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S pędzamy te dni z całą rodziną 
przy rodzinnym stole, dzielimy  

się opłatkiem oraz składamy so-

bie życzenia. Chciałabym rów-

nież w imieniu całej redakcji zło-

żyć najserdeczniejsze życzenia z 

okazji zbliżających się świąt. 
 

Ola Kuleta 
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N adeszła zima. Czas mrozów 

i śniegu. W ten okres  bawimy się 
w wiele rożnych zabaw na śniegu, 

rzucamy się śnieżkami. Niektórzy 

z nas wyjeżdżają w góry, aby 

zjeżdżać  na nartach lub na snow-

boardzie. Zbliża się także wiele 

ważnych świąt są to : 

  

Boże Narodzenie, 

 Sylwester,  

a także Nowy Rok. 
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D awno, dawno temu w tureckim 

mieście Mira, żył biskup, zwał się 
Mikołaj. W spadku po rodzicach dostał du-

ży majątek. Był to dobry człowiek,dlatego 

chętnie dzielił się z ubogimi swoim bogac-

twem. opiekował się biednymi, pomagał 

chorym, a także podrzucał prezenty dzie-

ciom. Rano , gdy wstawały z łóżek znajdo-

wały słodycze i zabawki. Pewnego dnia Mi-

kołaj niespodziewanie zniknął. Krążyły róż-
ne plotki związane z jego zniknięciem. Po-

dobno teraz mieszka w Laponii, skąd co 

roku rozwozi prezenty po całym świecie. 

Mikołaj zawsze odwiedza nas 6 grudnia, w 

dniu swoich imienin. Święty Mikołaj posia-

da  wielu podopiecznych. W powietrzu było 

czuć harmonie i spokój. Te prezenty były 

tylko symbolem, ważna była pamięć. 
Z utęsknieniem czekamy na przyszłe MI-

KOŁAJKI. A przed nami gwiazdka=) 

WESOŁYCH ŚWIĄT!! 
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Z ostał patronem min. żeglarzy,  dzieci, ubogich, więźniów i 

młynarzy. Nie  którzy nie wierzą w Mikołaja, ale dzieci go ko-

chają. Jak co roku nasza szkoła obchodzi Mikołajki. Nawzajem 

obdarzamy się prezentami. W tym roku całe gimnazjum obcho-

dziło mikołajki bardzo wesoło. Gimnazjaliści zamienili się z na-

uczycielami, wybrani uczniowie prowadzili lekcje. Podczas zajęć 
odbywały się różne gry i zabawy, na oceny. Oczywiście przy-

szedł czas na prezenty. Wszyscy się bardzo ucieszyli z podarun-

ków, które dostali. 

Nauczyciele i uczniowie pod wpływem zbliżających się świąt 

Polskie obrzędy i obyczaje 

Cicha noc 

K alendarz naszych przodków ułożony był 

ściśle według głównych świąt katolic-

kich. Do najważniejszych zaliczane jest, ob-

chodzone u nas już od ponad 1000 lat, Boże 

Narodzenie ( 25 grudnia ), upamiętniające 

przyjście na świat Jezusa Chrystusa. W na-

szym kraju najbardziej uroczyście obcho-

dzona jest Wigilia Bożego Narodzenia. Nie-

mal w każdym domu ubiera się choinkę, któ-

ra jest symbolem „drzewa rajskiego”.  

Wieczorem przygotowywana jest kolacja, 

która rozpoczyna się wraz z pojawieniem się 
na niebie pierwszej gwiazdy, symbolizującej 

kometę, prowadzącą niegdyś trzech mędr-

ców. Najważniejszym wydarzeniem wieczo-

ru wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem. 

O znacza to wzajemne poświęcenie się jed-

nych dla drugich i uczy,  

że ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliźnimi, 

zbliża oddalonych. 

 

N a pamiątkę apostołów, wigilia składa się z 12 potraw. Na 

talerzach króluje karp, pierogi z kapustą i grzybami, klu-

ski z makiem, a w niektórych regionach Polski kutia, czyli po-

trawa z pszenicy, maku, miodu i bakalii. Zwykle też zostawia 

się jedno wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego go-

ścia. Wigilijną noc kończy Pasterka, czyli radosna msza odpra-

wiana w kościołach o północy. Jej nazwa upamiętnia pasterzy, 

którzy przybyli pokłonić się nowo narodzonemu Dzieciątku. 

Tradycyjnie też obrzędom bożonarodzeniowym towarzyszyli 

przebrani kolędnicy, którzy chodzili po wsiach od domu do 

domu, śpiewając kolędy, w zamian za co oczekiwali najczę-
ściej poczęstunku. 

