
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Was spokój i radość. Niech 

każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje 

własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

Was pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, 

niech spełniają się wszystkie Wasze 

marzenia!! 
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Droga Joasiu! 
Trudno mi opisać, jak bar-

dzo tęsknię za Tobą, bardzo chciał-
bym znów Cię przytulić. Mam Ci 
tyle do opowiedzenia, że nie wiem 
od czego zacząć. Dostałem pracę 
w Urzędzie Stanu Cywilnego jako 
woźny. Jestem zadowolony z tej 
pracy, ponieważ dobrze płacą i nie 
dużo trzeba robić.  

Pamiętasz Jadzię? Została 
moją żoną, jesteśmy razem tacy 
szczęśliwi. Kiedy wróciłem z pracy 
Jadzia powiedziała mi, że będzie-
my mieli trzecie dziecko! To niesa-
mowite, prawda? Nie możemy się 
dogadać co do imienia. Na razie 
wiemy, że to chłopiec. Jadzia chce, 

żeby miał na imię Arek ale ja upie-
ram się przy Cezarym. 

A co tam u Ciebie? Słysza-
łem, że wyjechałaś do Paryża. Pa-
miętasz jak mi mówiłaś na kolo-
niach, że zawsze chciałaś tam poje-
chać? Uwielbiam Paryż! Obiecałem 
Jadzi i dzieciom, że kiedyś ich tam 
zabiorę. Mam nadzieję, że pomo-
żesz mi w znalezieniu miejsca do 
spania.  

Nie uwierzysz, kto jest na-
szym sąsiadem! Otóż jest nim nasz 
stary przyjaciel Michał Wochna! 
Zapukał do nas do drzwi z ciastem 
w rękach i kiedy rozpoznał Jadzię 
zaraz zaczął Ją całować. Myślałem, 
że go rozniosę w pył! Potem chyba 

mnie zauważył i przestał się do 
niej przymilać. Stanął zakłopotany 
i zdał sobie sprawę, że jestem jej 
mężem! Przywitał się ze mną, zo-
stawił ciasto i poszedł do siebie. 

To by było na tyle w moim 
dzisiejszym liście. Mam nadzieję, 
że kiedyś jeszcze się spotkamy.                                              

Pozdrawiam 
Twój kochany braciszek: Mateusz 

Ten piękny list napisał   
Mateusz Tomczyk  

z klasy VI b  
 

Gratulujemy !!! 

1. She isn’t very tall person. 
She has got  quite short, 
blond and curly hair. She 
is always very friendly 
and kind. She wears 
a blue smock every day. 
She cleans up our class-
rooms. Some children in 
our school tend to call 
her ‘Granny’. Who is it? 

2. He is new in our school. 
He is tall and he has got 
short dark hair. He likes 
to wear grey hoodie 
and black tracksuit bot-

Zabaw się w detektywa 
i odgadnij kto ze szkoły jest 
poszukiwany.   

Ostatnio tylko 4 osoby zgłosiły 
się do nas z odpowiedziami 
i oczywiście zostały za to na-
grodzone!!  

Karolina Juszczak 

Agata Cygan 

Aleksandra Gruszka 

Michał Murgrabia 
Kto tym razem zgarnie nagro-
dę?! Może właśnie Ty?!  

Przyłącz się do zabawy!! 

 

 

 

toms. This outfit is con-
nected with the subject, 
that he teaches. Who is it? 

3. She is always very friendly 
and cheerful. She is also 
very pretty girl. She has got 
long, blond and curly hair, 
but she always wear a pony 
tail or a braid.  She has got 
an older brother. His name 
is Adrian. Who is it? 

 

Przygotowała:  
Edyta Matyjaszek 

2 grosze 

Poszukiwany, poszukiwana 
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 Stolicą Estonii jest Tallin. Na 

czele państwa stoi prezy-

dent. Flaga estońska to trzy 

poziome pasy: niebieski, 

czarny i biały. Hymnem 

Estonii jest pieśń Moja rodzinna zie-
mia.   

