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Koło dziennikarskie                                  
nadaje 

 
 

„Jestem uczniem i nic, co szkolne jest mi obce” 
                                                                             Uczniowie 
 
 
W tym numerze: 
 
                                                        Aktualności szkolne a w nich: 
 

• Góra Grosza 
 
 

Ponadto:  
 
Przepis na udane święta 
                                                      
                                           Sposób na nudne popołudnia 
                 
 Święta w poezji 
                                   Jak dobrze bawić się w Sylwestra? 
                                  
Trochę śmiechu, czyli Ŝarty i Ŝarciki 
    
                                  Lista ulubionych hitów muzycznych 
                                                                 
 
 
Poleca redaktor naczelny – Jakub Bąk 



 
2gr. 

GROSZ DO GROSZA, A BĘDZIE……! 
                                          Oby jak najwięcej!!!                                    20gr. 

 
Jak co roku nasza szkoła chętnie przyłączyła się do tej ogólnopolskiej 

akcji, organizowanej przez warszawskie Towarzystwo „Nasz Dom”. Do świąt 
uczniowie mogą przynosić drobne monety, których zbiórką zajmuje się 
Samorząd Uczniowski pod opieką pani Marleny Zegarek. Tradycyjnie 
uskładany w szkołach bilon zasili Domy Dziecka, te najbardziej potrzebujące. 

1zł. 

POMAGAJMY CAŁY ROK. !                 50gr 
 

 
 

10gr.                                                         1gr.    
 

Patryk Zegarek 
 
 

Grudniowe, zimowe popołudnia nie muszą być 
nudne! 

 
 

Poznaj sposoby na miłe spędzenie długich wieczorów: 
 

� Spotkaj się z kolegą. 
� Poszperaj w  Internecie. 
� UłóŜ puzzle. 
� Zagraj z rodziną w pokera. 
� Wymyśl świąteczne ozdoby. 
� Przygotuj sałatkę owocową. 
� Przeczytaj lekturę. 
� Wymyśl ciekawy wierszyk. 
� Narysuj portret swojej mamy. 
� Posprzątaj swój pokój. 

Sebastian Bednarski



 
BOśE  NARODZENIE  TUś  TUś…  
 

Wypróbuj poniŜszy przepis, 
a na pewno będziesz mieć udane święta. 

 

Weź swoją rodzinę,                                      
Zrób wesołą minę.  
Usiądźcie razem przy stole,                           
Postawcie na nim hop – colę. 
Może być kompot z suszu, 
Uważaj, by nie nalał się do uszu!  
Przygotuj same miłe słowa, 
Dawną urazę głęboko gdzieś schowaj. 
Wypatruj pierwszej gwiazdki na niebie, 
I człowieka mogącego być w potrzebie. 
Zapal świecę wigilijną, 
Włącz kolędę melodyjną. 
Zrób użytek z białego opłatka, 
Tak jak ojciec twój i matka. 
Wymień się szczerymi życzeniami 
Ze wszystkimi zebranymi osobami. 
Zjedzcie  razem świąteczne potrawy, 
Ruszajcie potem do wspólnej zabawy. 



Bo taka będzie gwarantowana, 
Przy otwieraniu prezentów do rana. 
Ciesz się i raduj z narodzin Jezuska, 
Tak jak baranek, owieczka i kózka. 
Spójrz, oto szopka bożonarodzeniowa, 
Co najcenniejszy skarb w sobie chowa. 
 
        P. Sylwia Szambor 

Jedz i czytaj. Kto powiedział, Ŝe to 
niemoŜliwe?! 

Poezja, która  sprawi, Ŝe polepszy 
się nam przemiana materii. 

