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Drodzy Czytelnicy!
Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowe!
Spotykamy się przy jednym stole z rodziną,
cieszymy wspólnym przebywaniem i bliskością.
Doceniajmy te chwile i przeżyjmy najpiękniej jak potrafimy.
Życzymy Wam wiele zdrowia, ciepła i życzliwości,
niech jasne światło Gwiazdy Betlejemskiej,
wniesie wszędzie dobro, pokój, radość, nadzieję…
Redakcja
W numerze:
Wywiad ze Świętym
Mikołajem

Apel o bezpieczeństwo
podczas ferii
Nowy cykl artykułów
poświeconych
historii naszej szkoły

Przepis na
świąteczne pierniki


O Kopalni
soli w Wieliczce

Okiem młodego odkrywcy
APEL REDAKCJI O BEZPIECZNE FERIE świąteczne i zimowe!
UWAGA! Wszyscy pamiętajmy, aby nadchodzące ferie świątecznonoworoczne były dla nas bezpieczne. Ostrożnie bawcie się na stokach
z
sankami
czy
nartami.
PAMIĘTAJCIE
TEŻ,
ŻE
WSZELKIE
FAJERWERKI
I ZIMNE
OGNIE
WOLNO
UŻYWAĆ TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH. Najwięcej zagrożeń
może czekać jednak na jezdniach. UWAŻAJCIE NA DROGACH, BO W
ZIMIE JEST ŚLISKO, A W CZASIE ŚWIĄT JEŹDZI PO NICH
WIĘCEJ AUT. Radzimy Wam uważać! Jeśli nas posłuchacie - unikniecie
wypadków i szczęśliwie minie Wam wolny czas.
Agata Mielnik,
Red.
Renifery
Renifery często kojarzone są ze świętami Bożego
Narodzenia i ze świętym Mikołajem. Te sympatyczne
zwierzęta to ssaki z rodziny jeleniowatych, zamieszkujące Arktykę i lasy na konnencie Eurazji oraz
Ameryce Północnej. Dla gatunków północnoamerykańskich stosuje się
nazwę „karibu”. Długość ciała samic sięga od 162 do 205 centymetrów,
a masa ciała wynosi od 60 do 170 kilogramów.
Ntomiast samiec waży do 318 kilogramów. Zarówno samiec, jak i samica mogą poszczycić się
piękną sierścią oraz okazałym porożem. Są dostojne i szybkie. Nic więc dziwnego, że Święty
Mikołaj
zaprosił
je
do
współpracy.
Lena Bukowska
A może Boże Narodzenie w ciepłych krajach?
W ostatnim czasie na popularności zyskały w święta zakątki świata słynące z wysokich temperatur. To idealne miejsca dla zmarzluchów, którzy
chcą uciec od mrozu i śniegu. Trzeba jednak
pamiętać, że święta w tropikach są pozbawione
tradycyjnej atmosfery. Z drugiej jednak strony,
wiążą się z dodatkowymi atrakcjami. Na dodatek meteorolodzy zapewniają, że łagodny początek zimy nie sprawi, by ciepłolubni pragnęli

uciekać w cieplejsze strony…
Milena Raczkowska
Warto rozmawiać
Specjalnie dla naszych czytelników prezentujemy
wywiad ze Swiętym Mikołajem
Drodzy Czytelnicy! Udało nam się namówić Świętego Mikołaja
na krótką rozmowę! Zapraszamy do lektury:
- Dziękujemy, Święty Mikołaju, że zgodziłeś się na rozmowę z nami.
Wiemy, że jesteś bardzo zajęty.
- Oj, rzeczywiście. Mam teraz urwanie głowy! Czytam tysiące listów
i staram się spełnić życzenia dzieci.
- Jakie są to życzenia?
- Przeróżne. Od zabawek, gier, poprzez sprzęt sportowy po poważniejsze
prośby jak zdrowie czy pokój na świecie. Cieszę się, że dzieci nie myślą
tylko o zaspokajaniu własnych potrzeb, ale zauważają też problemy innych.
- Kto pomaga Ci w licznych obowiązkach, które w okresie świątecznym jeszcze się zwiększają.
- Mam wiernych pomocników: Elfy, Gwiazdki i Śnieżynki. Gdyby nie
oni, nie zdążyłbym do świąt. Są dla mnie bardzo ważni, gdyż są prawdziwymi przyjaciółmi, na których mogę liczyć.
- Czy renifery również należą do grona Twoich przyjaciół?
- Oczywiście! Bardzo się lubimy i często wspólnie śpiewamy kolędy lub
żartujemy podczas podróży w wigilijny wieczór.
- Czy stąd do Twojego domu jest daleko?
- Bardzo. Gdyby nie szybkie renifery i sprawne sanie, nie zdążyłbym dojechać do wszystkich domów. Mieszkam w odległej Laponii, więc podróż
zajmuje mi sporo czasu. Jednak trudy podróży i ciężka praca są doceniane. Największą nagrodą za nie są uśmiechy dzieci w wigilijny wieczór.
Kocham to co robię!
- A my kochamy Ciebie, Mikołaju. Życzymy Ci siły, zdrowia i dużo
radości.
Przygotowały: Lena Bukowska i Milena Raczkowska
Humor po zdrowie

Kto ma najlepszą pracę na świecie?
Oczywiście Święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz w roku.

