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Дорогі учні, шановні колеги!
Сердечно вітаємо Вас з нагоди
світлих і радісних свят – Різдва
Христового і Нового 2023 року!
Новорічно-різдвяні свята – це
улюблені й радісні дні, наповнені
вірою в перемогу добра над злом,
світла над темрявою, любов'ю,
надією, спільною радістю і
сподіваннями на краще життя та
мир.
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У віконце заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
Христос Народився!
Славімо Його!

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele! 
Z okazji Bożego Narodzenia życzymy Wam
jasnych i radosnych świąt
oraz pogodnego nowego roku 2023! 
Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok to ukochane i radosne dni, 
wypełnione wiarą w zwycięstwo dobra nad złem,
światłości nad ciemnością. 
Są to też chwile pełne miłości,
bliskości, nadziei na lepsze życie 
i pokój na świecie.
Nadchodzi święty wieczór,
gwiazda mruga,
wzywając wszystkich na wieczerzę.
Patrzy w okno, widzi na stole
dwanaście potraw.
Ten rodzinny czas  i narodziny Chrystusa
świętujmy kolędą!
Jezus się narodził!
Chwalmy Go!

Wszystkiego dobrego 
życzy 

Redakcja 
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Święta 

     Nowy Rok w Ukrainie słusznie jest uważany przez ludzi za jedno
 z najważniejszych i najbardziej ukochanych świąt. Ludzie kolędują 
w sylwestra i zbierają słodycze oraz pieniądze. Ukraińcy świętują Nowy
Rok w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Od czasów sowieckich w wielu
domach przed Nowym Rokiem ustawiają choinkę (sztuczną lub żywą),
nakrywają świąteczny stół i gromadzą się wokół niego z bliskimi 
oraz przyjaciółmi.
     Zwyczajowo jedzą wtedy sałatkę “olivię”. Na Boże Narodzenie
przygotowywana jest kutia z makiem. Robi się prezenty i kładzie je 
pod choinką, a o północy otwiera. Ważne jest także kolędowanie, czyli
starodawny ukraiński zwyczaj obchodów sylwestrowych, podczas
których grupy darczyńców pieśniami wychwalają gospodarzy, życzą
zdrowia i pomyślności, za co otrzymują nagrodę. Towarzyszą temu
muzyka, pieśni, tańce i rytualne zabawy w maskach.
     Wcześniej Ukraińcy świętowali nadejście nowego roku od 13 do 14
stycznia, czyli po Bożym Narodzeniu. Termin obchodów zmieniono 
w 1918 r., aby spotkać się z początkiem roku wspólnie z innymi krajami
europejskimi w stylu gregoriańskim. Tradycja samych obchodów
została jednak zachowana, więc 13 stycznia Ukraina obchodzi Stary
Nowy Rok. Początkowi roku u Ukraińców zawsze towarzyszył szereg
obrzędów, a teraz dodano wiele nowych, które przejęto z innych
krajów.
  
                                                                            oprac. Anastasiia, Viktoriia i Mirka, kl. 8e
 

ŚWIĘTAŚWIĘTAŚWIĘTA
W UKRAINIEW UKRAINIEW UKRAINIE
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ŚWIĘTA 

Poczytaj pod choinką! 

 

   Z okazji świąt Bożego Narodzenia biblioteka szkolna życzy

wszystkim Czytelnikom samych wspaniałych chwil w gronie

rodzinnym oraz zaprasza do wypożyczania książek. Specjalnie na

tę okoliczność został przygotowany regał z literaturą świąteczną.

Znajdziecie tam różne książki, opowiadania i poezję, które umilą

Wam magiczny czas świąt. Oprócz tego w bibliotece zobaczycie

wiele nowości, które zostały zakupione w ramach programu

rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Miłośnikom gier komputerowych polecamy najnowsze pozycje

„Minecrafta”, a fanom fantastyki serie: „Żniwiarz” Pauliny

Hendel, „Spirit Animals” Victorii Schwab oraz najnowsze tomy

„Wojowników”. Holly Black zabierze Was natomiast do magicznej

krainy elfów, książąt, królów i księżniczek.

       Na najmłodszych czytelników czekają dalsze przygody łobuza

Cukierka, książki z serii „Królik i Misia” oraz pozycje 

o zabawnych przygodach Filipka Zaskrońca. Wszystkim

kochającym zwierzęta, polecamy „Kocie troski” Toma

Justyniarskiego oraz lekturę o bohaterskim psie saperze, który

pomaga ukraińskim żołnierzom – „Będę jak Patron” Katarzyny

Ryrych.

   Nowości mamy również dla uczniów z Ukrainy. Możecie

wypożyczyć książki przetłumaczone na Wasz ojczysty język:

„Afrykę Kazika”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Kaktus, dobry

pies”, „Psie troski” oraz wiele innych!

Joanna Pawłowska
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ZIMOWE WIERSZYKI

Przyszła zima
 

Przyszła zima, mroźna zima,
mróz za uszy mocno trzyma.

Otulamy je w szaliki, 
na nogi kładziemy cieplutkie kocyki.

Kiedy za oknem śnieg pada,
każdy grubą kurtkę wkłada

 i na zewnątrz z kolegami
idzie rzucać się śnieżkami!

Chociaż zimno mocno ściska,
 można się do woli ślizgać!

 
Anastasiia Bondartsova, kl. 5d

 
 

Wierszyk zimowy
 

 Idą święta szybkim krokiem, 
sypiąc śniegiem nam pod oknem. 

