
Wesołych Świąt!!!
  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Nauczycielom, pracownikom, rodzicom
i uczniom naszej szkoły składamy
najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona 
obdarzy miłością wszystkich dokoła. 

Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas 
radość i pokój zagości w każdym z Was. 
Niech promienie wigilijno-noworocznej 
gwiazdki oświetlą czas Nowego 2014 Roku 
napełniając każdy dzień szczęściem

i pomyślnością. 

Samorząd Uczniowski
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AKTUALNOŚCI 2

POZNAJEMY NASZE PRAWA - cz. II
W pierwszym numerze naszej gazetki przedstawiliśmy obowiązki uczniów . 
Teraz prezentujemy to, co uczniowie lubią najbardziej, czyli...

STATUT SZKOŁY
ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

§ 1 . Ocenianiu podlegają:

 a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 b) zachowanie ucznia.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
2.2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów    
  danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym     
   zakresie; 
 b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  d) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,   
   zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych       
   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych według zasad określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania;
 d) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali określonej w Statucie;
 e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 f)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
   z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według  
   zasad określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania;
  g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach 
   i trudnościach ucznia w nauce.
5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Na pisemny wniosek
  o uzasadnienie oceny złożony d nauczyciela lub Dyrektora w terminie 7 dni od wystawienia oceny, nauczyciel   
  w formie pisemnej uzasadnia ocenę w odniesieniu do kryteriów ocen zawartych w Przedmiotowym Systemie   
  Oceniania w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku.
7.7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej        
  (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku   
  do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,            
  uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.



AKTUALNOŚCI 3

POZNAJEMY NASZE PRAWA - cz. II

ciąg dalszy
STATUT SZKOŁY
ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

§ 1 . Ocenianiu podlegają:

8. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację uczniów posiadających takie opinie i przekazuje informację o nich    
  wychowawcom klas i nauczycielom uczącym w danej klasie.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy
  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków        
  wynikających ze specyfiki tych zajęć.
10.10. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na pod   
  stawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na  
  czas określony w tej opinii.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
12.12. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania i o zasadach oceniania zachowania  
  przez wychowawcę klasy na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, w tym o skutkach   
  ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania. O wymaganiach edukacyjnych na poszczególne     
  oceny informują nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
13. Dopuszcza się 2 nieprzygotowania ucznia w semestrze do zajęć edukacyjnych odbywających się 2 lub więcej   
  godzin w tygodniu oraz jedno nieprzygotowanie w semestrze do zajęć edukacyjnych, które odbywają się
  w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
    Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, z wyjątkiem gdy uczeń przebywał na       
  zwolnieniu lekarskim.
14. Szczegółowe kryteria ocen z zajęć edukacyjnych określają Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane     
  przez nauczycieli prowadzących te zajęcia. 



AKTUALNOŚCI 4

Kl. I TEO/TOŚ 
To my i nasze zainteresowania:

W autach grzebią Dawid, Damian, 
Krystian
Az z silnika olej tryska.

Mknie koleją Piotr przez las,
Żeby w szkole być na czas.

Ola książki często czyta,
Dobre stopnie ma z języka.

Marysia pilnością nie grzeszy,Marysia pilnością nie grzeszy,
Nie lubi uczyć się wierszy.

Nasza szefowa- Karolina
Wszystko załatwi- bystra dziewc-
zyna!

Igor zawsze ładnie wygląda,
Więc Patrycja często mu się 
przygląda.

Kasę klasową trzyma Paulina,
Super skarbnikiem jest ta dziewc-
zyna.

Mateusz złotą rączką bywa,
Gdy się okno nie zamyka.

Hej dziewczyny! Hej kobiety!
Oto Damian- mistrz rakiety!

Iga, Monika mecze oglądają,
Bo FC Barcelonę kochają  

Marcina wszyscy lubimy,
Że nas nie opuścił bardzo się cieszy-
my.

Klaudia ma nie tylko piękne oczy,
Żaden chłopak jej nie podskoczy.

Michał dynamikę Newtona zna,
Więc z fizyki piątkę ma.

Kamila MMA kibicuje
I pięknie paznokcie maluje.

