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Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

 Ósmoklasiści zmagali 

się z egzaminem 

próbnym. 

 Okazaliśmy jak zwykle 

dużo serca, włączając 

się w akcje 

charytatywne. 

 Kiermasz świąteczny 

i wspólne kolędowanie 

wprowadziły nas w 

świąteczny  nastrój. 

 A po świętach 

najtrudniejszy czas dla 

uczniów i nauczycieli – 

wystawianie ocen. 

 Po raz kolejny „34” 

zagrała razem z Wielką 

Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy. 

 Już wkrótce ferie 

zimowe! 

 

 
 

 

Marzę, aby ludzie więcej robili dla własnego zdrowia – 
rozmowa z panią Agnieszką Wielgosik, szkolną 

pielęgniarką. 
 
„Szkolniaczek”: Co robi szkolna pielęgniarka? 
Agnieszka Wielgosik: Główną rolą pielęgniarki szkolnej jest 
wykonywanie działań profilaktycznych mających za zadanie 
zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób (np. badania bilansowe, 
badania przesiewowe, nadzorowane szczotkowanie zębów 
preparatem fluorkowym ), promocja zdrowia, a w niej edukacja 
zdrowotna oraz udzielanie pomocy medycznej w urazach i nagłych 
zachorowaniach. 
 
„Szk.”: Czy praca w szkole jest trudna? Lubi Pani swoją pracę? 
A.W.: Pielęgniarka szkolna w całości sama odpowiada za świadczone 
usługi, ich jakość, terminy realizacji, współpracę z personelem 
placówki, opiekunami uczniów, instytucjami pozaszkolnymi oraz 
udzielaną pomoc medyczną, co wymaga stałego doszkalania na 
wielu płaszczyznach. 
Lubię swoją pracę i z przyjemnością codziennie przychodzę do 
gabinetu w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 8. 
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 „Szk.”: Z jakimi dolegliwościami przychodzą 
najczęściej uczniowie do gabinetu? 
A.W.: Do szkolnego gabinetu przychodzą 
uczniowie z bardzo różnymi dolegliwościami, 
więc indywidualnie podchodzę do każdego 
przypadku. Najczęściej udaje się udzielić porady 
w gabinecie szkolnym, ale zdarzają się sytuacje, 
gdy potrzebna jest interwencja pogotowia 
ratunkowego.  
 
„Szk.”: Gdzie jeszcze może pracować 
pielęgniarka? 
A.W.: Każda pielęgniarka może również pracować 
w placówkach medycznych (np. szpitale, 
poradnie, domy pomocy), w placówkach 
oświatowych (domy dziecka, żłobki), 
w środowisku oraz prowadzić indywidualną 
praktykę pielęgniarską. 
 
„Szk.”: Jak zostać pielęgniarką? 
A.W.: Obecnie, aby zostać pielęgniarką, należy 
ukończyć studia licencjackie lub magisterskie na 
kierunku pielęgniarskim oraz otrzymać dyplom 
pielęgniarski. 
 

„Szk.”: Dlaczego brakuje pielęgniarek? Dlaczego 
młodzi ludzie nie garną się do tego zawodu? 
A.W.: Braki kadrowe pielęgniarek w polskim 
systemie ochrony zdrowia mają wiele przyczyn, 
lecz przede wszystkim wynikają z wieloletniej 
bagatelizującej problem polityki państwa.  
 

 
„Szk.”: Jakie marzenia ma szkolna pielęgniarka? 
A.W.: Ja, jako pielęgniarka szkolna marzę, aby 
ludzie wykorzystując własną wiedzę 
i świadomość, więcej robili dla własnego 
i najbliższych zdrowia oraz  w każdym roku 
szkolnym miała dostarczone wszystkie bilansy 
zdrowia od swoich uczniów !  
 
„Szk.”: Dziękujemy i życzymy zdrowych uczniów! 
 

 

 
Co lubimy w świętach, na co 

czekamy ? 
 

W świętach lubię to, że można spędzić 
czas z bliskimi. Czas który spędzamy z rodziną 
przed świętami jest szczególnie wyjątkowy. Czy to 
zapachy pieczonych słodyczy i gotowanych 
potraw zapada nam szczególnie w pamięć? Czy 
może to śpiewanie kolęd z rodziną? Jednak w 
pamięć najbardziej zapada nam kolacja wigilijna, 
podczas której dzielimy się opłatkiem i składamy 
sobie życzenia. Prawie wszystkie dzieci 
najbardziej czekają na prezenty, które według 
tradycji wkłada się pod choinkę. Dzieci wprost nie 
mogą się doczekać aż podrą na strzępy kolorowy 
papier, który dzieli je od upominków. Święta to 
wspaniały okres, który warto przeżyć z rodziną.  

Julia Marek 5A 
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Czas choinki 
Jestem choinką, drzewkiem z igłami 

o rozłożystych gałązkach malejących ku 
wierzchołkowi. Niby nic szczególnego ot takie 
sobie drzewko, ale za to jakie ważne czasami . 
Przychodzi w roku taki czas, gdy moja rola 
wzrasta, a właściwie obok opłatka, jestem 
najważniejszym symbolem Świąt Bożego 
Narodzenia i okresu Nowego Roku. Wiele wierszy 
o mnie napisali poeci, a dzieci uczą się ich 
w szkołach i śpiewają o mnie piosenki.  

W grudniu, w każdym większym mieście 
ustawiana jestem na rynku w bardzo widocznym 
miejscu i staję się bardzo ważna. Wszyscy robią 
sobie ze mną zdjęcia i dekorują mnie bombkami 
i światełkami. Uwielbiam błyskotki i ten magiczny 
czas, gdy wszyscy są dla siebie mili i życzliwi. Moje 
starsze siostry opowiadały, że tradycja 
dekorowania choinek przywędrowała 
z protestanckich Niemiec i została przyjęta przez 
kościół katolicki w Polsce. Ozdoby na choince 
mają chronić domowników przed złymi mocami. 
To pewnie dlatego tyle z tym ozdabianiem 
zamieszania  Wszyscy prześcigają się 
w przygotowywaniu ozdób, kleją, tną i malują 
piękne i dłuuuugie łańcuchy. Te łańcuchy 
uwielbiam najbardziej, one podobno wzmacniają 
więź rodzinną. Często jestem zdobiona 
lampkami, które są symbolem narodzonego 
Chrystusa. Na samym szczycie ludzie ozdabiają 
mnie gwiazdą, która kiedyś zbłąkanym 
wędrowcom ułatwiała powrót do domu. Dziś to 
jedynie symbol. Czy wiecie, że kiedyś zdobiono 
mnie jabłkami i orzechami – dla zapewnienia 
zdrowia i urody. Teraz to raczej sztuczne ozdoby. 
Niestety  

W wigilię Bożego Narodzenia jestem 
niezwykle zajęta, bo muszę ogarnąć te wszystkie 
prezenty, które pode mną poukrywały gwiazdorki 
duże i małe. No i najważniejsze, to wtedy tak 
naprawdę jestem strojona i rozświetlam całe 
domy oraz serca domowników . 

