
 

 

WITAJCIE SERDECZNIE W PIĄTYM  NUMERZE 
„PIĄTKI NA PIĄTKĘ” 

Za nami już święta, zabawa sylwestrowa i tydzień słodkiego leniuchowania. Przed nami zaś, cały 

rok 2006, a wraz z nim stare i nowe obowiązki, nowe możliwości, szanse i pragnienia. Może ktoś z Was 

postanowił rozpocząć naukę języka obcego,  ktoś inny chce nauczyć się jeździć na rolkach, jeszcze ktoś 

inny będzie uczył się gotowania......Wszystkie te noworoczne postanowienia maja szansę na realizację, 

jeśli tylko będziecie w swoich działaniach wytrwali i konsekwentni. Życzymy Wam tego z całego serca, 

gdyż konsekwencja i zaangażowanie, ciężka praca plus odrobina szczęścia to klucz do wszelkiego 

sukcesu!!!  

Początek roku to również dobry czas na podsumowania. Warto zrobić bilans „strat i zysków”, aby 

przekonać się na ile nasze działania są skuteczne, jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach, czy potrafimy 

wykorzystać uśmiech losu i łut szczęścia. My –redakcja „Piątki na Piątkę” mamy kilka powodów do 

zadowolenia. Przez cały poprzedni rok udało nam  się spotykać z Wami regularnie –raz na miesiąc. 

Wydaliśmy dodatkowo numer specjalny –o życiu i misji Papieża Polaka JANA PAWŁA II. Przez cały rok w 

dziale notatka okolicznościowa i ciekawe rocznice staraliśmy się propagować czytelnictwo, 

przypominaliśmy stare zwyczaje, obyczaje i tradycje polskie, które niestety powoli odchodzą w 

niepamięć, uczyliśmy Was historii-przede wszystkim polskiej, gdyż głęboko w to wierzymy , iż naród, 

który zna i szanuje własną historię „choćby poległ, nie zginie”..... 

Bawiliśmy Was i rozśmieszaliśmy, okraszając wszystko rysunkami wykonanymi przez naszych 

gazetkowych „grafików”. Zamieszczaliśmy sprawozdania z wycieczek, imprez klasowych i 

szkolnych.  Dziękujemy Wam za ten wspólny rok i mamy nadzieje, 

że jeszcze długo będziemy razem................. 

Są jeszcze dwie sprawy, o których koniecznie musimy 

przypomnieć. Pierwsza z nich to bezpieczeństwo na zbliżających 

się feriach, a druga to nieposzanowanie przez niektórych z Was, 

ciężkiej pracy Waszych rodziców. Uczulamy Was bardzo na 

zachowanie szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza w czasie 

uprawiania sportów zimowych. Jeśli lodowisko to tylko w miejscu 

do tego przystosowanym - absolutnie żadne zamarznięte 

stawy!!!!! 

Jeśli zjazdy na nartach lub sankach to też tylko w miejscach do 

tego przygotowanych i najlepiej pod opieką osoby dorosłej. 

Pamiętajcie, że wyziębienie organizmu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka-należy ubierać 

się stosownie do temperatury panującej na dworze, najlepiej na tzw. „cebulkę”. 

Zabawy na świeżym powietrzu są bardzo wskazane-szczególnie dla rosnącego organizmu i rozwijającego 

się mózgu. Jednak jednorazowa przygoda z zimą nie powinna trwać dłużej niż około 1,5 godziny. Po tym 



czasie powinno się wrócić do domu, napić herbaty z sokiem 

malinowym, ogrzać, odpocząć i za 2/3 godziny znów można 

oddawać się „zimowemu szaleństwu kontrolowanemu”. 

Życzymy Wam 

wspaniałych wrażeń i 

absolutnego 

bezpieczeństwa podczas 

nadchodzących ferii. 

Druga sprawa nie jest 

już niestety tak 

przyjemna.  