 

Gość w dom, Bóg w dom 
Jedną z najstarszych polskich tradycji jest gościnność. Stała się 
ona w swoim czasie znana także za granicą. Polski szlachcic 

nie lubił samotności i gdy tylko pojawił się podróżny, z rado-

ścią przyjmował go pod swój dach, aby wysłuchać nowin  

z szerokiego świata. 
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Koala – mały, przytulny miś? 

K oala to zwierzę, żyjące wysoko w koronach drzew euka-

liptusowych. Jest pod ochroną, ale jej przeżycie jest zagrożo-

ne z powodu niszczenia śro-

dowiska. 

 

Środowisko: 

 

K oala żyje prawie wy-

łącznie na najwyższych gałę-
ziach drzew eukaliptuso-

wych. Mocno obejmuje swo-

imi silnymi nogami pień 
drzewa, wpinając pazurki w 

korę. Koala jest zwierzęciem aktywnym nocą, dnie spędza 

śpiąc na rozwidleniu gałęzi. Nocami wspina się wysoko na 

drzewa, aby pożywić się młodymi pędami i liśćmi eukaliptu-

sa. 

 

Pożywienie i Polowanie: 
 

U koali rozwinęły się na policzkach pożyteczne torebki, wy-

korzystane jako spiżarnie. Koala ma układ trawienny pozwa-

lający jej żywić się tylko 

liśćmi eukaliptusa. Żywi 

się ona tylko 20 z 300 ga-

tunków tego drzewa.  

Koale zjadają tak duże ilości 

liści (przeciętnie od 500g do 

1kg dziennie) że często mu-

szą podejmować podróże 

„za pożywieniem”. 

 

 

Podstawowe dane: 
Wielkość: 
Wymiary – Samce – 78kg, 

Samice 72cm 

Waga – Samce do 12kg, sa-

mice 8kg 
Długość ciąży: 25-35 dni 

Liczba młodych: 1 

Długość życia: 15-20 lat 

Czy wiesz, że: 
Koala nie pije.  

Potrzebną wilgoć pobiera z liści eukaliptusa. 

Koale silnie pachną piżmem i eukaliptusem – 

prawdopodobnie ma to zapobiegać zagnieżdża-

niu się pcheł w futrze. 

Jest świetnym pływakiem. 

Nowo narodzony niedźwiadek jest wielkości 

ziarna fasoli i waży 0,3g. 

 

 

Opracowała: Olga Gryz 
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Kącik muzyczny Kącik muzyczny Kącik muzyczny Kącik muzyczny     

OPRACOWAŁ: Piotrek Luciński 

KarykaturaKarykaturaKarykaturaKarykatura    
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8-go grudnia 2007 roku jeden z największych 

raperów, 50 cent zaśpiewał w warszawskiej hali 

Torwar. Bilety do nabycia były już od 144 zł. 

Głównym sponsorem imprezy był operator sieci 

komórkowej PLAY. Nie tak dawno temu artysta 

wydał krążek zatytułowany jego imieniem 

"CURTIS". Na płycie możemy również usłyszeć 
takie gwiazdy jak: Akon,Justin Timberlake, 

Eminem,Young Buck czy Nicole Scherzinger z 

grupy Pussycat Dols  
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Moje sportowe zainteresowania: Narty Moje sportowe zainteresowania: Narty Moje sportowe zainteresowania: Narty Moje sportowe zainteresowania: Narty     

M 
oje zimowe hobby to narty. Jeżdżę na nich 

rekreacyjnie od pięciu lat. Co roku organizo-

wane są zawody w narciarstwie szkół niepu-

blicznych. Reprezentacja naszej szkoły także bierze w 

nich udział. Mam nadzieję, że w tym roku i ja do niej do-

łączę.  
 

Na stoku 

N 
ajbliżej Starachowic położony jest wyciąg orczyko-

wy w Krajnie. Ostatnio jednak w większości buduje 

się koleje krzesełkowe. Zwiększa to maksymalną 
liczbę osób wjeżdżających na stok. Chciałbym, aby w woje-

wództwie świętokrzyskim powstały tego typu koleje. 

Sprzęt 

D obrze dobrany sprzęt to gwarancja bezpie-

czeństwa. Narty carvingowe należy dobierać 
odpowiednio do wzrostu i umiejętności. W bu-

tach najważniejszy jest komfort. Nie może też 
być za dużych luzów, bo podczas upadku może 

dojść do ciężkich urazów nogi. Ubranie, nie jest 

bez znaczenia. Powinno być ciepłe i komforto-

we. Ważne też aby spodnie i kurtka były nie-

przemakalne i miały tzw. łapacz śniegu. Potrzeb-

ny jest on nie tylko przy upadkach, działa także 

przeciwwietrznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nauka jazdy 

N auka jazdy na nartach jest dla niektórych 

bardzo łatwa, a dla innych trudna. Wiele 

zależy od pewności siebie i zaufania własnym 

nartom. Jeśli te warunki są spełnione, to począt-
kujący narciarz staje się średnio zaawansowa-

nym w około trzy lata  

Autor: Adam Gralec 
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  Uczy pan w naszej szkole już ponad rok. Jak podoba się panu praca z uczniami? 

