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Witamy w nowej porze roku! 

 
Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 
Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci. 
I już lecą z nieba śnieżki, 
Zasypują drogi, ścieżki, 
Pola, miedzę i podwórka, 
Dach, stodołę, budę Burka. 
Tak to już z zimą bywa,  
z Nią psikusów nam przybywa. 

 
Źródło internetowe: M. Urbańska kl. 5a 

 

Zima, zima już przed nami 

 
Zima to najzimniejsza pora roku. W te chłodne dni należy 

ubierać: czapki, szaliki, rękawiczki, kozaki i cieplejsze kurtki. 
Śnieg pozwala na świetną zabawę. 
Lepienie bałwana i zjeżdżanie na 
sankach to super rozrywka. 
W telewizji zaczynają pojawiać się 
różne dyscypliny sportowe. Ciepła 
herbata przyda się na zimowe dni. 

M. Urbańska kl. 5a  

Gdzie warto pojechać zimą? 

Zakopane, to miejsce, które od lat cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Doskonale rozbudowana baza 
turystyczna, hotele i kwatery prywatne sprawiają, że 
nietrudno tu o nocleg dopasowany do każdej kieszeni. 
Dodatkowo władze miasta 
zadbały o to, żeby atrakcji nie 
brakowało, zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. W Zakopanem, poza 
spacerami po Krupówkach, 
można zaplanować kilka 
naprawdę ciekawych wycieczek 
w góry, wyjechać kolejką na Gubałówkę,  czy Kasprowy 
Wierch, a także rozkoszować się znakomitą kuchnią 
podhalańską Zakopane to miejsce doskonałe dla rodzin 

z dziećmi – najmłodsi z pewnością nie będą się nudzić, 
a rodzice mogą spędzać czas na wiele różnych sposobów. 

Źródło internetowe: M. Urbańska kl. 5a 
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W szkole obchodziliśmy Święto Niepodległości, 

podczas którego uczniowie opowiadali o odzyskaniu 

przez Polskę wolności. Nie odbyło się bez występów, 

podczas których śpiewała nasza koleżanka - Magda 

Urbańska z klasy 5a. 

 
Przedstawienie bardzo mi się podobało. 

 

Jakub Piekarek kl. 5a 

 

Potrzebna pomoc! 

Nasza koleżanka 9 - letnia Amelka walczy 

z białaczką. Amelka 

uwielbia śpiewać. 

Uczęszczała na kółko 

wokalne, występowała 

na koncertach nie tylko 

podczas imprez w swoim mieście, ale i w całym 

powiecie. Kiedy dziewczynka chodziła do szkoły, nic 

się nie działo, jednak jej mama miała złe przeczucia 

i co dwa - trzy dni robiła córce badania poziomu 

krwinek. Z wynikami rodzina trafiła do pediatry 

w Bukownie. - Pani doktor powiedziała, że na 99 

proc. to białaczka. Amelka zdaje sobie sprawę, że jest 

bardzo chora, ale dzielnie to znosi. - Tylko o włosy 

była rozpacz - mówi tata. Bolało ją to, że przez 

dziewięć lat nie obcinała włosów, miała je już prawie 

do pasa, a teraz:  wszystkie wypadną - dodaje.  

Źródło internetowe: Julia Kajda kl. 5a 

 

 

,,Za niebieskimi drzwiami.’’   

 
W dniu 29 listopada 

2016 r. pojechaliśmy do 

Dąbrowy Górniczej do kina 

Helios na film pt. „Za 

niebieskimi drzwiami”.  

Głównym bohaterem filmu był Łukasz, którego mama 

na skutek wypadku samochodowego zapadła w śpiączkę. 

