
Nadszedł grudzień. Nie zdążyliśmy się 
jeszcze nacieszyć zimą. Ale nie ma oba-
wy, jeszcze spadnie śnieg, na który tak 
wszyscy czekają. Za to zbliża się koniec 

semestru, a jeszcze bliżej nam do 
świąt. We wszystkich domach zapłoną 

lampki na choinkach. 
Pomóżcie swoim rodzicom  w przygoto-

waniu tych świątecznych dni, a będą 
one jeszcze piękniejsze. 

 
A my, z okazji zbliżających się Świąt Bo-

żego  Narodzenia życzymy Wam, aby 
wszystkie dni w roku były takie piękne 

i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wie-
czór. Aby wasze twarze i twarze waszych 
bliskich zawsze rozpromieniał uśmiech. 
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Cześć tu Julka. Nie wiem czy za-
uważyliście, ale w niedawno na 
długich przerwach chodziłam  po 
korytarzu i pytałam Was  o różne 
rzeczy związane  ze szkołą i ga-
zetką szkolną. Nauka jest dla 
mnie ważna, dlatego chciałam 
poznać Waszą opinię :) 
 
Pierwsze pytanie brzmiało:           
Na ile punktów ocenilibyście na-
ukę w skali od 1 do 10? 
Większość z Was, bo aż 70% 
oceniło naukę na największą licz-
bę punktów. A pozostałe 30% 
oceniło naukę na 5 lub 6 punk-
tów. Więc chcę obalić jakieś głu-

pie opinie ze nauka jest głupia,  
bo wasze głosy mówią co innego. 
:)  
 
 Drugie pytanie to: 
Co myślicie o drzewach, ptakach 
czyli o nauce, która nas otacza? 
Wasze odpowiedzi bardzo  mnie 
zdziwiły, bo 85% z Was oceniło 
przyrodę na 10 punktów. Pozosta-
łe 15% z oceniło ją na 9 punktów. 
Pytanie ostatnie dotyczyło gazet-
ki. Zapytałam Was:  
O czym chcieli byście czytać 
w gazetce szkolnej? 
W waszych odpowiedziach naj-
częściej pojawiały się: moda, na-

uka, wywiady, sport i przyroda. 
Myślę, że dzięki tym podpowie-
dziom będziemy wiedzieli jak 
udoskonalić naszą gazetkę, jed-
nak bardzo często te zagadnienia 
pojawiają się na łamach gazetki 
szkolnej, więc zachęcamy Was 
do czytania!!!  
 
 
 
 

Z góry dziękujemy  
Julka Kaśnicka 

1. He is always cheerful and 
very friendly. He is very 
busy, but not very often. 
In fact, he doesn’t go to 
our school, but only visits 
us twice a year. He al-
ways has something for 
us, that is why every 
child loves him. Who is 
he? 

2. We don’t know her very 
well, because she is new 
in our school. She is quite 
tall and she has got short 
brown hair. Her smile is 
pleasant. She spends her 

Zabaw się w detektywa 
i odgadnij jakie osoby ze 
szkoły są poszukiwane.   

Żeby nie było tak łatwo 
opisy są w języku angiel-
skim.  

Jak już rozszyfrujesz 
wszystkie 3 zagadki zgłoś 
się do redaktorów gazetki 
z odpowiedziami.  

Nie zdradzaj nikomu  swo-
ich odpowiedzi, niech sami 
pogłówkują!!! :)  

 

 

 

 

time rather on the second 
floor, with her protractor, 
compass and other accesso-
ries.  Who is she? 

3. He is one of the youngest 
children in our school. He 
is short and slim. He has 
got short dark hair and big 
eyes. He is very energetic 
and smart. He has got big-
ger sister who finished our 
school last year. Who is he? 

 

Przygotowała: p. Matyjaszek 

2 grosze 

Poszukiwany, poszukiwana 
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Zima to czas kiedy ubie-
ramy się grubiej, jednak 
nie musi to oznaczać, że 
nudniej lub niemodnie. 
Mam dla Was kilka pro-
pozycji dzięki którym 
można urozmaicić ubiór. 