Pani Jadwiga Wasilewska nas 
wychowuje,
Pilnuje, by nie sypały się dwóje,
Uczy kultury, tępi ucieczki,
Chętnie zabiera nas na wycieczki.Chętnie zabiera nas na wycieczki.

Taka jest I TEO,
Nigdy tu nie jest nudno ni mdło.
Każdy z nas ma swój plan na życie, 
jeszcze o nas usłyszycie!!!

Klasa I TEO:
1. Adamus Damian
2. Caban Piotr
3. Gawiński Emil
4. Grodek Karolina
5. Janikowski Mateusz
6.6. Komar Klaudia
7. Kordys Michał
8. Małgorzacian Igor
9. Misztela Wiktor
10. Olejnik Dawid
11. Owczarek Marcin
12. Skrobek Damian
13.13. Szulc Karolina
14. Szymański Mateusz
15. Wojtasiak Artur

Klasa I TOŚ:
1. Calińska Iga
2. Góźdź Monika
3. Gruszczyńska Maria
4.4. Jończyk Kamila
5. Kołek Aleksandra
6. Kołek Paulina
7. Kowalski Krystian
8. Kraszkiewicz Katarzyna
9. Kuśmierska Paulina
10. Mikołajewska Magdalena
11.11. Skoczylas Daria
12. Zapart Patrycja

A oto rymowanka ułożona 
przez uczniów I TEO:

Kopać piłkę lubią chłopcy,
Wiktor, Emil, Mateusz- to nasi spor-
towcy.

W siatkę grywa Karolina,
Daria, Kasia, Paulina- to nasza 
drużyna.

Magdalena jest artystką
I lubi rysować… wszystko!



WYDARZENIA 5

Wywiad z Panią Justyną Tralińską
Jako dziecko, jakie miała 
Pani marzenie dotyczące 
Pani przyszłości?

Od zawsze marzyłam o tym, żeby Od zawsze marzyłam o tym, żeby 
zostać nauczycielem. Jak widać to 
marzenie się spełniło, dlatego warto 
w życiu wyznaczać sobie konkretne 
cele i uparcie do nich dążyć.

Jak wspomina Pani lata 
nauki w szkole średniej?

Z perspektywy czasu pozytywnie, Z perspektywy czasu pozytywnie, 
choć muszę przyznać, że poziom 
nauczania był dość wysoki i 
wymagało to ode mnie dużego 
nakładu pracy i zaangażowania.

Które przedmioty szkolne 
najbardziej Pani lubiła?

Moim ulubionym przedmiotem było Moim ulubionym przedmiotem było 
oczywiście wychowanie fizyczne. 
Poza tym bardziej odpowiadały mi 
przedmioty humanistyczne. Lubiłam 
lekcje języka polskiego oraz języka 
rosyjskiego.

Jaka była Pani ulubiona lekJaka była Pani ulubiona lek-
tura szkolna?

Moją ulubioną lekturą z młodszych 
lat szkolnych były „Dzieci z Buller-
byn” oraz „Chłopcy z Placu Broni”. 
Natomiast z czasów szkoły średniej 
najbardziej utkwił mi w pamięci 
„Inny świat” Grudzińskiego.

Dlaczego wybrała Pani 
zawód nauczyciela wychow-
ania fizycznego?

Sport towarzyszył mi od 
najmłodszych lat. Był sposobem na 

spędzanie każdej wolnej
chwili. Szczególnie
lubiłam biegać i temu 
poświęciłam najwięcej 
swojego czasu. Cieszę 
się, że mogę łączyć 
pasję z pracą. pasję z pracą. 

Czy lubi Pani 
kontakt 
z młodzieżą?

Tak. Praca z młodzieżą 
daje mi wiele satysfakcji
 i sprawia przyjemność. 
Dla mnie każdy dzień Dla mnie każdy dzień 
w szkole jest 
zaskakujący.

Jak spędza Pani 
swój wolny czas?

Jeżeli już znajdę wolny czas Jeżeli już znajdę wolny czas 
spędzam go w aktywny sposób. 
Chętnie spotykam się 
z przyjaciółmi lub czytam 
interesującą książkę.

Jakie ma Pani hobby?

Oczywiście na pierwszym miejscu Oczywiście na pierwszym miejscu 
„stawiam” sport, ale tutaj szczegól-
nie lekką atletykę. Interesuje mnie 
również strzelectwo sportowe.

