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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam: 

smacznych potraw, pięknej choinki, ładnych 

prezentów i miłego kolędowania.  

Nie zapomnijcie też o zabawie Sylwestrowej  

2017/2018.   Szczęśliwego Nowego Roku!                                                           

 

 

 

 

Nowy rok szkolny! 
 

Witamy was, naszych czytelników. Mamy nadzieję, że 
zostaniecie z nami i dowiecie się różnych ciekawostek.  

Życzymy miłego czytania! 

 
Święta Bożego Narodzenia  

 
W sklepach już pojawiają się 

ozdoby świąteczne. Znaczy to, że 
Wigilia jest co raz bliżej. Niektórzy 
już zaczynają dekorować 
mieszkania i kupować prezenty.  

Zdobienie choinki to wielka 
przyjemność. Każdy chce, aby jego 
świąteczne drzewko było pełne 
kolorów. Upominki dla rodziny 
i bliskich zapewniają radość 
w każdym domu. 

Potrawy wigilijne i śpiewanie 
kolęd to tradycja wśród polskich 
rodzin.   

   
M. Urbańska kl. 6a 

 

Potrawy Wigilijne 
 

Tradycją na wigilijnym stole jest 12 potraw. Są to: 
 Zupa grzybowa z łazankami 
 Barszcz z uszkami 
 Karp, na różne sposoby 
 Kapusta z grzybami lub kapusta z grochem 
 Pierogi z grzybami i kapustą 
 Ryba po grecku 
 Śledź na różne sposoby 
 Makowiec 
 Kluski z makiem 
 Sernik 
 Kompot z suszu 

 Kutia  

 
 

M. Urbańska kl. 6a 
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Czego potrzebuje nasz organizm? 

Co należy jeść, aby prawidłowo rozwijać 

się i rosnąć? 

W naszym jadłospisie nigdy nie powinno 

zabraknąć mleka i produktów mlecznych. Zawierają 

one dużo wapnia, który jest bardzo ważnym 

składnikiem zębów i kości. W dzieciństwie 

i w okresie młodzieńczym spożywanie mleka 

umożliwia wzrost i rozwój. W dorosłym życiu 

i w okresie starości wapń pomaga utrzymać 

odpowiedni stan kości i zapobiega ich złamaniom. 

Ile szklanek mleka powinno się wpijać każdego 
dnia? 

Dwie szklanki mleka to najmniejsza porcja 

wapnia, jaką codziennie należy 

zapewnić swojemu 

organizmowi. Mleko można 

zastąpić innymi produktami 

mlecznymi. 

Jaka witamina pomaga nam być 
zdrowym zimą? 

Witaminą, która wzmacnia nasz organizm 

i uodparnia na choroby jest witamina C. 

Witaminy C nie można najeść się na 

zapas, dlatego każdego dnia 

powinniśmy ją spożywać.  

Najlepiej konsumować ją 

w naturalnej postaci. Najwięcej 

witaminy C posiadają owoce: czarna 

porzeczka, truskawki, kiwi, owoce cytrusowe 

oraz warzywa: natka pietruszki, papryka, 

brukselka, kalafior i szpinak. 

Magda Urbańska kl. 6a

 

Jak dbać o skórę zimą? 
 

Pielęgnacja 

skóry zimą znacznie 

różni się od 

pielęgnacji skóry 

wiosną czy latem. 

Niska temperatura, 

silny i mroźny wiatr 

– wszystko to często powoduje 

podrażnienia skóry. 

Polecam: 
 

 krem ochronny na zimę 

 dietę dla skóry zimą 

 nawilżanie skóry 

 

Julia Kajda kl. 6a 
 

Herbaty 
 

Herbata – napar przyrządzany 

z liści i pąków grupy roślin, nazywanych 

tą samą nazwą, należących do rodzaju 

kamelia. Rośliny te są do siebie 

podobne, traktowane jako odrębne 

gatunki lub odmiany jednego gatunku – 

herbaty chińskiej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje herbat 
 

1. Herbata zielona 

2. Herbata biała 

3. Herbata czarna 

4. Herbata czerwona pu-erh 

5. Herbata oolong 

6. Herbata yerba mate 

7. Herbata ziołowa 

8. Herbaty owocowe 

Julia Kajda kl. 6a 

 



 

 

 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę? 