Chłopiec z powodu braku opiekuna trafił pod opiekę 

starszej sąsiadki. Po pewnym czasie po Łukasza 

przyjechała ciotka Agata, o której istnieniu nie miał 

pojęcia. Główny bohater zamieszkał w starym pokoju 

swojej mamy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 

fakt, że w pokoju działy się niesamowite rzeczy. Okazało 

się, że gdy Łukasz od środka zapukał w drzwi otwierało się 

tajne przejście do innego świata. Kiedy chłopiec do niego 

wszedł odnalazł opuszczone miasto, w którym mieszkał 

Krwawiec – kluczowy bohater tej historii.. Koniec filmu 

był zaskakujący, stało się oczywistym, że mama chłopca 

nie uległa wypadkowi, a wszystkie zdarzenia łączy postać 

Krawca. 

Jeśli chcecie się dowiedzieć co dokładnie przydarzyło 

się Łukaszowi i jego rodzinie koniecznie wybierzcie się na 

ten film. 
 

O. Kluczewska i  K. Ziółkowska z kl. 5b 
 

Jaki prezent kupić pod choinkę?  
                              

Zbliżają się święta, dlatego wszyscy chodzą po 
sklepach w poszukiwaniu idealnych prezentów, 
które sprawią przyjemność  drugiej osobie. 
Idealnym prezentem będzie coś ładnego 
i oryginalnego. 

Jeżeli bliska osoba chce od dawna zmienić 
telefon i narzeka na swój stary sprzęt, najlepiej będzie jej kupić 
najnowszego i najlepszego smartfona. 
Na rynku są już dostępne: IPhone 7 albo IPhone 7 PLUS. 
  

A jeśli nie chcemy kupować prezentu możemy 

zabrać bliską osobę do kina. Polecam  film Dawida 

Ayera pt.  ..Suicide Squad” 
 

Dla młodszych widzów 

Polecam film pt. ,,Trolls” 

 

Oliwia Kowalczyk kl. 5a 
 

Jak najładniej ubrać się na wigilię 

do znajomych? 
 

Wiele osób spędza wigilię u znajomych 
i nie wie w co się ubrać, a wiadomo chce 
wyglądać jak najlepiej. Na tę okazję 
dziewczynom proponuję jakąś ładną niekrótką 
sukienkę. Uważam, że idealna będzie w 
kolorze czerwonym. 
 

Dla młodszych dziewczynek polecam 
sukienkę w kolorze miętowym.   
 

Oliwia Kowalczyk kl. 5a 



 

 

 

Huawei 
 

Na początku marka 

ta była nieznana nikomu! 

Teraz smartphony 

tej firmy są modniejsze 

od IPhone! Szczególnie 

modele: p8, p8 lite, p9 

i p9 lite! 

Obecnie osoby 

z IPhonami i innymi 

telefonami zmieniają 

swoje zabawki na 

Huaweie, które stały się 

najlepszymi telefonami 

na świecie! Są tańsze niż 

IPhone i o wiele lepsze! 

Polecam je wszystkim! Sama mam Huawei P9 lite i jestem 

bardzo zadowolona z tego sprzętu. 

 

 

Timberland 

Są to buty typowo zimowe, lecz niektórzy chodzą 

w nich też jesienią. Możemy je spotkać w różnych 

kolorach: ciemnych i jasnych. Sama nie mam takich butów, 

ale kupię na następny sezon. Bardzo polecam. 

Uwielbiam te buty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Vans of the wall 
 

Vans to firma, która produkuje buty, plecaki, case na 

telefon itp. Sama posiadam buty i plecak tej firmy. Plecak 

jest bardzo wytrzymały, a buty bardzo wygodne. Plecak 

i buty kosztują max 300 zł. 

 

 

 

 

 

Żart gazetki!!! 
 

- Nie uwierzysz! Tlen jest 

w związku z magnezem!! 

- OMg!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 Julia Zarębczan kl. 5a 

 

 

Sinsay 
 

To sklep, w którym znajdziemy piękne ubrania 

i śliczne dodatki takie jak case na różne telefony, 

słuchawki, kubki itp. Tanie rzeczy i naprawdę 

przydatne. Każdy znajdzie w tym sklepie coś dla 

siebie. Żeby obejrzeć wszystko trzeba spędzić 

w tym sklepie ponad godzinę. Jest to sklep, 

w którym można kupić prezenty na różne okazje. 

