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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

WALCZYMY Z HAŁASEM! 

Hałas szkodzi zdrowiu! Wiedzieli już o tym nasi przodkowie. Przy 130 decybelach 

odczuwa się ból ucha. Przy 154 decybelach (tak hałasuje rakieta nośna) następuje 

pęknięcie błony bębenkowej w uszach, zaś uszkodzenie płuc ma miejsce przy dźwięku  

o natężeniu 200 decybeli. Jak widad, hałas może bardzo zaszkodzid człowiekowi, więc 

starajmy się go zwalczyd! 

 
Lena J., Zuzia I., Kinga S. 6c 
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Święta, święta… 

 

rys. Jagoda O. 6c 

Jak dobrze byd dobrym 

WIELKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

4 grudnia w naszej szkole odbył się Wielki Kiermasz Świąteczny. Stał się on już 

tradycją naszej szkoły – jest organizowany przez rodziców, uczniów i nauczycieli od szesnastu 

lat. W tym roku większośd zebranych funduszy została przeznaczona na leczenie chorych 

dzieci w Szpitalu Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Na kiermaszu 

można było kupid m.in. ozdoby świąteczne, pyszne wypieki domowe oraz własnoręcznie 

wykonane przez uczniów prace plastyczne o tematyce świątecznej. Zorganizowane zostały 

również loterie i różnego rodzaju konkursy. Nawet najmłodsi uczniowie zaangażowali się  

w tę szlachetną akcję: przygotowali prace plastyczne i pomagali w obsłudze klasowych stoisk. 

Rodzice i nauczyciele bardzo wspierali nas w tym dniu. W tym roku nasza klasa 

zaproponowała wiele atrakcji. Wraz z rodzicami przygotowaliśmy ozdoby świąteczne, 

serwowaliśmy tosty, watę cukrową, lemoniadę, domowe wypieki i gorącą czekoladę 

własnego wyrobu. Zorganizowaliśmy również loterię. Udział w kiermaszu to świetny pomysł 

na spędzenie miłego popołudnia. Można zrobid sobie zakupy świąteczne, a jednocześnie 

pomóc chorym dzieciom. Każdy, kto ma dobre serce, może pomóc. 

Lena J., Zuzia I. 6c 
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rys. Iga Sz. 6c 

 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 

 

Każda Wigilia zaczyna się od modlitwy. Następnie wszyscy zebrani przy stole dzielą się 

opłatkiem. Niektórzy zastanawiają się, co oznacza ta tradycja? Jest to symbol wyrażenia 

wdzięczności oraz znak przebaczenia dawnych win. 

Innym znaczącym, wigilijnym zwyczajem jest puste miejsce dla niespodziewanego 

gościa. Przede wszystkim symbolizuje ono pamięd o tych, których nie ma już wśród nas. 

Zostawiamy je jednak również z myślą o ludziach samotnych, nie mających z kim spędzid 

wyjątkowego, świątecznego czasu.  

Istotna tradycja wiąże się również z potrawami wigilijnymi, na stole powinno byd 

dwanaście dao. Dlaczego akurat dwanaście? Liczba ta odnosi się do apostołów 

towarzyszących Jezusowi.  

Bardzo często pojawia się również pytanie dotyczące sianka, które kładziemy pod 

obrus. Symbolizuje ono żłóbek, w którym narodził się Zbawiciel. W wielu domach jest 

zwyczaj zasiadania do kolacji oraz otwierania prezentów dopiero, gdy na niebie zaświeci 

pierwsza gwiazdka. Ten zwyczaj jest związany z Gwiazdą Betlejemską, która doprowadziła 

trzech króli do stajenki Jezusa. 

Hania F. 5a 
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Czy wiecie co znaczy…? Wigilijne symbole i zwyczaje 

 Wigilia to słowo wywodzące się z łaciny, które oznacza czuwanie.  

 Sianko pod obrusem - symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie.  

 Pierwsza gwiazdka - rozpoczynamy kolację wigilijną, gdy zaświeci pierwsza gwiazda 

na niebie, zwyczaj ten ma nam przypominad o Gwieździe Betlejemskiej, która 

wskazywała drogę do szopki pasterzom. 

 Wspólna modlitwa - według polskiej tradycji kolację wigilijną poprzedza modlitwa  

i czytanie fragmentu Ewangelii opisującego narodziny Jezusa. 

 Opłatek - głównym punktem Wigilii jest przełamanie opłatka ze wszystkimi, którzy  

w niej uczestniczą. Ten gest symbolizuje wzajemnie poświęcenie się jednych dla 

drugich i chęd dzielenia się z innymi owocami swojej codziennej pracy. 

 Dodatkowe nakrycie - na stole stawia się jedno dodatkowe nakrycie dla osoby, która 

może zapukad do drzwi i spędzid z nami to święto. Jest to też wyraz pamięci o naszych 

bliskich, którzy zmarli lub są nieobecni. 

 Szopka - zwyczaj stawiania figurek przedstawiających sceny Bożego Narodzenia lub 

żłobka z Dzieciątkiem sięga XIII wieku. Szopka ustawiona zazwyczaj przy choince 

pozwala nam wyobrazid sobie miejsce narodzenia Jezusa. 

 Choinka – symbolizuje „drzewo życia”. Ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy 

Adama i Ewę.  

 Składanie prezentów pod choinką - ma byd wyrazem naszej dobroci względem innych 

ludzi. 

 Potrawy - na stole powinno znaleźd się 12 potraw. Spróbowanie każdej nich ma 

zapewnid szczęście przez cały następny rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to 

czerwony barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp pod różnymi postaciami, kutia, 

pierogi z kapustą i grzybami i kompot z suszonych owoców. 

Iga Sz. 6c 
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Krótka historia 12 potraw wigilijnych 

Nasi przodkowie wierzyli, że liczba dwanaście symbolizuje bogactwo i szczęście. Takie 

przekonanie miało swoje uzasadnienie - jedynie ludzie zamożni mogli pozwolid sobie  

na dwanaście różnorodnych, świątecznych dao. W uboższych domach było zdecydowanie 

skromniej - siedem, dziewięd lub jedenaście potraw. Wspomniane liczby również miały swoje 

ukryte znaczenia. Siódemka symbolizowała liczbę dni w tygodniu, dziewiątka natomiast 

odnosiła się do liczby anielskich chórów. Warto nadmienid, że nie bez znaczenia było również 

pochodzenie świątecznych potraw. Na stole obowiązkowo powinny pojawid się dania z pola, 

sadu , ogrodu i wody. Obecnie dwanaście wigilijnych potraw kojarzymy z liczbą miesięcy  

w roku lub towarzyszącymi Jezusowi apostołami. Mimo tego, że większośd Polaków obchodzi 

Boże Narodzenie podobnie, to niektóre z dao mogą się od siebie różnid. Wiele regionów ma 

własne tradycje, które jego mieszkaocy pielęgnują z pokolenia na pokolenie. W natłoku 

świątecznych przygotowao warto jednak pamiętad, że ważniejsze od bogato zastawionego 

stołu są radośd z narodzenia Pana Jezusa i miło spędzony czas z rodziną. 

