
 Wydanie świąteczne 

 

2/ 2011 



Witam  świątecznie wszystkich czytelników „Pulsu 17”. 
 
 
 
 
 
 
 
Obecny numer 
gazetki powstawał 
szybko i „w biegu”. 
Ale mamy dla Was 
wiele ciekawostek. 
 
 

Miłej lektury !!! 
 
 

 Piszcie na adres : 
puls17@onet.pl, 

 

Dziękuję wszystkim za 
dotychczasową 
współpracę, dokładność, 
punktualność, 
pomysłowość i za to, że 
można na Was liczyć. 
 

 Laura Śnihur 

mailto:puls17@onet.pl


Uczniowie Siedemnastki wystąpili podczas 
Międzynarodowego Festiwalu 

Wratislavia Cantans 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tym występie opowiada jedna z chórzystek , Ania 
Korzeniowska, 5b. 
 

witam serdecznie!!! 

 

Śpiewam od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dlatego że 

daje mi to uczucie spełnienia, i wyrażenia moich emocji, jest to 

jedna z moich pasji. bardzo lubię to robić a  obecność na scenie 

i uczestnictwo w dużych eventach jest dla mnie zaszczytem i 

robię to z przyjemnością nieodczuwając dużej tremy. Jest tak 

ponieważ znajduję się pod wspaniałym kierownictwem/"batutą" 

pani Edyty Kołacz która potrafi zmotywować mnie do 

czynu i oddalić wszelkie "ale..." Jej fachowość odbija się i jest 

widoczna w naszych jakże wielkich osiągnięciach. Łódź bez 

steru jest nic nie warta i takim sterem jest nam pani Edyta 



Kołacz, a my jesteśmy 

żaglem nadającym siłę i 

pęd. Razem tworzymy 

wspaniały chór z którym w 

całości się integruję. 

Występ był dla mnie 

wspaniałym 

doświadczeniem pozwolił 

mi poznać znane w świecie 

muzycznym osobistości, o 

poznaniu których inni mogą 

tylko marzyć. Marzę i myślę 

już o kolejnych występach, 

na jakich mamy szanse być 

wraz z naszą panią Edytą 

Kołacz. 

 

pozdrawiam serdecznie, 

ania k :) 

 



 
SYLWESTER 

I 
KONIEC  ŚWIATA 

 
 

Sylwester jest za 6 tygodni .  
Jest bardzo ciekawy i wybuchowy . 
Petardy są niestety od 18 roku życia 
więc mama lub tata muszą kupować 
nam petardy a  jeśli będziecie odpalać 
petardy sami to skończycie jak mój 
były  kolega Ory czyli wybuchnie wam 
w rękach i będziecie mieli ranę.  
       A na tym sylwestrze powinien być 
koniec świata.  Strasznie się boję, bo 
kończy się kalendarz  Majów.  Zawsze 
myślałem,  że po kalendarzu majów 
będzie kalendarz Czerwców. 
Prawdopodobnie uderzy w nas 
meteoryt. Więc bawcie się dobrze. 

 
Rodzaje petard: 
ACHTUNG-MAŁY,DUŻY,ŚREDNI.  
KORSAŻ-MAŁY ZIELONY.  
DYNAMIT-DUŻY,MAŁY. 
C4-BARDZO DUŻY. 
  
PS. UWAGA MIKOŁAJ NIE ISTNIEJE DZIECI !!!!!!!  
TO RODZICE KUPUJĄ WAM PREZENTY. 

 
O swoim niepokoju napisał Dawid 
 Białkowski , klas VB  
 
 



 
Proszę dokończyć zdania: 

1. W szkole najbardziej lubię…  

 dzieci 
 Skomplikowany proces edukacji 

 Kontakt z dziedmi i młodzieżą 

 Przygotowania do konkursów 

 Śpiewad z dziedmi i 

przygotowad je do 

występów 

2.W szkole najbardziej boje się…… 

 dzieci  

 Niczego się nie boje    

 Hałasu 

 To  jest tylko szkoła, a nie szkoła przetrwania 

 Żeby ktoś z dzieci niechcąco zrobiły sobie jakąś krzywdę  

3.W wolnym czasie….. 

