmiechnęłam się blado, wspominając 

wydarzenia sprzed kilku lat, gdy na naszą szkołę 

leciała bomba atomowa i razem z Lucasem 

obmyślaliśmy sposób, jak ja powstrzymać. 

- Herosami, którzy zostają powołani do tej misji są 

Biana i Lucas - zawołał dyrektor. 
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Na sali rozległy się gromkie brawa, gdy razem 

z kolegą wchodziliśmy na scenę i ustawialiśmy się 

obok Dyrektora.  

— Historia się powtarza, co, mruczku? – szepnął 

mi do ucha Lucas. 

— Nie nazywaj mnie mruczkiem! – oburzyłam się. 

 

*** 

Ciąg dalszy nastąpi… 

Julia Marek, 7a 
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KĄCIK MATEMATYCZNY 

W tym roku po raz pierwszy brać udział będziemy 
w Memoriale Urszuli Marciniak – są to otwarte 
zawody w rozwiązywaniu łamigłówek 
diagramowych. Celem konkursu jest 
popularyzacja matematyki, zadań logicznych, 
łamigłówek matematycznych i logicznych oraz 
podniesienie kultury matematycznej wśród 
Polaków. 

  

Harmonogram konkursu: 

• zgłoszenia do 1.02  
• eliminacje szkolne 18.02 
• ogłoszenie listy finalistów 26.02 
• Finał Memoriału 26.03 – Wydział 

Matematyki i Informatyki UAM 
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Tajemnice świata 

System szkolny w Rosji 

Dzisiaj chciałabym Wam 

zaprezentować system 

szkolny w Rosji. Mam 

nadzieję, że Was to 

zainteresuje ☺. 

Edukacja w Rosji jest zapewniana przez państwo 

i regulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Federacji Rosyjskiej.  

Zacznę od tego, że szkolny dzieli się na dwa 

semestry, a dzieci uczą się przez 6 dni w tygodniu. 

Nauka rozpoczyna się  1 września tak jak w Polsce, 

a kończy pod konie maja, czyli mają 

trzymiesięczne wakacje ☺. W Rosji rok szkolny 

podzielony jest na cztery semestry, a każdy z nich 

jest rozdzielony jedno lub dwu tygodniowymi 

feriami.  

 

Ubiór w szkole: 

W Rosji mundurek zniesiono po rewolucji w 1917 

roku. Został on jednak ponownie wprowadzony 

w roku 1948. 

Stał się obowiązkiem – uczniowie byli surowo 

karani za nieprzestrzeganie zasad. 

Mundurki zmodernizowano w latach 60. Dla 

chłopców były to zazwyczaj granatowe spodnie 

oraz kurtki, dla dziewcząt – brązowe sukienki z 

czarnymi lub (w przypadku szczególnych okazji) 

białymi fartuchami. Specjalne uniformy 

zakładano także podczas lekcji wychowania 

fizycznego. 

W 1992 roku obowiązek noszenia mundurków 

został zniesiony, z czego uczniowie są zadowoleni. 

Obecnie na terenie Rosji nie ma jednolitych 

strojów szkolnych. 

W Rosji występują następujące etapy nauki: 

1) przedszkole - dzieci 3-5 lat, większość 

przedszkoli jest finansowana z budżetu państwa. 

2) szkoła podstawowa (wczesnoszkolna) - dzieci 

rozpoczynają naukę w wieku 6 lat, a kończą 

w wieku 10 lat, co daje nam klasy 1-4. 

Ciekawostką jest, że język obcy jest wprowadzany 

w drugiej klasie, zajęcia komputerowe od trzeciej 

klasy, w programie jest też przedmiot "podstawy 

kultur religijnych i etyki świeckiej" i wprowadzany 

jest od 4 klasy. Zamiast ocen dzieci w pierwszym 

półroczu otrzymują odpowiednio:5-gwiazdka, 4-

kwadrat, 3-trójkąt, a dopiero od drugiego 

półrocza oceny 1-5 (5 najlepsza).  

3) szkoła średnia (ogólna) - to kolejne 5 lat nauki 

czyli klasy 5-9 czyli  młodszy stopień średniej 

szkoły. W wieku 15 lat otrzymują dyplom 

o niepełnym średnim wykształceniu.  

4) szkoła średnia (profilowana) - to kolejne 2-3 

lata nauki, ale młodzież może wybrać rodzaj 

szkoły: technikum, gimnazjum, liceum czyli 

szkołach skupionych na umiejętnościach 

zawodowych. 

