
 

 

Witajcie zimowo, śniegowo, mroźnie i świątecznie.  

To już czwarte nasze spotkanie na łamach jakże lubianej przez Was „PIATKI NA 

PIATKĘ”. Zgodnie z obietnicą ten numer jest już numerem świąteczno-

noworocznym. Odnajdziecie w nim wszystko to co lubicie: coś dla ducha, coś dla 

ciała, ploteczki o gwiazdach, garść naukowych danych na temat tzw. zimowego snu, 

sprawozdania z imprez szkolnych (SPOTKANIE Z MISTRZEM SPORTU, PASOWANIE 

NA CZYTELNIKA, DZIEŃ PATRONA SZKOŁY), bajania świetlicowego nudziarza oraz 

kilka wysmakowanych dowcipów. W dziale „CIEKAWE ROCZNICE” przybliżymy Wam 

postać KAROLA DICKENSA, w związku z mijającą w tym roku 135 rocznicą jego 

śmierci. Najbardziej znane jego dzieło „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” idealnie wkomponuje 

się w klimat nadchodzących świąt.  

    Ile to razy wydaje nam się, że wszyscy w koło są piękniejsi, mądrzejsi, lepiej ubrani 

...czas świąt to czas radości i zabawy, ale to również dobry czas na to, aby zastanowić 

się trochę nad sobą, nad swoim życiem i własnym odczuciem szczęścia. W dziele 

„notatka okolicznościowa” pozastanawiamy się nad tym wspólnie. 

   Mamy  również miłą 

niespodziankę. Wróżka Ewita ( znana w kręgach gwiazd kina i 

estrady jako Przepowiednia Sukcesów) przygotowała specjalnie dla 

Was całoroczny horoskop.  

   Chcemy uczulić Was jeszcze na jedną sprawę. Jak mówi 

przysłowie- jaka wigilia taki cały rok. Ile w przysłowiach prawdy? - 

kto wie! Ale przysłowia to mądrość narodu, więc może warto 

potraktować je poważnie. Aby przyszły rok był udany, postarajmy 

się spędzić wigilię miło i pożytecznie. Wstańmy w miarę wcześnie, 

bez ociągania i marudzenia oczywiście w świetnym humorze 

(pomaga wstanie PRAWĄ nogą) , zjedzmy solidne śniadanie, 

zróbmy koniecznie coś pożytecznego (na przykład pomóżmy mamie 

w przygotowaniach do świąt), bądźmy dla wszystkich mili i uczynni 

no i oczywiście poświęćmy też trochę   czasu na naukę i lekturę. Życzymy wszystkim powodzenia.   



„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień co zwiastuje ludziom pokój....”  

Z CAŁEGO SERCA ŻYCZYMY WAM WSZYSTKIM KOCHANI NASI 

NAUCZYCIELE I KOLEDZY MIŁYCH, ZDROWYCH I SPOKOJNYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 

ROKU.            

                                                                                                                         REDAKCJA 

 

 
  

             W tym roku mija 135 rocznica śmierci słynnego powieściopisarza angielskiego KAROLA 

DICKENSA. Urodzony w 1812 roku wychowywał się w bardzo trudnych warunkach i nędzy. Był 

samoukiem, do wszystkiego doszedł własną ciężką pracą. Pracował jako reporter i 

sprawozdawca parlamentarny. Mając 24 lata zaczął pisać swoją pierwszą powieść – KLUB 

PICKWICKA, którą drukował w odcinkach w gazecie. To pierwsze dzieło, przepojone humorem, 

dowcipem i satyrą zostało szybko uznane za jedno z arcydzieł literatury światowej. Od tej pory 

poświęcił się jedynie twórczości, w której dawał wyraz protestowi przeciw krzywdzie społecznej, 

bezduszności prawa, a zwłaszcza tragicznemu losowi dzieci z biednych warstw. Temu 

ostatniemu zagadnieniu poświęcił powieści: DAWID COPPERFIELD, OLIVER TWIST I MAŁA 

DORRIT. Nas jednak dziś najbardziej interesuje cykl OPOWIEŚCI WIGILIJNE, w których 

realistyczny obraz życia różnych środowisk łączy się z atmosferą baśniowości i poetyckości. 