Swetry 
Co myślicie o swetrach? 
W kratkę czy gładkie? 
Ja myślę, że jedne i dru-
gie są ładne i fajne. 
Kratka podkreśla figurę. 
Można kupować swetry 
w różnych kolorach, bądź 
wybrać różne kolory kra-

tek na swetrze. 
Czy lubicie kratkę o róż-
nych kolorach? 
Buty 

Zbliżają się śniegi, więc 
czas na kozaki. 
Krótkie czy długie, jak 
myślicie? 
Niezależnie  od długości 
czy koloru należy odpo-

wiednio o nie dbać. Myć 
wodą a po wyschnięciu 
pastować dobrą  pastą. 

 

 

 

 

 

 

Torebki 

Bardzo lubię torebki. 
Mam ich kilka. 
Czarny to mój ulubiony 
kolor. 
Czarna to-
rebka pasu-
je wszędzie. 
Na wypad 
za miasto 
i wyjście do teatru.  
A jaką torebkę Ty byś 
wybrała? 

Przygotowała: 
Ola Waliszewska 

O modzie wiem trochę 
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WAŻNE!! 
W ciągu najbliższych dni wypatruj na korytarzach 
szkolnych  informacji o konkursie organizowanym 
przez Redakcję Gazetki. Konkurs będzie polegał na 
rozwiązaniu prostej krzyżówki na podstawie infor-
macji zawartych w naszych artykułach. Pierwsze 20 
osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę i dostar-
czą ją do p. Matyjaszek, wezmą udział w losowaniu 
specjalnej nagrody! Co to za nagroda dowiecie się 
już wkrótce!!!  :) 



Hi! my name is Ash, and I am 
a young coach from the Kanto 
region (invented region). The 
professor did not let me choose 
pokemon, because starter poke-
mons have lost, so he gave me 
an electric type of Pokemon, Pi-
kachu and I set off on a journey 
with him. 

A teraz czas na quiz 

1.Z jakiego regionu jest Ash 
A) Hoen 
B) Unova 
C) Kanto 
 

2. Jakiego Pikachu jest typu? 
A) Trawiastego 
B) Elektrycznego 
C) Stalowego 
 
3. Czy wiesz jak wygląda Pika-
chu? 
A)  
 
 
 
B) 
 
 
 

C)      
 
 
 
 
4.Dlaczego profesor dał Ashowi 
Pikachu? 
 
A) Dlatego że pokemony star-

towe nie lubiły Asha? 
B) Dlatego że pokemony star-

towe zaginęły? 
 
Przygotował: Mateusz Skorek 
 

Warto pojechać do mia-
steczka obok Kairu – Gi-
zie czyli miejscu, w któ-
rym jest wiele  piramid. 
W całym Egipcie jest ich 
około 100. Egipt przez 
miliony lat wyrzeźbił  
n i e p r a w d o p o d o b n e 
kształty skał. Biała pu-
stynia to prawdziwy cud 
Egiptu, najbardziej spek-
takularna część Egip-
skiej Sahary.  Warto ją 
zobaczyć na własne oczy. 
Egipt to również idealne 
miejsce na nurkowanie. 
W morzu Czerwonym  
istnieją setki gatunków 
przepięknych rybek i nie 

EGIPT 

 Egipt to jedno 
z najstarszych państw 
świata. Ten niezwykły 
kraj jest położony w pół-
nocno-wschodniej Afryce 
z półwyspem Synaj. 
E g i p t  g r a n i c z y 
z Izraelem, oraz Libią.   
Stolicą tego państwa jest 
wielkie miasto – Kair. 

tylko, nie mówiąc o kolo-
rowej rafie. Jeżeli  nie 
wiesz  gdzie pojechać na 
wakacje polecam Egipt, 
a zwłaszcza Hurghadę 
oraz półwysep Synaj. 
 