 Estonia leży w północno 

wschodniej Europie u wybrzeży Mo-

rza Bałtyckiego, liczy ponad 1520 

wysp i wysepek. Największa z wysp 

to Saaremaa, położona na zacho-

dzie kraju. Największe jezioro w Es-

tonii to Peipsi, liczące 140 km długo-

ści i 50 km szerokości. To kraj ba-

gien i lasów. Bagna  i torfowiska zaj-

mują jedną czwartą powierzchni Es-

tonii, a lasy ponad 40 %. Żyje w nich 

bardzo dużo żmij. Z ich jadu produ-

kuję się leki.   

 Estonia jest bardzo nowo-

czesnym krajem – niemal wszystkie 

sprawy załatwiane są tu drogą elek-

troniczną. Gdy trzeba zapłacić 

podatki albo wziąć udział 

w wyborach, wystarczy usiąść 

przed komputerem, a za pomo-

cą dowodu osobistego można zapła-

cić za bilet  autobusowy lub posiłek 

w restauracji. To tutaj został stwo-

rzony program Skype, dzięki które-

mu można rozmawiać za darmo za 

pomocą komputera i  z ludźmi z ca-

łego świata. 

 Estończycy znani są z zami-

łowania do śpiewu – co drugi należy 

do jakiegoś chóru. Chętnie biorą 

udział w znanym na całym świecie 

Święcie Pieśni.  Zespoły występują 

w pięknych strojach ludowych i wy-

konują tradycyjne utwory. 

   

 

Rozwiąż rebus, a dowiesz się jak się 

nazywają narodowe ptaki Estonii. 

L= K 

 
 
 

P= K 

 

 

 

 
Przygotowała: Klaudia Kluch 

Pożywieniem tych zwierząt 
jest zróżnicowane, jedzą one 
głównie ssaki i gady, czasami 
ptaki, jaja i owady, ale nie 
pogardzą padliną, a nawet 
zdarza im się kanibalizm 
(kanibalizm to żywienie się 
osobnikami ze swojego ga-
tunku).  Wyjątkową cechą 
i umiejętnością  tego stworze-
nia jest to, że potrafi swoim 
długim językiem wyszukać 
zdobycz nawet jeśli ona jest 
pod ziemią. 

Newsio będąc na wycieczce 
w Australii poznał nowego 
kolegę… Warana Goulda 

Waran Goulda jest to zwie-
rzę z rodziny gadów. Wystę-
puje ono w Australii i  Nowej 
Gwinei. Żyje w przybrzeż-
nych lasach piaszczystych 
i na pustyniach. Samiec ma 
wagę do 4kg , natomiast sa-
mica osiąga 1/3 masy sam-
ców, a długość tych zwierząt 
wynosi od 90cm do 160cm. 

Wiedza, nie potrzebna 
Czy wiesz że… 

·Żyrafa nie potrafi wymioto-
wać? 

·W 1953 roku Samsung pro-
dukował cukier? 

Poliglota 

Newsio opowiada 
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Cześć! Oto zwycięskie 
utwory wybrane przez 
uczniów naszej szkoły: 

1. Lady GaGa    
„Applause” 

2. James Arthur 
„Impossible” 

3. Bednarek „Cisza” 

...a teraz przedstawiam 
piosenki do następne-

go głosowania: 

 Avinci 
„Hey Brother” 

 
Wally Lopez  

„You Can`t Stop the beat” 
 

John Newman 
„Cheating” 

 
Naughty 

„Boy  Lifted”  
 

Piersi 
„Bałkanica” 

 
Rudimental 

„Wating All Night” 

Lorde 
„Royals” 

 
 Family Of The Year  

„Hero” 
 

One Direction 
„Story Of My Life” 

 
Linkin Park 

„A Light That Never Co-
mes” 
 

Zapraszamy do głosowa-
nia już wkrótce !! 