 

Pinterest 

Jest to portal, na którym można 

zainspirować się na przykład 

przemianą pokoi lub zrobić tak 

zwanego DIY, czyli wykonać coś 

samodzielnie. Jest tam też mnóstwo 

zdjęć z pięknymi ubraniami itp.  

Żeby korzystać z portalu należy 

tylko założyć tam konto!  

Na pinterest można nie tylko szukać inspiracji, ale 

także dodawać zdjęcia bez limitu. 

 

IPhone 7, 7 plus 
 

Apple wymyślił kolejny model telefonu. 

Jest strasznie duży, ale piękny IPHONE 7, 

7PLUS!!!!!!  

Większość decyduje się na jego kupno. Czy 

warto? Tak warto. Kiedy patrzę na 

wszystkie modele to chyba ten najbardziej 

mi się podoba. Polecam!!  

 

Julia Zarębczan kl. 5a 

 

Ipad Pro 

IPad Pro 9.7" ma 

wygląd niemal 

identyczny jak dwa 

poprzednie modele 

Air. Jest w kształcie 

płaskiego prostopadłościanu o lekko 

zaokrąglonych rogach. Ponadto  jest lekki 

i poręczny. Posiadacze modelu Air nie zauważą 

różnicy w wyglądzie, za to właściciele iPadów od 

wersji 1 do 4 będą zaskoczeni. 

 

Julia Kajda kl. 5a 



 

 

  

Święta święta i po świętach 
 

 

Święta to okres, w którym spotykamy się z rodziną 

w wigilijnym stole. Jest taki zwyczaj żeby zostawić 

jedno wolne miejsce dla tajemniczego 

przybysza.  

Kiedy już zjemy wszystkie świąteczne 

potrawy nadchodzi czas, by 

dać komuś bliskiemu prezent 

i chwila, w której również my 

otrzymujemy od kogoś upominek. Po 

wigilijnej wieczerzy, nadchodzi czas 

kiedy siadamy w koło choinki 

i próbujemy znaleźć swój prezent. 

 

Zdarza się, że świąteczne prezenty rozdaje 

nam Mikołaj.  

 

K. Piątek kl. 5a      

 

 

Co dostać pod choinkę?? 
 
Każdy pewnie powie, że telefon, tablet itp. Jednak 

najlepszym prezentem jest spotkanie z rodziną. Niektórzy 

wcale jej nie mają, dlatego powinniśmy docenić to, że 

możemy pobyć z bliskimi w ten magiczny, świąteczny czas.  

 

K. Piątek kl. 5a      

 

Renifery 
 

Długość ciała samicy (łani) wynosi 

około 162-205 cm, a masa ciała od 60 

do 170 kg. Samiec (byk) waży od 100 

do 318 kg. Długość jego ciała wynosi 

od 180 do 214 cm. Wysokość 

w barkach 

obu płci dochodzi do 130 cm. Każdy 

renifer ma gęste owłosienie i długą 

grzywę na szyi.  

 

 

 

K. Piątek kl. 5a      

 

Kalendarze adwentowe 

To świetny pomysł na odliczanie dni do świąt. 

Są różne typy kalendarzy adwentowych np : 

 

Kalendarz adwentowy z kosmetykami: 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz adwentowy z czekoladkami: 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz adwentowy z biżuterią: 

 

 

 

Gwiazda  

Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której 

pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. 

Dziś oczekujemy pierwszej 

gwiazdy, jaka pojawi się na niebie, 

aby zasiąść do wigilijnej wieczerzy. 

Dopiero, gdy ona zabłyśnie 

możemy, według tradycji, siąść do 

stołu i podzielić się opłatkiem. 