 
 

 
 
 
Niech Bóg Miłością nasze dusze napełnia  
Niech Duch Święty swą rolę wypełnia.  
A Jezusek maleńki dziś narodzony  
Rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony.  
By teŜ opłatek biały Pan Jezus nam pobłogosławił,  
By w ten dzień jedyny kaŜdy dobrze się bawił.  
By Mikołaj zmieścił się w kominie  
Niech zła passa jak jest to minie.                                                       
Byście te Święta rodzinnie spędzali  
Jezusa maleńkiego godnie przywitali.  
Byście za duŜo gorzałki nie wychleli                                                      
I przy stole trochę teŜ o nas wspomnieli.  
Byście jedno wolne nakrycie teŜ na stole mieli  
I o wszystkich bliskich, a nieobecnych 
gorąco myśleli 
 
 



 Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,  
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia 
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.  
LulajŜe Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.  
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym 

 
 

Jezus na sianku złoŜony 
Któremu hołd dały bydlęta 
Racz przyjąć nasze ukłony 
Które niesiemy na Święta 

Daj odbyć Gwiazdkę wesoło 
Wszystkim co sercu są mili 

 Racz by kochani wokoło 
Przyszły Rok w szczęściu spędzili 

 
 

Święty Józef załamał ręce, 
denerwują się w niebie święci, 
teraz idą juŜ nie Trzej Mędrcy, 
lecz uczeni, doktorzy, docenci 
Teraz wszystko całkiem inaczej, 
to, co stare, odeszło, minęło, 
zamiast złota niosą dolary, 
zamiast kadzidła --- komputer, 
zamiast mirry --- video 
 
--- Ach te czasy --- myśli Pan Jezus --- 
nawet gwiazda trochę zwariowała 
ale nic się juŜ nie zawali, 
bo wciąŜ mamusia ta 
sama 
 

Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Turoniem,  
KoŜuch plecy mu grzeje, gwiazda nad łbem płonie.  

 
Dobrze być kolędnikiem, ale tylko Królem,  
Ma koronę z pozłotki, ojcowską koszulę.  

Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko Aniołem,  
Dźwigać skrzydła puchate, z drutu aureolę.  

 
Dobrze być kolędnikiem, lecz tylko kukiełką,  

Mróz zaskwierczy – dać susa w stajenne ciepełko.  
 

Dobrze być kolędnikiem, lecz najlepiej kosem,  
Ofuknąć swym świergotem groźną śmierci kosę... 

  



 
 
Święty Mikołaj, to taki Święty,  
który przynosi dzieciom prezenty.  
I choć to może jedynie bajka,  
mieszka podobno gdzieś w Mikołajkach.  
 
Ma tam, jak mówią, domek z ogródkiem,  
gdzie spędza chwile wytchnienia krótkie.  
Bo choć to męczy go pewnie nieraz,  
co dzień dla dzieci prezenty zbiera.  
 
Wreszcie nadchodzi chwila właściwa,  
więc renifery z północy wzywa.  
A za nim sanie, do których Święty   
ostrożnie układa wszystkie prezenty… 

wybór  wierszy: 

Sebastian  Bednarski, Albert Chojnacki



BAW  SIĘ  DOBRZE  W  TĘ  JEDYNĄ  NOC    

W  ROKU! 

Co zrobić, by Sylwester był udany? 
    

O Sylwestrze warto pomyśleć wiele dni przed imprezą. Tak naprawdę nigdy nie 

jest za wcześnie na przygotowania. Niezależnie od tego gdzie spędzamy tę 

wyjątkową noc, chcemy dobrze się bawić. Aby impreza była udana trzeba 

pamiętać o kilku istotnych sprawach. Po pierwsze, jeśli już wiesz dokąd 

wybierzesz się na tańce, odpowiednio wcześniej przygotuj swój wygląd. Moda 

sylwestrowa zmienia się co rok, więc kreacja sprzed dwunastu miesięcy odpada. 