Milena Raczkowska
Każdy kęs ma swój sens
Przepis na świąteczne pierniczki
Składniki:
- pół szklanki miodu
- 2 szklanki mąki
- 1 łyżeczka sody
- 1 czubata łyżka margaryny
- 1 jajko
- 1 łyżeczka przyprawy do piernika
Sposób przygotowania:
Margarynę, miód i sodę rozpuszczamy, dodajemy przyprawę do pierników, jajko i mąkę. Rozgniatamy ciasto, a następnie wałkujemy je na szerokość około 5 milimetrów. Przy pomocy foremek wycinamy pierniczki.
Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i pieczemy na blaszce
wyłożonej pergaminem około 15 minut. Następnie dekorujemy pierniczki
według uznania.
Smacznego życzy Natalka Bednarczyk
Humor po zdrowie

Kto ma najlepszą pracę na świecie?
Oczywiście Święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz w roku.

Do Pinokia przyszedł Święty Mikołaj.
Rozdał wszystkim domownikom prezenty i powiedział do Pinokia:
- O... widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!
Milena Raczkowska

- Co robi żyrafa na Antarktydzie?
- Marznie!
Lena Bukowska

Ale to już było
Drodzy Czytelnicy, rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświeconych historii naszej szkoły. W kolejnych numerach będziemy
prezentować najciekawsze fragmenty dotyczące dziejów „Jedynki”.
Dziś cz.I o początkach i powstaniu szkoły, tuż po zakończeniu
działań wojennych.

Historia szkoły zaczęła się
dawno temu, tuż po wojnie, kiedy to sprowadził się do Sobótki pan Gerard
Kaczmarzyk: „28 sierpnia 1945 r. przybyłem z nominacją kierownika do
tutejszej miejscowości, która została podczas działań wojennych w 40%
zniszczona. Ze szkół pozostał stary gmach szkolny…”. Zanim nowy kierownik
(tak dawniej nazywano dyrektora) rozpoczął pracę z dziećmi, musiał uporać się
z poważnymi utrudnieniami, o których czytamy
w pozostawionej kronice: „Zastałem obiekt –
olbrzymi śmietnik, otoczony puszczą, gdyż nawet
dziedziniec szkolny był otoczony chwastami, wśród
których mogłyby dzieci szkolne zginąć. Dachy
gmachów szkolnych były podziurawione od
pocisków artyleryjskich, a na terenie szkolnym
policzyłem 20 lejów od bomb. Po usilnej,
tygodniowej pracy porządkowej było 5 klas
urządzonych, kancelaria i salka rekreacyjna do pracy
przygotowane.” W tak przygotowanej szkole podjęli
naukę pierwsi uczniowie. Na inaugurację roku
szkolnego 1945/1946 przybyło dziewięcioro dzieci.
Liczba uczniów szybko jednak wzrastała.

Źródło: Kronika Publicznej szkoły Powszechnej w Sobótce. 1945-1973.
Red.

Kącik dla chłopców oraz Kącik dla dziewczyn

Transformice!
Polecam świetną grę, w którą można zagrać w Internecie o nazwie
Transformice. Można się w niej bawić w zbieranie serka i innych rzeczy!
To gra w której grający staje
się myszką, dlatego celem wszystkich
ruchów jest zdobycie serka. Podaję
instrukcję wykonywania ruchów na
klawiaturze: sterowanie w lewo:
przycisk „a”, w prawo: „d”, zakrycie
oczu „s”, skok: „w”. Polecam też inny poziom wtajemniczenia, który
przenosi nas do miasta myszek, jego oznaczenie to „801”.
Do zobaczenia w transformice! Kacper Mielnik

Minecraft z modami
Chciałbym Wam opisać popularną grę Minecraft
z modami, czyli dodatkami. Minecraft to
kwadratowy świat, w którym można budować
według własnego pomysłu. Można też bawić się
„w przetrwanie”, gdzie żeby przetrwać trzeba zdobywać rzeczy, na przykład
mięso, drzewo, kamień, metal, złoto i diamenty. O sztuce przetrwania mówi się
teraz surwiwal ang. survival.
Jak przetrwać i polecieć na księżyc [surwiwal]?
1. Zbierz potrzebne materiały i zbuduj rakietę.
3. Postaw rakietę na płytkach i poleć na księżyc.
5. Gdy się pojawi lądownik, wciśnij spację. inaczej grozi to eksplozją.
6. Wyląduj i wysiądź.
Kacper Syposz

,,Moda na zimę’’
Dziewczyny,
wiadomość!