Wielkimi krokami zbliżają się najpiękniejsze i najbardziej rodzinne ze świąt - ŚWIĘTA BOŻEGO 

NARODZENIA. Opowieść Wigilijna 

idealnie „wpasuje” się więc w czas i 

klimat najbliższych dni.    Akcja 

opowiadania rozgrywa się w Wigilię 

Bożego Narodzenia i dwa świąteczne 

dni w XIX-wiecznym Londynie oraz małym, angielskim miasteczku. 

Głównym bohaterem utworu jest Ebenezer Scrooge, właściciel kantoru. 

Dickens kreuje go na człowieka w podeszłym wieku, żyjącego w 

samotności i, mimo znacznego majątku, oszczędnie. Te cechy charakteru 

Scrooge’a eksponuje w opisie zdarzeń wigilijnego dnia, takich jak 

odrzucenie zaprosin na świąteczny obiad, odmowa złożenia datku dla potrzebujących, wypędzenie chłopca śpiewającego kolędy 

czy nie wyrażenie zgody kanceliście na dzień wolny od pracy. Wynika z nich, że Ebenezer nie lubi ludzi, nie czuje potrzeby aby im 

pomagać czy się z nimi cieszyć, a także  nienawidzi świąt, ponieważ nie dają mu możliwości pomnażania dóbr.  Temu właśnie 

człowiekowi, właśnie w wigilijny wieczór ukazuje się duch zmarłego wspólnika Marleya. Zjawa spętana łańcuchem ukutym za życia, 

przestrzega Scroog’a przed nieczułością na los innych. Zapowiada też nadejście trzech kolejnych zjaw, mających pomóc 

Ebezenerowi uniknąć własnego losu. Pierwszy, Duch Wigilijnej Przeszłości, roztacza przed Scroog’em obraz jego własnego 



dzieciństwa i młodości : cierpienie z powodu odrzucenia przez ojca, naukę w szkole, siostrę, która go kochała, ubóstwo, pracę w 

sklepie, odrzucenie miłości narzeczonej. Doświadczenia wspomnianego czasu zrodziły 

w bohaterze chęć zdobycia bogactwa. Duch tegorocznego Bożego Narodzenia 

oprowadza ....................... 

    No resztę musicie doczytać. Opowieść ta niesie ze sobą wielkie i niezwykle ważne 

przesłanie: człowiek nie może żyć sam dla siebie, nie może poświęcić swojego życia 

wyłącznie na pomnażanie dóbr i bogactwa, tylko życie z innymi i dla innych daje radość 

egzystencji i szczęście. 

Mądre, nie? 

Tak właśnie przy okazji tych zbliżających się najbardziej rodzinnych i 

najradośniejszych świąt, pomyślmy ciepło o innych, uśmiechajmy się do siebie 

częściej, cierpkie słowa zamieńmy na miłe i sympatyczne, pomóżmy komuś bezinteresownie a przekonamy się, że rozsiewając 

wkoło siebie dobro, częściej zaczniemy je dostrzegać również w swoim życiu czego Wam i sobie serdecznie życzę 

                                                                                                

REDAKTOR OPIEKUN        

 

 

                                                Kochany Mikołaju,                                    
Wiem, że to niełatwo 

Lecz przynieś niewidomym  

Dzieciom takie światło, 

Co pozwoli im ujrzeć 

Wszystkie dary boskie: 

Drzewa w czapach śniegu, 

Obraz Częstochowskiej, 

Lustro lodowiska 

Kreślone łyżwami, 

Które skrzy się, błyska 

Gdy tańczymy na nim. 

Przynieś dzieciom głuchym 

Piosenkę anioła, 

By zagrała cisza, 

Która trwa dokoła. 

By szept usłyszały 

I dzwoneczków trele, 

Głos mamy, kolędę 

W grudniowym kościele. 

Pożycz anielskie skrzydła 

Mikołaju drogi 

Dla dzieci, które mają chore nogi. 

Na skrzydłach wnet wylecą 

Ze smutnych szpitali 

I dotrą do swych domów  



Hen w błękitnej dali...  