 
Przygotowała:  

Ola Byczkowska 

Poke-world 

Po drugiej stronie świata 
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Xbox One swoją premierę   
w Polsce miał we wrześniu.  
Następca Xboxa 360 oferuje 
więcej możliwości. Jest to 
multimedialne centrum roz-
rywki, przy pomocy którego 
porozmawiasz przez Skype   
z przyjaciółmi, obejrzysz tele-
wizję, podzielisz się ze znajo-
mymi nagranym przed mo-
mentem fragmentem roz-
grywki czy włączysz komen-
dą głosową ulubiony film.   

Zalety: 
 doskonała integracja 

z TV;   
 możliwość wstecznego na-

grywania  rozgrywki 
i późniejszej edycji tego 
materiału;  

 intuicyjny interfejs;  
 wygodny kontroler;  
 możliwość sterowania 

urządzeniami podłączony-
mi do XOne przy pomocy 
komend głosowych . 

Wady: 
 bardzo duże rozmiary; 
  kłopoty z wykrywaniem 

użytkowników przez Ki-
necta;  

 nie zawsze rozpoznawane 

komendy głosowe (na ra-
zie bez obsługi jęz. pol-
skiego);  

 kontroler jedynie na bate-
rie;  

 sporo funkcjonalności wy-
maga opłacenia abona-
mentu Xbox Live Gold . 

Cena: 
Xbox One+ Kinect  - 1999zł 
Xbox One dwa pady—2049zł 
Xbox One—1699 

 
W każdym komplecie jest  

pad i gra. 
 

Przygotował: 
Patryk Sołomachin 

nizacji powieść J.R.R. Tolkie-
na. Kto czytał książkę        
i oglądał dwa poprzednie epi-
zody pewnie zauważył, że nie 
wszystkie historie przedsta-
wione na ekranie oddają 
myśl pierwowzoru. Wydaje 
się wręcz naturalne, że po-
dobny zabieg zostanie zasto-
sowany również w tej części. 
Jeżeli chodzi o fabułę to wie-
my tylko o tym, że 
smok Smaug atakuje mia-
sto Esgaroth, a  ku Samotnej 
Górze zmierza armia Orków        
i Wargów - zbliża się Bitwa 
Pięciu Armii. O tym jak się 
ona zakończy będziecie mogli 

Witajcie, jestem Mateusz 
Małecki i w tym roku będę 
prowadził ten dział na ła-
mach gazetki szkolnej. Znaj-
dziecie tu informacje o cieka-
wych książkach i filmach do-
stępnych w sprzedaży, jak 
i tych które niebawem będą 
miały swoją premierę w Pol-
sce. 

 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 
Taki tytuł będzie nosić naj-
nowsza część historii o Hob-
bicie. Jak sugeruje napis na 
plakacie promującym film 
będzie to ostatnia część ekra-

dowiedzieć się już 26 grud-
nia, kiedy to film będzie miał 
swoją premierę w Polsce, na 
którą serdecznie zapraszam. 
Jeżeli nie możecie się docze-
kać polecam oczywiście obej-
rzenie pełnego emocji zwia-
stunu dostępnego w serwisie 
YouTube.  

Nowinki technologiczne nie są mi obce 

Filmujcie się 
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Poziomo 
 4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

 5. przeddzień Bożego Narodzenia 

 8. może być z ruchomymi postaciami 

 11. w nim leżał mały Jezusek 

 13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia 

 14. w tej miejscowości urodził się Jezus 

 15. pod nią znajdziesz prezenty 

 16. bożonarodzeniowi przebierańcy 

Pionowo 
 1. imię jednego z Trzech Króli 

 2. msza wigilijna odprawiana o północy 

 3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię 

 4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje 

 6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 

 7. wisi na choince 

 9. imię opiekuna Jezusa 

 10. lubią je dostawać nie tylko dzieci 

 12. narodził się, by nas zbawić 

Rozwiąż krzyżówkę świąteczną :) 
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