 
 Podoba mi się coraz bardziej:) 

  Co sądzi pan o nowych komputerach? 

 
  Dla mnie nowe komputery to przede wszystkim możliwość zapoznania się z nową platformą  

  sprzętową i nowym softwarem. Sprzętowo na pewno są bardziej dopracowane od pecetów. 

 

           3.   Czy uczniowie radzą sobie z ich obsługą? 
 Generalnie można powiedzieć że tak, choć czasem trudno przezwyciężyć uczniom „windowsowe”  

  przyzwyczajenia. 

 

        5.  Jakie możliwości dają te komputery? 
 

  Na Macach nieco szybciej działa oprogramowanie graficzne, lepie j są tez dopracowane profile  

  kolorów. Dlatego też Macintoshe bardzo często używane są t w studiach graficznych i DTP, zajmujących się   

  składem tekstu i przygotowaniem materiałów do druku czy obróbką zdjęć.  

 

 6. Czy w naszej szkole uczy pan tylko informatyki lub gdzieś jeszcze? 

 
 Uczę jeszcze w Gimnazjum nr 1 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. 

 

 Jeżeli miałby pan porównać uczniów z naszej szkoły i tej kolejnej to którzy uczniowie są  
 bardziej zainteresowani i wykazują chęć pracy na lekcji? 

 

 Zarówno w Naszej szkole jak w pozostałych w których mam przyjemność uczyć są uczniowie mniej 

 jak i bardziej zainteresowani, Ci którzy pracują jak i tacy którzy nie wiedza po co przychodzą do 

 szkoły. 

  

  W zeszłym roku mieliśmy Windowsa, który system jest lepszy MacOS czy  

  Windows? 
 Systemy te bardzo się różnią, nie tylko pod względem technologicznym, ale także - a może głównie - 

 podejściem. W Mac OS X postawiono przede wszystkim na prostotę użytkowania. Zrezygnowano lub 

 ukryto wszystkie elementy nieistotne w codziennej pracy lub trudne do zrozumienia dla przeciętnego 

 użytkownika. System operacyjny Mac OS, zainstalowany w Macach, jest bardzo intuicyjny i stwo

 rzony dla osób postrzegających komputer jako wygodne narzędzie pracy, a nie maszynę, w której 

 wiecznie trzeba coś modyfikować, doinstalowywać. Mac OS bardzo dobrze współpracuje ze sprzę

 tem, co objawia się stabilnym działaniem komputera. Na Macach o wiele rzadziej dochodzi do za

 wieszenia systemu. 

 Zarówno jeden jak i drugi system ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od tego do czego mamy 

 zamiar wykorzystać dany system. 

 

  Czy planuje pan jakiś wyjazd na święta? 
 Mam zamiar wyjechać dopiero w ferie zimowe. 

 

  Jakie jest pana ulubione hobby oprócz komputerów? 
  Sieci komputerowe, systemy operacyjne, historia kultury, buddyzm tybetański.   
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ZIMA 

Tak cudownie za oknem, 

Tak biało 

Tak inaczej… 

Uśmiecham się do Ciebie 

A przez ciemne chmury 

Przechodzi jasne słońce… 

 

Pierwsza gwiazda jaśnieje 

Na ponurym niebie, 

A przy stole gwar… 

 

Jak cudownie 

 

Zima — okres świąt i uśmiechu 

Lecz nie dla każdego dobra pora… 

 

A przy odsłoniętym oknie 

Stoi duża choinka 

Pod nią prezent dla Ciebie… 

 

Spójrz!! 

Jak dziecko  się cieszy 

To jest szczęście.. 

 

Tradycyjnie jak co roku 

Sypia się życzenia wokół, 

Większość życzy świąt obfitych 

I prezentów znakomitych, 

 A ja życzę moi mili 

Byście święta te spędzili 

Tak jak każdy sobie marzy. 

 

Może cicho bez hałasu 

Idąc na spacer gdzieś do lasu, 

Może w gronie swoich bliskich 

Jedząc karpia z jednej miski, 

Może gdzieś tam w ciepłym kraju 

Czując się jak Adam w raju, 

Może lepiąc gdzieś bałwana, 

Jeśli śniegu napada. 

 WierszeWierszeWierszeWiersze    

Karolina Kuleta 