Kilkakrotnie panie 

woźne oraz inni pracownicy szkoły znaleźli w koszach kanapki, 

które ktoś z Was bezmyślnie wrzuca do kosza. To 

niedopuszczalne!!!! Po pierwsze, jeśli nie jesteś głodny, spytaj kolegów w klasie-może ktoś będzie miał 

ochotę na twoja kanapkę. Po drugie jedzenie jest drogie, i Wasi rodzice ciężko na nie pracują - myślisz, 

że ucieszą się, że efekty ich pracy lądują w koszu? Po trzecie marnowanie jedzenia to ciężki grzech.... 

To zagadnienie pozostawiamy Wam jako temat do przemyślenia. 

Jeszcze jedno ważne przypomnienie. Nie wszyscy cieszą się z zimy, gdyż jest to pora 
roku, w której ciężko jest zdobyć schronienie i pożywienie. Pamiętajmy o naszych małych, 

ćwierkających przyjaciołach. Wystarczy kilkanaście ziaren kaszy  wysypanych na parapet, wystarczy 

pasek słoninki powieszony na drzewie lub trochę suchego chleba dla dzikich kaczek-i już uratujemy 

niejedno zwierzęce istnienie. My wykażemy trochę dobrej woli, a ptaki odwdzięczą nam się przepięknym 

śpiewem , który juz od początków marca zwiastuje nadejście wiosny 

  

Jeszcze raz życzymy Wam dużo rozwagi i zdrowego rozsądku, oraz pięknej   zimowej pogody, zdrowia i 

dobrego humoru na nadchodzące ferie. Do zobaczenia za miesiąc.  

REDAKCJA. 

 

 

W tym roku mija 500 rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba. Podstawowe 

fakty z jego życia sa dobrze znane. Urodził się w Genui we Włoszech w 1451 roku. 

Gdy dorósł, został kapitanem i wprawnym nawigatorem. Próbując odnaleźć 

zachodnią drogę morska z Europy do krajów Wschodu, Kolumb nieoczekiwanie w 

1492 r. odkrył Amerykę  i tym samym wywarł większy wpływ na historię, niż 

prawdopodobnie sam się spodziewał. Odkrycie Kolumba, które zapoczątkowało 

epokę badań i kolonizacji Nowego Świata, było jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w historii. 

Dało ono ludom Europy dostęp do dwóch nowych kontynentów, gdzie mogła osiedlać się część ich 

rosnącej liczebnie populacji.  Nowe źródło bogactw mineralnych i surowców zmieniło gospodarkę Europy. 

Odkrycie to spowodowało także niestety  zniszczenie cywilizacji Indian amerykańskich. Nowiny o 

odkryciach Kolumba rozeszły się błyskawicznie po całej Europie. Bezpośrednim ich następstwem było 

kilka kolejnych wypraw do Nowego Świata, zorganizowanych w ciągu paru lat od powrotu Kolumba, oraz 

rozpoczęcie podboju i kolonizacji nowych terytoriów. 



    Wydaje się całkowicie prawdopodobne, że Ameryka w całkiem niedługim po Kolumbie 

czasie, zostałaby odkryta przez innych Europejczyków. Dalszy rozwój wydarzeń byłby 

jednak zupełnie inny w przypadku, gdyby Ameryka została odkryta, 

powiedzmy, w 1510r. przez wyprawę francuską lub angielską.  

   Kolumb nie odznaczał się jakimiś godnymi podziwu cechami charakteru. Był wyjątkowo 

chciwy, Indian traktował ze szczególnym okrucieństwem i stawiał wygórowane żądania 

finansowe za kierowanie wyprawami morskimi. W każdym razie był tym człowiekiem, 

który rzeczywiście odkrył Amerykę, ponieważ Europejczycy aż do XV w. nie mięli pojęcia o istnieniu 

kontynentu amerykańskiego.  