 
Przygotował:  

Dawid Małecki 

Uczucie, że widziałeś już tę 
wieżę, chociaż w Paryżu je-

steś pierwszy raz 
wżyciu, wynika (nie 
licząc oczywiście se-
tek filmów i zdjęć, 
które wcześniej wi-
działeś) z opóźnienia 

w komunikacji między dwiema 
półkulami mózgowymi. Obraz 
odbierany przez jedną zosta-
je z minimalnym opóźnieniem 
dostarczony do drugiej, na 
tyle niewielkim, że w tej 

Dlaczego mamy deja vu 
(deża wi) ? Wielu ludzi wie-
rzy, że zja-
wisko nazy-
wane deja vu, 
czyli wraże-
nie, że coś 
się już kie-
dyś widziało, że było się już 
w tej sytuacji, jest dowodem 
na życie po życiu, że rację 
mają hindusi wierzący w rein-
karnację. Niestety, wyjaśnie-
nie jest bardziej przyziemne. 

pierwszej nie zdąży się jesz-
cze pojawić pamięć tego ob-
razu. Druga półkula rozpo-
znaje obraz jako już widzia-
ny, tyko nie potrafi umieścić 
w czasie, kiedy go widziała, 
bo nie było go jeszcze 
w "pamięci podręcznej". 

 

 

 

Przygotowała: Edyta Matyjaszek 

DJ Maly 

Człowiekiem być... 
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Do wszystkich piratów!  
Wiem, że podczas 
wycieczek poza 
teren szkoły roz-
pierają Was emo-
cje.  Myślicie 
o tym jaki będzie 
film w kinie lub 
jak zaimponować 
kolegom/ koleżan-
kom. Wiecie, jakie niebez-
pieczne jest przechodzenie 
przez ulicę bez nauczyciela 
na wycieczce? Podstawowe 
zasady zachowywania się na 
wycieczce: 
1) Gdy opuszczacie teren 

szkoły miejcie oczy i uszy 
szeroko otwarte. 

2) Słuchajcie nauczyciela. 
3) W środkach komunikacji 

rozmawiajcie szeptem, 
starajcie się nie za-
kłócać innym pasa-
żerom podróży. 
4) Nie śmiećcie, 
ponieważ zanie-
czyszcza to nie tyl-
ko środki transpor-
tu, ale i naszą pla-
netę. 

5) Starajcie się nie zgubić 
swoich własnych rzeczy, 
ale pilnujcie też rzeczy 
kolegi, gdyż może on je 
zgubić. 

6) Podczas wyjść poza teren 
szkoły nie słuchajcie mu-
zyki za głośno, ponieważ 
możecie nie usłyszeć waż-
nej informacji od kolegi 
lub nauczyciela. 

7) Nie zaczepiaj kolegów 
z klasy w nie miły dla 
nich sposób. 

8) Przestrzegajcie zasad 
zdrowego rozsądku. 

 
 
 

 
 
 
 

Przygotowała:  
Klaudia  
Kluch 

15 listopada. Dzięki Xbox One 
możesz oglądać 
filmy, słuchać mu-
zyki, a gdy jesz-
cze posiadasz kon-
to Xbox live masz 
możliwość surfo-
wania po Interne-

cie, rozmawiania 
przez Skype i wiele 
innych. Play Station 
4, także posiada 
swoje niesamowite 
możliwości. Jedną 

Cześć! Z powodu zbliżających 
się premier nowych konsol 
chciałbym je wam przedstawić. 

Xbox One i Play Station 4 

Microsoft i Sony czyli produ-
cenci  konsol i gier, to jedni 
z największych rywali. Micro-
soft parę tygodnie 
temu wypuścił na ry-
nek w 13 krajach 
swoją nową konsolę 
Xbox One, natomiast 
Sony Play Station 4 
pojawił się na rynku 

z nich jest na przykład wymie-
nianie gier ze zna-
jomymi, lub łącze-
nie się z konsolą 
przez tablet, lub 
telefon, a także 
granie w gry z Play 
Station 4  na PS 

Vita.   