 
Andrzej Formanowicz,  5a 

 

Opłatek 
 

Dzień dobry  Jestem opłatkiem, 

oznaczam w j. łacińskim „dar ofiarny”. Spotykam 
ludzi w wigilię Bożego Narodzenia oraz w czasie 
mszy świętych. Upieczony jestem z białej, świeżej 
mąki pszennej z dodatkiem wody święconej 
i oleju. W smaku jestem przaśny, czyli nieosolony 
i niezakwaszony. Po upieczeniu w specjalnych 
formach z elementami ozdobnymi jestem żółty, 
ale po około dwóch tygodniach staję się biały, 
i takiego mnie znacie . 

 
Podczas mszy w kościele katolickim oraz 

przy szczególnych okazjach przyjmują mnie osoby 
w stanie łaski uświęcającej, czyli bez ciężkiego 
grzechu. Jest jednak jeden niezwykły dzień 
w roku, dzień wigilii Bożego Narodzenia, gdy 
przyjmują mnie wszyscy, którzy tego pragną. 
W tym świątecznym dniu wszyscy mnie łamią 
(dzielą się mną) i składają sobie życzenia. Godzę 
zwaśnionych, a samotnym pokazuję, że są ważni. 
W końcu, w tym niezwykłym dniu nikt nie jest 
i nie powinien być sam. Uwielbiam wieczerzę 
wigilijną, ponieważ staję się wtedy bardzo ważny. 
Leżę sobie wygodnie, na samym środku 
wigilijnego stołu i czekam grzecznie, kiedy to 
wszystko się zacznie… Nasłuchuję, nasłuchuję i …. 
słychać kolędy, pani domu kończy smażenie ryb, 
powoli cichnie krzątanina w całym domu, 
nieznośne dzieci jeszcze ciągle biegają po 
pokojach i szukają schowanych prezentów… Czyli 
za chwilę się zacznie… Nagle… cichną hałasy, na 
niebie pojawia się pierwsza gwiazdka, robi się 
ciemno za oknami, zbliża się, zbliża i już … już 
jest… TA MAGICZNA CHWILA! Wszyscy stają się 
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tacy odmienieni, tacy niezwykli, elegancko 
ubrani, kończą się spory i kłótnie, nawet 
niesforne dzieci cichną, a zwierzęta zaczynają 
przemawiać ludzkim głosem… To się dzieje, 
zaczyna się, jak przed dwoma tysiącami lat – 
nadchodzi ten moment… Rodzi się Chrystus, 
najważniejszy dla kościoła katolickiego… 
Zbawiciel, a ja? Teraz moja kolej – pan domu staje 
przy stole , na którym znajduje się 12 potraw 
i bierze mnie do ręki i rozdaje wszystkim 
domownikom, życząc pięknych świąt i wszelkiej 
pomyślności… Nareszcie mamy święta, jeszcze 
tylko wieczerza, prezenty i wszyscy stają się 
uśmiechnięci.  

 
Ania Formanowicz, 6 b 

 

Święta Bożego Narodzenia według 

bombki 
 

Co roku to samo…W tym samym kartonie, 
z tymi samymi bombkami. Śmieją się ze mnie, że 
nie mam żadnych wzorów. Ale to ja zawsze 
jestem wieszana na choince ! Ha ! Pani mama… 
bo tak mówią te małe olbrzymy do niej. Pani 
mama zmieniła chyba poglądy co do tegorocznej 
gwiazdki. Wychodzi na to, że w tym roku chce 
mnie przemalować. Nareszcie nie będę zwykłą 
niebieską bombką. Chwilę później przyszedł 
olbrzym i zaczął mnie szukać w kartonie. Kiedy 
mnie zabierał do malowania, miałam dumną 
minę i śmiałam się z bombki Grażynki. Wtedy 
pani mama maluje mnie na biało zimnym 
pędzlem. No cóż, nie podobało mi się to. 
Zostawiła mnie samą. Nie mogłam spać i przez 
całą noc myślałam o powrocie do kartonu 
z bombkami, ale już nie ma odwrotu. Następnego 
dnia przyszły małe wielkoludy. Jeden mnie 
malował na brązowo, a drugi doczepił mi rogi 
i czerwony nos. Moje przyjaciółki się śmiały. Ja 
jednak czuję się piękna i kolorowa. Po za tym nie 
obchodzi mnie ich słaby gust najwyraźniej. Pani 
mama twierdzi, że jestem oryginalna 
i najładniejsza ze wszystkich bombek. Teraz 
jestem powieszona na honorowym miejscu 
choinki. Wychodzi na to, że jestem reniferem.  
 

Maria Sroczyńska, 6 d 

 

Prezent 
Leżałem pod choinką. Trochę kłuło i było 

bardzo ciemno. Wiedziałem, że jestem 
przeznaczony do czegoś wspaniałego. Z zewnątrz 
dobiegały przytłumione 
odgłosy radości. „Ciekawe, 
co się tam dzieje” - 
pomyślałem. Leżałem tak 
sobie w ciemności przez 
chwilę, kiedy nagle ktoś 
mnie chwycił i otworzył. 
Zobaczyłem uśmiechnięta 
twarz chłopca. Wyglądał na 
bardzo szczęśliwego. „To 
jest to!” pomyślałem. „To 
sens mojego życia – uszczęśliwiać ludzi.” -  
pomyślałem bardzo z siebie zadowolony. 

 
Marcel Wacławek, VII B 
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Czekoladowy gwiazdor 
 

 Pewnego grudniowego poranka za oknem 
padał śnieg. Mama z córką ochoczo wyskoczyły 
z łóżek, zjadły śniadanie i zabrały się do roboty. 
Zaplanowały tę pracę już bardzo dawno temu. 
Przygotowania czekoladowej masy ruszyły pełną 
parą. Najpierw znalazły foremkę w kształcie 
mikołaja, na którą wylały przygotowaną 
wcześniej masę czekoladową. I tak prawie 
powstałem, ponieważ musiałem jeszcze przejść 
trzy próby. Pierwsza polegała na mieszaniu 
mojego ciała (jeszcze płynnego). Druga na 
przelaniu mnie do foremki. Na końcu 
najokrutniejsza próba, mrozu. Siedziałem 
w urządzeniu zwanym przez moje twórczynie – 
lodówką. Było tam strasznie zimno, a ja musiałem 
tam spędzić kilka godzin, okropieństwo, brrr, brrr. 
W końcu udało się, po tych niesamowicie 
trudnych próbach, powstałem. Cieszyłem się 
bardzo, ponieważ byłem jedyny w swoim rodzaju. 
Nie byłem wyprodukowany w fabryce, ale 
w domu w świątecznej atmosferze, bez daty 
ważności na siedzeniu.  