 

Ależ by to była radość 

Mikołaju święty. 

Ależ by to były 

Wspaniałe prezenty. 

                           Emilia Waśniowska             

    Pomyśl ...................... 

                     

 

 

Dwa osiołki  

     Do Betlejemskiej groty przybyły dwa osiołki, zmęczone i wyczerpane. Ich grzbiety były wyliniałe i wygięte pod 

ciężkimi pakunkami, które młynarz, ich właściciel, ładował na nie codziennie, oraz od uderzeń kija, których im nie 

szczędził.     Pozostały chwilę, aby podziwiać Dziecię. Oddały Mu cześć i modliły się jak wszyscy. Przy wyjściu oczekiwał 

na nie niemiłosierny młynarz. 

     Oba osiołki wyruszyły ze spuszczonymi głowami, z ciężkimi ładunkami na grzbietach. 

 - To wszystko na nic – odezwał się pierwszy. – Prosiłem Mesjasza, żeby zdjął ze mnie ten ciężar i nie uczynił tego. 

 - Ja natomiast – odezwał się drugi, który poruszał się z widoczną energią – prosiłem Go, aby mi dodał sił do jego 

noszenia.  

B. Ferrero, Dwa osiołki, w: Życie jest wszystkim, co posiadamy. Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2003.  

     I znowu zima, śnieg, czekamy na kolejne Boże Narodzenie  

Myślimy o prezentach dla najbliższych, choince, porządkach 

domowych. Biegamy na roraty z lampionami i czekamy tych 

najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych dni w roku. Wszyscy jakby 

radośniejsi, choć bardziej niż zwykle zapracowani. 

     I w końcu nadejdzie „taki Dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy” i 

wszystkie starania zostaną docenione. Zasiądziemy razem przy 

wigilijnym stole, a dzieląc się opłatkiem wypowiemy dużo miłych słów. 

Boża Dziecina zamieszka w naszych rodzinach i sercach.  

     Czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia – Adwent – jest przede wszystkim czasem refleksji i wewnętrznej 

przemiany. Rekolekcje adwentowe, dobre uczynki, wykonywane szczególnie w tym okresie, przedświąteczna spowiedź 

pomogą nam przyjąć Nowonarodzoną Dziecinę. Zwrócą naszą uwagę na to, co jest najważniejsze, o co warto się starać 

i troszczyć. Nasze osobiste przygotowanie pozwoli pełniej zwrócić się do Boga w chwalebnej modlitwie. Nauczymy się 

również prosić małego Jezuska, nie o zmianę naszego losu, ale o siłę potrzebną do przezwyciężania trudności, jakie 

przyniesie kolejny rok.  



Wszystkim życzę, abyście adwentowy czas wykorzystali najpełniej i najpiękniej, a w Boże Narodzenie cieszyli się zdrojem 

łask płynących  z Betlejemskiej Stajenki. 

Paulina Dziubczyk 

 

 

Bieg nade wszystko 

                                                                                                              

„Jeśli nie biegasz pókiś zdrów,  

Będziesz biegał jak zachorujesz”  

                                        Horacy 

                Spośród wielu różnych form ćwiczeń fizycznych, które można 

zaproponować do wspólnego uprawiania przez całą rodzinę, niewątpliwie na 

pierwszym miejscu należy postawić bieg. Jest on naturalną forma ruchu, której nie 

musimy się uczyć, bo każdy z nas doskonale wie na czym ten sposób poruszania się 

polega. Poza tym biegać można wszędzie, nawet jeśli nie mamy możliwości wyjścia 

do parku czy do lasu, można od czasu do czasu trening odbyć w pokoju po prostu 

biegając w miejscu, oczywiście przy otwartym oknie. 