Do najbardziej znanych potraw na wigilijnym stole należą:  

- barszcz z uszkami  

- karp  

- krokiety z kapustą i grzybami  

- kutia 

- zupa grzybowa  

- pierogi z kapustą i grzybami 

- makowiec 

- ryba po grecku 

- kapusta z grochem  

- karp w galarecie  

- śledzie  

- pierniki. 

          Martyna K. 5a 
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CZERWIEO, ZIELEO, ZŁOTO 

Pewnie zadajesz sobie pytanie „Co to za kolory?”, a także „Co one mają ze sobą 

wspólnego?”. Śpieszę z odpowiedzią! Są to barwy związane z bardzo ważnym świętem, które 

zbliża się wielkimi krokami. Tak, to święta Bożego Narodzenia.  

W kilku słowach o kolorach  

Nie ulega wątpliwości, że kolory są bardzo ważnym elementem naszego świata, nadają mu 

wyraz i znaczenie. Często wpływają na ludzi, ich samopoczucie, wnętrze oraz otoczenie. 

Niektóre z nich są dla nas szczególne, mają znaczenie symboliczne, a zatem przywiązujemy 

do nich dużą wagę. Ich symbolika okazuje się wyjątkowo istotna podczas ważnych 

uroczystości i wydarzeo. Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: czerwony, 

zielony oraz złoty. W związku z tym, że za kilka dni będziemy obchodzid wspomniane święta, 

opiszę, co symbolizują najbardziej charakterystyczne dla nich barwy. 

Symbolika kolorów 

Kolor zielony – od dawna jest symbolem życia i odrodzenia. Zieleo kojarzy się przede 

wszystkim z harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią. Jest kolorem uzdrowienia, nadziei  

i wolności. Zieleo jest szczególnie ważna w liturgii. Stosuje się go w niedzielę i dni 

powszednie, podczas odprawiania mszy. W liturgii ambrozjaoskiej po odmówieniu świętych 

tajemnic ołtarz nakrywa się obrusem w kolorze zielonym, nawiązując do życia Jezusa. Warto 

przypomnied, że w średniowieczu na zielono były malowane krzyże. Echa tej tradycji możemy 

doszukad się w zielonych drzewkach, które stroimy na święta. 

Kolor czerwony – symbolizuje krew Jezusa Chrystusa. Czerwieo ma w liturgii dwoistą 

symbolikę. Nie tylko jest znakiem przelanej w obronie wiary krwi, ale czerwieo to także kolor 

ognia. Ponadto jest barwą władzy, występuje jako atrybut królewski i symbolizuje wysokie 

znaczenie. 

Kolor złoty – reprezentuje światło, a także dobrobyt, bogactwo i majestat. Według symboliki 

religijnej jest jasnością, przeciwstawiającą się złej ciemności. Należy przy tym zaznaczyd, że 

święta Bożego Narodzenia mają symbolizowad właśnie zwycięstwo światła nad ciemnością. 

Złoto jest także symbolem boskości, „niezniszczalności”, wieczności, chwały, doskonałości 

oraz duchowego oświecenia. Złotem pokrywano dachy świątyo oraz malowano obrazy 

(głównie w średniowieczu). Nie bez przyczyny zatem reprezentuje zatem przestrzeo boską. 

Złoto to jeden z darów, które otrzymał Jezus od trzech króli, to także kolor Gwiazdy 

Betlejemskiej. W naszej kulturze ten kolor jest bardzo ważny, dlatego w grudniu często 

pojawia się w naszych domach, nadając im blasku. W Boże Narodzenie Złoto pojawia się we 

wszystkich możliwych dekoracjach, rozświetleniach oraz nakryciu stołu. Im więcej go dokoła 

nas, tym cieplejsza i bardziej przyjazna atmosfera panuje w domowych wnętrzach. 

Martyna C. 5a 
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Święta Bożego Narodzenia na świecie 

Już od połowy listopada, aż po wigilijną kolację wszędzie słyszymy słowo ,,święta”. 

Słowo to budzi w nas wiele skojarzeo. Najczęściej takich jak: Wigilia, choinka, Boże 

Narodzenie, Dzieciątko Jezus, Mikołaj, Gwiazdor, prezenty, smakołyki, porządki, spotkania 

rodzinne… Na całym świecie ludzie celebrują Dzieo Narodzin Chrystusa, te same myśli 

pojawiają się zatem na wszystkich kraocach świata. 
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Mimo że skojarzenia na całym świecie są niemal identyczne, to jednak Dzieo Bożego 

Narodzenia i uroczysta kolacja wigilijna, obchodzone są nieco inaczej w różnych zakątach Ziemi. 

W Polsce kolacja wigilijna odbywa się tuż po zmroku. Tradycja głosi, że kolacja rozpoczyna 

się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Wówczas cała rodzina gromadzi się przy nakrytym 

białym obrusem stole, pod którym rozłożone jest sianko, aby wspólnie spożyd wieczerzę wigilijną. 

Przed rozpoczęciem kolacji, najstarszy z domowników czyta fragment Pisma Świętego, po czym 

następuje wspólna modlitwa. Następnie ma miejsce przepiękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem  

i składania sobie życzeo.  W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą byd z nami: zmarłych 

z naszych rodzin, przyjaciół, bliskich przebywających w dalekich stronach, chorych w szpitalach. To  

z myślą o nich zostawia się na stole dodatkowe, puste nakrycie. Po złożeniu życzeo rodzina zasiada  

do kolacji wigilijnej, która zgodnie z tradycją powinna składad się z 12 dao. Po posiłku rozpoczyna się 

wspólne kolędowanie, otwieranie znajdujących się pod choinką prezentów, a także wspólne 

oczekiwanie na Pasterkę – uroczystą mszę upamiętniającą narodzenie Chrystusa. 

Nasi sąsiedzi Niemcy obchodzą święta podobnie. Świętują oni Boże Narodzenie w okresie od 

24 do 26 grudnia i tak jak w Polsce 25 i 26 grudnia są to dni wolne od pracy. W Wigilię  

w chrześcijaoskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince. 