Córka zapakowała mnie w folię 
aluminiową i razem wyszliśmy na dwór. Po kilku 
minutach moim czekoladowym oczom ukazał się 
budynek zwany szkołą. Poznałem go po hałasie 
i dzwonku. Gdy weszliśmy do sali, zauważyłem 
parę innych przypominających mnie kopii. 
Spotkanie zaczęło się od śpiewania kolęd. 
Oczywiście dołączyłem się do koncertu, szkoda 
tylko, że nikt oprócz moich czekoladowych kumpli 

tego nie słyszał. Nagle zobaczyłem, że nastała 
cisza, a moi koledzy są wystraszeni, jakby 
zobaczyli ducha. Spytałem ich o to, lecz tylko 
jeden mi odpowiedział krzycząc: „Wszyyscy 
zginieeeemy!” Nagle sięgnęła po mnie wielka 
ręka. Wtedy zrozumiałem, o co chodziło moim 
kolegom. Mieliśmy być zjedzeni! Zrobiło mi się 
smutno, bałem się, ale nagle zobaczyłem, że 
unoszę się nad ziemią. Widziałem moją folię 
i natychmiast zrozumiałem. Jestem duchem!  

Teraz mogę rozmawiać ze zwierzętami, 
podziwiać wspaniałe widoki oraz nikt nie może 
mnie skrzywdzić fizycznie, bo pamiętajmy o tym, 
że słowa też ranią. Święta to nie czas na wojny z 
rodzeństwem czy nękanie innych,  święta są 
potrzebne na świecie, gdyż to czas bez walk 
i pełny miłości. Życzę wam wesołych świąt!  

 
Nina Drozdowicz, 6 d 

 

Święta z perspektywy pieroga 
 

Na początku byłem płaski, ale 
później nachyliła się nade mną jakaś 
twarz. Poczułem jak coś rozpycha się 
u mnie w środku. Nagle usłyszałem 
wysoki głos który wołał coś o pierogach. 
Prawdopodobnie ja jestem tym 
pierogiem, ujrzałem obok siebie inne 
bryły ciasta z tymi cosiami w środku. 
Nagle ta miła pani o delikatnych rękach 
wzięła mnie i inne pierogi ,a następnie 
wrzuciła do gorącej wody. Parzy. Próbowałem 
zawołać, ale z moich ust żaden dźwięk się nie 
wydobył. Prawdopodobnie ja nawet nie mam 
ust. Z garnka nie wyjęła nas ta pani, ale jakiś pan. 
Wyciągał nas wielką łyżką, trzy razy próbowałem 
uciec, ale się nie udało. Następnie włożył nas do 
czegoś, na co mówi się lodówka. Rzeczywiście 
było tam pełno lodu i zimno, tak strasznie zimno. 
Następnego dnia drzwi lodówki się otworzyły. 
Poczułem ciepło, następnie ktoś znowu wrzucił 
nas do garnka. Do kuchni wbiegła mała 
dziewczynka pani podniosła ją i pokazała jej, jak 
gotujemy się w wodzie. Następnie mężczyzna 
załadował nas na talerz i zaniósł do wielkiego 
pokoju. Zaczęli jeść, dziewczynka położyła mnie 
na swoim talerzu, ale nie ugryzła. Gdy mama 
chciała mnie zabrać i zjeść, dziewczynka 
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zaprotestowała. Powiedziała, że nazywam się Pan 
Pierożek, i że muszę zobaczyć, jak odpakowuje 
niespodzianki. Mama zgodziła się. Właśnie 
dziewczynka odpakowała misia z  wielką kokardą 
na głowie… 
 

Julia Marek, 5 a 
 

Dzień z piernikiem 

 
Jestem piernikiem, szczególnym 

pieczywem w niezwykłych dnach, do których  
należą Święta Bożego Narodzenia .Aby mnie 
upiec, potrzebny jest  przepis, najlepiej babci, 
która na starych pożółkłych kartkach w zużytym 
kajecie ma spisany mój dokładny skład. Do 
dużego płaskiego rondla wlewamy miód, a po 
jego rozgrzaniu dodajemy cukier, masło, jestem 
cały czas mieszany, aż wszystkie składniki się 
połączą. Gdy się wychłodzę,, gospodyni dodaje 
4 jajka, rozpuszczoną w letniej wodzie sodę 
i przyprawy. Lubię, gdy dostanę do zjedzenia 
mielone goździki,  łyżkę cynamonu, dwie łyżki 
imbiru, przyda się  sok z cytryny, starta na tarce 
skórka z cytryny i pomarańczy,  2 szklanki 
posiekanych bakalii .Potem mnie posypują 
przesianą przez  sito mąką najwyższej klasy 
.Gładka ręka gospodyni mnie głaszcze, ugniata,  
aż stanę się bardzo gładki i pulchny. Następnie 
wypoczywam godzinę, a potem jestem 
rozwałkowany na stolnicy i wykrawany foremką 
w świąteczne wzory .Robią ze mnie gwiazdki, 
zwierzątka,  małe domki, choinki, żłóbki, małe 
i dorosłe osoby. Ja bardzo lubię swoje trójkątne 

rożki oraz uśmiechnięte buziaki. Jestem posypany 
lukrem i ułożony na blasze posmarowanej 
tłuszczem. Przychodzi teraz czas dla mnie 
najgorszy,  bo wkładają mnie do piekarnika i pieką 
w temperaturze 180 stopni .Rumiany jestem 
wykładany na talerz, często bardzo przystrojony 
kolorowym lukrem i czekoladą . Jeśli gospodyni o 
mnie zapomni, to potrafię się przypalić. Nie 
jestem wtedy mile widzianym pieczywem na 
świątecznym stole. Zdarza się też, że jestem zbyt 
twardy. Piszą na mnie różne świąteczne życzenia. 
W świąteczne dni jedzą mnie dzieci i dorośli, 
i wtedy jestem bardzo szczęśliwy. A  niekiedy 
zapakowany w kolorowy papier lub efektowne 
pudełko odwiedzam wiele ciekawych domów, 
a i zwierzaki też potrafią mnie skosztować. 
Bywają sytuacje, gdy jestem zbyt twardy, to 
wyrzucają mnie do kosza. Gdy jestem piernikową  
elitą, np. Toruńskim Piernikiem, wysyłają mnie do 
innych krajów. Mój smak i wygląd powodują, że 
jestem  jedzony długo po świętach.  Tak kończy 
się moja piernikowa historia.                      