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku 

działania promieni słonecznych. Gdy zbliża 

się zima i słońce świeci 

krócej, powstaje 

go dużo mniej. Wówczas 

główną rolę w tworzeniu 

barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, 

np., żółte lub pomarańczowe. 

Dlaczego drzewa zrzucają liście? 

Drzewa zrzucają liście, aby nie 

tracić wody w czasie zimy. Sygnałem 

do zrzucenia liści jest dla drzew 

długość dnia. Gdy jesienią dni stają 

się krótsze, między liściem a gałązką 

drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia 

przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu 

wiatru odpada od gałęzi. 
M. Urbańska kl. 6a 

 

Zmiana czasu - na co to komu? 

 
Po co 

zmieniać czas? 

Przecież to bez 

znaczenia. Każdy 

z nas na pewno tak 

pomyślał. Więcej 

z tego zachodu niż 

pożytku! To 

w końcu… po co ta 

zmiana? Zmieniamy czas z letniego na zimowo-

jesienny ze względu na to, że szybciej robi się ciemno, 

możemy pospać godzinkę dłużej… wieczór zapada 

już około 17… Coraz bardziej ubywa nam dnia. 

Zmiana czasu to dla nas paranoja. To całe 

przestawianie zegarków, spanie dłużej itp. Można 

zwariować. Ale jednak, co roku jest nam to potrzebne. 

Nie dałoby rady żyć innym czasem niż cały świat. 

Natomiast rząd postanowił, że od 2018 r. będziemy 

pierwszym krajem w Europie, który nie będzie 

zmieniał czasu. Czy wyjdzie nam to na dobre? Czas 

pokaże…      

Julia Zarębczan kl. 6a 

 

 

Jak umilić sobie chłodny wieczór?  
 

Oto moje pomysły na miłe spędzanie czasu 

w zimny wieczór.  

1. Zapal pięknie pachnącą świeczkę  

2. Zrób herbatę lub kakao  

3. Ubierz ciepłe spodnie, skarpetki 

i sweter 

4. Przykryj się mięciutkim kocykiem 

5. Weź książkę lub sięgnij po ulubiony film  

6. Zabierz ze sobą smaczną przekąskę  

Tych sześć sposobów powinno umilić ci zimny, 

szarobury wieczór. Oczywiście dorzuć od siebie jakieś 

pomysły. Spędzaj miło wieczory- bez nudy! 

Powodzenia!  

Pssyt! Jeszcze jedno! Zaproś koleżankę, wtedy wieczór 

będzie udany!  

Julia Zarębczan kl. 6a 

 

Troska o Psy 

Jak dobrze zajmować się psem? 
O psy tak jak o inne zwierzęta trzeba 

się troszczyć, więc jeśli sam nie wiesz jak 

się nim zajmować skorzystaj z tych 

podpowiedzi: 

- z psem trzeba często wychodzić na spacer 

albo bawić się z nim na podwórku, 

- trzeba karmić psy przynajmniej 3 razy 

dziennie, należy pamiętać, żeby sprawdzić, 

czego nie wolno im podawać, 

- myć psa należy raz na tydzień, 

- czesać go można nawet codziennie, 

- należy poświęcać psom, a szczególnie szczeniakom dużo 

uwagi, 

- wodę, którą poimy czworonoga trzeba wymieniać 

codziennie, 

- jeśli pies mieszka na podwórku potrzebny jest kojec lub 

ogrodzenie z każdej strony i oczywiście buda. 