CZY WIESZ, ŻE:  

    Nazwa „Ameryka”  nie pochodzi od Kolumba, lecz od kupca i 

podróżnika włoskiego –Amerigo Vespucci. Po raz pierwszy użyto 

tej nazwy w opisie świata „Cosmographiae  introductio” z 1507 r. 

Według innej wersji jest to nazwa rodzima, która tubylcy mieli 

określać złotodajną wyżynę Nikaragua.  

    Jan z Kolna, domniemany polski odkrywca Ameryki, miał z 

polecenia duńkiego króla Krystiana I wylądować w 1476 r. na 

wybrzeżu Labradoru. Prawdopodobnie dotarł tylko do Grenlandii. 

Zarówno ten fakt, jak i narodowość żeglarza zostały dotychczas w 

nauce wyświetlone. W źródłach występuje pod mianem Scolnus, 

Scolvus, Scolus. 

Wszystkich, których udało mi się zainteresować historią XV wiecznej Europy, odkryciem Ameryki i samym 

Krzysztofem Kolumbem serdecznie zapraszam do biblioteki szkolnej, gdzie mamy spory wybór ciekawej 

literatury na ten temat. Zgłębiać wiedzę na interesujący temat to naprawdę wielka frajda!!!!!!.  

REDAKTOR OPIEKUN 

 

 

W  miesiącu styczniu obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Z tej właśnie okazji 

przeprowadziłyśmy wywiad z dziadkiem – panem Eugeniuszem Jurkiem. Na nasze pytania 

dpowiadały także trzy wnuczki: Klaudia Koźlik, Ewelina Pieloch oraz Sandra 

Romanowska. DZIADEK:  

Basia: Dzień dobry! Czy udzieli nam Pan kilku odpowiedzi na pytania?  

p. Eugeniusz: Tak. Zależy jakie pytania. 

Monika: Czy mogą nam Pan podać swoją godność? 



p. Eugeniusz: A czy to konieczne? No dobrze, nazywam 

się Eugeniusz Jurek. 

Basia: Czy Pana wnuczkowie pamiętają o Dniu Babci i 

Dziadka? 

p. Eugeniusz: Nooo… Jak najbardziej. 

Monika: Jakie prezenty otrzymuje Pan z tej okazji? 

p. Eugeniusz: Prezenty… no to zależy. Dla mnie wystarczy 

uśmiech i całus jakiś.Teraz są warunki trudne to nie mają 

za co dzieci kupować prezentów. 

Basia: Czy dzieci w zamian za swój trud przy zdobywaniu upominków zostają w jakiś sposób 

wynagrodzone przez Pana?  

p. Eugeniusz: No na pewno coś tam dostaną. 

Monika: Dziękujemy!  

WNUCZKI:  

Basia: Cześć! Czy odpowiecie nam na kilka pytań? 

Klaudia: Mhmm… 

Ewelina: Jasne! 

Sandra: Tak. 

Monika: Czy możecie nam powiedzieć jak się nazywacie, do której klasy chodzicie i kto jest 

waszym wychowawcą?Klaudia: Klaudia Koźlik, klasa IIa, a wychowawczyni to pani Edyta 

Chrzęst. 

Ewelina: Ewelina Pieloch  zklasy IVc, a moją wychowawczynią jest pani Joasia 

Jarmarkowska. 

Sandra: Nazywam się Sandra Romanowska, chodzę do klasy IIa i moją wychowawczynią jest 

pani Edyta Chrzęst. 

Basia: Jakie prezenty najczęściej dajecie swoim dziadkom? 

Klaudia: Laurki i kwiaty. 

Ewelina: Nieraz wysyłam takie listy, nię daję prezentów. 

Sandra: Kwiaty…kupuję nieraz świeczniki. 

Monika: Czy dziadkowie dają Wam coś w zamian za prezenty? 

Klaudia: Tak! Dają mi czekolady albo książki. 

Ewelina: Nooo…dają. Jakieś pieniądze czy coś takiego. 

Sandra: Tak. Dostaję czekolady. 

Basia: Jakbyście ocenili Dzień Babci i Dziadka w skali od 1 do 6? 