            Fajna sprawa :) 

Narka, do następnego razu :D. 

Artur Varosyan  

Piraci na drogach 

Game (not) over 
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Ja jako użytkownik telefonu  
Windows Phone często narze-
kam na brak aplikacji znanych 
z Androida i iOS (ale doceniam 
wiele innych fajnych rzeczy, 
które nie ma konkuren-
cja:) Teraz ma się  to zmienić! 
Poznajcie ciekawe aplikacje (ale 
nie wszystkie nowe!), które 
wkrótce pojawią się lub już cze-
kają na pobranie  w Windows 
Phone Store. 

Instagram 
Po długich oczekiwaniach użyt-
kownicy Windows Phone  
wreszcie otrzymali aplikacje 
Instagram. Wprawdzie wersję 
BETA, ale niedługo pojawi się 
stabilna aplikacja tego popular-
nego serwisu do udostępniania 
zdjęć. 

Instagram BETA - bezpłatna 
 
TempleRun 2 
Uciekaj ze świątyni! Uważaj na 
przeszkody! Pobij rekordy! 
Już wkrótce… 
 
Hill Climb Rancing 
Jedź swoim pojazdem po terenie 
pełnym pagórków. Kupuj ulep-
szenia i nawierzchnie (np. pu-
stynię). Pobijaj swoje rekordy 
i dziel się  nimi ze znajomymi! 
Hill Climb Rancing - bezpłatna 
 
Angry Birds Go! 
Wściekłe ptaki powracają! Tym 
razem będą ścigać się ze świnia-
mi pędzącymi w najróżniejszych 
pojazdach, które będzie można 
dowoli modyfikować (niektóre 
dodatki będą płatne!). 

Angry Birds Go! - bezpłatna 
 
Podsumowanie: 
Sadze, że wielu zapalonych 
użytkowników Androida prze-
kona się do tego świeżego syste-
mu, bo będą oni mieli te same 
aplikacje co na swoim smart-
phon’ie. Niestety użytkownicy 
starszych Lumii (bez numerka 
20 lub 25) lub innych modeli nie 
będą mogli pobrać tych aplika-
cji. 
 
W następnej gazetce: 
Jak uwolnić się od wszechwie-
dzącego Google? Odpowiedź już 
wkrótce… 
 
 

Przygotował: 
Dawid Małecki 

Świat w gigabajtach 

Sprawdź czy figurka dobrze się trzyma. 
2. Do słoika wlej wody, dodaj kilka kropel gli-
ceryny i wsyp brokat. 
3. Klejem posmaruj wewnętrzną część na-
krętki, następnie delikatnie zakręć dokładnie 
słoik.   

 

 

 
 

Pomysł znajdziecie na stronie internetowej  

http://kobietyka.pl  

Przygotowała: Edyta Matyjaszek 

Kula śnieżna  
 SŁOIK (ciężko jest znaleźć słoik 
w kształcie kuli, dlatego zwróć uwagę na po-
jemniki na przyprawy, które mają bardziej 
kolisty kształt 
(np. Pepco lub 
IKEA) 
 WODA 
 GLICERY-
NA (kupisz w 
aptece, ok. 3zł) 
 BROKAT (możesz użyć brokatu do paz-
nokci/makijażu) 
 FIGURKA 
 KLEJ (najlepiej sprawdzi się kropelka) 
 
1. Za pomocą kleju przyklej figurkę do we-
wnętrznej strony pokrywki na słoik. 

Weź sprawy w swoje ręce 
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 Był ostatni dzień 
szkoły przed Bożym Na-
rodzeniem. Na ostatniej 
lekcji uczniowie gimna-
zjum mieli mieć historię. 
Profesor był mało wyma-
gający, lecz prowadził 
bardzo ciekawe lekcje. 
 Nauczyciel wszedł 
do sali i na wstępie: 
- Proszę wyjąć kartki 
i długopisy. (Pan nigdy nie 
robił niezapowiedzianych 
kartkówek). Na sali jęk 
i marudzenie, że "Psorze, 
to ostatnie zajęcia, 
itp...". 