 Czytam książki   

 Odpoczywam     

 Wolny czas ? mam go bardzo mało 

 Wyjeżdżam z rodziną na wycieczki 

4. Nielubię kiedy…. 

 Ktoś jest odporny na wiedzę 

 Dzieci hałasują i biegają po szkole 

 Komuś brakuje Kindersztuby 

 Dzieci nie słuchają się nauczycieli 

5.Uczniowie to….. 

 Młodzi ludzie 

 Mali młodzi ludzie o różnych zainteresowaniach 

 Często nieprzewidywalni 

 Fantastyczni młodzi ludzie o nieograniczonych możliwościach  

intelektualnych 

6.W szkole chciałbym/łabym zmienić … 



 Nic  

 Ilość lekcji uczniów 

 Tyle zmian w szkole ,że może czas na ich brak 

 Mniej liczenia, relaksy ;większe sale lekcyjne, nowoczesne 

 i więcej pomocy naukowych dla uczniów i nauczycieli 

7.Interesuje się… 

 Historią 

 Filmem, muzyka, itp  

 Literaturą i filmem 

 Muzyką , sztuką , lubię podróżowad , spotykad nowych ludzi,  

 Poznawad nieznane dalekie kultury 

 Wspinaczką górską Indiami i rozwojem dzieci 

                            

8.Kiedy stawiam JEDYNKĘ  to… 

 Nie stawiam jedynek 

 Stawiam 1  

 To bardzo to przeżywam 

 Oznacza , że lenistwo ucznia jest silniejsze  

 9.Najbardziej denerwuje  mnie uczeń,  który… 

 Nie chce czytad książek 

 Jest nie grzeczny i nie kulturalny 

 Nie jest skłonny do refleksji    

 Wygłupia się na  mojej lekcji, nie uważa i nic nie 

umie 

 Nic nie chce  i nic go nie interesuje 

 

Wywiady przeprowadziły i spisały : Ania K. i Natalia P. z klasy V B. 



Podpisz obrazki wyrazami z ramki.  Nie zapomnij skorzystać ze słownika.  
wreath  carolers  bell  wish list  

chimney 

reindeer  sleigh  fireplace  

stocking 

snowman holly star  candy cane  

elf 

presents candle gingerbread 

angel 

lights  baubles holy family 

snowflake 

Santa Claus cracker noisemakers 

bow 

Christmas tree 

 
 

 



MOJE HOBBYHIP-HOP 

Każdy ma swoje zainteresowanie ,a 

my wybrałyśmy  hip hop i chcemy 

wam o tym opowiedzieć. Ten taniec 

pokazuje dużą umiejętność dzieci i 

Młodzieży kiedy to robią. Hip hop to 

taniec nowoczesny, w którym 

trzeba umiejętnie posługiwać się 

częściami swojego ciała. Nie 

wystarczy tańczyć , ale też czuć to 

co się robi i tańczyć do rytmu.  Wymaga to współpracy i wielu 

lat pracy. Jeśli również chcecie tańczyć hip hop to podamy 

wam kilka propozycji klubów: 

-szkoła tańca IGLICA Wrocław ,ul. Grabiszyńska 251d  53-

234 Wrocław 

-akademia tańca ESENS szkoła tańca Wrocław ,ul. Gajowicka 

173 

-Street Dance Academy Centrum , ul Nabycińska 19 

-dom tańca pałacyk , ul Kościuszki 34 50-001 Wrocław 

-studio tańca i rekreacji PRIMO , ul Janiszewskiego 1 

Wrocław  

Hip-hop – miejska kultura i gatunek 

muzyczny powstały 

w afroamerykańskich społecznościach w Nowym 

Jorku w latach siedemdziesiątych XX 

wieku. DJ Afrika Bambaataa wprowadził pojęcie 

czterech filarów hip-hopu, którymi są rap, DJing, b-

boying igraffiti. Część środowiska hip-hopowego 

dodaje jeszcze piąty filar – wiedzę, gdyż jej brak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_muzyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_muzyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_muzyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afroamerykanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pl.wikipedia.org/wiki/DJ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://pl.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://pl.wikipedia.org/wiki/Graffiti


wywołuje nieprawdziwy, stereotypowy wizerunek tej 

kultury.  Innym, ważnym elementem jest beatbox. 