Julia Kajda kl. 5a 

 



 

 

 

Klasa 5a urządziła sobie w tym roku wigilię klasową. Nie 

obyło się bez prezentów. Każdy 

uczeń brał udział w losowaniu, 

podczas którego dowiadywał się, 

komu ma kupić prezent. Uczniowie 

umówili się, że na prezent należy 

przeznaczyć po 25  zł. 

Młodzież czując magię świąt nie 

mogła się doczekać dni wolnych od szkoły oraz czasu, który 

poświęcą na spotkanie z rodzinom, dziadkami i wujkami. 

Uczniowie z klasy 5a bardzo czekała na wieczerzę wigilijną 

i czas ubierania choinki. Przyozdabianie świątecznego 

drzewka to niezła frajda. 

 

Zimowy apel 

Zima to czas, w którym nie można zapomnieć 

o bezpieczeństwie. Należy uważać na oblodzonych drogach 

i chodnikach.  

Styczeń i luty to najlepsze miesiące na zimowe zabawy 

i lepienie bałwana, zjeżdżanie na sankach, jazdy na nartach 

czy łyżwach. Trzeba jednak pamiętać, ze należy zachować 

ostrożność. 
 

    Jakub Piekarek kl. 5a 

 

Sporty zimowe 

 

Białe czapy lśnią na drzewach, 

Mróz już szczypie w nos i uszy, 

Niebo chmurami zakryte, 

Z których drobny śnieżek prószy. 
 

Więc kto żyw, już sprzęt szykuje, 

By w ten czas stoki ruszyć, 

Jakby bali się ludziska, 

Że im śnieg przestanie prószyć. 
 

Już efekty pierwsze widać, 

Ratownicy w toboganie,  

Zwożą kogoś z nartostrady, 

Co się stało? To złamanie! 
 

Już następny narciarz leży, 

Bo za szybko zjeżdżał z góry, 

Szpital, wciąg (nie narciarski), 

Koniec szusów- los ponury! 
 

Narty, sanki czy też łyżwy, 

Niechaj mądrze ludziom służą, 

Uprawiajmy sporty zimą, 

Gdy na stokach śniegu dużo. 
 

Pamiętajcie przyjaciele, 

Weroniko, Marku, Alu, 

Gdy przeceniasz możliwości, 

Urlop spędzasz, lecz… w szpitalu!!! 
 

Autor: Zbigniew Szałkiewicz 
 

Wybrał: Franek Matuszewski kl. 4a 

 

Czas zimy to pora sportów zimowych 

np. jazdy na sankach, jazdy i skoków na 

nartach lub desce snowboardowej oraz gry 

w hokeja.  

Według mnie jazda na desce snowboardowej 

niewiele różni się od jazdy na deskorolce. 

Zimą organizowane są różnego rodzaju zawody np. 

w skokach narciarskich. 

Ostatnio Polacy 

odnieśli duży sukces w tej 

dyscyplinie sportowej - 

Kamil Stoch zajął 

pierwsze miejsce 

w Turnieju Czterech 

Skoczni. W tym samym 

turnieju Piotr Żyła zajął 2 miejsce, a czwarte Maciej Kot. 

15 stycznia 2017 r. Kamil 

Stoch zwyciężył w konkursie 

Pucharu Świata w skokach 

narciarskich w Wiśle.  

 

Jakub Piekarek kl. 5a 

 

 

Najlepsze miejsca na spędzenie 

ferii zimowych 
 

Dla mnie fajnym miejscem jest 
Barania Góra i stoki na niej. Miłe 
miejsce na spędzenie czasu z rodziną 
podczas idealnych ferii. Szlaki 
turystyczne prowadzą między innymi 
na Skrzyczne, Malinowską i inne 
ciekawe miejsca. W Baraniej Górze 
można zobaczyć panoramę gór 
trzech krajów: Polski, Czech i Słowacji. 
 

Drugim miejscem godnym 
polecenia jest Zakopane. Jest tam 
dużo stoków.  