 Anna Formanowicz, kl.6b 
 

 

Magia świąt 

 

 
Zastanawialiście się, jak poczuć magię świąt? 

Klasa 6a postanowiła w tym roku pomóc 
Gwiazdorowi! Przy wsparciu Rodziców 
i Wychowawców przygotowała paczki dla dziewcząt 
przebywających w Ochronce „Jurek”.  
  

Ochronka "Jurek" powstała w roku 1992 
i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinnopodobna 
placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania 
Rodziny. Od 1.01.2004 Ochronka funkcjonuje 
w Poznaniu przy ul. Ochota 15. 
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Głównym celem działalności jest pomoc 
dziecku osamotnionemu w powrocie do rodziny 
naturalnej, o ile jest to możliwe lub umieszczenie go 
w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej. 

W Ochronce przebywa obecnie sześć 
dziewcząt, którym postanowiła pomóc klasa 6 a. 
Uczniowie i uczennice podzieleni zostali na sześć 
grup, każda z nich starała się spełnić świąteczne 
życzenia jednej z podopiecznych placówki. Wspólnie 
wybrali się na zakupy, własnoręcznie przygotowali 
kartki z życzeniami oraz pięknie spakowali prezenty. 
Dzięki wsparciu rodziców do akcji dołączyły się 
również firmy – ING Bank Śląski oraz Inea, co 
pozwoliło na przygotowanie jeszcze piękniejszych 
prezentów.  

Działając wspólnie, klasa pokazała, że można 
odnaleźć radość w dawaniu, a nie tylko otrzymywaniu 
prezentów. Obdarowane dziewczęta nie kryły radości 
i zaskoczenia. 
 
Zachęcamy do wsparcia działalności Towarzystwa 
Przywracania rodziny poprzez przekazywanie 
1% podatku! 
 

Klasa 6 a 

 
 

Co w „34”   piszczy? 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

 

 
 

 
 
W niedzielę 12 stycznia po raz kolejny 

zagrała w naszej szkole Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Można było zobaczyć 
wystawę broni oraz mundurów wojskowych, 
zagrać w laserowego paintballa oraz zjeść 
grochówkę. W holu można było wykonać koronę 
z papieru, zrobić bransoletkę ze sznurków, 
polepić z modeliny i zjeść coś słodkiego. Cały czas 
chór śpiewał piosenki na scenie. W holu było 
ustawione działo wojskowe, przy którym chętni  
robili sobie zdjęcia. Spotkanie zakończył pokaz 
okazałych fajerwerków, które można było 
zobaczyć z daleka. Bardzo mi się podobało.   

                                                                                                                        
Julia Marek, 5a                                                                                                             

 
PODCZAS 28 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZSP NR 8 
ZEBRALIŚMY 10 442 ZŁ. 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ZAREJESTROWANI 
JAKO WOLONTARIUSZE ZEBRALI DO PUSZEK 12 
491 ZŁ. 

PO ZLICZENIU DAJE TO KWOTĘ: 22 933 ZŁ.  



 

8 

 

Co roku jesteśmy coraz hojniejsi! 

 

 

KOGEL -  MOGEL 
 

Tajemnice świata 
 

Święta tuż, tuż.. Już od listopada można było 
kupować w sklepach ozdoby bożonarodzeniowe, 
a w radiu słychać było świąteczne przeboje, 
dlatego w grudniowym wydaniu mojego kącika 
opowiem o najciekawszych świątecznych 
rekordach świata. 
 
Ile miała najwyższa żywa choinka świata? 
W 1950 roku w Centrum Handlowym Northgate 
w Seattle w stanie Waszyngton została 
wystawiona ogromna daglezja. Miała ona aż 
67 metrów wysokości i została wpisana do Księgi 
Rekordów Guinnessa jako najwyższa w historii 
naturalna choinka. 
 
Ile kilometrów miał najdłuższy list ze 
świątecznymi życzeniami? 
Najdłuższy list ze świątecznymi życzeniami miał 
4 km długości, a swoje pozdrowienia zawarło 
w nim ponad 25 tysięcy osób. List miał formę 
zwoju o długości prawie 4 kilometrów. Ważył 
160 kilogramów, a rozwinięcie, przeczytanie 
i zwinięcie go trwało 2 godziny. 
 
 
Ile miała największa świąteczna skarpeta świata? 
14 grudnia 2007 roku w Londynie dzieci stworzyły 
największą świąteczną skarpetę świata. Miała 

ona 32,56 m długości i 14,97 m szerokości. 
Ważyła tyle, ile pięć reniferów i pomieściłaby 
ponad 1000 prezentów. 
 Jak duża była największa świecąca ozdoba 
świąteczna na świecie? 
W 2014 roku w miejscowości Canberra 
w Australii David Richards pobił swój własny 
rekord Guinnessa na największą zewnętrzną 
świecącą ozdobę świąteczną. Do wykonania tego 
niecodziennego dzieła zużył ok. 100 kilometrów 
taśmy LED – owej, a cała dekoracja ma w sumie 
3865 m2  i składa się z ponad miliona lampek. 
Gdzie powstał największy domek z piernika? 
W 2013 roku w Teksasie w ramach zbiórki na 
powiększenie oddziału ratunkowego w szpitalu 
św. Józefa w mieście Bryan powstał największy 
domek z piernika na świecie. Ma on ponad 
1000 m3, a cała budowla dostarcza ponad 
35 milionów kalorii. Do ozdobienia domku zużyto 
1133 kg słodyczy. 

Aleksandra Weiss, 7 c 

 

Zimowo-świąteczne ciekawostki 
 

1. Najniższa temperatura, jaką zanotowano na 
Antarktydzie w stacji Vostok, wynosiła -
98,2 stopni Celsjusza, była 21 lipca w 1983 roku. 
2. Najdroższa choinka znajduje się w Hiszpanii, 
kosztuje  12 milionów euro i jest udekorowana 
m.in. diamentami. 
3. Prezenty w Niemczech przynosi Mikołaj albo 
Jezus.  
4. We Francji 26 grudnia nie jest dniem wolnym 
od pracy. 
 