Z punktu widzenia lekarzy medycyny sportowej, bieg jest najkorzystniejszą, 

najbardziej wszechstronną formą ruchu, ponieważ angażuje praktycznie cały organizm, 

wszystkie jego układy, a szczególnie zmusza do zwiększonego wysiłku serce i układ 

krążeniowo – oddechowy. Systematycznie praktykowane zajęcia biegowe mają także 

korzystny wpływ na wzmocnienie mięsni i układu kostnego. Stwierdzono również, że długotrwałe biegi, 

szczególnie poza miastem, mają bardzo korzystny wpływ na rozładowanie napięć psychicznych powstających w 

różnych sytuacjach stresujących (np. .podczas przygotowań do sprawdzianów). W tym momencie wspomnieć 

warto o jeszcze  jednym istotnym aspekcie biegania, a mianowicie o jego 

korzystnym wpływie na naszą sylwetkę. Ruch tego rodzaju sprawia, że nasza postura 

staje się być bardziej harmonijną, proporcjonalną i silną. 

A od czego najlepiej zacząć? Przede wszystkim od porządnej 

rozgrzewki, która przygotuje nasz aparat ruchowy i zapobiegnie nieprzyjemnym 

kontuzjom po zakończonym wysiłku. Nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę. 

Swoje treningi rozpocznijmy od marszobiegów czyli marszu przeplatanego biegiem. 

Wraz z upływem czasu i wzrastającym poziomem zaawansowania, skracamy czas 



marszu, a wydłużamy czas biegu, aż cały odcinek wyznaczonej trasy pokonamy biegiem. 

Bieg długi, tzw. długodystansowy ma najkorzystniejszy wpływ na nasz organizm i jest 

najmniej kontuzjogenny. Aby jednak urozmaicić swoje treningi, każdy bieg można 

przeplatać kilkuminutowym sprintem, który pobudzi nasze serce i układ ruchowy, co 

pozwoli dodatkowo na ukształtowanie szybkości. Początkowo takie wysiłki powinny trwać 

ok. 20 – 30 minut. Potem czas ten można wydłużać nawet do godziny. 

Jeśli więc nie macie pomysłu na kolejny nadchodzący weekend to zapraszam 

do wspólnego biegania z całą rodziną, przyjaciółmi lub chociażby z pieskiem. 

                Joanna Jarmakowska 

 

 

  

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

W nadchodzącym miesiącu NIKT nie powinien się nudzić! Pomóżcie rodzicom posprzątać mieszkanie i zrobić zakupy. 

Znajdźcie też czas na naukę, bo przecież niedługo koniec semestru, a oceny zawsze mogą być lepsze. Nie może Wam 

też zabraknąć czasu na modlitwę i wyciszenie.  

  Jeśli jednak zostanie Wam trochę wolnego czasu, wykonajcie 

prezent dla bliskiej osoby. A oto nasze propozycje:  

OBRAZEK NA ŚCIANĘ  

Bardzo dobrym prezentem świątecznym może być 

namalowany przez Was obrazek. Oprawcie go jednak 

ładnie. Proponuję do tego celu antyramy, są one bardzo 

tanie, efektowne i łatwe do zdobycia ( można je kupić w 

każdym supermarkecie). Jeżeli nie dysponujecie gotówką 

sami wykonajcie ramkę. Rysunki ładnie wyglądają za 

plastikowymi obwolutami, które imitują szybę. Wystarczy z 

kartonu wyciąć ramkę, ozdobić ją wg własnego gustu, pod 

spód podłożyć odpowiedni kawałek plastikowej obwoluty , a na sam koniec dołożyć obrazek. Całość można 

spiąć zszywaczem.   

  



ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 

               Łatwiejszym do wykonania świąteczny upominkiem jest zakładka do książki. Ze 

sztywnego kartonu wytnijcie ładny, równy pasek i ozdóbcie go w dowolny sposób. 

Możecie używać do tego celu mazaków, kolorowych długopisów, naklejek. Kolorowego 

papieru, bibuły itp. Pamiętajcie jednak, że zakładka nie może niszczyć książki! Nie 

powinniście więc używać materiałów, które mogą ją pobrudzić np.: pasteli suchych i 

olejnych, plasteliny, węgla , kredy i kredek.  

 WIERSZ 

Niesamowicie miłym, ale wymagającym talentu prezentem jest wiersz. Jeżeli potraficie, 

to napiszcie go dla swego przyjaciela. Pamiętajcie o oprawie graficznej! Ładny papier, 

schludne pismo i ozdobna koperta wzmocnią efekt końcowy. Taki prezent może wzbudzić 

wiele emocji!!!! 