Jakie programy telewizyjne 
ogląda Pani najchętniej?

Rzadko oglądam telewizję, ale 
przede wszystkim interesują mnie 
programy sportowe.

Spośród zajęć domowych, 
które z nich najchętniej Pani 
wykonuje?

Moim ulubionym zajęciem domow-
ym jest pieczenie ciast i wyszuki-
wanie coraz to nowszych przepisów.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia, 
chcielibyśmy się dowiedzieć 
jaki jest Pani wymarzony 
prezent gwiazdkowy?

BędęBędę zadowolona z każdego prezen-
tu. Liczy się pamięć i to, aby był on 
dany ze „szczerego serca”.

Dziękuję za rozmowę.

Pytania zadawała:
Ania Kowalewska



WYDARZENIA 6

Wywiad z uczniem
Rozpoczynamy cykl artykułów o pasjach i osiągnięciach uczniów naszej 
szkoły. Przekonacie się, że są wśród nas prawdziwe talenty.

Kiedy zacząłeś grać w tenisa?
W tenisa zacząłem grać dość późno, bo w wieku 11 lat, zaś chodzić na treningi zacząłem w wieku 13 lat.

Co spowodowało, że zainteresowałeś się tą grą?
Zdecydowany wpływ na to miała telewizja. Wszystko zaczęło się, gdy obejrzałem jeden mecz, a później kolejnyZdecydowany wpływ na to miała telewizja. Wszystko zaczęło się, gdy obejrzałem jeden mecz, a później kolejny
i kolejny. Oglądając  je postanowiłem spróbować swoich sił w tym sporcie.

Ile czasu poświęcasz na treningi?
Tenis uważam za zajęcie rekreacyjne. Według mnie 4 do 6-ciu godzin w tygodniu wystarczają.

Czy jest to trudny sport?
Każdy sport jest wymagający i ciężki. W tenisie trudnością jest to, że grasz sam. Sporty indywidualne są 
trudniejsze, ponieważ jesteś zdany sam na siebie. Najważniejsza jest koncentracja.

Czy traktujesz to zajęcie jako hobby?Czy traktujesz to zajęcie jako hobby?
Każdy sport jest w pewnym sensie czyimś hobby. Ktoś może interesować się piłką nożną, szachami, a ja tenisem.

Jakie masz osiągnięcia w tej dziedzinie sportu?
Moje osiągnięcia są na poziomie małych miejskich turniejów. Dwa razy zdobyłem II i raz III miejsce w turnieju 
OSiR Cup chłopców. Brałem także udział w wakacyjnych Grand Prix, w których zdobyłem II i III miejsce, a także 
takie same miejsca w Mistrzostwach Ziemi Piotrkowskiej. 

Czy myślisz, że gra w tenisa w jakimś stopniu na Ciebie oddziałuje?
Oczywiście, że tak. Każdy sport pozwala się zrelaksować lub rozładować napięcie. Poza tym sport to zdrowie.Oczywiście, że tak. Każdy sport pozwala się zrelaksować lub rozładować napięcie. Poza tym sport to zdrowie.

Czy wiążesz swoją przyszłość z tenisem?
Niestety nie. Jak już powiedziałem, uważam to za zajęcie rekreacyjne. W Piotrkowie jest wielu dobrych tenisistów, 
dlatego ciężko jest się przebić do tych najlepszych.
                                          

Rozmawiała Ania Kowalewska

Na początek rozmowa z uczniem klasy II TG
  Kacprem Sobańskim
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W ARTO PRZECZYTAĆ!!!
Dla Niego!

“Polowanie na Czerwony 
Październik” - Tom Clancy 

AmerykańskiAmerykański okręt podwodny 
"Dallas" otrzymuje rozkaz dyskret-
nego śledzenia "Czerwonego 
Października", na którego pokładzie 
dochodzi do dramatycznych wypad-
ków. Kapitan Marko Ramius zabija 
oficera politycznego i podmienia 
rozkazy – według nowych okręt ma 
płynąć do brzegów Stanów Zjednoc-
zonych korzystając z nowego 
napędu w celu przeprowadzenia 
manewrów ćwiczebnych z rakieta-
mi.