5) szkoła wyższa - edukacja na tym poziomie jest 

bezpłatna, ale tylko dla ograniczonej liczby 

słuchaczy, a dokładnie tylko dla najlepszych czyli 

tych, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne. 

W Rosji wykształcenie wyższe można uzyskać 

w uniwersytecie, akademii i instytucie. 

   - licencjat - po ukończeniu średniej szkoły 

licencjat można uzyskać dopiero po 4 lata 

   - specjalista - to 5 lat nauki na danym kierunku 

po ukończeniu szkoły średniej, potem może robić 

doktorat 

   - magister - dla wytrwałych, aby uzyskać stopień 

mgr student musi otrzymać licencjat, a po 

kolejnych 2 latach jest szczęśliwym mgr czyli 

łącznie 6 lat kształcenia 

   - doktorat - po magistrze kolejne 3 lata 

    Gimnazjum, liceum - to szkoły gdzie dzieci 

mogą rozpocząć podstawową i średnią edukację 

już od pierwszej klasy, mając 6 lat i ukończyć ją 

w klasie 11.  

    Liceum - to ogólnokształcąca szkoła 

o wybranym profilu, ściśle współpracują 

z uczelniami i są ukierunkowane na indywidualny 



Nr 2 (206) listopad/grudzień 
 

16 

 

rozwój ucznia. Najpopularniejsze licea to te, 

z profilem matematyczno-fizycznym, czyli dzieci 

mając 6 lat już są ukierunkowane na dany profil. 

Są jeszcze licea humanistyczne, przyrodnicze itp.  

    Gimnazjum w Rosji kojarzy się z elitarną szkołą, 

prestiżem i dlatego w gimnazjach szkoli się już od 

najmłodszych lat menedżerów, przedsiębiorców, 

dyplomatów czyli elitę. W takiej szkole oprócz 

podstawy programowej jest wiele innych 

ciekawych przedmiotów: ekonomika, logika, 

podstawy przedsiębiorczości, filologia, ekologia 

itp.  

Według danych Banku Światowego 54% 

ludzi w wieku produkcyjnym w Rosji posiada co 

najmniej wykształcenie na poziomie 

uniwersyteckim lub inżynierskim, co daje Rosji 

pod tym względem pozycję światowego lidera. 

Czyli system oświatowy w Rosji dobrze się 

sprawuje ☺. 

Mam nadzieję, że Wam się podobało. 

      

 Ania Formanowicz, klasa 8b 

Źródła:  

http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/09/system-edukacji-w-polsce-rosji-

i.html  

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_o%C5%9Bwiaty_w_Rosji  

http://maturzaki.pl/poradnik-maturalny/rok_szkolny_za_granica.html  

 

 
OKRĄGŁE ROCZNICE LISTOPAD – 

GRUDZIEŃ 2021 ROK 
 

24 listopada 1891 roku (130 lat temu )-Kraków-
urodziła się Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
poetka i dramatopisarka. Córka sławnego 
malarza Wojciecha Kossaka. 
Autorka zbiorów “Niebieskie 
migdały”, “Różowa magia”, 
“Pocałunki”, komedii: “Szofer 
Archibald”, “Zalotnicy 
niebiescy”, dramatu “Baba-
Dziwo”.  Zmarła 9 lipca 1945 
roku. 
 

07 grudnia 1941 roku (80 
lat temu) - Atak 
Japończyków na 
amerykańską bazę Pearl 
Harbor na Hawajach 
rozpoczął wojnę na 
Pacyfiku. 

 
08 grudnia 1991 roku (30 lat 
temu )-Przywódcy Rosji, 
Białorusi i Ukrainy rozwiązali 
ZSRS i powołali Wspólnotę 
Niepodległych Państw. 
 

13 grudnia 1981 roku 
(40 lat temu )– 

Decyzją Rady 
Państwa z dnia 

poprzedniego 
o północy został 

wprowadzony stan 
wojenny, powołano Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, 
internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono 
naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono 
cenzurę korespondencji, przerwano łączność 
telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną 
 

Wybór rocznic dokonał Dariusz Kołodziejczyk 

 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 

„Off road” znaczy „poza drogą”. W tym artykule 
zamierzam lepiej objaśnić, jak wygląda ten 
„sport”. 