                                                                                                       Ewa Skiba 

********************************************************************* 

                  4 listopada na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia 

Bibliotek Szkolnych oraz Pasowania na Czytelników uczniów klas pierwszych. Uroczystość składała się z kilku części: 

było krótkie wprowadzenie na temat biblioteki szkolnej i jej miejsca  w życiu szkoły, było przedstawienie przygotowane 

przez uczniów klasy IIIa pod opieka p. Beaty Fontańskiej, było ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym i wręczenie 

nagród, no i oczywiście było pasowanie na pełnoprawnych 

użytkowników naszej biblioteki najmłodszych uczniów „Piątki”. 

      Pani Dorota-opiekun naszej szkolnej biblioteki mówi, że 

od tego dnia ma prawdziwy najazd pierwszaków na 

wypożyczalnię. My życzymy im z całego serca aby ta miłość 

do słowa pisanego nigdy im nie minęła, a nawet się 

pogłębiała. 

    Musimy tu jeszcze napisać o konkursie, który ogłosiła p. Dorota 

w związku z Międzynarodowym Dniem Bibliotek Szkolnych. 

Uczniowie klas drugich i trzecich mieli za zadanie przygotować 

plakat reklamujący naszą szkolną bibliotekę. Temat trudny, ale 

wiadomo nie od dziś, że dla naszych uczniów nie ma rzeczy niemożliwych. Komisja oceniająca prace miała wielki kłopot 

z wyłonieniem zwycięzców. Dlatego też przyznano tylko pierwsze miejsce i dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwsze 

miejsce zajęła klasa IIIb (wychowawca A. Zieja), wyróżnienia przyznano klasie IIb (wychowawca E. Chrzęst) i klasie IIIc 

(wychowawca H. Kurasiewicz).  

Święto naszej biblioteki uważamy za udane i już czekamy na następne...........za rok.  

 *********************************************************** 



   10 listopada mieliśmy kolejną ważną uroczystość. Święto Odzyskania Niepodległości to chyba największe nasze 

narodowe święto, dlatego też obchodziliśmy je bardzo uroczyście i w bardzo podniosłych nastrojach. P. Dorota 

Stolińska we współpracy z p. Adamem Suwaldem przygotowali uczniów klas starszych do zaprezentowania inscenizacji 

mającej pomóc nam w zrozumieniu tego jakże ważnego dla wszystkich Polaków święta. Obowiązkiem każdego z nas 

jest znać historię własnego kraju i narodu!!! Wszystkich zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie mamy spory wybór 

literatury opisującej niełatwe dzieje naszej Ojczyzny. 

    21 listopada odbyło się w naszej szkole SPOTKANIE Z MISTRZEM.  Pan Wojtek Woźniak zaprosił do szkoły Vicemistrza 

Polski w tenisie stołowym pana Kazimierza Wiszowatego. Mistrz przybył do naszej szkoły ze swoim wychowankiem p. 

Marcinem Kaczmarkiem. Obaj panowie na co dzień grają w ekstraklasie tj. w najlepszej lidze tenisa stołowego. Po 

sprawnie i dowcipnie przeprowadzonym wywiadzie ( pytania zadawał pan Wojtek – nie mielismy pojęcia, że taki z niego 

showman!!!) mistrz i jego uczeń, zaprezentowali nam jak się gra w ekstraklasie............. 

Ufff, zrobili wrażenie, nie ma co. 

       Aby pokazać nam, że grac może każdy, panowie zaprosili do stołu kilkoro naszych uczniów i panią Anię Kmiecik, 

która jako zupełnie mała Ania trenowała trudną sztukę odbijania piłeczki, a jej partnerem przy stole był właśnie obecny 

mistrz. 

    Kto by zechciał dołączyć do drużyny „odbijaczy piłeczek” już dziś może zapisać się do Pabianickiego Klubu Tenisa 

Stołowego, który ma swoja siedzibę na ul. Św. Jana.  

Zapraszamy. 