Klaudia: Podoba mi się bardzo, więc wystawię ocenę sześć! 

Ewelina: Pięć 

Sandra: Sześć. 

Monika: Dziękujemy!  

Dziękujemy za udzielenie nam wyczerpujących odpowiedzi i życzymy spędzenia Dnia 
Babci i Dziadka w miłej i rodzinnej atmosferze!!! 

 

 



 

Dzień Trzech Króli jest wielkim świętem Objawienia Boga światu po grecku zwanym Epifaneją, 

ustanowionym i obchodzonym już w III w. na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Królowie- Trzej Mędrcy ze 

Wschodu, z Indii, Persji i Arabii - Kacper, Melchior i Baltazar - złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi 

chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie i tradycję tę zachowują dotychczas 

chrześcijanie obrządku wschodniego, wyznawcy Prawosławia i greko - katolicy. 

Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne 

uroczystości: Boże Narodzenie - 25 grudnia i święto Trzech Króli - Objawienia Pańskiego - 6 stycznia. 

Zamyka ono cykl uroczystości religijnych - cykl świąteczny Bożego Narodzenia.  

W dawnej Polsce ze świętem tym wiązały się różne zwyczaje domowe. Dzień Trzech Króli, szczodry 

i święty, był ostatnim spośród dwunastu szczodrych dni i wieczorów, był więc dniem poczęstunków, 

odwiedzin, wręczania sobie drobnych darów. Do domów przychodzili różni kolędnicy, a wśród nich chłopcy 

przebrani za Trzech Króli, w złotych, tekturowych koronach i - niekiedy - w szatach liturgicznych, starych 

i podniszczonych kapach i ornatach, wypożyczonych z zakrystii kościelnej. Tak jak inni kolędnicy, składali 

gospodarzom życzenia i wypraszali datki. Na pamiątkę cennych darów: mirry, kadzidła i złota, które Trzej 

Królowie, przed wiekami, ofiarowali Dzieciątku Jezus, w dniu ich święta królowie polscy obdarzali swych 

dworzan. Za dobre sprawowanie prezenty otrzymywała czeladź dworska. Upominki wymieniali pomiędzy 

sobą krewni z zamożnych rodzin. We wszystkich zaś domach, i na wsi i w mieście, rozdawano dzieciom 

czerwone jabłka oraz orzechy, które miały im zapewnić rumieńce zdrowia i mocne zęby. Nikomu w tym 

dniu nie szczędzono jedzenia i jałmużny. Wszystkich przybywających do domu kolędników suto 

ugaszczano i rozdawano im szczodrakowe bułki. Na Kurpiach i Podlasiu, podobnie jak w wigilię Nowego 

Roku pieczono zwierzątka z ciasta i nowe latka. 

W miastach natomiast i na szlacheckich dworach, w wieczór Trzech Króli, bawiono się w 

wybory króla migdałowego. Zabawa ta popularna w Europie zachodniej, m.in. we Francji i Anglii, z 

czasem przyjęła się także i w Polsce. W wyborze króla migdałowego pomocne były specjalne ciasta: 

pierniki lub słodkie rożki. W jednym z nich ukrywano migdał, a osoba która go znalazła obwoływana była 

królem migdałowym. W ten sam sposób odbywała się elekcja królowej migdałowej. Para królewska 

zajmowała honorowe miejsce przy stole. Prócz tego zaszczytu miała jednak i obowiązki towarzyskie - 

musiała zabawiać gości i organizować im zabawę. Zabawa w króla migdałowego czasami jeszcze odbywa 

się w domach w których są dzieci, emocjonujące się poszukiwaniem migdałów w ciastkach i pozyskaniu 

tytułu króla. 