Od momentu powstania w Południowym Bronxie, hip-

hop kultura 

rozprzestrzeniła się na cały 

świat. Muzyka hip-hop 

powstała gdy DJ-e zaczęli 

tworzyć bity za 

pomocą zapętlania zapisów 

partii solowych granych 

oryginalnie na perkusji na 

dwóch gramofonach, robiąc 

tak zwany sampling. Do tego 

doszedł rap, czyli rodzaj 

ekspresji wokalnej polegający na rytmicznym 

wypowiadaniu słów i ich rymowaniu ibeatbox – technika 

wokalna polegająca głównie na naśladowaniu dźwięków i 

różnych efektów technicznych stosowanych 

przez DJów. Oryginalny taniec i styl ubierania się 

stworzony przez fanów nowej muzyki, spowodował 

rozbudowę i udoskonalenie się wciąż powstającej 

kultury. 

 

Pisały dla gazetki szkolnej: Anna Korzeniowska 

               i           Natalia Popielas     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatbox
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://pl.wikipedia.org/wiki/Loop_(muzyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sampling_(muzyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatbox
http://pl.wikipedia.org/wiki/DJ


 

WIGILIJNE 

OPOWIADANIE O ... 

Już dwudziesty czwarty, ludzie 

się cieszą a ja…jestem smutny. Pewnie myślicie, że to dziwne, ale w 

moim odczuciu wcale tak nie jest. 

Ale może najpierw kilka słów o mnie. Jestem zwykłym reniferem, 

który zaraz będzie tyrać jak wół. Mam już swoje lata, czuję się 

przepracowany i coraz częściej boli mnie kręgosłup. Jak ja sobie 

poradzę , przecież muszę dzisiaj ciągnąć sanie ciężkości ciężarówki, po 

brzegi wypełnione coca-

colą. W dodatku jeden z 

reniferów poszedł na 

emeryturę i zostało nas 

tylko trzech, a pracy wcale 

nie brakuję. Mikołaj nie 

chce zatrudnić czwartego. 

Pytacie czemu?  

Budżet nie domaga, 

no i kryzys. W dodatku 

zrobił się tak skąpy, że sam pracuje jako kierowca. Stara się być miłym, 

ale mu to średnio wychodzi. Ma śmieszny czerwony strój i białą brodę. 

Największą zabawę mieliśmy rok temu. Miki(bo tak go między sobą 

nazywamy) przytył i podczas rozwożenia prezentów rozerwała mu się 

szata, więc leciał w saniach goły. Po prostu komedia! Myślałem, że 



pęknę ze śmiechu. 

Wiele razy powtarzałem 

mu, żeby przeszedł na 

dietę ale zawsze 

odpowiadał tymi samymi 

słowami: Myślisz, że jak 

schudnę będzie ci lżej 

ciągnąć sanie?! No cóż,  

przez grzeczność nie 

odpowiadam. 

Eh, rozgadałem się, a 

przecież muszę już wracać do 

pracy. Prawie siedemnasta i ludzie 

czekają na prezenty. Elfy pakują wszystko do sań, Mikołaj zajmuje swoje 

miejsce, a my (renifery) ruszamy w drogę. 

Widzicie więc, że wcale nie jestem dziwny. Pamiętajcie o nas, 

reniferach, gdy zajrzycie do swoich podarków. 

  

Karol Nowakowski 

  

 



MOJE PODRÓŻE 

TUNEZJA. 

Tunezja to kraj egzotyczny zupełnie inny 
niż Polska. 

Jest tam bardzo gorąco, temperatura 
latem dochodzi do 40 stopni w cieniu, w 
zimie 9-11 stopni. Podobał mi się basen ze zjeżdżalnią 100m-wą ,różne 
animacje w wodzie i nie tylko. W porcie El Kantaoui było mnóstwo ladnych 
jachtów , motorówek i statków jednym z nich wypłynąłem w pełne morze. Na 
bazarach ulicznych tubylcy handlujący co chwile zaczepiali nas żeby coś kupid 
co niezbyt mi się podobało to było 
strasznie meczące. jedynie co było 
fajne że można było się targowad 
czego w Polsce raczej niema. Na 
plaży można było spotkad wielbłądy, 
po drobnej opłacie można było sobie 
zrobid zdjęcie. Codziennie mieliśmy 
pyszne desery z owoców 
egzotycznych ,a na obiad jadłem 
prawie codziennie Briki z mięsem (to 
pyszne chrupiące naleśniki z 
grilowanym mięsem) co pamiętam 
do dziś .   