Wyszukała Marysia Sroczyńska, 6 d 
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Bezpieczeństwo w czasie sylwestra 

 
Dzień i noc sylwestrowa to  czas zabawy  

i życzeń Nowego Roku. To dzień,  który każdy chce 
przeżyć w sposób niezwykły. W tym dniu wiele 
czynności wykonujemy w sposób ekstremalny –
niebezpieczny. Dla nas młodych ludzi takim 
niebezpieczeństwem są fajerwerki - sztuczne 
ognie. Mimo instrukcji w ich stosowaniu, co roku 
zdarzają się poparzenia  i uszkodzenia ciała. 
Należy pamiętać, że są to materiały wybuchowe, 
a więc z samej nazwy niebezpieczne. Czytanie 
instrukcji,                w którą są one wyposażone, 
jest naszym obowiązkiem. Musimy  bezwzględnie 
do niej się  dostosować. Przede wszystkim 
pamiętać o zachowaniu odległości od  źródła  
ognia. Odpalać petardy na otwartej przestrzeni, 
nie zbliżać się do niewypałów, nie rzucać petard, 
nie odpalać ich w ręku, nie trzymać  fajerwerków 
w kieszeni, kupować je tylko u znanych 
sprzedawców. Innym złem wśród młodych ludzi 
jest alkohol. W  sylwestrową noc rodzice na wiele 
pozwalają swym pociechom, a potem jest płacz 
i kłopot często na całe życie. To niestety są także 
częste koleżeńskie bijatyki i awantury.  

Wystrój  domu, mieszkania powinien być 
konsultowany ze starszymi osobami chodzi                           
o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ale 
i bezpieczeństwo ogólne.. Muzyka, której 
słuchamy, powinna być młodzieżowo bezpieczna. 
Środowisko, w którym się bawimy, powinno nam 
i rodzicom być znane. Życzenia przesyłane przez 
Internet powinny być na odpowiednim 

językowym poziomie - pamiętamy ,że  w  sieci 
jesteśmy widoczni. Pomyślmy o naszych 
najbliższych sąsiadach i o naszych  przyjaciołach   
małych i dużych, którym  hałas mocno 
przeszkadza.                                                                                                       
My sylwestra już mamy za sobą cieszmy się 
i  czekajmy na  realizację noworocznych życzeń.                                                                                                                                            

 
Andrzej  Formanowicz  kl.  5a 

 

 

 

Top 10 noworocznych postanowień 

ucznia 
 
1.Nie ściągać 
 
2. Uczyć się pilniej 
 
3. Nie podpadać nauczycielom  
 
4. Uważać na lekcjach 
 
5. Nie biegać po szkole 
 
6. Uważać na niezapowiedziane kartkówki 
 
7. Przygotowywać się na lekcje 
 
8. Nie bazgrać po podręcznikach 
 
9. Nie udawać głupiego na lekcjach 
 
10. Przestrzegać tych zasad 

Julia Marek, 5 a 
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Czy w tym roku się uda? 
 

Postanowienia noworoczne to dość 
ciekawy temat. Wydaje mi się, że każdy kiedyś coś 
zaplanował sobie na nowy rok. Jednak większość 
ludzi po kilku dniach rezygnuje ze swoich 
postanowień. Przyznam się, że ja także tak robię. 

W przyszłym roku chciałabym przynajmniej 
raz w miesiącu ugotować obiad dla rodziny. 
Ostatnio robię to rzadko, więc chcę to poprawić. 
Gotowanie jest moją pasją, lecz nigdy nie mam 
na nie czasu. Moim drugim postanowieniem 
noworocznym jest czytanie większej ilości 
książek. Przestałam czytać dla przyjemności - 
czytam tylko lektury szkolne. Będę musiała lepiej 
rozplanować swój dzień i co jakiś czas znaleźć 
chwilę na "pochłanianie" książek.  Mam zamiar 
także częściej sprzątać mój pokój. Zazwyczaj jest 
w nim wielki bałagan, którego nie mam ochoty 
sprzątać. Chciałabym utrzymywać w nim 
porządek, chociaż zawsze mówię, że lubię mój 
"artystyczny nieład". 

Mam nadzieję, iż w tym roku uda mi się 
zrealizować chociaż jeden cel. I tak, zapewne, 
zrezygnuję z tego już 1 stycznia, ale zawsze warto 
próbować. 

 
Lena Korzycka, 8e 

 

Komnata Tajemnic 

 
Jak wiadomo, na podstawie serii „Harry 

Potter” powstało 8 filmów.  W porównaniu do 
powieści nie są w połowie tak dobre i dość 
znacząco się różnią od oryginału. Nie oznacza to 
jednak, że są to złe produkcje. Dzisiaj wyjątkowo 
spróbuję znaleźć w nich pozytywy i opowiedzieć 

o tym, jak zmieniały się na przestrzeni lat. 
Obsada 

Nietrudno jest zwrócić uwagę na to, że 
w „Harrym Potterze” wystąpiło naprawdę sporo 
gwiazd. Ale jakby się tak zastanowić, spora część 
z nich wybiła się właśnie na tej serii. Najlepszym 
przykładem jest Emma Watson. Dzięki 
popularności „Harry’ego Pottera” i jego rzeszy 
wiernych fanów, młoda aktorka w krótkim czasie 
zyskała sławę. Oczywiście nie ona jedna 
zaczynała właśnie od Harry’ego. Matthew Lewis, 
Tom Felton oraz Daniel Radcliffe znaleźli się w tej 
samej sytuacji, chociaż Emma zdecydowanie 
odniosła największy sukces. Oczywiście 
w popularnej sadze zagrali również wcześniej 
znani aktorzy, jak Helena Bonham Carter, Maggie 
Smith, Michael Gambon i Alan Rickman. Ten 
ostatni, w roli Severusa Snape’a zachwycił 
widzów i według fanów był jednym z najlepszych 
aktorów.  
 
Dodatkowe sceny 

Mimo że wiele ze scen jest niezgodnych 
z książką, nie uważam tego za szkodliwe. 
To nawet lepiej dla osób, które książkę 
przeczytały i oczekują od filmu czegoś nieco 
odmiennego. Dodatkowe wątki, które nie 
zmieniają nic w ogólnej akcji książki, są moim 
zdaniem jak najbardziej pożądane. 
W przeciwieństwie do ekranizacji „Percy’ego 

Jacksona” filmy na podstawie powieści 
J.K. Rowling zachowują ten sam sens i zgodnych 
rzeczy jest znacznie więcej niż tylko imiona 
postaci. 
 