Obecnie święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna, podczas której święci 

się kawałki kredy i mirrę (czyli zmieszane z żywicą zioła). Do niedawna, na południu Polski, zwłaszcza na 

wsi, świeciło się w tym dniu przyniesioną z domu, chociażby najskromniejszą biżuterię, aby przynosiła 

swym właścicielom szczęście i bogactwo. Także i w obecnych czasach przyniesioną do z kościoła do domu, 

poświęconą kredą opisze się na drzwiach wejściowych datę bieżącego roku i poprzedzielane krzyżykami 

litery K+M+B, pierwsze litery imion Trzech Króli. 

Tekst zaczerpnięto ze strony: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=tob05 

Mamy wiele ciekawych tradycji i obyczajów. Wiele z nich to tradycje chrześcijańskie, niektóre to 

tradycje świeckie. Warto poznać choćby niektóre z nich, gdyż historia, tradycja i język tworzą trzon i 

podstawę istnienia narodu. Jako Polacy jesteśmy zobowiązani do poznania, przestrzegania i 

przekazywania tych wartości , które o nas stanowią. Zapraszamy więc do szkolnej biblioteki, gdzie 

mamy spory wybór literatury na ten temat 

 

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=tob05


 

Rzeźbiarz 

     Rzeźbiarz sprawnie obciosywał młotem i dłutem wielki blok marmuru. 

     Przechodzący tamtędy chłopiec zatrzymał się przed otwartymi drzwiami pracowni, liżąc loda. Malec 

zamarł, zafascynowany deszczem białego pyłu oraz fragmentu skały – małych i wielkich – sypiących się 

na wszystkie strony. Nie miał pojęcia, co tam się dzieje; ten człowiek, walący jak furiat w wielką skałę, 

wydawał mu się trochę dziwny. 

     Kilka tygodni później chłopiec znów przechodził koło pracowni i – ku wielkiemu swojemu zdziwieniu 

– ujrzał wielkiego i przerażającego lwa w miejscu, gdzie przedtem stał marmurowy głaz. 

Zachwycone dziecko podbiegło do rzeźbiarza i rzekło do niego: 

-          Proszę pana, proszę mi powiedzieć, skąd pan wiedział, że w tym kamieniu był schowany lew?  

     Ów mistrz utrzymywał, że posiada księgę, zawierającą wszystko, co jest potrzebne do pojęcia i 

poznania Boga. Nikt nigdy tej księgi nie widział, aż któregoś dnia pewien naukowiec, usilnie prosząc, 

dostał ją od mistrza. Zabrał ja do domu i otworzył z ciekawością… 

     Każda strona księgi była biała. 

-          Ależ w książce niczego nie ma! – buntował się naukowiec. 

-          Wiem – odpowiedział zadowolony mistrz – ale spójrz, jak wiele rzeczy sugeruje! 

Wszystkie chwile twojego życia to białe strony. 

To ty masz je zapisać. 

     Nawet jeśli komuś będziesz wydawał się kawałkiem kamienia, jest w tobie ukryty lew. 

Tylko ty możesz go uwolnić.  

B. Ferrero, Rzeźbiarz, w: Życie jest wszystkim, co posiadamy. Krótkie opowiadania dla ducha, 

Warszawa 2003. 

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

     Rok 2005 należy już do przeszłości. Dla jednych wydarzyło się w nim wiele a dla innych bardzo wiele. 

Każdy dzień wyraźnie zapisał się w księdze naszego życia, zostawiając miłe wspomnienia. Jedni już się 

stali potężnym lwem, a przed innymi jeszcze dużo pracy. 

     Kolejny rok, który właśnie się zaczął przynosi nam 365 nowych dni. Mają one szansę stać się 

wspaniałymi stronicami księgi naszego życia. 

     Przed nami nowe wyzwania, marzenia i plany, które już od kilku dni snujemy. Życzę wszystkim, aby 

się spełniły. Miejcie w sobie tyle siły, abyście potrafili odnaleźć w sobie wielkiego lwa. Cieszcie się z każdej 

chwili swego życia, wykorzystujcie wszystkie możliwości w tym nowym 2006 roku i zapisujcie białe 



stronice księgi swego życia. Niech ona za 12 miesięcy będzie jeszcze pełniejsza, piękniejsza i niech da 

Wam wiele satysfakcji. 