- CISZA!!! (Zawsze był 
spokojny i miły - wszyscy 
w coraz większym szo-
ku). 
- Proszę schować książki 
i zeszyty. Jęk... (Zawsze 
mogły być na ławce!!!) 

Grupa pierwsza, grupa 
druga. (Nigdy nie robił 

podziału na grupy).   
 Zapadła cisza. 
Wszyscy mogiła, załama-
ni, dziękują w duchu na-
uczycielowi za 
"prezencik" na święta... 
Nagle pan zaczyna mó-
wić: 
Grupa pierwsza rysuje 
Mikołaja, grupa druga 
choinkę. :) 

 

Przygotowała: Klaudia 
Kluch 

Uważaj, bo się zarazisz 

ataku kosmitów  armia doszła do wniosku, że 
dzieci będą  sobie radziły przy kierowaniu stat-
kami.  Jednym z tych dzieci 
jest Ender nasz główny boha-
ter, który przeszedł bardzo 
trudne momenty w swoim ży-
ciu  (rozłąka z siostrą). Mnie 
osobiście najbardziej zaskoczy-
ły sale treningowe i sposoby 
walki w nich. 

Podejrzewam, że dziewczyny bardziej zaintere-
suje 2 część kultowego hitu „Hobbit” :) 

27.12.2013 ‘’Hobbit’’ cz.2  -  już w kinach!! 

Udanych seansów 
życzy Arek Gach 

Cześć, jestem nową osobą w  redakcji. :)  

W tym dziale będę opisywał (mam nadzieję, 
że dla Was również :) ciekawe filmy.  

Na pierwszy ogień idzie ‘’Thor 
Mroczny Świat’’. Cała historia 
toczy się po dobrze Wam zna-
nym filmie ‘’Avengers’’. Thor 
chce zaprowadzić porządek we 
wszechświecie lecz wrogowie 
są zbyt silni. aby im sprostać 
Thor prosi o pomoc swojego 
wroga a zarazem brata -Lokiego. W filmie 
zobaczymy również Jane Foster, która po 
raz kolejny wspiera go w  walce z  wrogiem.  

‘’Gra Endera’’ to kolejny film, którym chciał-
bym was zaciekawić. Był wtedy rok 2070 po 
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Filmogonik 



 

Przygotował: Artur Varosyan 

 
 
 
 
 

 

Pytania 

1.Jakie jest przechodzenie 
po pasach bez nauczyciela ? 

2. Jaki program został stwo-
rzony w Estonii? 

3. Kto śpiewa piosenkę  
„Story of my life”? 

4. Co Waran Goulda potrafi 
wyszukać swoim językiem pod 
ziemią ? 

5. Jak nazywa się fartuch po 
angielsku? 

6. Jaka aplikacja służy do ob-
róbki zdjęć i niedawno zosta-
ła wydana na Windows Phone? 

7. Jaki jest drugi film  

w Filmogoniku? 

8. Ile będą mieli dzieci Ja-
dzia i Mateusz? Instrukcja 

Aby przejść krzyżówkę. trzeba przeczytać całe 
wydanie naszej szkolnej gazetki. Dlaczego? Bo są 
tu pomieszane informacje które znajdują się 
w gazetce. Po lewej stronie znajdują się pytania, 
a po prawej krzyżówka, w którą trzeba wpisywać 
odpowiedzi. Czerwone pole oznacza odstęp mię-
dzy słowami. Następnie należy zanieść kupon 
z prawidłowymi hasłami do p. Edyty Matyjaszek 
lub do uczniów z redakcji. Za rozwiązanie krzy-
żówki jest znakomita nagroda! 
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Nadchodzi zima, na zewnątrz zimno, nie mo-
żesz wyjść na dwór? Rozwiąż krzyżówkę! 

MIXER 