Rozpoczyna się „gwiazdka” tzw. Bescherung – radosny czas wzajemnego obdarowywania się 

prezentami.  

Nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy również świętują w sposób bardzo zbliżony  

do Polaków. Podobnie jak my ubierają choinkę i zasiadają do kolacji, kiedy na niebie zabłyśnie 

pierwsza gwiazdka. Następnie składają sobie życzenia i obdarowują się prezentami. Także potrawy, 

które spożywają, okazują się bardzo zbliżone do polskich dao. Ciekawostką jest, że w okolicach 

Bratysławy często zamiast zupy grzybowej podawany jest kapuśniak, którego próżno szukad na 

polskich stołach.  

Znacznie więcej różnic w świętowaniu dostrzeżemy u naszych wschodnich sąsiadów.  

Rosjanie bardziej uroczyście niż Boże Narodzenie świętują noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Jest to dla 

nich magiczny czas prezentów, które przynosi Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką. Boże 

Narodzenie obchodzone jest dopiero po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. Tak jak w Polsce jest to 

święto bardzo radosne. Na rosyjskim, świątecznym stole powinno znaleźd się 12 dao. Liczba potraw 

nawiązuje do liczby apostołów. Wiele osób udaje się do cerkwi. 

W Szwecji istotnym daniem jest suszona ryba. Nie spotkamy się tutaj z popularnym 

zwyczajem stawiania wolnego nakrycia na stole, w zamian za to Szwedzi odwiedzają osoby samotne. 

Mieszkaocy tego kraju nie śpiewają kolęd, swoją radośd okazują taocząc wokół pięknie przystrojonej 

choinki. 

Greckie święta są spokojnym, uroczystym okresem. Świąteczny czas trwa tutaj najdłużej. 

Rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, kiedy wszyscy wymieniają się podarunkami,  

a trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Kolędnicy, chodząc od domu do domu, śpiewają pieśni 

podobne do kolęd. W przeciwieostwie jednak do Polski, w Grecji ma to miejsce nie w okresie 24-26 

grudnia, a już na dzieo przed Wigilią.  

Włosi ubierają choinki już 8 grudnia. Świętowanie rozpoczyna się w wieczór wigilijny, cała 

rodzina zbiera się przy stole na uroczystej kolacji. Po wieczerzy często rozpoczynają grę w karty lub 

tombolę. Mieszkaocy Półwyspu Apenioskiego bardzo chętnie i uroczyście biorą udział w Pasterce. Po 

powrocie z kościoła składają sobie wzajemnie życzenia, a następnie otwierają butelkę szampana lub 

wina. 
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Święta na Węgrzech to prawdziwy raj dla dzieci. W czasie świąt organizuje się dla nich wielkie 

bale. Najważniejszy odbywa się w stolicy kraju. W imprezie uczestniczą nie tylko dzieci, ale również 

znakomici, znani i lubiani aktorzy i artyści. Tak jak w Polsce na stole pod obrusem znajduje się sianko. 

Tradycyjne wigilijne dania to pieczony indyk, zupa rybna oraz rosół z kury.  

W odleglejszych zakątkach Ziemi, za oceanem, w Stanach Zjednoczonych Święta Bożego 

Narodzenia obchodzone są tylko przez jeden dzieo. Mimo to Amerykanie bardzo intensywnie się  

do nich przygotowują. Wszędzie rozbrzmiewają kolędy, a w powietrzu unosi się zapach choinek. Tak 

jak możemy zaobserwowad na filmach, Amerykanie uwielbiają prezenty. W każdym domu  

pod choinką piętrzą się upominki, a ich otwarcie następuje w świąteczny poranek przed śniadaniem.  

Pomimo różnic w świętowaniu magiczny urok Świąt Bożego Narodzenia udziela się wszystkim 

ludziom na całym świecie. Jest to wspaniały czas spotkao ze znajomymi, przyjaciółmi  

i bliskimi. Czas nadziei i miłości. Niech więc ten wyjątkowy okres w roku przyniesie uśmiech i radośd 

każdemu z Was. 

Zdrowych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 

Karolina M. 5a 

 

Skąd się wzięły niektóre zwyczaje świąteczne? 

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona na całym 

świecie. W każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. Skąd się one wzięły i które 

zapożyczyliśmy od naszych sąsiadów?  

Zwyczaj budowania żłóbków i szopek rozpowszechnił się prawdopodobnie dzięki św. 

Franciszekowi z Asyżu . To on, chcąc przypomnied narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieśd do 

groty siana i przyprowadzid wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tak narodził się 

zwyczaj budowania szopek. 

Zwyczaj ubierania choinek wywodzi się z Niemiec i ma przeszło 300 lat. W dniach 

przesilenia zimowego zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerku lub sosny jako 

symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Również z Niemiec przejęliśmy przekonanie, że 

Wigilia to magiczny czas, kiedy ludzie czystego serca mogą usłyszed, jak rozmawiają 

zwierzęta.  

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w gronie rodzinnym. 

Obiad składa się z pieczonego indyka i puddingu. Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci 

wywieszają swoje skarpety za drzwi, by w nocy mógł je napełnid prezentami św. Mikołaj. Z 

Anglii pochodzi również zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Pocałunek ten ma 

przynosid szczęście i spełnienie życzeo. Autorem pierwszej kartki świątecznej był brytyjski 

ilustrator Callcott Horsley (1817-1903). 
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W Meksyku wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione 

słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, z której wypadają 

słodycze. Dzieci „na wyścigi” je zbierają. Piniata symbolizuje zło, które kusi nas pięknymi 

barwami. Jej siedem rogów odwołuje się do siedmiu grzechów głównych, natomiast kij ma 

oznaczad sprawiedliwośd i walkę ze złem. Głównym daniem wigilijnym w Meksyku jest 

wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również pieczonego 

indyka, owoce i słodycze.  

Na Ukrainie jedną z najważniejszych ozdób choinkowych jest plastikowy pająk. Jest to 

nawiązanie do starej legendy o ubogiej rodzinie, która w święta nie miała czym przystroid 

drzewka. W nocy choinkę „ubrał” pająk, oplatając ją nitkami pajęczyny, które potem zmieniły 

się w srebro i złoto. Symboliczny pająk wśród ozdób ma przynosid pomyślnośd  

w nadchodzącym roku i chronid od niedostatku. 

Ze względu na klimat święta Bożego Narodzenia w Australii spędza się na plażach. 