  

Wszystkie chwile naszego życia to białe strony. 

To my mażemy je zapisać. 

W każdym z nas jest ukryty lew. 

Tylko my możemy go uwolnić. 

POWODZENIA!!! 

Paulina Dziubczyk 

 

 

Na ślizgawce  

Nowy Rok przywitał nas obfitym śniegiem, ale na szczęście nie za dużym 

mrozem. Gdy na zewnątrz biało, a nie macie pomysłu na spędzenie wolnego czasu, 

polecam wyjście na lodowisko i małe szaleństwo na śliskiej tafli. To świetne miejsce 

na randkę lub zabawę ze znajomymi. Różne ewolucje: beczki, piruety, jaskółki mogą 

być poza zabawą również doskonałym treningiem. Oczywiście wcale nie trzeba być 

tancerzem jazdy figurowej, aby się dobrze bawić. Wystarczy zwykła jazda, zabawa w 

berka lub po prostu chęć nauki podstawowych elementów pozwalających na utrzymanie się 

na lodzie. Jazda na łyżwach świetnie kształtuje sylwetkę, rozwija harmonijnie mięśnie nóg, 

wzmacnia mięśnie ramion oraz poprawia koordynację ruchową. 

Czy wiecie, że łyżwy znane już były w epoce brązu. Najstarsze w 

Polsce pochodzą z VI w.p.n.e., a znalezione zostały w Biskupinie. 

Pierwsze łyżwy robiono z płaskich kości krowich lub końskich, które 

służyły do poruszania się po zamarzniętych jeziorach i rzekach. W XVI w. 

Odkryto, że nadają się również do zabawy, ale dopiero wiek XIX przyniósł 

prawdziwe łyżwiarskie szaleństwo. Posiadanie łyżew należało do dobrego 

tonu i było przywilejem ludzi bogatych. Liczne modne lodowiska 

przyciągały osoby z towarzystwa: dżentelmenów w cylindrach z 

prztroczonymi do butów żelaznymi lub stalowymi ostrzami i damy w lisich 

etolach i krynolinach. Strój taki nie ułatwiał jazdy, dlatego też panie siadały na krzesłach 

lub saneczkach powożonych przez panów. 

Łyżwiarstwo jako dyscyplina sportowa narodziło się w Holandii, gdzie ścigano się na 

łyżwach po zamarzniętych kanałach i rzekach. Pierwsze zawody w łyżwiarstwie figurowym 

zorganizowano w Szkocji. Ówczesne akrobacje polegały na jeździe po okręgu na jednej 

nodze i przeskakiwaniu przez ułożone na lodzie przeszkody. Dzisiaj najpopularniejszymi 

figurami są skoki nawet z czterema obrotami. 



Łyżwiarstwo szybkie nie jest tak widowiskowe jak figurowe, 

ale wymaga od zawodników doskonałej kondycji fizycznej osiągniętej 

dzięki morderczym treningom. Wyobraźcie sobie, że panczeniści 

pokonują dystans 10 tys. metrów w kwadrans, co oznacza, iż jadą z 

prędkością 40 km na godzinę. 

A jakie łyżwy wybrać ? Oczywiście takie, w których nasza noga jest 

stabilna czyli ładnie but do niej przylega. Kiedyś popularne były łyżwy 

skórzane, dziś plastikowe. Dla początkujących polecam buty zapinane na 

klamry niż te sznurowane. Kiedy stopa się zmęczy łatwiej jest poluzować 

klamerki niż sznurowadła. Polecam również ochraniacze na kolana i łokcie 

zabezpieczające przed skutkami upadków. Tak wyposażeni możemy spokojnie pokonywać przestrzeń 

lodowiska włączając się do znakomitej zabawy. 

