MiniWywiad
o maxisprawach
Ostatnie jasełka szkolne będziemy chyba
wspominać długo, a to przede wszystkim
dlatego, że po raz pierwszy wystąpiły w
nich… panie nauczycielki! Uważamy, że
role Lucyfera (p. Renata Strzelczyk) i
Heroda (p. Marzena Warchoł) były
odegrane wzorowo. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów na polu aktorskim.
Kleks: Czy podobała się Pani rola? Proszę
uzasadnić.
Pani Renata Strzelczyk: Bardzo,
ponieważ była fajna i śmieszna.
Pani Marzena Warchoł: Tak podobała mi
się, ponieważ po raz pierwszy miałam
okazję wystąpić przed uczniami naszej
szkoły.
Kleks: Kto szykował Pani strój?
Pani R. S.: Strój był pożyczony, ale
pelerynę szyła koleżanka.
Pani M. W.: Strój szyłam sobie sama.

Kleks: Jak długo przygotowywała się Pani
do swojej roli?
Pani R. S.: Ćwiczyłam razem ze swoimi
uczniami.
Pani M. W.: Krótko, ponieważ był to
okres przedświąteczny i był dużo pracy w
domu.
Kleks: Czy stresowała się Pani występem?
Pani R. S.: Tak, bardzo, bardzo!
Pani M. W.: Bardzo!
Kleks: Czy chciałaby Pani występować na
scenie w przyszłym roku?
Pani R. S.: Nie chcę tego zdradzać.
Pani M. W.: Mając tak miłą widownię, to
tak.
Zuzanna Staszewska
Miłosz Jemiołek

Wielkim Postem nazywano
„ostatkami”, a w niektórych
rejonach „mięsopustem”.
Dominik Drewnik
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CZY WIESZ, ŻE…?
Karnawał to okres zabaw, bali i
pochodów noworocznych trwający
od Trzech Króli do Środy
Popielcowej. W wioskach Śląska
Opolskiego jest wówczas tradycja
wodzenia niedźwiedzia, a na Ziemi
Lubelskiej i Sandomierskiej
upowszechniły się tak zwane
bachuski, podczas których wożono
na sankach słomianą lalkę. Innym
zwyczajem było wprzęganie do
dębowej kłody tych chłopców i
dziewcząt, którzy nie stanęli na
ślubnym kobiercu. Karnawał
kojarzy się z szaleństwem
noworocznym. Ludzie na bale
chodzili przebrani w różne stroje i
zakładali maski na twarze.
Jakub Skotak

W Polsce karnawał także nazywano
„zapusty”. Stroje na karnawał
zazwyczaj przygotowywano przez
cały rok. Ostatnie trzy dni przed

Boże Narodzenie w naszych domach
W mojej rodzinie zwyczajem jest
kładzenie sianka pod biały obrus. Zawsze
podczas wieczerzy wigilijnej jest 12
potraw. Wtedy też łamiemy się opłatkiem i
życzymy sobie wszystkiego najlepszego.
No i oczywiście śpiewamy kolędy. Tak
właśnie spędzamy Święta w harmonii.
Kacper Mikołajczyk
Kilka dni przed Wigilia jadę z tatą
po choinkę. Gdy już jest ona w domu,
zaczynam z mamą ją ubierać.
W Wigilię w moim domu od rana
jest mały rumor. Tata pracuje w stolarni, a
mama gotuje wigilijne potrawy. Muszę
pomagać obojgu rodzicom. Chwilę przed
Wigilią (najczęściej dwie godziny)
zaczynamy pakować prezenty. Wszyscy są
trochę zestresowani, bo chcemy, żeby było
jak najlepiej. Podczas Wigilii dzielimy się
opłatkiem i po chwili siadamy do stołu. Po
udanej kolacji ja i tata szukamy Gwiazdy
Betlejemskiej, a mama idzie na górę po
prezent. Zawsze jestem zadowolony z
prezentu, ponieważ wcześniej piszę list. Po
rozpakowaniu prezentów dziękujemy sobie
za nie.
Na drugi dzień Świąt jedziemy do
rodziny. Ja z moimi braćmi ciotecznymi

porównujemy i testujemy swoje prezenty i
wymieniamy się upominkami.
Rafał Wrona
Wspólnie przygotowujemy
wigilijne potrawy. Podczas wieczerzy
śpiewamy kolędy oraz oglądamy
kolędowanie sławnych polskich
wykonawców. Potem idziemy na Pasterkę,
po której zazwyczaj oglądamy kolorowe
fajerwerki.

Jak to w każdej rodzinie każdy ma
swoje zwyczaje. W mojej rodzinie robimy
tradycyjnie 12 potraw świątecznych,
między innymi sałatkę wielowarzywną,
śledzie, różne zupy, karpia, pierniki. Gdy
usiądziemy przy wigilijnym stole,
składamy sobie życzenia i śpiewamy
kolędy.

Łukasz Świątek

Mateusz Nyrek
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1. 1, 2,… 4
2. Skończył się stary, zaczyna się nowy

3. Miejsce zamieszkania króla i królowej
4. „Wigilijne” imię pani od przyrody
5. „….. noc” – jedna z najpiękniejszych kolęd
6. Zawsze masz dobry ……
7. Imię jednego z trzech królów
8. Imię drugiego z trzech królów
9. Zielone warzywo często dodawane do kanapek
10. Przeciwieństwo zimy
11. Jeden z darów przyniesionych przez mędrców ze Wschodu
Oliwia Zawodnik, Zuzanna Czerwińska

Bezpieczne ferie
Zbliżają się ferie zimowe, czas
wyczekiwany przez wszystkich uczniów.
Namawiamy was do zabaw na świeżym
powietrzu, które pomogą zadbać o
kondycję fizyczną i zapomnieć o stresach,
jakie niejednokrotnie niesie ze sobą życie
szkolne. Przy okazji zabaw nie
zapomnijcie jednak o bezpieczeństwie. Oto
kilka „bezpiecznych” rad.
 Nie wchodźcie na
zamarznięte jeziora, rzeki
itd., ponieważ wejście na
ten typ akwenu może
spowodować załamanie się
lodu i utonięcie
 Pamiętajcie o tym, że zimą
robi się ciemno czasem już
po 15.00. Dla
bezpieczeństwa noście
odblaski
 Kiedy zjeżdżacie na
sankach z górki,
sprawdźcie, czy na trasie nie
ma jakichś przeszkód.
 Kiedy przechodzicie przez
ulicę, uważajcie na śliską
powierzchnię drogi.
Niewłaściwe zachowanie
może grozić potrąceniem,
wypadkiem
Życzymy wszystkim bezpiecznych
ferii!
Oliwia Sendybył
Aleksandra Kowalczuk

Pokoloruj nas…

Kochane zwierzaki!
Tygrysy mają paski nie tylko na
futrze, ale także na skórze.
Język żyrafy jest koloru czarnego i
jest tak długi, że może sobie ona
nim wyczyścić uszy.

Uwielbiam kwiatki. Są takie smaczne…
Pamięć złotej rybki trwa zaledwie
trzy sekundy.
Serce krewetki umiejscowione jest
w jej głowie.
Podczas wylatywania z jaskini
nietoperze zawsze skręcają w lewo.
Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi
zjeść swoją mackę.

Marika Hauda

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy
Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, a o ile dłuższa?
- O sześć liter, proszę pani.
***
Jaś chwali się koleżance:
- Wiesz, niedawno złapałem pstrąga
takiego jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych
pstrągów.
Łukasz Bogumił