Ale nawet jeśli nie masz funduszy na nowy ciuch, wystarczy przerobić stary, 

coś uciąć, coś doszyć, zmienić, postarać się o dodatki i buty oraz o fryzurę 

sylwestrową. Ważne jest nie tylko, aby dobrze wyglądać, ale także, aby dobrze 

się czuć. Jeśli jesteśmy zaproszeni na konkretną godzinę to oznacza, że 

gospodarz życzy sobie, aby pojawić się właśnie wtedy, a nie wcześniej, ani nie 

później. Oczywiście zdarzają się różne wypadki losowe, ale o ile to możliwe 

trzymajmy się wyznaczonej pory. Jeśli organizujemy Sylwester w domu to 

bądźmy gotowi pół godziny przed czasem. Ktoś może jednak zjawić się 

wcześniej, a powitanie gości w wałkach na głowie może być zabawne, ale mało 

eleganckie. Jeśli zapraszamy znajomych, którzy się nie znają, powinniśmy im 

ułatwić wzajemne poznanie się. Oczywiście przedstawiamy chłopaka 

dziewczynie. Aby goście czuli się swobodnie można wskazać im miejsce, przy 

którym mogą usiąść lub przygotować karteczki z imionami. Na zabawie trzeba 

pamiętać o etykiecie i zasadach dobrego wychowania. Partnerki lub partnera nie 

powinno się zostawiać za długo samych, a już na pewno nie dla innej osoby. 

 I zasada najważniejsza, wychodząc z domu lub otwierając drzwi pierwszemu 

gościowi miej pozytywne nastawienie i szampański nastrój. Na pewno udzieli 

się on twoim towarzyszom i będziecie się dobrze bawić. 

           Beata Gizicka



Słuchaj    i    Tańcz! 
           

 Przebojowa lista: 
 
1. Tokio Hotel   Automatic 
2. Justin Bieber   One Time 
3. Lady GaGa   Paparazzi  
4. Ewa Farna   Dmuchawce, latawce, wiatr 
5. Paramore   Ignorance 
6. Agnieszka Chilińska   Nie mogę Cię zapomnieć  
7. Eminem   Beautiful 
8. Happysad    Mów mi dobrze 
9. Rihanna    Russian Roulette 
10. Shakira    She Wolf 
11. Pitbull    I Know You Want Me 
12. Morandi    Colors 
13. Jay Sean                  Down 
14. David Deejay    So Bizzare 
15. Lady Gaga    Bad Romance 
     Łukasz Sułek 
 

A NA KONIEC…. 
śmiej się z nami-tak dla zdrowia 
śARTY I śARCIKI 
 
Sędzia pyta świadka: 
-Czy fakt, Ŝe sprzedano panu ten telewizor tak tanio nie wzbudził w świadku podejrzeń, Ŝe 
moŜe być kradziony. 
-Przeciwnie, wysoki sądzie- odpowiada świadek. uwaŜam, Ŝe ci wszyscy, którzy sprzedają 
droŜej to złodzieje! 
 
-Synu, gdy dorośniesz, chciałbym, Ŝebyś, był dŜentelmenem. 
-Nie chce być dŜentelmenem, tato! Chcę być taki jak ty. 
 
Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
-Panie, doktorze, za ile wyzdrowieję? 
A lekarz na to: 
-Za kilkanaście stówek… 
 
śona mówi do Małysza: 
-Chyba będzie padać… 
-A co, znów nisko latam-odpowiada Adam 



Dlaczego policja ścigała Małysza za napady? 
-Bo robił za duŜe skoki. 
 
śona prosi Małysza: 
-Adaś, skocz na pocztę… 
-Eee, za blisko – niech Schmidt skoczy! 
 
Hrabia do Jana: 
-Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. 
-Ale przecieŜ pada deszcz. 
-To weź parasol. 
 
Przychodzi baba do lekarza z murzynkiem na rękach:- Skąd u pani to niemowlę? 
-Miałam randkę w ciemno. 
 
Sklep mięsny. 
Dzwoni Jasiu do sklepu mięsnego i się pyta: 
-Ma pan świński ryj? 
-mam, 
-a kurze serce? 
-teŜ, 
-to musi być pan brzydki. 
 
 
Jak zająć blondynkę na cały dzień? 
Wprowadzić ją do owalnego pokoju i powiedzieć aby usiadła w kącie. 
                                                                                                                 Michał Marczak 
 
 

    
 

 Białych myśli lekkich jak puch  
  niech anioł przywieje z nieba, 
  otoczy skrzydłem nadziej, 
  i niech kolędę zaśpiewa, 
  bo dzisiaj jest piękny dzień, 
  wszystko się rodzi na nowo, 
  więc w blasku tajemnych świąt, 
  Ŝyj zdrowo i kolorowo. 

  
          Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia 

                 życzy  wszystkim cała redakcja. 