mamy

dla

Was

ciekawą

Przygotowałyśmy mini propozycję ciepłego ubioru na zimę. Ze względu na to,
że zima to pora roku bez zieleni drzew
i kolorów kwiatów, polecam żywe barwy ubrań. Idealne
będą czerwone rękawiczki i czerwona kurtka! Do tego
oczywiście czapka i szalik, może być czarna, biała, niebieska lub szara.
Kolor popielaty jest na topie. Pamiętajcie, że najważniejsza jest wygoda
i ochrona przed chłodem!
Agata Mielnik, Zuza Piórkowska

Kącik turystyczny
Kopalnia soli w Wieliczce
Chciałabym opowiedzieć Wam o kopalni soli w Wieliczce.
Wieliczka to nieduże miasteczko, blisko Krakowa, znane z kopalni soli.
Z Wieliczką wiąże się legenda o królewnie Kindze i jej pierścieniu.
Legenda ta mówi, że święta Kinga w drodze
z Wojnicza do Krakowa, znużona konną jazdą,
prosiła o odpoczynek dla siebie i towarzyszącego
jej orszaku. Na spoczynek wybrano leśną polanę.
Na niej rozbito namiot dla Kingi, w którym opanował ją szybki i głęboki sen. W tym czasie nastąpiły podziemne wstrząsy, a na skraju polany obsunęła się ziemia. Obudzono więc królewnę, żeby
powiedzieć jej o
tym. Kinga poleciła
górnikom
wziąć odpowiednie narzędzia i dokonać
wykopu szybu. Robotnicy raźno zabrali
się do pracy. W pewnym momencie łopata jednego z nich natrafiła w głębi
ziemi na skałę. Przy pomocy kołowrotu
wyciągnięto wielką bryłę kryształowej soli. Po jej rozbiciu okazało się, że
w środku znajdował się pierścień Kingi, wrzucony przez nią do kopalni
w Marmarosz Sziget na Węgrzech. Wtedy królowa wraz z otoczeniem
upadła na kolana i dziękowała Bogu za tak wielki dar dla Polski. Górnikowi, który pierwszy natrafił na bryłę soli, obiecała wysoki urząd i ofiarowała swój pierścień wydobyty z bryły soli, aby służył niewiastom jego
rodu po wszystkie czasy, podobnie jak sól miała służyć jako drogocenne
wiano mieszkańcom całej Polski.
Milena Raczkowska
Humor po zdrowie

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki:
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze. Zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.
Kornelia Kwaśniewska

Poćwicz swój umysł
Krzyżówka

1.Służy do jazdy i ma dwa koła.
2.Gdzie człowiek trzyma miód?
3.Tato mojego taty.
4.Co jest na ścianie albo ścienny.
Alan Romanowski

Rebusy

czur +
…………………………………..

k=n
…………………………………

ka = cz
......................................................
Hasło:………………………………………………………………………
Zapamiętaj to hasło!
Opracowała: Lena Bukowska

Znamy i polecamy

Violetta
Violetta - tytułowa bohaterka argentyńskiego serialu dla młodzieży - to
dziewczyna, która nie jest świadoma swojego talentu wokalnego. Odziedziczyła
go po matce, słynnej piosenkarce, która
zginęła w wypadku, gdy Violetta miała pięć
lat. Jej ojciec, German, to człowiek
sukcesu, który pragnie chronić córkę,
ukrywając przeszłość. Nie chce dopuścić,
by podążyła tą samą drogą co jej matka.
Chowa więc wszystkie rzeczy po żonie na
strychu i trzyma je pod kluczem. Po
tragicznym wypadku Violetta wraz z
ojcem przenosi się do Madrytu. Ojciec
świadomy talentu córki pozwala jej na
kontakt z muzyką, ale ogranicza go
jedynie do gry na pianinie. Wszystko
się zmienia, gdy wracają do rodzinnego
miasta,
Buenos
Aires.
Violetta
rozpoczyna naukę gry na fortepianie w
prestiżowej szkole muzycznej „Studio 21". To tu poznaje swoją ciocię Angie,
nauczycielkę i trenerkę, która uświadamia jej, jak wielki potencjał w niej
drzemie…

Weronika Bryjak

Zespół redakcyjny numeru:
Natalia Bednarczyk (IVc), Weronika Bryjak (IV),
Lena Bukowska (IVc), Kornelia Kwaśniewska (IVa),
Agata Mielnik (IVa), Kacper Mielnik (IVa),
Zuzanna Piórkowska (Vc), Milena Raczkowska (IVc),
Alan Romanowski (IVa), Kacper Syposz (IVa).
Koło dziennikarskie zaprasza na spotkania w pracowni
komputerowej: poniedziałki i czwartki w godz. 13:55 – 14:40.
Redakcja: Justyna Drygalska.
Skład komputerowy: Ewa Dąbrowska.
Adres redakcji: qsloncu@wp.pl