Australijczycy rozkładają śnieżnobiałe obrusy, jedzą pieczone indyki, małe ciasteczka  

z bakaliami, owocowe puddingi i ciasto, przypominające polski keks. Prezenty są 

rozpakowywane w domu po uczcie na plaży.  

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wzruszający czas w roku. W każdym zakątku 

świata ludzie starannie się do nich przygotowują i towarzyszy temu wiele emocji, zwłaszcza 

dzieci, które z niecierpliwością czekają na świętego Mikołaja.  

Leonard G. 6c 
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Czy na pewno Święty Mikołaj? 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony z rodziną, zapach tradycyjnych potraw, 

ciast oraz zapach choinki. Drzewko świąteczne jest zawsze pięknie przystrojone. Gdy w domu 

stoi już choinka, to czekamy z niecierpliwością na prezenty pod nią. 

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy na pewno prezenty przynosi Święty Mikołaj, który 

utożsamiany jest ze Świętami i świątecznymi podarunkami? Przeprowadziłam więc rozmowy 

z członkami mojej rodziny pochodzącymi z różnych rejonów Polski. Dowiedziałam się, że w 

zależności od regionu panują inne zwyczaje.  

W Wigilię Gwiazdor rozdaje prezenty w Wielkopolsce, na Kujawach i Kaszubach. Na 

Górnym Śląsku upominki pod choinką zostawia Dzieciątko Jezus, a na Dolnym Śląsku 

Gwiazdka. W Małopolsce i na Podkarpaciu tych, którzy byli przez cały rok grzeczni, w Święta 

obdarowuje Aniołek, a Święty Mikołaj przychodzi w Warszawie i jej okolicach. W Polsce 

Mikołaj z długą, białą brodą, ubrany w czerwony stój rozdaje wszystkim prezenty 6 grudnia. 

Tak naprawdę nieważne jest to, kto przynosi świąteczne prezenty. Najważniejsza jest 

radośd z obdarowywania i otrzymywania upominków oraz czas spędzony z rodziną  

przy wigilijnym stole.  

Martyna O. 5a 

 

rys. Wiktor R. 6c 
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Święty Mikołaj, Santa Claus czy Amigo Invisible? 

Niedawno czerwony przyjaciel dzieci przyniósł im upominki. Czy wiecie, kto i jak 

przynosi prezenty dzieciom w innych krajach? 

W USA Mikołaj przychodzi do dzieci w nocy z 24 na 25 grudnia. Mało tego, nie 

nazywa się Świętym Mikołajem, a Santa Clausem. Chociaż wizualnie niewiele różni się od 

naszego, to zamiast grubego, futrzanego kostiumu, ma krótki, czerwony płaszcz oraz 

spodnie. Według wierzeo Amerykanów wchodzi do domu przez komin, po czym chowa 

prezenty do skarpet lub kładzie je przy kominku. Zgodnie z tradycją mieszkaocy USA 

zostawiają mu ciastka oraz szklankę mleka. Czasami domownicy szykują także marchewki dla 

reniferów. 

 

 

rys. Krzysiek W., Wiktor R. 6c 

Jak zapewne wiecie Australia to bardzo ciepły kontynent. Pewnie zastanawiacie się: 

,,Jak Mikołaj przyjeżdża do dzieci, skoro nie ma tam śniegu?”, a może myślicie: ,,Czy nie jest 

mu gorąco w grubym płaszczu i spodniach?”. Śpieszę z odpowiedzią! Mikołaj (a w Australii 

Santa Claus) nie przyjeżdża na zaprzęgniętych w renifery saniach. Zaskoczę was - w ogóle nie 

przyjeżdża! Nie, nie, to nie oznacza, że dzieci w Australii Mikołaj w ogóle nie odwiedza. Santa 

Claus przypływa na desce surfingowej! Odpowiedź na drugie pytanie jest zatem jeszcze 

prostsza. Skoro przypływa, to jest możliwośd, że wpadnie do wody. A w czym pływają 

panowie? W kąpielówkach! I właśnie w nich Mikołaj odwiedza Australijczyków 25 grudnia. 

Saint Nicolas - bo tak nazywa się święty Mikołaj w Hiszpanii - nie przychodzi do dzieci 

6 grudnia, a 5 lub 7 grudnia. Dzieje się tak, ponieważ 6 grudnia to dla Hiszpanów Święto 

Konstytucji. Saint Nicolas wyglądem przypomina polskiego Mikołaja. Ubrany jest w 
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charakterystyczny, czerwony kostium i ciepłą czapkę. Dzieo, w którym hiszpaoskie dzieci 

dostają prezenty nazywany jest ,,Amigo Invisible”- ,,niewidzialny przyjaciel”.  

Która tradycja spodobała się wam najbardziej? W jaki sposób mógłby wam przynosid 

prezenty Mikołaj? A może wcale nie nazywałby się Świętym Mikołajem? Znacie inne ciekawe 

zwyczaje? Czy macie własny pomysł na sposób dostarczania prezentów ??? 

Antonina S. 5a 

 

 

rys. Weronika S. 6c 
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Historia CZERWONEGO Mikołaja 

Święty Mikołaj. Pierwsze, co pewnie teraz sobie wyobrażasz, to starszy pan w 

CZERWONEJ czapce, w CZERWONYM płaszczu i w CZERWONYCH spodniach, latający z 

reniferami po niebie. Zaskoczę Cię! Tak naprawdę Święty Mikołaj nie ubierał się  

na CZERWONO i nie latał po niebie. W swoim artykule postaram się przybliżyd Wam jego 

historię. A zatem zaczynajmy!!! 

Na wstępie zaznaczę najważniejszą sprawę - historia, którą opowiem, jest historią 

prawdziwą. Mikołaj jest postacią znaną z historii. Urodził się na terenach dzisiejszej Turcji  

w Patarze około 270 roku. Od najmłodszych lat chętnie pomagał ubogim, co było możliwe 

dzięki temu, że pochodził z zamożnej rodziny. Jako człowiek wyjątkowo pobożny został 

biskupem. Pewnego dnia dowiedział się o biedzie jednego z mieszkaoców Patary. Mężczyzna 

miał trzy córki, ale brakowało mu pieniędzy na wydanie ich za mąż. Biskup wrzucił im przez 

okno sakiewkę pełną złotych monet, dzięki czemu uratował rodzinę przed biedą.  

Tak powstał zwyczaj dawania prezentów. W późniejszych latach nasz bohater zasłynął 

jako darczyoca i gorliwy duszpasterz. Uratował nawet przed śmiercią trzech złodziei. Gdy 

ktoś potrzebował pomocy, w ZIELONO – ZŁOTO – BIAŁYM stroju, wrzucał przez okno 

sakiewki, ale nigdy nie zdradzał, kto je przynosi. Po śmierci Mikołaj stał się postacią 

popularną na całym świecie.  

Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku. W tamtych czasach grzeczne dzieci 

dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki, a niegrzeczne rózgi. ALE JAK 

TO SIĘ STAŁO, ŻE MIKOŁAJ JEST CZERWONY? Śpieszę z odpowiedzią! Prawdopodobnie w 

latach 30-tych w Stanach Zjednoczonych pojawiła się na rynku znana nam wszystkim marka 

pysznego napoju (sami wiecie, jakiego ;)). Jak wiadomo dominującym kolorem tej firmy jest 

CZERWIEO. Domyślacie się już, skąd kolor płaszcza Mikołaja? Założyciel amerykaoskiej znanej 

firmy, chcąc zareklamowad swoją markę, stworzył Świętego Mikołaja w kolorach etykiety 

produkowanego przez siebie napoju. Obraz CZERWONEGO Mikołaja zagościł w naszych 

sercach bardziej niż ten prawdziwy. Z czasem marketingowcy wyposażyli go również w sanie 

i renifery. Oglądajcie telewizję, ponieważ można tam zobaczyd reklamy  

z naszym ulubionym, wymyślonym Mikołajem.  

Życzę wszystkim wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. 

Karolina L. 5a 
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       rys. Filip P., Wiktor R., Filip S. 6c 
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NASZE PRÓBY LITERACKIE 

Opowiadanie świąteczne 

Prawdziwy prezent 

 

 

rys. Zuzia I. 6c 

Kiedyś nie mogłam się doczekad Bożego Narodzenia. Jednak od trzech lat nienawidzę 

tego święta. 

Właśnie trzy lata temu, tuż przed świętami, zmarli moi rodzice. Miałam wtedy 

dopiero 8 lat i nie do kooca wiedziałam, co się dzieje. Potem dowiedziałam się, że zginęli  

w wypadku samochodowym. Podejrzewam, że jechali wtedy po prezenty… A potem… 

Moi dalecy krewni mówili: 

- Nie mamy pieniędzy, by wychowad kolejne dziecko! 

Nikt z rodziny nie chciał mnie zaadoptowad. Urzędnicy nawet nie zawiadomili moich 

krewnych z Hiszpanii. Nie chciałabym zresztą z nimi mieszkad. Po pierwsze, mój tata miał nie 

najlepsze relacje ze swoim bratem. Po drugie, nie chciałam się uczyd nowego języka  

i przeprowadzid się do innego kraju. Trafiłam więc do domu dziecka w Krakowie. 

 Jeszcze 5 dni do świąt. Chcę, żeby ten czas jak najszybciej minął. Mimo że w domu 

dziecka dostajemy zwykle drogie prezenty, nie lubię świąt. Nic nie zastąpi mi rodziców. 

- Wstajemy!!! – zawołał miły głos w głośnikach. Nasz opiekun Zenek zawsze tak nas budził. 

Leniwie wstałam i przeciągnęłam się. Zobaczyłam Różę, Stasię, Marylę i Milenę. To z nimi 

dzieliłam pokój. Nie miałam z dziewczynami konfliktu, ale też nie potrafiłam się z nimi 

zaprzyjaźnid. 

- Znowu trzeba iśd do szkoły – powiedziała znudzonym głosem Róża, ziewając przeciągle.  
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- Tylko żeby nie zaczęli gadad o świętach, bo zwariuję – powiedziałam. 

- Dlaczego tak nie lubisz świąt? - spytała mnie Stasia. Ona od zawsze spędzała święta w domu 

dziecka. Nawet nie znała swoich rodziców. 

- Przypominają mi o tym, że straciłam rodziców. Święta bez nich to nie to samo. Wszyscy 

spędzają święta z rodziną, a my spędzamy je w domu dziecka. Jak ja tęsknię za rodzicami! –

odpowiedziałam. 

- Ja też tęsknię - Milenka popatrzyła na mnie smutnym wzrokiem. 

- Przestaomy już gadad! Za chwilę musimy iśd do szkoły! 

 

*** 

 

Została mi tylko ostatnia lekcja, godzina wychowawcza. Mam nadzieję, że szybko się 

skooczy. Chciałam już wrócid do swojego pokoju w domu dziecka i pójśd spad.  

Dzwonek zadzwonił. Wszyscy ustawili się przed klasą w oczekiwaniu na naszego 

wychowawcę, profesora Józefa. Profesor, jak zawsze, przywitał nas uśmiechem. Był 

sympatycznym i wyrozumiałym człowiekiem. 

- Zapraszam do gabinetu moją szanowną klasę 6i – powiedział. 

- Co będziemy dzisiaj robid? - pytała Jania. Pytała tak na każdej lekcji. 

- Wiele różnych rzeczy - odpowiedział nasz wychowawca. - Najpierw poznajcie nowego 

kolegę – powiedział, wskazując na jakiegoś blondyna. 

Zauważyłam go dopiero wtedy, kiedy pan Józef wskazał go ręką. Wyglądał na nieśmiałego. 

- Cześd jestem Marcin – powiedział cicho. 

Profesor Józef rozejrzał się po klasie. 

- Może usiądziesz z Carlą? Jest obok niej puste miejsce.  

Mój nowy kolega niepewnie usiadł koło mnie. Chciałam siedzied sama. Dobrze, że to nie jest 

któryś z moich gadatliwych kolegów. Będę go po prostu ignorowad! 

- Dzisiaj chciałem porozmawiad o świętach - zaczął profesor, a ja poczułam, że narasta we 

mnie złośd. Siłą powstrzymałam łzy. 

- Jak spędzacie ten czas? 

- Z rodziną - odpowiedział Franek.  

Coraz trudniej było mi zapanowad nad wzburzeniem. 

- No, to szczególnie rodzinny czas…  

Wszyscy nagle zaczęli mówid o swoich rodzinach. Kasia odwróciła się do mnie. 

- Carla! A ty jak spędzasz święta? – spytała, patrząc na mnie z życzliwą ciekawością. 

Nie mogłam już wytrzymad! Wybiegłam z klasy i wybuchnęłam płaczem. Wychowawca 

wyszedł za mną.  

- Co się stało?! Carlo?! – zawołał zaniepokojony. 

-Nic! - odpowiedziałam. Nie chciałam się z nim dzielid moim żalem. 

-Wiem, w jak trudnej sytuacji jesteś. Ale nie płacz, wszystko się ułoży – pan Józef próbował 

mnie uspokoid i pocieszyd. 
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Moją rozmowę z wychowawcą przerwał dzwonek. Wymamrotałam coś pod nosem i szybko 

sobie poszłam. 