 

 

KOZIOROŻEC (22.XII-19.I) 

W nadchodzącym roku pokochasz... samego siebie i na jakiś czas zerwiesz z niską samooceną. Pomoże Ci w 

tym tajemniczy wielbiciel spod znaku strzelca. Prawdopodobnie skorzystasz z rewelacyjnej promocji i 

założysz sobie kablówkę. Bliska osoba będzie chciała pożyczyć od Ciebie pieniądze. Nie bądź sknerą!!! 

Odda Ci dług  z procentem. 

ZNANI LUDZIE: 

Małgorzata Naumowicz 

Magdalena Bernat 

Henryk Kurasiewicz  

WODNIK (20.I-18.II) 



Rok 2006 będzie dla Ciebie bardzo szczęśliwy. Wygrasz paczkę gum w loterii fantowej! Rak, 

lew i skorpion będą walczyć o Twoje względy. (Czego się nie robi dla paczki gum). 

Zaimponujesz pewnemu skorpionowi i otrzymasz wyjątkową propozycję współpracy. Czeka 

Cię podróż do Konstantynowa Łódzkiego lub Zgierza.  

ZNANI LUDZIE: 

Anna Szmidt  

RYBY (19.II-20.III) 

Początek roku będzie fatalny! Możesz dostać korkiem od szampana w ramię. Wykonaj unik! W uczuciach same plusy. 

Bliźnięta dostrzegą Twój błysk w oku, raka zauroczysz swym powabem, a lew oszaleje z powodu Twych nóg. Pewna 

waga szykuje dla Ciebie podwyżkę... obowiązków. Nie daj się wrobić! 

ZNANI LUDZIE: 

Lidia Golewska 

Sylwia Łaguniak 

Beata Pokorska 

Wojciech Woźniak  

BARAN (21.III-20.IV) 

Twoja niespożyta energia doprowadzi do wielu zmian w życiu. Zmienisz chleb żytni na razowy, 

przestaniesz dłubać w nosie, kupisz sobie myszoskoczka i zaczniesz oglądać „Kryminalnych”. 

Niektórym osobom będzie się podobał Twój nowy wizerunek.  

ZNANI LUDZIE: 

Anna Kmiecik  

BYK (21.IV- 21.V) 

Ogarnie Cię twórcza pasja i zaczniesz pisać wiersze na łamach „Nowego Życia Pabianic”.  Droga do kariery stanie 

przed Tobą otworem. Zadbaj o swoje zdrowie i wybierz się wreszcie do dentysty. Twoje ”siódemki” na to czekają. 

Pewna waga chce z Tobą poważnie porozmawiać. Nie oddałeś jej zszywacza! 

ZNANI LUDZIE: 
Alicja Zieja 

Agnieszka Bajer  

BLIŹNIĘTA (22.V- 20.VI) 



Wreszcie poczujesz, że los się do Ciebie uśmiechnął. Kupisz sobie wymarzone sanki, nauczysz się gotować kisiel i 

dostaniesz od bliskiej osoby komplet używanych mazaków. Dodatkowo rozkwitnie Twoje życie uczuciowe. Pewna 

panna doceni Twój urok osobisty.   

ZNANI LUDZIE: 

Renata Adler 

Joanna Jarmakowska 

Dariusz Sauter  

RAK (21.VI- 22.VII) 

Czeka Cię znaczna poprawa sytuacji finansowej! Będziesz wreszcie mógł wyjechać w wymarzoną podróż dookoła 

Łodzi. Zapisz się do „Koła przyjaciół pingwinów”. Poznasz tam wielu miłych ludzi i nawiążesz nowe, ciekawe 

znajomości! Kup sobie nową komórkę, ten aparat jest już niemodny.  

ZNANI LUDZIE: 

Elżbieta Burda 

Urszula Gajewska 

Lidia Kukieła 

Ewa Skiba  

LEW (23.VII- 22.VII) 

W tym roku będziesz pod wpływem Wenus. Dzięki temu rozkwitnie Twoje życie uczuciowe. 

Masz ukryty talent! Powinieneś zacząć zbierać znaczki pocztowe. Zapomniałeś oddać baranowi 

krem do depilacji. Lepiej to napraw, bo Ci tego nie zapomni. Zadbaj o zdrowie i zrób sobie na 

drutach ciepłe skarpety. 