 

Krystian Jasiński, 5b 

Świąteczna słodka 



choinka 
 

 

 
 

Składniki 
2 szklanki mąki, 3 żółtka,  1 łyżka śmietany, łyżka octu, cukier puder, duża wykałaczka, 

srebrne perełki do dekoracji, 4 kostki czekolady mlecznej Wawel, olej,   

 

Opis Przygotowania 
1. Z mąki, żółtek, octu i śmietany zagnieśd gęste ciasto, cienko rozwałkowad, wycinad kółka od 

największego do najmniejszego, potem z kółek wycinad gwiazdki, smażyd na rozgrzanym 

oleju na złoto z obu stron, układad upieczone gwiazdki na ręczniku papierowym, jak wystygną 

nabijad na wykałaczkę od największej do najmniejszej gwiazdki, na koniec choinki nałożyd 

gwiazdkę, czekoladę rozpuścid z łyżeczką śmietany, nakładad na kooce gwiazdek odrobinę 

czekolady i perełkę, tak ozdobid całą choinkę, na koniec posypad cukrem pudrem. 

 

 



Pierniczki świąteczne 

 
 

SKŁADNIKI  
 

2,5 szklanki mąki , 0,5 szklanki miodu, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 jajko, 0,5 kostki 

masła (rozpuścic), 1 szklanka  cukru pudru,  1 opakowanie cukru wanilinowego, 4 łyżeczki 

przyprawy  do piernika,  2 łyżeczki cynamonu, 2-3 łyzeczki kakao 

                                        Opis przygotowania 
1. Wszystkie składniki wymieszad i zagnieśd ciasto. Rozwałkowad, delikatnie podsypując mąką 

na grubośd około 3-4 mm, wycinad pierniczki foremkami. 

2. Układad na blaszce wyłożonej papierem i piec około 7-8minut w temperaturze 180 stopni. Po 

upieczeniu  ozdobid lukrem, koralikami lub czekoladą. 

3. Lukier: jedno białko zmiksowad z taką ilością cukru pudru (dośd dużo), by tworzyło gęstą, 

nierozlewającą się masę. 

 

Życzę wszystkim smacznego i Wesołych Świąt 
 Mateusz Diduszko z 5B 



 



STRZELECTWO – MOJA PASJA. 

 

 

 Strzelać zaczęłam pod koniec piątej klasy 

(obecnie jestem w szóstej). Na początku nie szło mi 

najlepiej, ale z każdym treningiem robiłam 

postępy. Na początku bieżącego roku szkolnego 

zaczęłam strzelać powyżej 90 punktów (na 

maksymalnie 100 możliwych).  

 Na początku października nasi 

opiekunowie na strzelnicy (pan Kobuszewski i 

pani Tomaszewska) zaczęli zapisywać nasze 

wyniki. Dwa tygodnie później przedstawili skład 

na zawody. W dzień zawodów rano przyszłam do 

szkoły przestraszona. Były to zawody na szczeblu 

wojewódzkim - całego Dolnego Śląska. Łącznie w zawodach brały udział 33 

drużyny z różnych szkół i miast. Poszło mi całkiem nieźle - zajałam 3 

miejsce. 

Nadal trenuję  - 2 razy w tygodniu - od niedawna zaczęłam trenować 

strzelanie w pozycji stojącej.       

 Basia Witczak  

klasa 6B 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Bożego Narodzenia 

składam wam najlepsze życzenia! 

Karpia w talerzu skaczącego,  Cześć Szyszka, składam Ci  

Jezuska w żłobie leżącego,   życzenia, Twoja 

tajemnicza 

w Nowym Roku szczęśliwych dróg,  Wielbicielka 

a na nartach połamania nóg 

 

 

 

 

 

Pada śnieg, suną sanki, 

jest renifer i bałwanki...  Asia Wronowska, jestem Twoim 

śnieżki z nieba spadają,  wielbicielem i składam Ci  
życzenia zdrowych świąt składają.  Najlepsze życzenia 

Od Darii 

Bałuciak dla 

Natalki Wilk 

Od Kuby 

Śnieżyńskiego dla 

Dawida Drelicha 



Od Kuby 
Rybki dla 

całej szkoły 
 

Niech te święta będą wyjątkowe 

a prezenty odlotowe. 