Progres na przestrzeni lat 

Oglądając wszystkie filmy po kolei, można 
zauważyć wyraźną poprawę. Są to rzeczy typowo 
dotyczące produkcji filmu, a nie samych 
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wydarzeń, jak oświetlenie czy nastrój. 
Porównując pierwszą część do ostatniej, w oczy 
rzuca się mroczniejszy i bardziej tajemniczy 
klimat, który bardzo wyraźnie oddziałuje na 
widza w przypadku „Insygniów Śmierci”. Także 
efekty specjalne i muzyka są znacznie ciekawsze 
i przykuwają naszą uwagę. Oczywiście ostatnia  

 
część serii jest dużo brutalniejsza i odważna pod 
względem akcji, od „Kamienia Filozoficznego” ale 
jest to kwestia powieści, a nie samego filmu.  

 
Hanna Pontus, 7 b 

 
 

Kogo i czego słuchamy? 
 

Slipknot 
Członkowie (obecnie): 

 Corey Taylor -wokal prowadzący 

 Mick Thomson -gitara prowadząca 

 Jim Root -gitara rytmiczna 

 Alessandro Venturella -gitara basowa 

 Jay Weinberg -perkusja 

 Shawn Crahan -instr. perk., (v) 

 Chris Fehn - instr. perk., (v) 

 Craig Jones - samplery, instr. klaw. 

 Sid Wilson - gramofony, instr. klaw. 

Data powstania: 1995 
Pochodzenie: Głównie USA 
5 najpopularniejszych kawałków 
1. „Psychosocial” (320 271 489 wyświetleń) 

2. „Duality” (242 417 148 wyświetleń) 

3. „The devil in I” (229 197 477 wyświetleń) 

4. Before I forget (172 906 118 wyświetleń) 

5. „Wait and bleed” (103 098 038 wyświetleń) 

Ciekawostki: 
Wokalista Corey Taylor jest też członkiem 
zespołu Stone Sour. 
Zespół gra głównie muzykę z pogranicza heavy i 
nu metalu. 
Ich maski miały na początku być maskami 
klaunów tak jak maska  
Shawna Crahana zwanego też „Shawn the 
Clown”. 

Ich fani mówią o sobie „The Maggots” (larwy). 
Wokalista ma na Lewej ręce tatuaż z Jokerem 
z filmu „Batman: Mroczny rycerz” oraz Davida 
Bowiego. 
Na początku zespół miał dużo problemów 
z narkotykami i alkoholem. Sami członkowie nie 
lubią wspominać o tamtych czasach. 
 
Albumy: 

1. Mate, Feed, Kill, Repeat(1996) 

2. Crowz (1997) 

3. Demo Tape (1997) 

Slipknot (1999) 

4. Liberating Manchester (2000) 

5. Iowa (2001) 

6. Vol.3 (2004) 

7. 9.0 live (koncertowy) (2005) 

8. All hope is gone (2008) 

9. (sic)nesses (2010) 

10. 5 The gray chapter (2014) 

11. Day of the Gusano live (koncertowy) 

(2017) 

12. We are not your kind (2019) 

 
Marcel Wacławek, 7 b 

 

 

 

Co w dalekich krajach ? 

Hej! 

Dziś poznasz najsłodszego misia na 
świecie, miejmy nadzieję, że nie tylko w mojej 
opinii. Tak, to panda wielka. Nazywana jest 
również niedźwiedziem bambusowym. 
Przeważnie  pandy żyją 20 lub 30 lat. Pandy 
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wielkie są zwierzętami narodowymi Chin. 
Niedźwiedź bambusowy ma aż 40 zębów. Pandy 
wielkie kiedyś były zaliczane do rodziny 
szopowatych . Jednak badania genetyczne 
udowodniły, że pandom bliżej jest do rodziny 
niedźwiedziowatych. Ich najbliższy krewny to 
niedźwiedź andyjski. Pandy to zwierzęta 
chronione. Niedźwiedź bambusowy najchętniej 
zjada młode pędy bambusa. Pandy wielkie 
bardzo lubią jeść. Jedzą nawet 40 kg pokarmu 
dziennie. Na jedzeniu spędzają 12-16 godzin 
dziennie. Po trzech lub czterech miesiącach ciąży 
na świat przychodzi czarno-biały maluch. Jest 
bardzo malutki. Kiedy panda podrośnie, wraz 
z mamą zaczyna opuszczać domek. Nie umie 
jeszcze chodzić, więc mama nosi ją na grzbiecie 
Do szóstego miesiąca życia panda żywi się 
mlekiem matki, później zaczyna jeść pędy 
bambusa. Panda zostaje ze swoją mamą przez 
półtora roku. Pandy są samotnikami. Zazwyczaj 
zajmują terytorium o powierzchni 4-7 km 
kwadratowych. Wędrują powoli oszczędzając 
energię i poszukując pokarmu. Kiedy jednak 
zajdzie potrzeba, potrafią szybko biegać. 
Najbardziej aktywne są o świcie i o zmierzchu, ale 
można je spotkać również w ciągu dnia i nocy. 
Pandy są zwierzętami zagrożonymi wyginięciem. 
Problemem tego gatunku zajmuje się organizacja 
WWF World Wildife Fund. Populacja pandy 
wielkiej  gwałtownie spadła w ostatnim 
dziesięcioleciu w wyniku zmniejszania się 
terytorium, na którym miały swoje naturalne 
siedliska. Dbajmy o pandy! 
 

Julia Marek, 5 a 

 

 

 

Kącik Mola Książkowego 

 
Ferie są idealną okazją, by trochę 

poczytać. Dlatego chciałabym opisać Wam moje 
wrażenia dotyczące powieści idealnej na dwa 
tygodnie wolnego. Nie jest specjalnie trudna, 
więc pozwoli wrócić do szkoły ze spokojną głową.  