ZNANI LUDZIE: 

Beata Fontańska 

Violetta Lacek 

Ewa Owsik  

PANNA (23.VII- 22.IX) 

Tajemniczy byk kupi Ci prezent o jakim zawsze marzyłaś- zestaw peruk na każdą okazję. Będziesz błyszczeć w każdym 

towarzystwie. Świat padnie do Twych stóp. W lutym znajdziesz 12 zł na chodniku. Nie szalej z zakupami! Te pieniądze 

przydadzą się na składkę. 



ZNANI LUDZIE: 

Paulina Dziubczyk  

WAGA ( 23.IX- 23.X) 

 Układ planet będzie bardzo korzystny dla Ciebie. W kwietniu trafisz w markecie„Hypernowa” na wyjątkowo dobrą 

promocję i otrzymasz kostium „supermena”  za jedyne 100 zł. W czerwcu rozpoczniesz swoją przygodę życia i 

zaczniesz śpiewać w zespole folklorystycznym „Bychlewianka” .Tam czeka Cię sława ! 

ZNANI LUDZIE: 
Beata Florczak 

Edyta Chrzęst 

Jerzy Kaczmarek  

SKORPION ( 24.X- 21.XI) 

 Pewien nieśmiały lew  przyśle Ci kwiaty lub narysuje laurkę.  

Grozi Ci pracoholizm! Lepiej zostaw obowiązki na później i wyjdź z przyjaciółmi na oranżadę czy colę. Może 

dostaniesz rabat.W październiku będziesz musiał podjąć życiową decyzję (moja rada:  nie zmieniaj koloru włosów!) 

ZNANI LUDZIE: 
Dorota Stolińska 

Dorota Olejnik  

STRZELEC (22.XI- 21.XII) 

 Wpływ księżyca sprawi, że będziesz się częściej uśmiechać. Może warto z tego powodu wybielić zęby? Ktoś bliski 

sprawi Ci niespodziankę i zapisze Cię na kurs szybkiego śpiewania. Będziesz najlepszy w grupie. W styczniu zrezygnuj 

ze spacerów w pobliżu ulicy Orlej. Możesz się potknąć!  

ZNANI LUDZIE: 
Joanna Pacześ- Andrzejewska 

Adam Suwald 

Ania Cymerman 

  

 

 

                                                     SEN ZIMOWY  



                Sen zimowy, a raczej śpiączka sezonowa, jest stanem 

występującym u niektórych ssaków, jak np. chomiki, jeże, susły, 

świstaki czy nietoperze, w tych sezonach roku, w których panują 

niekorzystne dla nich warunki bytowe. Czas trwania snu zimowego 

w naszym klimacie wynosi od 2 do 7 miesięcy. Zwierzęta te przez 

okres swej śpiączki przebywają w zacisznych schronieniach, gdzie 

temperatura powietrza z reguły nie spada poniżej zera. W czasie 

śpiączki zwierzę pozostaje nieruchome, temperatura jego ciała 

spada prawie do poziomu temperatury otoczenia tj. o 20-30 stopni 

C, tętno znacznie się zwalnia, jak również i częstość oddechu, poza 

tym następuje znaczne obniżenie przemiany materii. W czasie śpiączki zimowej zwierzę nie przyjmuje zupełnie pokarmu, 

żyjąc kosztem nagromadzonego wcześniej zapasu tłuszczu w 

organizmie. Dlatego też, ich waga spada w tym czasie od 30 do 50 % 

.!!!( patrzcie dziewczyny, nareszcie nie musiałybyśmy się wiecznie 

odchudzać). Śpiączka sezonowa, tj. sen zimowy jest ciekawym 

przystosowaniem niektórych zwierząt ssących, umożliwiającym im 

przetrwanie niepomyślnych dla nich sezonów roku.      

     To tylko niewielki ułamek wiadomości na temat tego niezwykłego 

zjawiska, świadczącego o mądrości przyrody. 

Wszystkich , którzy chcieliby poczytać więcej na ten temat i dowiedzieć się czegoś nowego zapraszamy do biblioteki 

szkolnej.  

 

 

      

                 Na sto procent każdy z was oglądał lub czytał Harrego Pottera pierwszą, 

drugą lub trzecią część. 