 

Stary Rok odchodzi wielkimi krokami,  

niech więc złe chwile zostaną za nami. 

Niech Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, 

radości a przede wszystkim morze miłości! 
 
Nowy Rok ku nam zmierza, 
poprzez morza, góry, lasy 
oby przyniósł dużo zdrowia 
i w budżecie więcej kasy. 

 

Jeszcze chwila, jeden krok 
i wejdziemy w Nowy Rok. 
Niech się życie z górki toczy, 
niech Ci wiatr nie wieje w oczy. 
Spełnienia marzeń, 
wielu pięknych wrażeń. 
 

Gdy gwiazdki świecą na niebie,  
Mikołaj leci do Ciebie by dać Ci piękne prezenty  

i przesłać uśmiech swój święty 
 

Od Marcina B. i 

Dominika A. z 

klasy V E dla klasy 

IV D i IV B  



 
Dla Damy P. 

od Damy T.  

 
 Od Gaji 

Sawickiej dla 

P. Celiny 

Bartczak 

Od Gaji 

Sawickiej  

dla P. 

Skrobot 



Prezentów cztery wieże, 
Mikołaja na skuterze, 
renifera z czerwonym noskiem, 
pierwszej gwiazdki lśniącej, 
wszystko co Ci tylko trzeba, 
a ja składam te życzenia: 
Wesołych Świąt! 
 

Prezentów cztery wieże, 

Mikołaja na skuterze, 

renifera z czerwonym noskiem, 

pierwszej gwiazdki lśniącej, 

wszystko co Ci tylko trzeba, 

a ja składam te życzenia: 

Wesołych Świąt! 
Prezentów cztery wieże, 

Mikołaja na skuterze, 

renifera z czerwonym noskiem, 

pierwszej gwiazdki lśniącej, 

wszystko co Ci tylko trzeba, 

a ja składam te życzenia: 

Wesołych Świąt! 

Idą święta, idą święta, 

Każda buzia uśmiechnięta. 

Z nieba biały śnieżek leci,   

Już dzieciątko spieszy się do dzieci 

Jest mroźna, świąteczna noc, 

Pod choinką prezentów moc. 

Teraz opłatkiem się podzielimy.  

Wszyscy święta bardzo lubimy 

Od Alicji 
Tarnawskie
j dla p. 
Marian 

Od Oliwii 
Borowskiej 
dla p. 
Barbary 
Zawadzkiej 

Od Julki z 

6 A dla 

Olki J. z 6 

A 

Od Klaudii 
Nowickiej dla 

Martyny Jas 

 
Od Olek z 6 A 

dla Łukasza R 

 
 



 
 

 
 

Piękne życzenia: 

Pragnień spełnienia, 

Karpia bez ości, 

Szalonych gości, 

Prezentu dużego, 

Sylwestra hucznego, 

Świętego spokoju 

Po całorocznym znoju, 

Pieniędzy, zdrowia, dużo słodyczy 

Tego redakcja gazetki życzy 
 



Warto być życzliwym ! 
W naszej szkole już od trzech lat obchodzimy Dzień Życzliwości. 

Przypada on 21 listopada i ma na celu promowanie postawy koleżeńskości, 

życzliwości, tolerancji i pomagania innym. W tym dniu uczniowie wybierali  

najżyczliwszych uczniów ze swojej klasy, ozdabiali rysunki promujące 

życzliwe i uprzejme zachowanie, wypełniali psychotesty, uczyli się jak 

okazywać sympatię, przekazywać serdeczne gesty i słowa. Uczniowie 

wykonywali klasowe ordery, symbole życzliwości, którymi przyozdobili 

swoje stroje. W klasach starszych uczniowie układali wiersze i hasła oraz 

wykonywali plakaty zachęcające do życzliwości. Uczniowie  pod opieką 

swoich nauczycieli po raz kolejny udowodnili, że mają wspaniałe pomysły 

oraz wielkie literackie i plastyczne talenty. Wszystkim uczniom za ciekawe i 

piękne prace serdecznie dziękujemy a autorom wyróżnionych gratulujemy ! 