Kapitan "Czerwonego Października" 
spalił za sobą mosty – wysłał do 
dowódcy floty ZSRR list, w którym 
podziękował za powierzenie tak 
nowego okrętu podwodnego, 
a jednocześnie poinformował 
o swoim planie dezercji razem z tym o swoim planie dezercji razem z tym 
okrętem. Strona radziecka wysyła 
w pogoń za swoim okrętem całą flotę 
atlantycką, a tymczasem na 
pokładzie dochodzi do sabotażu   

uszkodzony napęd "gąsienicowy"
i okręt traci swoją przewagę, będąc 
zmuszonym do używania konwenc-
jonalnego napędu śrubowego
jednocześnie staje się słyszalny dla 
sonarów...

Dla Niej!

“Eli, Eli”
Wojciech Tochman

Kto przeczyta Eli, Eli, może już Kto przeczyta Eli, Eli, może już 
nigdy nie będzie podróżował jak 
przedtem. Wojciech Tochman 
opowiada nam o Filipinach, jakich 
nie znamy, o świecie najuboższych, 
którzy od lat żyją w slumsach i na 
cmentarzach Manili. Ale nie jest to 
książka tylko o nich. Jest i o nas.książka tylko o nich. Jest i o nas.

Wszyscy coraz więcej 
podróżujemy, coraz więcej foto-
grafujemy świat. Ale nie widzimy 
tego, o czym pisze Tochman, i co 
fotografuje Wełnicki. Tego, co pod 
powierzchnią: cierpienia i bólu. Bo 
się na nie uodporniliśmy. Tochman 
odwraca obiektyw, przygląda się odwraca obiektyw, przygląda się 
nam, ale i sobie, naszemu spojrze-
niu na tragedię, na Innego, 
i dokonuje odnowienia empatycznej 
więzi.

Eli, Eli jednocześnie oskarża 
i niesie nadzieję. A może nawet 
rozwiązanie dylematu, co zrobić 
z widokiem ludzkiego cierpienia. 
Kluczem jest reporterska uważność, 
krytycyzm wobec własnego spo-
jrzenia i otwartość na innego 
człowieka.

Gęstej prozie Tochmana towarzyszą 
znakomite, poruszające zdjęcia 

Grzegorza Wełnickiego. Twarze, 
które oglądamy na jego portretach, 
nie są anonimowe. Tochman przed-
stawia nam historię ludzi z tych foto-
grafii, opowiada o losach każdego 
z nich. Z głęboką wrażliwością 
znaną czytelnikom jego poprzednich 
książek, wprowadza nas w cichy 
świat kobiety-drzewa, 
ww codzienność dzieci mieszkających 
na grobach, w dramat czternastolet-
niego bohatera opery mydlanej, 
która nigdy nie powstanie. Patrzymy 
na ich życie z tak bliska, że wreszcie 
zaczynamy czuć.
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ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
Religijne treści uroczystości Bożego Narodzenia ukazują nam swoją wyjątkowość na tle szeregu

zwyczajów kulturowych, które na trwałe wyznaczyły już rytm życia, nawet u ludzi niezbyt związanych 
z Kościołem chrześcijańskim. Bogactwo tej bożonarodzeniowej tematyki, zapisanej w literaturze, 
utrwalonej w sztuce, przekazywanej w obchodach tradycji rodzinnej, wyśpiewanej w różnych 
kompozycjach kolędowych, dydaktycznie odgrywanej w misteriach teatralnych, plastycznie 

prezentowanej w szopkach, związanej z folklorem ludowym pozwala zaledwie na uszeregowanie 
i przypomnienie w sposób wybiórczy niektórych z tych bardziej znanych zwyczajów. i przypomnienie w sposób wybiórczy niektórych z tych bardziej znanych zwyczajów. 

W tym numerze naszej gazetki je przypomnimy.

PASTERKA
Msza Święta o północy, otwiera oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia,
czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia na świat.

ŻŁÓBEK, SZOPKA  
Grota betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, wraz ze znajdującym się tam żłóbkiem,
od samego początku była miejscem szczególnego pietyzmu i czci chrześcijan.od samego początku była miejscem szczególnego pietyzmu i czci chrześcijan.
Tradycja budowy szopki przywędrowała do nas z Włoch. Wśród wielu tradycji polskich
szopek, najbardziej znane są tzw. szopki krakowskie. Od roku 1927 istnieje nawet tradycja
konkursu na najpiękniejszy jej egzemplarz.