„Talon” Julie Kagawy to seria pięciu 
książek, opowiadających o smokach. Cały świat 
przedstawiony w powieści opiera się na 
wzajemnym zaufaniu smoków, które ukrywają się 
przed ludźmi. Organizacja, gdzie żyje większość 
smoków zwana Talonem od zawsze toczy walkę 
z zakonem Świętego Jerzego. Są to ludzie, którzy 
jako jedni z niewielu wiedzą o istnieniu smoków, 
a ich jedynym celem jest zgładzenie całego 
gatunku. Każdy smok w Talonie ma swoje 
określone miejsce i musi ślepo wykonywać 
wszystkie polecenia organizacji. Jedna 
z głównych bohaterek – Ember Hill, wraz ze 
swoim bratem bliźniakiem, zostaje wysłana do 
Kalifornii, w ramach szkolenia. Oboje wcielają się 
w ludzkie postaci i mieszkają u udawanego 
wujostwa. Ich jedynym zadaniem ma być 
z początku wtopienie się w tłum i poznanie 
zachowań ludzi. Jednak wkrótce plany nieco się 
zmieniają. Drugim głównym bohaterem jest 
Garret, czyli nastoletni członek zakonu Świętego 
Jerzego. Kiedy zakon dowiaduje się o wysłaniu 
dwóch smoków do Kalifornii, postanawia 
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umieścić tam własnych szpiegów. Ostatecznie 
wybór pada właśnie na Gerreta oraz jego kolegę, 
Tristana. Mają oni znaleźć poszukiwane smoki i je 
zabić. Oczywiście znajdują oni Ember, ale relacje 
które ich łączą, nie są ani trochę złowrogie. 
Przynajmniej z początku. Ostatni główny bohater, 
to ulubieniec większości fanów tej serii – Riley. 
Jest zbiegłym smokiem, poszukiwanym przez 
Talon. Zajmuje się wyciąganiem młodych 
smoków  ze szponów organizacji, pokazując im 
jak wygląda niebezpieczne, aczkolwiek 
niesamowicie ciekawe, życie na wolności. Książka 
jest napisana z trzech przeplatających się 
perspektyw, tych trzech bohaterów. 
W następnych częściach dochodzą kolejne 
postaci, ale opowiadanie o ich roli wiązałoby się 
z ogromnymi spojlerami. Jeśli chodzi o język jest 
dość odważna, autorka nie stroni od mocnych 
słów podkreślających powagę sytuacji. Znajdzie 
się tam również cała masa humoru, nawiązań 
i problemów lżejszych od wojny Smoki vs Ludzie. 
Oczywiście część akcji zajmuje dość 
skomplikowany romans i muszę przyznać, że 
jeszcze żadna historia miłosna nie obudziła we 
mnie tak skrajnych emocji jak ta. Szczerze 
polecam wszystkim tą książkę, ponieważ jest dość 
lekka, chociaż chwilami naprawdę chce się 
płakać.  

Hanna Pontus, 7 b 
 

 

OKRĄGŁE ROCZNICE: GRUDZIEŃ 

2019/ STYCZEŃ 2020: 

 
14 grudnia 1799 -220 lat temu - zmarł Jerzy 
Waszyngton, prawnik i polityk amerykański, 
wódz naczelny w wojnie o niepodległość, 
I prezydent USA 
21 grudnia 1879 -150 lat temu -  urodził się Józef 
Stalin (właściwie Josif Wissarionowicz 
Dżugaszwili),od 1924 roku dyktator ZSRR, 
odpowiedzialny za masowy terror w Związku 
Radzieckim, który pochłonął kilkadziesiąt 
milionów ofiar. 
 

 
 
29 grudnia 1989  – 30 lat temu - Sejm 
przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL, na 
mocy której m.in. zmieniono nazwę państwa 
z Polska Rzeczpospolita 
Ludowa na Rzeczpospolita Polska i przywrócono 
koronę orłu białemu w Godle Polski 
 

 6 stycznia 2000 - 20 lat temu – Sejm przyjął 
ustawę powołującą urząd Rzecznika Praw 
Dziecka 
17 stycznia 1920 - 100 lat temu - Wojsko Polskie 
rozpoczęło przejmowanie Pomorza Gdańskiego 
oraz wkroczyło do Leszna, Kępna, Rawicza 
i Zbąszynia,  przyznanych Polsce na mocy 
traktatu wersalskiego.  
20 stycznia 1320 - 700 lat temu - koronacja 
Władysława Łokietka w Krakowie na króla 
Polski, zakończyła trwające od 1138 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela_grudniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Polska
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rozbicie dzielnicowe w Polsce. 
 
                                          

 
                                                                                  
Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

ZAPISANE I ZASŁYSZANE 

NA LEKCJACH HISTORII 
 

Witajcie, 
 

Oto kolejne wiadomości zapisane 
albo wypowiedziane przez uczniów na 
lekcjach historii: 
 
Zdobiona skrzynia, w której był 

przechowywany Dekalog, to Arka Noego (albo: 
sarkofag). 

Narzędzie z kamienia, stworzone przez 
najdawniejszych ludzi, to włócznia. 

Pięcioksiąg, święta księga judaizmu, to 
Dekalog. 

Rywalizacja między przedsiębiorcami to 
konflikt zbrojny. 

Zasada legitymizmu oznacza, że każdy 
musi mieć dowód osobisty. 

Sztukami w teatrze greckim były komedie 
i kryminały. 

Religiami w dawnej Polsce oprócz 
katolicyzmu były luteranizm, poganizm 

i organizm. 
Skutkiem upadku powstania 

warszawskiego było zanieczyszczenie Warszawy. 
Nowy Testament opisuje przygody Jezusa 

Chrystusa. 
29 listopada obchodzimy rocznicę Black 

Friday. 
Najsłynniejsze igrzyska olimpijskie 

w Grecji odbywały się w Rzymie. 
Pięć kółek na fladze olimpijskiej oznacza 

pięć pierwszych dyscyplin. 
Pozytywizm to pozytywne nastawienie do 

świata (albo: dążenie do pokoju na świecie bez 
walki). 

Skutkiem ekspansji kolonialnej było 
niszczenie roślinności. 

Kapłanki służące bogini Weście to 
apostołki. 

Wojna secesyjna to wojna między 
Ameryką północną a południową. 

Ulubioną rozrywką szlachty było 
strzelanie do puszek (albo: jedzenie). 

Jedną z rozrywek szlachty było patrzenie, 
jak chłopi wykonują swoją pracę. 

Elementem stroju szlachty był kapelusz. 
 Powstanie, które wzięło swoją nazwę od 

nazwiska dowódcy, to powstanie listopadowe. 
Uczestnicy wypraw krzyżowych nazywani 

są pielgrzymami (albo: krzyżakami). 
Morze, nad którym znajduje się Grecja, to 

morze Egipskie. 
Nazwa miasta Konstantynopol wzięła się 

od imienia cesarza Justyniana. 
Skutkiem zdobycia Konstantynopola przez 

Turków był atak Turków. 
 
A na koniec wypowiedź sprzed kilku lat, 

ale moja ulubiona: Najdawniejsi ludzie żyli 
w gromadach, ponieważ jeden człowiek nie był 
w stanie zjeść całego mamuta. 

 
Wasz nauczyciel historii 

Rafał Kaczmarek 
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Jak spędzić ferie bez 

śniegu? 
 