Nie patrzyłam przed siebie. Łzy płynęły mi po policzkach. Po jakichś dziesięciu minutach drogi 

ochłonęłam i przestałam płakad. Usłyszałam za sobą kroki. Odwróciłam się i zobaczyłam zarys 

jakiejś sylwetki. Po chwili zorientowałam się, że to chłopiec, który dołączył do naszej klasy. 

Marcin. Czyżby mnie śledził? Szczerze w to wątpiłam, ale co innego mógł robid w tych 

okolicach? Oprócz domu dziecka nie było w pobliżu żadnych mieszkao, tylko sklepy. Kiedy 

doszłam do drzwi, nie wytrzymałam. 

- Po co idziesz za mną?! – krzyknęłam. - Tak! Mieszkam w domu dziecka! Zadowolony?! 

Zdenerwowałam się. Marcin patrzył na mnie z uwagą i czułością. 

- Ja też tu mieszkam. – powiedział cicho. 

Jego odpowiedź bardzo mnie zdziwiła. Aż zaniemówiłam. A ja go podejrzewałam o to, że 

chce mi po prostu dokuczyd. 

- Przepraszam – wydusiłam zakłopotana. 

- Może porozmawiamy? - spytał nieśmiało Marcin. 

- Może byd w ogrodzie? To moje ulubione miejsce w domu dziecka. – bałam się spojrzed mu 

w oczy, było mi głupio, że go tak zaatakowałam. 

-Jasne! Chodź! 

Poszliśmy do ogrodu. 

- Jak tu pięknie! - wykrzyknął Marcin. - Jestem tu dopiero od wczoraj i nie widziałem jeszcze 

tego ogrodu.  

- Bardzo cię przepraszam – byłam zawstydzona swoim zachowaniem. 

- Nie przejmuj się! - próbował mnie pocieszyd - doskonale cię rozumiem. 

- Nikt w szkole nie wie, że tu mieszkam. Jak ja teraz pójdę do szkoły? -naprawdę nie chciałam 

tam jutro iśd. 

- Normalnie - powiedział Marcin spokojnie.  

Nagle usłyszeliśmy przez głośniki miły głos naszego opiekuna: 

- Wszystkie dzieci do sali głównej! Będziemy pisad listy do Świętego Mikołaja! 

O nieee! Tylko nie to! – jęknęłam niezadowolona. 

- Chodźmy! - powiedział Marcin z uśmiechem. 

Kiedy weszliśmy do sali, było tam już mnóstwo dzieci. Aula w domu dziecka była ogromna. 

Stoły zostały rozłożone, wszyscy usiedli. Rozdano nam kartki. Po chwili rozejrzałam się - u 

prawie wszystkich były one zapełnione. Ja jednak nie chciałam nic pisad. Nagle podszedł do 

mnie opiekun Zenek. 

- Carla, musisz coś napisad! – powiedział. 

Podpisałam się i napisałam: „Niczego nie chcę, chyba, że możecie mi dad rodziców”.  

I oddałam kartkę. 

- Marcin. Kooczysz już? – spytałam. 

- Tak. Poczekaj chwilkę - dodał coś jeszcze – już! 

Oddał list i wyszliśmy z sali. 

- Ja już chyba pójdę spad – pożegnałam się szybko i poszłam do mojego pokoju. 
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*** 

 

Kolejny dzieo. Opiekun Zenek znowu nas obudził. Nie chciało mi się wstawad z łóżka. No bo 

po co? 

- Wstao już, Carla! - powiedziała Milenka. Jaka ona jest niecierpliwa! 

- Wstaję już! Wstaję! - wymamrotałam z niechęcią. 

Ubrałam się, zjadłam śniadanie i właśnie miałam wejśd do autobusu, gdy nagle wpadł mi do 

głowy pomysł. Może pójdę na wagary? Poczekałam, aż autobus odjedzie i wróciłam do domu 

dziecka. Stwierdziłam, że schowam się w ogrodzie. Tam wszyscy dadzą mi spokój i będę 

mogła sobie popłakad. Weszłam, usiadłam na ławeczce i przez chwilę podziwiałam piękne, 

stare drzewa. Nagle poczułam rękę na swoim ramieniu. Odwróciłam się i zobaczyłam 

Marcina. Czy nie powinniśmy oboje byd w szkole? 

- Wiedziałem, że tu będziesz. Może dokooczymy wczorajszą rozmowę? 

- Jasne - zgodziłam się od razu. 

- Wczoraj, kiedy wracałem do pokoju, usłyszałem, jak opiekunowie rozmawiają o tym, że 

jakaś rodzina chce adoptowad dwójkę dzieci w naszym wieku. Może to będziemy my? -

powiedział Marcin z nadzieją w głosie.  

- Fajnie by było mied rodzinę. To moje marzenie. Może te święta nie będą takie złe? 

- Może lepiej pójdźmy do szkoły. Nie wybiorą nas, jeśli dzisiaj cały dzieo spędzimy wagarując-  

stwierdził Marcin, a ja musiałam się z nim zgodzid. Szybko pobiegliśmy, by zdążyd na 

następny autobus.  

*** 

 

Kiedy wróciłam ze szkoły, z zadowoleniem stwierdziłam, że nie było dziś aż tak źle. 

Większośd dzieci dziwnie na mnie patrzyła, ale już mnie to nie obchodziło. 

Teraz razem z Marcinem byłam w ogrodzie. Opowiadaliśmy sobie różne historie  

z wczesnego dzieciostwa. Słysząc niektóre z nich, śmiałam się, czego nie robiłam zbyt często 

od czasu, gdy zostałam sama. 

- Carla i Marcin! Prosimy do pokoju dla opiekunów! – usłyszeliśmy głos wzywający nas przez 

głośniki.  

To mogło oznaczad jedno - jakaś rodzina chce nas adoptowad! Chyba, że wołali nas, żeby 

dowiedzied się, czemu nie było nas na pierwszej lekcji. 

Pobiegliśmy szybko. Na korytarzu zobaczyliśmy jakiegoś pana w dżinsach i czarnej bluzie oraz 

panią w sukience w kwiatki. Wyglądali młodo. 

- Carlo i Marcinie, poznajcie panią Kasię i pana Henia. Chcą adoptowad dwójkę dzieci  

w waszym wieku – poczułam narastającą radośd, ale jednocześnie też pewien niepokój.  

- Miło mi Paostwa poznad. Jestem Carla – powiedziałam, wyciągając rękę na powitanie. 