OPŁATEK
Tradycyjnie spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie się białym opłatkiem, czyli bardzo cienkim, Tradycyjnie spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie się białym opłatkiem, czyli bardzo cienkim, 
niekwaszonym chlebem. Nasycony jest głęboką i wielowymiarową symboliką. Zawarta jest ona najpierw w fakcie 
„bycia razem”. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia dobra wszelakiego, zarówno materialnego,
jak też duchowego.

CHOINKA
  W wielu kulturach i religiach drzewo, zwłaszcza iglaste jest symbolem życia odradzania się,
płodności, trwania. Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło
300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły,300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły,
świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad
ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa.
Na drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata.

WIECZERZA WIGILIJNA  
 W tradycji rodzinnej, w cyklu obrzędowym Bożego Narodzenia wyjątkowe znaczenie ma wieczerza w wieczór  W tradycji rodzinnej, w cyklu obrzędowym Bożego Narodzenia wyjątkowe znaczenie ma wieczerza w wieczór 
wigilijny. Przestrzegany jest w dzień Wigilii post jakościowy (powstrzymanie się od potraw mięsnych). Wieczerzę 
poprzedza przygotowanie i ozdobienie choinki domowej, jak też domowej szopki. Pod białym obrusem stołu 
kładzie się kilka kłosów siana (symbol stajenki betlejemskiej). Wieczerzę należy rozpocząć z pojawieniem się 
pierwszej gwiazdy na niebie. Po odczytaniu Fragmentu Pisma Świętego uczestnicy dzieląc się białym opłatkiem, 
składają sobie życzenia, wybaczają wzajemne przeszłości czy urazy. Po skończonej wieczerzy wigilijnej jest czas 
na wzajemne obdarowywanie się świątecznymi prezentami oraz śpiewanie kolęd.na wzajemne obdarowywanie się świątecznymi prezentami oraz śpiewanie kolęd.
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ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
ciąg dalszy

KOLĘDA
Pieśń religijna, tematycznie związana z biblijnymi wydarzeniami nawiązującymi do
narodzenia Chrystusa Pana. Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza na naszej
polskiej ziemi, gdzie ilość znanych, względnie opisanych kolęd osiąga liczbę ponad 
pół tysiąca. Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale także
zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami świąteczno - noworocznymi czy zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami świąteczno - noworocznymi czy 
odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach.

JASEŁKA
  Prezentują udramatyzowane, teatralne sceny na temat przyjścia Chrystusa na świat. Wydarzenia związane 
z narodzinami Jezusa są przedstawiane w sposób ożywiony, nasycony ruchem, tekstem, dramatem, ludźmi, życiem 
ewangelicznym lub apokryficznym.

PREZENTY GWIAZDKOWE
Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, związana Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia, związana 
była pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja. Dzisiejszą tradycję bożonarodzeniowych prezentów 
zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi. Domagał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju „św. Mikołaja”, a prezenty 
dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieciątka Jezus”. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, także ka-
tolickie, przyjęły tę praktykę.

OZNACZENIE DRZWI KREDĄ  
W uroczystość Objawienia Pańskiego (uroczystość Trzech Króli) dokonuje się błogosławieństwa mirry, kadzidła, 
złota – biblijnych darów przyniesionych do betlejemskiego żłóbka przez mędrców ze Wschodu. W tym dniu 
błogosławi się również kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna 
Bożego. Ta symbolika nie tylko informuje, że za tymi drzwiami zamieszkują chrześcijanie, ale również drzwi 
prowadzą do duchowego wnętrza jego mieszkańców.