Joanna Jarmakowska 

 

 
 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

     W tym miesiącu proponuję Wam malowanie farbami na różnych podłożach. Przekonajcie się jak mogą 

zmieniać się walory estetyczne Waszych rysunków.  

1. Malowanie na podkładzie z kaszy 

Kartkę grubego kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem, a następnie posypujemy ją kaszą manną, 

której nadmiar po kilku minutach zsypujemy. Czekamy do wyschnięcia i malujemy na tym podkładzie 

farbami plakatowymi lub akwarelami. 

 

2. Malowanie na gazie 

Arkusz brystolu oklejamy gazą higieniczna, robimy to bardzo dokładnie. Gaza powinna być dobrze 

naciągnięta. Po wyschnięciu malujemy plakatówkami, temperami lub akwarelami.  



 

3. Malowanie na szkle 

Przygotujcie sobie szkic na kartonie, pokolorujcie go kredkami. Połóżcie na nim szkło i zacznijcie 

malować. Pamiętajcie, że Wasz obrazek powstanie po drugiej stronie. Najpierw musicie malować te 

elementy, które na rysunku maje być na pierwszym planie. 

 

W artykule wykorzystano zdjęcia ze stron: www.allegro.pl,  www.eodn.elk.edn.pl  

Ewa Skiba 

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

W naszej szkole został również zorganizowany konkurs na życzenia Bożonarodzeniowe. 

Uczniowie sami układali życzenia, które wpisali na własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną. Zostały 

wyróżnione cztery prace: Agnieszki Szumigaj (Vb), Małgorzaty Kwasek (Vb), Anity Załęckiej (Va) i 

Dawida Janasa (IVb). 

GRATULUJEMY 

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

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na „szopkę pabianicką” 

organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. Należało wykonać szopkę Bożonarodzeniową z 

http://www.allegro.pl/
http://www.eodn.elk.edn.pl/


ekologicznych materiałów (papier, drewno, ziarna itd.) i ozdobić elementami dotyczącymi naszego 

miasta.  

        W szkolnym etapie konkursu zostało wykonanych 15 szopek, dwie z nich (Anity Załeckiej z kl. Vb 

i Dawida Janasa z kl. IVb) zostały dostarczone do MOK - u. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. 

    

    

…  

 

 

 



 

 Jak powstaje śnieg ?. 

  Większość opadów atmosferycznych Ziemi ma postać śniegu lub deszczu powstałego ze stopionego 

śniegu w powietrzu. Badania śnieżynek dowiodły, że są one dużymi kryształkami lodu lub zrostami 

kryształków. Proces ich powstawania nazywamy inaczej procesem zlodzenia chmur. Opiera się on na 

warunku współistnienia kryształków lodu i kropelek przechłodzonej wody przy temperaturze ujemnej 

kryształki rosną kropelki zaś parują. Zachodzi to dlatego, że prężność pary nasyconej nad wodą jest 

większa niż nad lodem przy tej samej temperaturze ujemnej. Wskutek tego występuje siła ciśnienia 

przenosząca cząsteczki pary wodnej z kropelek na kryształki. Chmury przechłodzone są w atmosferze 

zjawiskiem częstym. Pojawienie się w takiej chmurze kryształków lodu, za pośrednictwem efektywnie 

działających jąder zamarzania, narusza gwałtownie stabilność chmury. Kryształki lodu szybko rosną, a 

kropelki parują. Duże kryształki po osiągnięciu odpowiedniej wielkości zaczynają spadać (przez chmurę) 

zderzając się z przechłodzonymi kropelkami i innymi kryształkami. Przez zetknięciu się z lodem kropelki 

mogą zamarzać a kryształki zlepiać się. W ten sposób tworzą się płatki śniegu . Przy dostatecznie niskiej 

temperaturze powietrza śnieżynki mogą osiągać grunt. Często jednak powietrze po drodze jest na tyle 

ciepłe że śnieżynki topnieją dając opad deszczu. W górach obserwujemy nieraz śnieg w ich wyższych 

partiach a deszcze w niższych. Tworzące się płatki mogą mieć, zależnie od temperatury i wilgotności 

powietrza, różne kształty. Powietrze stanowi na ogół 90 procent ich masy, dzięki czemu są doskonałymi 

izolatorami i świetnie tłumią dźwięk. Oznacza to także, że ilość wody zawarta w 10 - centymetrowej 

warstwie śniegu jest taka, jak w 1 centymetrze deszczu. Mimo to w wielu rejonach świata śnieg stanowi 

ważne źródło słodkiej wody.  