Niektórzy twierdzą, że off road to sztuka 

wyrzucania pieniędzy w błoto. Poniekąd mają 

rację, bo przecież auto, które kupimy, będziemy 

topić w bagnistych kałużach. Nie jest to jednak 

pewne. Żeby pojeździć trochę po bezdrożach, 

wcale nie musimy ładować w samochód 

kilkadziesiąt tysięcy. Czego więc potrzebujemy, 

http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/09/system-edukacji-w-polsce-rosji-i.html
http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/09/system-edukacji-w-polsce-rosji-i.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_o%C5%9Bwiaty_w_Rosji
http://maturzaki.pl/poradnik-maturalny/rok_szkolny_za_granica.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Państwa_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Państwa_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981–1983)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981–1983)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
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aby zagłębić się w świecie off-roadu? Przede 

wszystkim musimy się zastanowić, czy coś takiego 

w ogóle nas interesuje. Kiedy kupimy już swoją 

terenówkę, może zrobić się nam jej żal, albo po 

prostu zaczniemy jej używać do jazdy na co dzień. 

Jeśli jednak mamy wystarczająco mocną psychikę 

i wgnioty czy rysy nie robią na nas wrażenia, 

trzeba poszukać klubu bądź toru dla terenówek. 

W naszej okolicy są trzy; w Książu Wlkp., Środzie 

Wlkp. i Kórniku.  

Kiedy już przejedziemy się po torze, zapewne 

okaże się, że nasze auto nie jedzie po 

przeszkodach tak, jak robią to inni. Niestety, 

producenci samochodów nie wyprodukowali 

żadnego samochodu nadającego się w teren 

fabrycznie. Jedynym takim autem jest Nissan 

Patrol, ale strasznie rdzewieje i ma wyjątkowo 

awaryjny silnik. Co więc musimy zrobić, aby nasza 

terenówka siała postrach na rajdach? 

Zainwestować w lepsze do terenu opony, 

podnieść samochód i zabezpieczyć części 

mechaniczne. Nie jest to oczywiście takie proste - 

same opony potrafią sprawić wiele kłopotów przy 

chociażby wymianie ich. Jeśli nie podniesiemy 

auta, na większych przeszkodach uszkodzimy 

zawieszenie. Poza tym, nawet wyższy samochód 

powinien mieć osłony, przede wszystkim dla 

bezpieczeństwa.  

Jakie auto wybrać do naszej jazdy? Tu pojawia się 

problem - producenci nie chcą produkować 

terenówek, wolą pójść z modą i tworzyć 

eleganckie SUVy czy crossovery. Jedynym 

oferowanym na polskim rynku prawdziwym 

samochodem terenowym jest Jeep Wrangler, 

kosztujący minimum 240 tysięcy złotych. Do off 

roadu nadają się auta tańsze, najczęściej 

z przełomu wieków. Najpopularniejsze są; Jeep 

Cherokee, Suzuki Vitara, Toyota Land Cruiser, 

Mitsubishi Pajero i Nissan Patrol. Samochody te 

są jednak tak osławione, że osiągają absurdalne 

ceny. Lepiej więc poszukać aut mniej znanych, 

ponieważ będą o wiele tańsze. Problemem może 

być jednak dostępność części modyfikujących, 

lecz w większości modeli opracowano już 

odpowiednie mechanizmy. Polecane modele to: 

Opel Frontera, Hyundai Galloper, Łada Niva, 

Nissan Terrano, Jeep Liberty i… Kia Sportage! Tak, 

pierwsza generacja tego auta miała wszelkie 

predyspozycje na rajdy, a dziś jest wyjątkowo 

tania. Reszta również nie jest szczególnie droga 

i nie ma większych problemów mechanicznych. 

A czego musimy wymagać przy kupnie? Przede 

wszystkim ramy, czyli podwozia, w dobrym 

stanie. Jeśli szukamy czegoś innego, trzeba 

pamiętać, by auto było wyposażone w reduktor 

oraz wspomnianą wcześniej ramę. Wyjątkiem jest 

leciutkie Daihatsu Terios, które bez tych części 

całkiem nieźle radzi sobie w terenie. 