WINO ŚW. JANA  
W niektórych rejonach Europy, a także czasami w naszym kraju, w dniu 27 grudnia, w święto 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest błogosławieństwo wina. Zwyczajowo pijący św. Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest błogosławieństwo wina. Zwyczajowo pijący 
poświęcone wino składają sobie życzenia: „bibe amorem sancti Joanni” („pij miłość św. Jana”).
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8 grudnia mija 33. rocznica śmierci
Johna Lennona

John Lennon  przyszedł na świat w 1940 roku w Liverpoolu. Jeden
z Beatlesów, muzyk, twórca tekstów. Po rozwodzie rodziców wychowywany był przez
ciotkę. Początkowo uczył się w Liverpool Art College, lecz po pewnym czasie porzucił 
myśl pozostania plastykiem i naukę kontynuował już w Quarry Bank Grammar. Lata 50.
 okazała się dla Lennona przełomowe - zakłada zespół The Quarrymen, którego nazwę 
zmienia później na The Beatles. W skład grupy wchodzili także: George Harrison, 
Ringo Starr oraz Paul McCartney. Grupa ta szybko osiągnęła status kultowej i stała się Ringo Starr oraz Paul McCartney. Grupa ta szybko osiągnęła status kultowej i stała się 
jedną z najważniejszych grup w historii muzyki popularnej na świecie. W latach 60. 
John Lennon związał się z japońską artystką Yoko Ono. 

Rok 1970 to data ostatecznego rozpadu Beatlesów. Rozpoczęła się kariera solowa artysty, jego najbardziej znanym 
albumem stało się "Imagine". Wraz ze swoją partnerką angażował się także w życie polityczne. W 1980 roku 
powstał ostatni album Lennona, nagrany wraz z Yoko Ono. 8 grudnia 1980 roku John Lennon został zastrzelony 
przed swoim domem w Nowym Jorku przez niezrównoważonego psychicznie fana. Miał 40 lat. 

„IMAGINE” 

Imagine there's no Heaven.
It's easy if you try.
No hell below us,
above us only sky.
Imagine all the people,
living for today...living for today...

Imagine there's no countries.
It isn't hard to do.
Nothing to kill or die for
And no religion too.
Imagine all the people,
living life in peace...

You may say I'm a dreamer,You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one.
I hope some day you'll join us,
and the world will live as one.

Imagine no possesions,
I wonder if you can.
No need for greed or hunger,
a brotherhood of man.a brotherhood of man.
Imagine all the people,
sharing all the world...

You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one.
I hope some day you'll join us,
and the world will live as one.

„WYOBRAŹ SOBIE”

Wyobraź sobie, że nie istnieje Niebo,
To nie jest trudne, jeśli spróbujesz.

Pod nami nie ma piekła,
Nad nami tylko niebo.

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie
Żyją dzisiejszym dniem.Żyją dzisiejszym dniem.

Wyobraź sobie, że nie ma państw,
To naprawdę proste.

Nic ma po co zabijać ani umierać,
Nie ma też żadnej religii.

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie
Żyją w pokoju.

Możesz mnie nazwać marzycielem,Możesz mnie nazwać marzycielem,
Ale nie jestem jedyny.

Mam nadzieje, że któregoś dnia do nas dołączysz, 
A świat będzie żył w jedności.

Wyobraź sobie, że nie ma własności,
Ciekawe, czy potrafisz.

Nie ma chciwości ani głodu,
A wszyscy są sobie braćmi.A wszyscy są sobie braćmi.

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie
Dzielą się ze sobą światem.

Możesz mnie nazwać marzycielem,
Ale nie jestem jedyny.

Mam nadzieję, że któregoś dnia do nas dołączysz,
A świat będzie żył w jedności.
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UŚM IECHNIJ SIĘ
Obok grobów smutnych i zanied-
banych stały groby tętniące 
życiem.

Aleksander Wielki był dlatego 
sławny, bo założył wielkie re-
formy.

Zwyczaj opalania się na plaży po-
chodzi z epoki brązu.

Jednym z nałogów szlacheckich w 
XVIII wieku było pijaństwo, które-
mu Krasicki poświęcił wiele czasu 
i wysiłku.

Bogurodzica była napisana 
w języku polskim po łacinie.

Gramatycznie rzecz biorąc, dziew-
czyna ma inną końcówkę niż 
chłopiec.

Na klimat Europy wpływa morze, 
które nas olewa.

Michał Anioł rzeźbił ludzi nago.

 Uśmiechnij się 

Pani zadała dzieciom temat wypra-
cowania: „Jak wyobrażam sobie 
pracę 
dyrektora?” Wszystkie dzieci 
piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie 
założyw-
szy ręce. 
-Czemu Jasiu nie piszesz? 
-pyta się nauczycielka. 
-Czekam na sekretarkę

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, 
ile nas kosztuje twoja nauka?
-Tak,-Tak, tato. Dlatego staram się 
uczyć jak najkrócej i jak najmniej.
-Mam, ale on zawsze dzwoni 
wtedy, kiedy ja jeszcze śpię.