Ferie bez śniegu? Wszystko na to 
wskazuje. Może nie będziemy w Poznaniu                                       
i w okolicach zjeżdżać na sankach, rzucać się 
śnieżkami czy lepić bałwana, ale ferie bez śniegu 
też mogą być udane. Proponujemy: 

 ćwiczenia rozciągające, np. jogę 

 jazdę na łyżwach z przyjaciółmi 

 kolorowanki antystresowe 

 planszówki w gronie rodzinnym 

 czytanie ulubionej książki (lub lektury – 

jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał) 

 wyjście do kina na ciekawy film 

 odwiedzanie przyjaciół (piżamowe party) 

 rozwijanie swoich pasji, np. pisanie 

wierszy, opowiadań, pamiętników, 

rysowanie komiksów 

 słuchanie muzyki 

 śpiewanie karaoke 

 picie ciepłego kakao podczas oglądania 

ulubionego serialu 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Ze sportu 
 

Cykliczny Turniej Mikołajkowy Dwójek w MiniSiatkówce chłopców 

W sobotę, 14 grudnia 2019 roku na obiektach sportowych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza na Morasku odbył się Cykliczny Turniej Mikołajkowy Dwójek w MiniSiatkówce chłopców 
organizowany przez Klub Sportowy „MOCni Razem” Poznań (trener Damian Lisiecki) oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego naszej szkoły: pana Łukasza Piechnę i pana Łukasza Panka. 

W zawodach wzięło udział 10 zespołów z Poznania: Szkoła Podstawowa nr 4, Energetyk 
Poznań, Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Poznań oraz nasza Szkoła Podstawowa 
nr 34 im. Wojska Polskiego. 

Naszą szkołę reprezentowało aż pięć zespołów. Trzecie miejsce zajął zespół nr 3( Wiktor 
Wiśniewski, Marcel Kula), szóste miejsce - zespół nr 2(Bartosz Wrzeszczyński, Krzysztof Brzozowski), 
siódme - zespół nr 1(Bruno Radke,Szymon Wachowski). Dziewiąte miejsce przypadło zespołowi nr 
5(Filip Szymoniak, Stanisław Kościński), dziesiąte miejsce zajął zespół nr 4(Brajan Suchy, Jakub 
Konieczny oraz Patryk Sydoruk). Zwycięzcą turnieju został zespół Energetyka Poznań. Wszystkim 
drużynom gratulujemy pucharów i nagród indywidualnych.  
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3.Where was the first ice hotel built? 

a) Sweden       

b) The United States        

c) Alaska 
 

1.When is the first day of winter in 

the northern hemisphere? 

a) 21st November       

b) 21st December        

c) 21st January 

2. What winter sport uses sticks  

and plucks to play? 

a) baseball       

b) rugby        

c) hockey 
 

4. What is unique  

about snowflakes? 

a) They multiple in hot 

    weather. 

b) They never melt.        

c) No two are identical. 
 

5. How many people in the world live in 

cold Arctic places? 

a) 4 million 

b) 2 million        

c) 1 million 
 

6. What does a polar bear use to catch 

food? 

a) Its ears.       

b) Its eyes.    

c) Its nose 

7. What is an igloo made out of? 

a) snow     

b) white bricks       

c) wood and ice 
 

8. What does Groundhog Day 

represent? 

a) The start of 

winter.       

b) The halfway point 

    of winter.    

            c) The end of 

winter 

9. The word ‘Yeti’  means: 

a) Bigfoot    

b) Abominable  

    Snowman 

c) Snow bear 
 

1.B  2.B   3.A   4.C  5 A. 6.C   7.A   8.B  

9.C 
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Mały  

szkolniaczEK 
 

Sylwester 2019 

 Pewnego zimowego wieczoru, 

dokładnie sylwestrowego, pojechałem                 

w odwiedziny do moich kuzynów.  

 Zabawa była przednia - tańczyliśmy, 

śpiewaliśmy karaoke, graliśmy również 

w rozmaite śmieszne gry. Dokładnie 

o północy złożyliśmy sobie i rodzicom 

życzenia, a potem tata odpalił kolorowe 

fajerwerki. 

 Było bardzo miło.  

Tymoteusz Gruszka 3b 
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Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

 
Jak co roku w styczniu już po raz 

dwudziesty ósmy zagrała w naszym kraju 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
której prezesem jest Jurek Owsiak. Dzięki 
tym corocznym charytatywnym 
zbiórkom nasza służba zdrowia jest 
bogatsza w unikalne urządzenia, 
szczególnie niezbędne do diagnozowania 
i leczenia małych dzieci. Ludzie wrzucają 
pieniążki do puszek wolontariuszy 
z różnych powodów, niektórzy jako 
podziękowanie za możliwość 
skorzystania z urządzeń podczas ich 
własnych pobytów w szpitalach.  

Nasi uczniowie z puszkami byli 
widoczni na piątkowskich osiedlach. 
Uzbierali dużą sumę, a niektórzy 
przekroczyli 1000 złotych/na puszkę 
i z tego powodu otrzymali specjalne 
pamiątkowe medale. Wielu darczyńców 
zachowało się wspaniale. Nikt nie był 
niemiły, wręcz przeciwnie. Na przykład 
gdy jako wolontariusze staliśmy na 
przejściu na ulicy Opieńskiego, zatrzymał 
się przy nas samochód na migających 
światłach i pewna pani włożyła do puszki 
znaczącą sumę pieniędzy.  

W naszej szkole także w tym dniu 
o godz.16 -ej odbyła się aukcja różnych 
rzeczy, w tym także tych wykonanych 
przez nauczycieli i uczniów. Zbieranie 
pieniędzy w szkole uświetniły występy 
naszych malutkich i trochę większych 
artystów. Ja (Agnieszka) też 
występowałam na scenie razem 
z koleżankami z grupy „Śpiewać każdy 
może”. Dziewczynki miały na sobie białe, 
żółte lub niebieski bluzki i czarne spodnie 
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oraz czerwone serduszka przyklejone do 
bluzek. Wszyscy byli uśmiechnięci 
i bardzo dobrze się bawili. Również do 
śpiewania włączali się dorośli. Chętni 
mogli zrobić łańcuszki z koralików 
i uczestniczyć w zabawach na strzelnicy. 
Razem z rodzeństwem, przez cały dzień, 
czyli od godz. 8:30 do godz. 19:30, 
zbieraliśmy pieniążki do naszych puszek 
i jesteśmy z tego bardzo dumni. 
Niezwykle emocjonujące było 
otwieranie puszek i oficjalne liczenie 
pieniędzy. W sumie do trzech puszek 
uzbieraliśmy 3 000 złotych. Wszyscy 
w nagrodę dostaliśmy medale   . To 
była niezwykła przygoda. Bycie 
wolontariuszem jest naprawdę super . 
 

Agnieszka Formanowicz 3b 
Andrzej Formanowicz klasa 5a 

Ania Formanowicz klasa 6b 
Wolontariusze WOŚP 
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