Ten dzień przebiegł w życzliwej i atrakcyjnej atmosferze. Dostarczył 

uczniom pozytywnych emocji oraz refleksji, ze warto być życzliwym 

każdego dnia. 

Wyróżnione wiersze 

 

1 miejsce 

Wiersz pt. „Przepis na życzliwość” – 

autor: Dominik Błachowicz, kl. IV D 

Miłe słowo wrzuć do garnka. 

Tylko zerknij jaka miarka. 

Użyj swojej wyobraźni, 

No i dodaj gest przyjaźni.  

Posyp śmiechem i szczerością 

A na koniec  zjedz z radością ! 

 

Wiersz – autor: Ola Kaczyńska, kl. VI 

A 

Życzliwość jest ważna, 

Może nawet najważniejsza. 

Lecz to słowa mówią wszystko. 

Ciepłe słowa rozweselą. 

Miłe słowa rozpromienią twoją twarz. 

Możesz koleżance powiedzieć, że miła 

jest. 

Możesz koledze powiedzieć, że fajny 

jest. 

W ten czas, 

Na twarzach ich uśmiech się pojawi. 

Powiedzą ci,  

O tych dobrych rzeczach, 

Które w tobie się dziś kryją. 

Wtedy znikną smutki i problemy. 

W ten czas pomyślisz, że na świecie, 

Byłoby o niebo lepiej, 

Gdyby ludzie nie bali się mówić 

O zaletach, o tych ciepłych, 

Miłych słowach wielu. 

Tych, co w sercu ich się kryją 



 

Tych, o których rzadko kto wspomina. 

 

2 miejsce 

 

Wiersz pt. „O życzliwym  Karolu” – 

autor: Kacper Świeściak, kl. IV D 

Za gęstym, zielonym lasem, 

za bystrą, błękitną rzeczką 

mieszkał życzliwy Karol 

ze swą nieżyczliwą żoneczką 

Karola kochają sąsiedzi, 

bo człowiek  jest z niego szczery. 

Żoneczki jego nie cierpią, 

bo straszne ma ona maniery.  

Gdy Karol zaprasza gości, 

to ona ze trzy dni się złości 

A kiedy wspomaga bliźniego, 

to ta pomstuje na niego. 

Karol jest miły, uczynny 

I nigdy nie był kłótliwy. 

Dlaczego tak wszyscy go lubią? 

Bo chłop jest po prostu życzliwy 

 

Wiersz pt. „Przyjaźń” – autor:  Jakub 

Ambroży, kl. IV D 

Przyjaźń ważna w życiu bardzo 

Bez niej istotą byłbyś marną 

Przyjaciel wybaczy, psem się zaopiekuje 

Wdzięczności w zamian nie oczekuje 

Pamiętaj proszę i doceń to: 

Prawdziwa przyjaźń, 

Zdarza się raz na sto ! 

 

3 miejsce 

 

Wiersz pt. „Życzliwość” – autor Kinga 

Jabłońska, kl. VI A 

Być życzliwym znaczy wiele, 

lubią cię wtedy przyjaciele. 

Nie ma nic lepszego, 

jak dobre słowo dla smutnego. 

Życzliwym warto być, 

bo jest wtedy łatwiej żyć. 

Gdy życzliwość mieszka w nas 

pięknie nam przemija czas ! 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnione hasła 

 

1 miejsce 

Autor – Wiktoria Ciupa, kl. IV D 

„PRZY KAŻDEJ POGODZIE, 

ŻYCZLIWOŚĆ ZAWSZE W 

MODZIE” 
 

Autor - Justyna Szpytko, kl. VI A 

„GDY JESTEŚ ŻYCZLIWY, KAŻDY 

JEST DLA CIEBIE MIŁY 

GDY ZAŚ JESTEŚ PONURY, 

ŚWIAT JEST CAŁY SZAROBURY” 
 

2 miejsce 

Autor - Antoni Wiśniewski, kl. IV D 

„Warto być życzliwym, bo warto 

być szczęśliwym,  

dawać uśmiech, miłe słowo i ciepłe 

spojrzenie” 
 

Autor - Ela Dragan, kl. VI A 

„Kiedy będziesz życzliwy i miły, to 

nigdy nie zaznasz samotności” 

 



Wielki problem z prezentem? 
 