Pani pyta dzieci: 
-Powiedzcie mi dzieci jakieś 
zwierzątko na A. 
Jasio wstaje i mówi: 
-A może to czyżyk? 
-Nie-Nie Jasiu, siadaj. No dobrze pow-
iedzcie mi teraz zwierzątko na B. 
Jasio na to: 
-Być może to czyżyk? 
-Jasiu za drzwi! 
Jasio wychodzi. 
-Powiedzcie mi teraz zwierzątko 
na C. 
Nagle drzwi się otwierają, zagląda 
Jasio i mówi: 
-Czyżby to był czyżyk?

Siedzą dwaj uczniowie: 
-Wiesz,-Wiesz, czasem ogarnia mnie 
wielka ochota, żeby się pouczyć. 
-I co wtedy robisz?
-Czekam, aż mi przejdzie.

Dlaczego ciągle spóźniasz się do 
szkoły? 
-pyta nauczycielka Jasia. 
-Bo nie mogę się obudzić na czas... -Bo nie mogę się obudzić na czas... 
-Nie masz budzika? 
-Mam, ale on zawsze dzwoni 
wtedy, kiedy ja jeszcze śpię.

Ciekawostki

Jesteśmy około 1 cm wyżsi rano 
niż wieczorem.

Pierwsza Coca-Cola była zielona 
!!!

Najbardziej pracowitym mięśniem Najbardziej pracowitym mięśniem 
ludzkiego ciała jest język.

90% gatunków ptaków ma przez 
całe życie jednego partnera. 
U ssaków ten wskaźnik wynosi 3%

Bierzesz oddech mniej więcej 
10 milionów razy rocznie.

Humor z zeszytów Humor z zeszytów 
szkolnych

Robinson z Piętaszkiem wkrótce 
zaludnili bezludną wyspę.

Jacek Soplica po swojej śmierci Jacek Soplica po swojej śmierci 
był jakiś nieswój, ale przecież 
wiedział, że całe życie poświęcił 
ojczyźnie.

Wokulski spotkał Izabelę na spac-
erze w łazience.

Jazon, wróciwszy do swojego 
stryjka, pokazał mu złote runo, ten 
zdębiał i zbladł.

Chłop wolał iść gdzieś pod 
drzewo, byle nie robić u pana.

Przez kilkadziesiąt lat Polska nie Przez kilkadziesiąt lat Polska nie 
pokazywała się na mapie, bo była 
rozebrana.

Ludzie pierwotni mieli narządy 
z kamienia.



OGŁOSZENIA 12

SKŁAD REDAKCJI:
Kamil Motyka, Rafał Staśkiewicz, Albert Ruszkiewicz, Jakub Löffler, Anna Kowalewska,Pola Kępińska,

Adrian Matyjaśkiewicz, Julita Bednarek, Daria Jachymczak, Marika Suszyńska
POD OPIEKĄ - ANNY BARTCZAK

Chcielibyśmy poinformować, iż niektórzy nauczyciele prowadzą
dodatkowe zajęcia z przedmiotów, których uczą i są to:

p. Katarzyna Kobylińska -  zajęcia z konstrukcji w czwartek od 14.25 - 15.10

p. Grażyna Salińska - zajęcia z niemieckiego w środę od 14.20 - 15.10

p. Błażej Zimowski - zajęcia informatyczne w czwartek od 14.25 - 15.10

p. Bożena Warchulska - kółko matematyczne w środę od 14.25 - 15.10

p. Anita Wojciechowska kółko matematyczne od 14.25 - 15.10p. Anita Wojciechowska kółko matematyczne od 14.25 - 15.10

p. Marzena Rutkowska - zajęcia dla maturzystów; spotkania umawiane indywidualnie.

p. Mateusz Mojka - kółko z programowania w C++ w piątek od 14.25 - 15.10

p. Arkadiusz Eksman - lekcje tańca w (termin do uzgodnienia)

SKS z piłki siatkowej - chłopcy w poniedziałek 14.20 - 15.50
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