 

  

 

 

Państwo Kaczyńscy są małżeństwem od 1978 roku. Mają córkę, 

którą nazwali Marta. Marta ma 25 lat i ma 27 letniego męża Piotra.        Kaczyńscy 

martwili się o córkę, gdyż młodo wyszła za mąż. Miała wtedy 21 lat. Jednak ich obawy 

były nie potrzebne. Marta i Piotr okazali się świetnym młodym małżeństwem. Dwa lata 

temu na świat przyszła Ewa-pierwsza wnuczka Marii i Lecha Kaczyńskich. Dwuletnia 

Ewunia na swojego dziadka mówi „dado”. Czasem zdarza jej się go pomylić dziadka 

bratem-Jarosławem Kaczyńskim. Ewa wraz ze swoimi rodzicami mieszka w 

Sopocie.             

źródło: http://www.lechkaczynski.pl/rodzina.php  

Opracowała: Monika Okrojek 

 

 

* Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie. 

*Zwyczaj opalania się na plaży pochodzi z epoki brązu.  

*Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę a niekiedy nawet z roku na rok. 

*Krowa to zwierzę roślinobójcze.  

*Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 

*Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie, prowadzą tryb życia koczowniczy. 

http://www.lechkaczynski.pl/rodzina.php


*Leonardo da Vinci namalował swój portret "Modna Lisa" we Florentynce. 

*Najprostszym typem telewizora kolorowego jest telewizor czarno - biały w brązowej obudowie.  

*Juliusz Słowacki napisał dużo wieszczy.  

*Jontek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do życia.   

Pani od matematyki:  

- normalnie metr ma 10 cm.  

- bądź cicho teraz, nie rozmawiaj wszyscy naraz  

- przestań się kręcić i gadać w kółko  

- nie chce mi się denerwować  

- Czarny, siedź na krześle  

- wszyscy mówią na głos to co chcą  

- siadajcie, nie gadajcie  

- narysujcie kółko tylko od linijki  

- koniec z tego jak kto chce...  

- chodź tu i narysuj rysunek  

- przecież mówisz na głos zupełnie  

- już mówiłam, trzy razy powtarzałam  

- szybciutko nie gadaj wreszcie...  

- Jasiek, wprowadzasz niepokój  

- Jasiek, zamęt siejesz  

- wezmę kartkówkę i wam zrobię  

- nie siedź beznadziejnie  

- wszyscy przepisują i odpowiedzi dają  

- ile jeszcze będziecie się wiercić kręcić i ruch robić !?  

- tu cały czas jest kontakt, ja widzę 

- przestań gadać pierwsza z drugą ławką  

- na glos proszę, bez komentarzy  

- przestań się kręcić w kółko swej własnej osi  

- chcecie dokładnie? można w przybliżeniu  

- stoję, widzę i patrzę !!!  

- takie było następne policzenie...  

- nie rozmawiaj na głos  

- Sebastian wprowadzasz ruch na przerwie - ja widziałam  

- robimy po kolei co drugie zadanie... 

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

Szczur jest bardzo inteligentny, bo nie lubi zjadać trutki.  

Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go. 

Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.   

 więcej humoru z zeszytu znajdziecie na: http://www.dowcipy.jeja.pl/humor,z,zeszytow.php?ile=30 

Opracował Piotr Sokołowski. 

gg:http://www.dowcipy.jeja.pl/humor,z,zeszytow.php?ile=30