- Ja jestem Marcin - powiedział mój przyjaciel, także wyciągając rękę. 

- Nam także miło was poznad - pani Kasia z uśmiechem ściskała nam dłonie. 
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- Adopcja dziecka nie jest prosta, wymaga dopełnienia wielu formalności, jeszcze długa droga 

przed nami. Ale dostaliśmy zgodę, żeby zabrad was do nas na święta. Czy chcielibyście 

spędzid z nami ten czas? Zgadzacie się? 

- Oczywiście! – wykrztusiliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie, to się nie dzieje naprawdę! 

- Carla, Marcin, pójdźcie się spakowad - powiedział nasz opiekun. 

Bardzo się cieszyłam. Szybko pobiegłam do pokoju i zaczęłam się pakowad. 

Wszyscy zaczęli mnie pytad, co się stało, a ja odpowiedziałam koleżankom zgodnie z prawdą, 

że dwójka sympatycznych ludzi chce mnie adoptowad. Ucieszyły się, ale też było im smutno. 

Mnie zresztą też. Będę trochę tęsknid za domem dziecka. Będzie mi brakowad moich 

współlokatorek. Codziennego budzenia przez głośniki i wszystkich chwil, w których moi 

opiekunowie mnie wspierali. 

Jednak może wreszcie będę miała rodzinę? Tego najbardziej brakowało mi przez te trzy lata 

spędzone w domu dziecka. 

Kiedy wyszłam, zobaczyłam czekających na mnie już pana Henia, panią Kasię i Marcina. 

Ostatni raz popatrzyłam na dom dziecka, otarłam łzy i z radością do nich pobiegłam. 

 
Zuzia I. i Kinga S. 6c 

 

 

rys. Hania Ż., Kinga S. 6c 
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Wiersze świąteczne 

 

 

ŚWIĘTA!  ŚWIĘTA! 

 

Święta, święta się zbliżają, każdy o tym wie. 

Ja świętego Mikołaja bardzo poznad chcę. 

Moc igliwia, tętent kopyt czud i słychad z dala. 

Pod choinką sto prezentów od świętego Mikołaja. 

Pierwsza gwiazda, czas do stołu, karpia trzeba zjeśd. 

Ale wcześniej, wraz z opłatkiem, dobre słowo wnieśd. 

Do Betlejem Józef z Marią dzielnie podążają. 

Narodziny Dzieciąteczka światu obwieszczają. 

My kolędy już śpiewamy oraz się cieszymy, 

że o Bożym Narodzeniu można tworzyd rymy. 

 

BOŻE NARODZENIE 

 

25 grudnia dzisiaj jest, Dzieciątko leży w żłobie, 

a na polanie, koło Betlejem cisza panuje jak w grobie. 

Wtem słychad huk, wtem słychad ryk i trzoda idzie na przedzie, 

pastuszków tłum, owieczek sto, gwiazdka na niebie ich wiedzie. 

 

Zaraz Trzech Króli przyjdzie do Niego i złożą Mu podarki. 

Ale niestety, podczas podróży wejdą do Heroda zamku. 

Ten ich okłamie, że złoży hołd, Królowi wszystkich królów, 

Lecz tylko chciał Jezusa zabid wśród wielu męk i bólów. 

 

I do Chrystusa już przyjechali królowie i pasterze, 

A Jezus bardzo pięknie się śmieje i w żłobie spokojnie leży. 

Bydło i owce, wszystkie zwierzęta już biją mu pokłony, 

No a w gospodzie pali się pięknie węgielek rozżarzony. 

I tak Chrystusa narodzenie świętuje niebo całe, 

a my dbamy, tu na Ziemi, by ludzie kolędy śpiewali. 

 

Wojtek I. 5a 
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RECENZJA 

Czytajcie Opowieści z Narnii! 

 

 

 

 

Kiedy dowiedziałyśmy się, że Opowieści z Narnii to nasza lektura szkolna, bardzo się 

ucieszyłyśmy. Miałyśmy wcześniej stycznośd z tą książką i z jej ekranizacją. Przygody Łucji 

spodobały się nam już w czasie pierwszej lektury, lecz byłyśmy za małe i nie do kooca 

rozumiałyśmy głębszy sens książki. Tym razem miałyśmy większą satysfakcję z czytania  

i oglądania. 
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Lektura ta niezwykle pobudza wyobraźnię – dzięki plastycznym opisom można 

zobaczyd Narnię na własne oczy! Podobają nam się też przygody bohaterów. W tej lekturze 

ciągle się coś dzieje, przez co łatwo „wciąga” ona czytelnika. Pomimo że jest to poważna 

książka (co nie każdemu może odpowiadad), w ogóle nie jest nudna.  

Łucja to nasza ulubiona postad. Jest miła, słodka, lecz mimo swojego wieku również 

dzielna i odważna. Aslan też jest wspaniały. To najważniejsza postad w książce, jedyna, której 

boi się zła czarownica. Chociaż jest groźny, budzi zaufanie i miłośd dzieci. Walczy ze złem, a 

jego odwaga i poświęcenie zasługują na najwyższy szacunek. Aslan za wszelką cenę chce 

uratowad Narnię. W nim jedyna nadzieja, że ta magiczna kraina znowu będzie wolna...  

Na serię Opowieści z Narnii składa się siedem książek. Na ich podstawie zrealizowano 

już trzy filmy, a czwarty niedługo pojawi się na ekranach kin. Tylko pierwsza częśd, 

zatytułowana Lew, Czarownica i stara szafa, jest obowiązkową lekturą szkolną, lecz śmiało 

możecie sięgnąd po pozostałe – też są ciekawe i emocjonujące. 

Jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, zróbcie to szybko! Na pewno was zainteresuje 

i czytanie jej sprawi wam przyjemnośd. To jedna z lepszych lektur szkolnych - niektórzy 

mówią, że „przebija” wszystkie inne. 

Kinga S. i Zuzia I. z 6c 

 

 

rys. Julia P. 6c 
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NASZE PASJE 

 

Cześd! Mam na imię Jagoda. 

 Od zawsze interesuję się rysowaniem. Moje ulubione techniki to szkic, grafiki komputerowe 

i od niedawna - malarstwo. Cała moja przygoda z malowaniem zaczęła się 20.04.2018 r., 

kiedy po raz pierwszy zaczęłam rysowad z wielką przyjemnością. Rysuję cały czas. Nawet  

na lekcjach nie mogę się powstrzymad. Często koleżanki chwalą moje szkice, które wykonuję 

właściwie przez cały dzieo. Najbardziej lubię szkicowad twarze. Jestem już autorką wielu 

portretów, m.in. moich przyjaciółek. Uwielbiam rysowad na tablecie, wykonuję również 

prace ołówkiem i długopisem. Na przykład na tablecie zaprojektowałam świąteczne logo 

kawiarni mojej mamy. Dzięki plastyce mogę zapomnied o smutkach. Chętnie poświęcam jej 

cały swój wolny czas. Mam nadzieję, że udało mi się was zainteresowad moją pasją. Moje 

prace możecie oglądad na instagramie: jagaa_art i niebawem na wystawie w naszej szkole.  