Tekst i montaż: Adam Szykuła 

  

KĄCIK GIER 

Among us 

Dzisiaj przedstawię grę „Among us”. Chyba 
wszyscy ją znacie, bo  kiedyś było o niej bardzo 
głośno. Sama gra polega na zdemaskowaniu 
impostora, czyli zabójcy, który musi 
zlikwidować pozostałych graczy. Ci z kolei 
mogą wygrać, wykonując wszystkie zadania, 
które są inne zależy to od mapy. W grze są 
cztery mapy. Istnieje też poczekalnia 
w kształcie statku kosmicznego , w której 
można zmienić swoją postać - jej strój  albo 
zwierzaka. W poczekalni można również 
kupować różne części ubioru za punkty 
otrzymywane podczas grania. W grze są różne 
role,  dwie złe i trzy dobre. Do złych należy 
Impostor, który musi zabić pozostałych graczy 
i Shapeshifter, który ma taką samą rolę, ale 
może dodatkowo co jaki czas zmienić się w 
innego gracza. Dobre role to medyk, 
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sprawdzający który gracz żyje, a który nie. 
Z dobrych ról jest jeszcze Inżynier i Crewmate. 
Ten ostatni musi znaleźć Impostora, a Inżynier 
może przechodzić przez wentylację, która jest 
rozmieszczona  na całej mapie. Bardzo 
polecam tę grę.  Przyjemnie mi się w nią gra.  

Andrzej Formanowicz, 7b 

Wydarzenia na fyrtlu 

• 17 listopada odbyły się zawody 
wojewódzkie w pływaniu.  Klasy 
siódme pływackie z naszej szkoły  
zajęły  8. miejsce na ponad 25 szkół!  

Imieniny ulicy Święty Marcin w Covid-19. Nie było 
aż takiej dłużej parady, zabrakło defilady 
wojskowej,  ale  za to wybór rogali 
świętomarcińskich (z certyfikatem i bez) znacznie 
się powiększył.  

• Piękne ozdoby świąteczne w Poznaniu, 
na Starym Mieście. Spójrzcie na 
fotografie! 

   

• Po Poznaniu jeżdżą świąteczne tramwaje. 
Czasami  wysiadają z nich ludzie i dają 
cukierka z drewnianą bombką 
świąteczną. Spotkaliście się z tym?     

   

MAŁY SZKOLNIACZEK 

 

W tym roku Święta Bożego Narodzenia będę 
spędzał w domu, ponieważ ze względu na 
pandemię nie możemy jechać do babci i dziadka. 
Na Święta będę z rodziną ubierał choinkę i 
przystrajał świątecznie dom. W Wigilię będziemy 
się dzielić opłatkiem, a na stole znajdzie się 12 
potraw. Po kolacji Mikołaj przyniesie prezenty 
pod choinkę.  

Oskar Dziedzic, 2c  

 24 grudnia jedziemy z całą rodziną na Wigilię do 
babci i dziadka. Razem jemy kolację, śpiewamy 
kolędy, a wieczorem rozpakowujemy prezenty i 
zostajemy na noc. Następnego dnia jedziemy do 
drugiej babci. Tam razem z kuzynkami otwieramy 
prezenty i bawimy się. Wieczorem jedziemy do 

domu z masą prezentów i sprawdzamy czy 
Mikołaj zostawił coś jeszcze pod choinką   

Wojtek Surdyk, 2c  

“Jak spędzam święta?”  

Niedługo Święta Bożego Narodzenia. Bardzo się 
cieszę, ze spędzę je z rodziną i pobawię się z 
kuzynem. Dzieci nie mogą się doczekać 
prezentów. W domu mojego kuzyna jest też pies, 
z którym pobawimy się na dworze, żeby 
przeczekać czas do wigilijnej wieczerzy. Jeśli 
będzie śnieg, to wyjdziemy z psem do ogrodu. 
Gdy wszyscy zasiądziemy do stołu, podzielimy się 
opłatkiem, złożymy sobie życzenia, a wujek 
przeczyta fragment z Pisma Świętego. Potem 
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wszyscy spróbujemy wigilijnych potraw. 
Następnie dzieci pójdą się bawić, a dorośli 
zostaną przy stole. Gdy nadejdzie czas prezentów, 
dzieci ubiorą świąteczne rogi renifera i ruszą pod 
choinkę, aby rozdać każdemu podarunki od 
Gwiazdora.   

Nie mogę się doczekać Świąt Bożego Narodzenia, 
ponieważ będzie to dla mnie wyjątkowe 
spotkanie z rodziną.  

Wojtek Sadowski, 2c 
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