Białe śnieżki fruną z nieba
jak liście z drzewa. 

W końcu nadszedł zimny czas, 
na narty wsiada każdy z nas. 

Mikołaj wiezie nam wszystkim prezenty,
jak co roku uśmiechnięty.

 
Oliwier Duhr, kl. 5d 

 

Pada śnieg
 

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer, są bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt

składają.

Niech te święta 

będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe!

 

   Lena Golińska, kl. 5d



Recenzja książki „Wojna makowa”

    Zbliża się przerwa świąteczna, będzie więc trochę wolnego czasu.

Z tego powodu chciałabym zaproponować Wam książkę idealną 

na nadchodzące dni, w ciągu których nie musimy siedzieć 

przy podręcznikach. Sama sięgnęłam tę powieść, gdy zbliżały się

wakacje i pochłonęła mnie całkowicie! Zainteresowałam się nią 

z polecenia innych osób niż przez to, co było zapisane na tyle

okładki.

    Historia opowiada o Rin, głównej bohaterce, która wychowała się

w ubogiej części kraju i miała być wydana za mąż za bogatego

mężczyznę tylko ze względu na jego sytuację materialną. 

Rin za wszelką cenę nie chce dopuścić do tego wydarzenia, 

dlatego postanawia spróbować dostać się do elitarnej szkoły.

Dziewczyna nie zostaje miło przywitana przez dzieci z bogatych 

i wysoko postawionych rodzin. Na przekór im stara się pokazać,

jak wiele jest warta i że zasługuje na miejsce w szkole bez względu

na to, skąd pochodzi.

   Autorka nawiązuje w książce do wojny japońsko–chińskiej z roku

1938, dodając do każdej z walk szczegółowe i realistyczne opisy.

Przez to książka nie jest przeznaczona dla młodszych czytelników.

Rebbeca F. Kuang nasyca powieść kulturą chińską 

oraz informacjami religijnymi. Wątek przyjaźni Kitaja i Rin

zdecydowanie mnie urzekł – sposób, w jaki bronią siebie nawzajem,

bez względu na ryzyko, jest piękny. Powieść pokazuje też, 

że wytrwałość zawsze popłaca.

                                                                      Natalia Paczkowska, kl. 8e
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CO CZYTAMY?
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   1. ___ OINKA                           1. CH  2. H
  2. __NIEG                                   1. Ś    2. SI
3. SA ___ E                                1. Ń  2. NI

 4. BO ___ E                               1. RZ  2. Ż
  5. G ___ YBY                            1. RZ  2. Ż

 
 
 

ŁAMIGŁÓWKA
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W co gramy?

RECENZJA GRY O KANGURKU KAO

     Polecałem Wam już w poprzednim numerze naszej gazetki grę wartą, według mnie,
szczególnej uwagi. Ostatnio trafiłem na jeszcze jedną, która wyjątkowo mi się spodobała.
Jest to gra pt. ,, Kangurek Kao ”. Może ją znacie, bo jest to gra, która powróciła po przerwie
z zupełnie nową historią. Przeznaczona jest dla wszystkich graczy, których interesują
wesołe przygody bohaterskiego kangura. Jest to platformówka 3D, dostępna na większości
stron internetowych z grami. Jej koszt to ok. 130 zł. Kangurek Kao przemierza wiele miejsc
i kolorowych, różnorodnych krain. W każdej czeka na niego wiele wyzwań i przygód. Musi
wykazać się sprytem i pomysłowością.
     W części, którą polecam, wesoły torbacz musi rozwiązać zagadkę zaginięcia swojego ojca.
Trzeba wykazać się przy tym wieloma umiejętnościami. Gracz przenosi się w piękny,
fikcyjny świat pełen kolorów. Grafika jest dopracowana i ulepszona, a postacie są bardziej
realistyczne niż w poprzednich częściach, które miałem. Gracz jest ciekawy co będzie dalej,
bo wciąż dzieje się coś nowego. Zdecydowanie nie jest nudno i czeka się na kolejny poziom 
z zaciekawieniem. Gra jest bez przemocy, wesoła, pełna zabawnych przygód i postaci.
Myślę, że pomysł z przywróceniem gry o przygodach wesołego kangura jest dobry, 
bo zmieniona i ulepszona forma jest jeszcze bardziej fascynująca.
     Polecam ją, ponieważ jest przyjemna i pełna przygód, a gracz przez cały czas zastanawia
się, co będzie dalej. Mam nadzieję, że sięgniecie po nią w długie, zimowe wieczory. 
     Życzę miłego spotkania z kangurkiem i radosnych świąt!

                                                                                                                                                                                        Szymon,  kl. 8c

Źródło: https://store.playstation.com/pl-pl/search/kankugerek%20k 



Książka pod tytułem „Dlaczego rodzice tak
cię wkurzają i co z tym zrobić ’’, napisana
przez światowej sławy neurologa - Deana

Burnetta, jest właśnie DLA CIEBIE! 
Opowiada o dorastaniu i związanych z nim
problemach. Pozwoli Ci przede wszystkim

zrozumieć Twoich rodziców
 (wszystkie wyjaśnienia są komiczne). 

Dzięki lekturze ja już zrozumiałem dorosłych
(przynajmniej tak mi się wydaje ;)). 

 
                             Cezary Rutkowski, kl.5d
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Polecane książki
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Uzupełnianka
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Życzenia od uczniów
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Życzenia od uczniów
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