Pozdrawiam  

Jagoda O. z 6c 

(w redagowaniu notki pomogły mi koleżanki z 6c: Jula P., Lena J. i Zuzia I.) 
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LEGO i ZDJĘCIA 

Moimi pasjami są jazda na rowerze, robienie zdjęd oraz montowanie filmów. Często 

na wyjazdy zabieram sprzęt do robienia zdjęd oraz figurki Lego do sfotografowania. Potem 

zdjęcia wrzucam na Instagram. 

Lubię, gdy ludzie z całego świata je 

oglądają, komentują i lajkują. 

Internautom najbardziej podobają 

się zdjęcia z naturalnym tłem (np. 

na piasku, śniegu lub w wodzie). 

Fotografie robię telefonem, bardzo 

rzadko używam aparatu. Zdjęcia 

montuję w różnych edytorach  

i programach. Moje konto nazywa 

się Lego_eXtreme – od niedawna 

umieszczam na nim fotografie  

z klockami Lego i, co mnie bardzo 

cieszy, mam wielu obserwujących.  

Robienie zdjęd daje mi wiele radości 

i przyjemności. Fotografując, czuję 

ekscytację, fascynację i radośd. 

Sporą frajdę sprawia mi znalezienie 

odpowiedniej i ładnej scenerii. Staram się wykonad jak najwięcej ujęd, by w domu, siedząc 

przed komputerem, wybrad to jedno – najlepsze. Polecam to hobby każdemu, kto dużo 

podróżuje, lubi podglądad świat i nie boi się eksperymentowad ze swoimi ulubionymi 

klockami. 

 

ROWERY 

Wszyscy mówią, że jazda na rowerze jest łatwa, że każdy to umie i nie wiadomo po co 

o tym pisad. Ale rower to coś więcej niż jazda. Jeśli się ktoś ,,wkręci’’, to zrozumie, że rower 

daje o wiele więcej. Ja się ,,wkręciłem‘’ i zawsze w weekendy wychodzę na górkę. Nawet 

kiedy na dworze jest 0°C. Do każdej jazdy potrzebuję innego rodzaju roweru. Do jeżdżenia  

po mieście warto mied miejski, w terenie – górski lub downhillowy, po asfalcie – kolarzówkę, 

a do trików - BMX lub trialówkę. Na rowerze obowiązkowo trzeba mied kask. Do trików  

i jazdy po górach warto mied też ochraniacze na kolana, łokcie i głowę. 

Mam rower górski i BMX-a. Na BMX-sie jeżdżę po betonie (po bocznych uliczkach),  

a na górskim po parku, górach i wielkich hopach z piasku. Staram się jeździd na rowerze jak 

najczęściej i wychodzid nawet na pół godziny. W soboty i niedziele jeżdżę około trzy godziny 

razem z moimi rodzicami. Każdemu polecam tę formę wypoczynku. 

Hubert O. 6c 

  

https://www.instagram.com/lego_extreme/?hl=pl
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Czas na zimowy relaks  ;) POLECAMY! 

YOUNG LEO przedstawia: 

 
LEGENDARNY ZESPÓŁ NIRVANA I JEGO KULTOWY KRĄŻEK WSZECHCZASÓW 

 
NEVERMIND 

 

 

 

 

 
Płyta NEVERMIND zespołu NIRVANA została wydana 24 września 1991 roku. Był to 

drugi album zespołu. Są  na nim  bardzo znane utwory m.in. In Bloom czy Lithium. 

Okładka płyty przedstawia dziecko płynące za banknotem, który umieszczony jest  

na wędce. Myślę, że przez to muzycy chcieli powiedzied, że od małego jesteśmy kuszeni przez 

siłę pieniądza i jego znaczenie w świecie. Zespół Nirvana, jak wiadomo, jako grupa 

grunge’owa protestował przeciwko takim wartościom.  

Myślę, że Nirvana nadal byłaby obecna na rynku muzycznym, gdyby nie tragedia, jaką 

było samobójstwo lidera zespołu, Kurta Cobaina. Nie udźwignął on ciężaru sławy. Jest to 

wielka strata dla wszystkich fanów muzyki rockowej.  

Na albumie NEVERMIND znajdziecie sporo ekspresyjnego krzyku, ale jest też wiele 

pięknych melodii. Niektóre numery to bardzo spokojne i akustyczne ballady. Dzięki tym 

zmianom nastroju dobrze się słucha tego albumu. Płyta uzyskała 17 miejsce w rankingu 500 

najlepszych płyt pisma „The Rolling Stone”. Nirvana swoją płytą nieźle namieszała w muzyce 

swoich czasów i na zawszę odmieniła historię rocka.  

 

Young Leo 6c 
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A na deszczowe/niezbyt śnieżne/ nazbyt wietrzne dni…  to, co lubicie najbardziej… ;) 

…chciałbym polecid Wam grę „Fortnite”. Jest to gra komputerowa, dostępna w wersjach  

na konsolę, telefon i komputer. Podoba mi się dlatego, że lubię strzelanki oraz dlatego, że 

mogę budowad przeszkody dla innych graczy. „Fortnite” ma bardzo ładną grafikę. Chod jest 

to strzelanka, to nie jest ona bardzo brutalna. W grze pojawiają się bardzo różnorodne 

bronie. Mogą różnie wyglądad, mied różne kolory i maskowania pistoletów. Jest tam też 

wiele trybów rozgrywki i piękna mapa przedstawiająca cały świat gry, na który składają się na 

przykład pustynie, śnieżne ziemie, tropikalny las czy miasta Majów i Azteków koło wulkanu. 

W grze można kupowad różne kilofy, lotnie i ludziki. Nie sprawiają one, że jesteś lepszy, tylko 

poprawiają wygląd postaci. Są tam też wyzwania, za które dostaje się różne nagrody, np. 

maskowania na broo, animacje taoca, V-dolce (waluta gry). Polecam tę grę szczególnie 

wielbicielom strzelanek, podróży i kreatywnego budowania. 

       Hubert O. 6c 

 

 

        rys. Olgierd W. 6c 

 