W każde święta mam problem z wyborem prezentu dla moich najbliższych. Jest 
to trudny temat, więc zawsze szukam prezentu nawet miesiąc wcześniej, żeby 
dzieo przed świętami nie biegad po sklepach.  
Ten artykuł w całości poświęcam na to, żebyście wy nie mieli tego problemu. 
Chciałabym podzielid się z Wami moimi  sprawdzonymi pomysłami. 
  
 
Dla mamy najlepiej wybrad coś z kosmetyków. Może to byd peeling,  bo on 
zawsze szybko się kooczy. Bardzo dobry peeling możemy wykonad 
własnoręcznie wg receptury z internetu lub gazety. Ja mojej mamie zrobiłam 
peeling z cukru, miodu i oliwki dla dzieci. Taki peeling wkładam w ozdobny 
słoiczek (np. słoik po produktach z kredensu z wieczkiem i metalowym 
zamykaniem – przy okazji wykorzystujemy szkło). Słoiczek własnoręcznie 
ozdabiam i opisuję „Domowy peeling dla mamy” przy pomocy farb do 
malowania na szkle.  
 
Tatę obdarzam własnoręcznie wykonanym breloczkiem ze specjalnej masy 
Coolindy. Z tej masy wychodzą świetne figurki.  Ja zrobiłam dla taty Patryka – 
rozgwiazdę z filmu Spangebob Kanciastoporty. Jestem pewna, że będzie się 
podobał tacie, ponieważ czasami oglądamy razem ten film i śmiejemy się z 
przygód  jego bohaterów. 
 
 
Moja babcia to urodzona kucharka, więc pod choinkę daję jej książkę kucharską 
albo zabawne foremki do ciastek. Ostatnio zauważyłam też, że babcia chętnie 
układa puzzle. Zastanawiam się też nad puzzlami  
i ramką do obrazu – tak, aby ułożone elementy można było powiesid jak obraz. 
 
 
Dziadek -  z dziadkiem jest zawsze największy problem ,ale w koocu wpadam na 
pomysł i kupuję mu film o papieżu Janie Pawle II. Dziadek bardzo interesuje się 
biografią Jana Pawła II.  
 
Jeszcze jeden ważny członek mojej rodziny  - to mój pies.  
W tym roku kupię mu nową smycz albo małe buciki, żeby mógł spacerowad 
zimą i nie marzły mu łapki. 
 
Moim zdaniem, ważne jest, aby prezent dobrze dopasowad do człowieka. 



Łatwo robid prezenty ludziom, których się dobrze zna, ponieważ wie się, co 
lubią i co im może się spodobad.  
Mam nadzieję, że moi rodzice dobrze mnie znają  
 
Zosia Brzoza klasa 4b 



Konkurs WIEŻA BABEL 

 

W czwartek 15 grudnia odbyły się szkolne eliminacje 

do konkursu  językoznawczego ,, Wieża Babel '' 

2011/2012. 

 

Konkurs ten odbywa się od roku szkolnego 2006/2007 

i jest przygotowywany przez Fundację Matematyków 

Wrocławskich. 

 

Udział w tym konkursie nie wymaga znajomości 

języków obcych – wystarczy wiedza o języku polskim i 

umiejętność logicznego myślenia. 

 

Nazwa konkursu nawiązuje do biblijnej Wieży Babel, którą 

zaczęto wznosić z zamiarem, by sięgnęła nieba. 

Rozgniewany zuchwałością budowniczych Bóg sprawił, 

że zaczęli oni mówić różnymi językami i nie mogąc się 

porozumieć, musieli przerwać budowę. 

 

W znaczeniu potocznym Wieża Babel oznacza 

wielojęzyczny, zamęt, różnorodność poglądów. 

 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – 

chętnych było tak dużo, że trzeba ich było podzielić 

na dwie grupy. 

Zadania konkursowe były dosyć podchwytliwe i wymagały 

naprawdę  intensywnego myślenia, ale mam nadzieję, że udało mi 

się zdobyć chociaż parę punktów :). 

 

 

                                                                           

Karolina Karczmarz 

                                                                                      

kl. 5b 



Wywiad z Panem Januszem Kobuszewskim. 