Miejsce to pięknie wygląda 
nocą, ponieważ jest cudownie 
oświetlone. Miasto położone jest 
u stóp Tatr, w Rowie Podtatrzańskim. 

Wyjazd do Zakopanego 
umożliwia spędzenie wolnego czasów sposób kulturalny. 
Polecam wycieczkę do tego miejsca osobom lubiącym sport 
i wycieczki krajoznawcze. 

 
Oliwia Kowalczyk kl. 5a 



 

 

 

 

Justin urodził się 1 marca 1994 roku 
w Kanadzie. 

 Został on odkryty za pośrednictwem serwisu 
internetowego YouTube 
w 2008 roku przez Scootera 
Brauna, który w kolejnych 
latach został jego 
menadżerem. Pierwszą jego 
piosenką był utwór „One 
Time”, który został wydany 
w maju 2009 roku.  W marcu 
2010 roku ukazała się jego 
pierwsza płyta „My World 

2.0”, po której wydaniu wokalista wyruszył w swoją 
pierwszą trasę koncertową. 
 

 

2011 – film Never Say Never i Under the 
Mistletoe 

 

11 lutego 2011 
roku premierę miał 
biograficzno-koncertowy 
film 3D „Justin Bieber: 
Never Say Never”. Film 
ten opowiada 
o dorastaniu Justina. 
Każdy, kto chciałby znać 
o nim całą prawdę 
powinien obejrzeć ten 
film. Drugi album studyjny Biebera, złożony ze 
świątecznych piosenek - Under the Mistletoe, został 
wydany 1 listopada 2011 roku. 
 

 

 

Od 2012 – Believe 
 

Pod koniec 2011 
roku Bieber rozpoczął 
pracę nad swoim trzecim 
albumem studyjnym, 
zatytułowanym Believe. 28 
lutego miał premierę utwór 
„Live My Life”. Justin 
ogłosił, że w marcu 2012 
roku ukaże się jego 
pierwszy utwór z nowej 
płyty. 
 

Od 2015 – Purpose 
 

Na gali rozdania nagród MTV Video Music 
Awards 2015 w Los Angeles wokalista wykonał 
utwór "What Do You Mean?" zapowiadający nowy  

 
 
album. Drugim promocyjnym singlem został utwór 
„Sorry”. 

13 listopada 2015 ukazał się czwarty studyjny 
album artysty pod tytułem „Purpose”. Płyta była na 
pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się 
albumów.  

W czerwcu 2016 roku czwartym singlem albumu, 
został utwór „Company”. Teledysk do piosenki 
zawiera m.in. obrazy z podróży, kulisy koncertów oraz 
prywatne nagrania Justina Biebera.  

Miesiąc później ukazała się piosenka „DJ Snake”, 
zatytułowana „Let Me Love You", do której Justin 
Bieber użyczył głosu. 

Justin Bieber po raz pierwszy 
wystąpił w Polsce 25 marca 2013, 
dając koncert na łódzkiej Atlas 
Arenie w ramach trasy 
koncertowej Believe Tour.  

Po raz drugi wokalista wystąpił 
w Polsce 11 listopada 2016 w hali Tauron 
Arena w Krakowie, w ramach trasy Purpose World 
Tour 

 
Źródło internetowe: Kornelia Bystroń kl. 5a 

 

Bars and Melody 
 

Jest to taki zespół, który 
powstał w troszkę dziwny sposób  - 
Leo i Charlie poznali się przez 
Facebooka. Pisali ze sobą dosyć 
długo aż do momentu kiedy 
spotkali się i założyli zespół pod 
nazwą: Bars and Melody.  

Wydali dwie płyty takie jak: 
„Teen Sreet” i „143”.  

Bardzo polecam ich płyty i ich 
wspaniałe piosenki.  

Kto nie ma co słuchać niech nie czeka! 
Mają bardzo fajne kawałki! 

 

Julia Zarębczan kl. 5a 
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