Głównego bohatera zagrał Daniel Raddliffe, jednak to nie była jego pierwsza rola. 

Aktor zagrał młodego Davida Copperfield’a w grudniu 1999 roku. W filmie wystąpiła 

również Maggie Smith, z którą Daniel spotkał się później na planie filmu Harry Potter i 

kamień filozoficzny (aktorka wcieliła się w postać profesor McGonagall) 

  

O nie!!! Jessica Simpson i Nick Lachey się rozstali!!! Ich małżeństwo trwało przez trzy 

lata. Losy pary śledzić mogliśmy w realisty show „Nowożeńcy” na MTV MUSIC POLSKA. 

                                                                                                  Opracowała: Monika i OkrojekKlaudia Uznańska 

 http://film.interia.pl/kino/wiecej/news?inf=681442  

http://www.mtv.pl/index.php?d=2&p=1&n=4651&page=1 

http://film.interia.pl/kino/wiecej/news?inf=681442
http://www.mtv.pl/index.php?d=2&p=1&n=4651&page=1


 

 

               Mamy dla Was wspaniały konkurs pt. „ZGADNIJ KIM JESTEM”. Przedstawiamy Wam zdjęcia z dzieciństwa 

Waszych KOCHANYCH NAUCZYCIELI. Wasze zadanie polega na tym, aby odgadnąć, kto się na którym zdjęciu znajduje. Dla 

ułatwienia dodam, że jest taki element twarzy, który nie zmienia się z wiekiem. Są to oczy! Spójrzcie więc głęboko w oczy 

swojego nauczyciela i zagadka rozwiązana. Pamiętajcie o tym, aby nie sugerować się kolorem włosów ani ich długością, 

gdyż to właśnie włosy są elementem urody poddawanym najczęstszym zmianom. Na rozwiązanie naszej zagadki macie 

dwa miesiące. Karteczki z odpowiedziami dostarczamy do biblioteki szkolnej. Każde zdjęcie ma nadany numer, więc 

odpowiedź powinna wyglądać tak: piszecie numer fotki, a obok Waszą propozycję nauczyciela. Odpowiedzi należy 

koniecznie podpisać. Zwycięża osoba, której uda się rozpoznać jak największą liczbę nauczycieli. Konkurs ten wyrabia 

spostrzegawczość, umiejętność kojarzenia i wyobraźnię.  

                     ŻYCZYMY POWODZENIA I DOBREJ ZABAWY 

                   



                 

                  

                           



                      

                                    

                         



                           

                             

                                    



                                          

                                    

                              



                                

                  

 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW UWAG 

 Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa.  
 Na melodie hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.  
 Przyszła do szkoły w samym swetrze.  
 Na lekcji dłubie w nosie i mówi, ze to jak narkotyk.  
 Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje go w tornistrze.  
 Nie wiesza się w szatni.  
 Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z powodu śmierci babci, z która to babciĄ jechałam 

dziś rano tramwajem. 
 Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z napojami alkoholowymi, gdzie potem 

dokonał zakupu pamiątek.  
 Śpiewa na lekcji muzyki.  
 Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie będzie zeznawał bez adwokata.  
 Przyniósł do szkoły trutkę na szczury z zamiarem wypróbowania jej na wychowawcy.  



* 

 W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie.  
 Wysłany po kredę, przyniósł ślimaka.  
 Po napisaniu kartkówki nie oddal jej twierdząc, że zostawił ja w domu.  
 Na lekcji zajęć praktyczno - technicznych umyślnie piecze ciasto bez mąki.  
 Wlał wodę do kontaktu w pracowni fizycznej na lekcji plastyki.  
 Wkłada kapiszony do kontaktu, czym doprowadził nauczycielkę na pogotowie.  
 Demonstruje na fizyce zabawki.  
 Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. leżał na podłodze, robił zamieszanie nogami.  
 Podpalił koledze teczkę na lekcji i zapytał, czy może wyjść po gaśnice.   
 Bije kolegę po dzwonku.  
 Schowany za podręcznikiem fizyki wydaje dźwięki przyprawiające mnie o mdłości. 

 