 
J: Skąd przyszedł Panu do głowy pomysł, żeby wziąć udział w wyborach na Rzecznika 

Praw Ucznia w naszej szkole? 

J.K.: Ja już w zeszłym roku pełniłem tę funkcję, a że 

w tym roku przyszli do mnie uczniowie i poprosili, 

żebym znów wystartował w wyborach, więc się 

zgodziłem.  

J: Jak Pan myśli, czy teraz spoczywa na Panu więcej 

obowiązków? 

J.K.: Każdy z nauczycieli ma teraz wiele różnych 

obowiązków. W związku z pełnieniem funkcji 

Rzecznika, mam dodatkowe dyżury w każdy wtorek, 

ale jeśli ktoś ma taką potrzebę, to może zawsze 

przyjść do mnie ze swoimi sprawami . 

J: Czy spotkał się Pan z przypadkiem jawnego 

złamania któregoś z praw uczniów?  

J.K.: Myślę, że prawa uczniów w naszej szkole nie są łamane. Znacznie gorzej jest z 

przestrzeganiem ‘obowiązków ucznia ‘ przez samych uczniów, którzy widząc, że jakiś 

wybryk uchodzi im płazem zapominają, że oprócz praw – mają również obowiązki. 

J: Czy wielu uczniów przychodzi do Pana ze skargą, że ich prawa zostały złamane, lub 

po prostu z prośbą o radę w jakiejś trudnej sprawie? 

J.K.: Nie jest to jakaś wielka liczba, ponieważ większość spraw uczniowie zgłaszają 

najpierw wychowawcy i już na tym poziomie wiele z nich jest rozwiązywanych. Jeśli 

jednak ktoś trafi już do mnie – to oczywiście staram się mu pomóc w ramach swoich 

możliwości. 

J: Czy nie jest Pan trochę zmęczony tą trudną i odpowiedzialną rolą? 

J.K.: Nie. Pracuję w szkole już wiele lat, na codzień spotykam się z konflikami między 

ludźmi, ale lubię młodych ludzi i miejsce, w którym pracuję.  

J: Dziękuję bardzo za wywiad. 

Wywiad przeprowadził: Janek Józefowicz, klasa V b 



Życzenia Bożonarodzeniowe czyli jak powiedzieć: 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia ...  

po Angielsku ... Merry Christmas  

po Arabsku ... يد الد ع ي يد م ع س  ('iidu miilaadin sa'iidun)  

po Baskijsku ... Eguberri On  

po Bułgarsku ... Честита Коледа  

po Chińsku (tradycyjny) ... 聖誕快樂  

po Chińsku 圣诞快乐 (sheng dan kuai le)  

po Chorwacku ... Sretan Božić  

po Czesku ... Veselé Vánoce  

po Duńsku ... Glædelig Jul  

po Filipińsku ... Maligayang Pasko  

po Fińsku ... Hyvää Joulua  

po Francusku ... Joyeux Noël  

po Grecku ... Kαλά Χριστούγεννα (Kalá Christúyena)  

po Hebrajsku ... שמח מולד חג (chag molad sameach)  

po Hiszpańsku ... Feliz navidad  

po Holendersku ... Gelukkig kerstfeest  

po Indonezyjsku ... Selamat Hari Natal lub Selamat Natal  

po Japońsku ... メリークリスマス 
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po Litewsku ... Linksmų Kalėdų  

po Łacinie ... Natale hilare  

po Łotewsku ... Priecīgus Ziemassvētkus  

po Malajsku ... Selamat Hari Natal  

po Niemiecku ... Fröhliche Weihnachten  

po Norwesku ... God Jul  

po Persku ... سمس ری بارک ک   ( kerismas mobarak ) م

po Polsku ... Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

po Portugalsku ... Bom Natal lub Feliz Natal  

po Rosyjsku ... Счастливого Рождества lub Рождеством  

po Rumuńsku ... Crăciun fericit!  

po Serbsku ... Срећан Божић (Srećan Božić)  

w Suahili ... Sikukuu njema ya Krismasi  

po Szwedzku ... God Jul  

w Urdu ... سمس ر بارک ک   (Chrismas Mub'arak) م

po Węgiersku ... Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  

po Wietnamsku ... Giáng Sinh Vui Vẻ  

po Włosku ... Buon Natale  

 