Przed przygarnięciem psa trzeba zaopatrzyć się 

w  potrzebne rzeczy: 

- 2 miski na wodę i pokarm. Można te miski przenosić do 

pomieszczenia, w którym przebywa pies albo kupić ich 

więcej, 

- buda, 

- legowisko lub koszyk z poduszkom i kocem, 

- piszczącą zabawkę i gryzak (zabawek można zakupić 

więcej), 

- smycz (1 lub 2), 

- 2 obroże, 

- zimą pieskowi przyda się sweterek, nie jest on jednak 

konieczny dla dużych psów z gęstą sierścią, 

- kaganiec, 

- klatka na psa albo torba do przenoszenia psa dostępna w 

sklepach zoologicznych. 

Tyle rzeczy potrzebują nasze psy. Pies to 

prawdziwy przyjaciel, który zawsze potrafi 

rozbawić i pocieszyć. 

 

 

 

 

Oliwka 

Kluczewska kl. 6b 



 

 

 
Taco Hemingway 

 

Taco Hemingway, właściwie Filip Szcześniak, 
ur. 29 lipca 1990 w 
Kairze – polski raper 
oraz autor tekstów. 
Współpracował ponadto 
m.in. z takimi 
wykonawcami jak 
Sokół, Rasmentalism, 

Małe Miasta oraz Dawidem Podsiadło. 
 
W 2016 roku został laureatem Fryderyka w 
kategorii Album roku hip-hop za albumem Umowa 
o dzieło. 
2 listopada 2016 roku premierę miał pierwszy 
studyjny album artysty pt. Marmur. Płyta 
zadebiutowała na 3. miejscu polskiej listy 
przebojów – OLiS, 
sprzedając się w ilości 
ponad 15 tys. 
egzemplarzy uzyskała 
status złotej płyty 
 
 

 
B.R.O 

 
B.R.O, właściwie Jakub Birecki ur. 24 kwietnia 

1992 w Warszawie – polski raper i producent 
muzyczny. Były piłkarz Startu Otwock i juniorskich 
drużyn Polonii Warszawa. Absolwent Akademii Leona 
Koźmińskiego.  
 

Raper zadebiutował w 2009 roku Nielegalem 
Univers Story (prod. 
Puls). Rok później 
B.R.O gościł w albumie 
Brakującego E11 roku. 
Potem ukazały się 
kolejne dwa 
wydawnictwa B.R.O - 
długogrający materiał 

Next Level oraz minialbum Netu Seven. 
 

Na początku 2012 roku raper podpisał kontrakt 
wydawniczy z wytwórnią Wielkim Joł należącą do 
rapera Tedego. Efektem był mixtape pt. Zabójcza 
B.R.O, zrealizowany we współpracy z DJ-em Tuniziano. 
Na płycie wydanej 29 listopada, także 2012 roku, 
znalazło się m.in. pięć premierowych utworów rapera. 
Pod koniec roku muzyk rozstał się z Wielkie Joł na 
rzecz wytwórni Urban Rec, która zaproponowała B.R.O 
lepszą ofertę współpracy. Jeszcze w 2012 roku zostały 
opublikowane dwa teledyski zwiastujące solowy album 
B.R.O zrealizowane do utworów "Czego chcesz?" 
i "Love". 
 

 

 
11 stycznia 2013 roku do sprzedaży trafił pierwszy, 

dostępny do powszechnej sprzedaży album rapera 
zatytułowany  
High School. Płyta 
wydana przez 
oficynę Urban Rec 
dotarła do 3. 
miejsca polskiej 
listy przebojów - 
OLiS.  
Wydawnictwo spotkało się z niejednoznacznym 
odbiorem pośród recenzentów. W ramach promocji 
powstały kolejne teledyski do utworów pochodzących 
z płyt: "Gorzka czekolada", "Para Papa", "Mój 
narkotyk", "Wspólne niebo" oraz "Droga do celu".  

 
11 listopada 2013 roku został wydany minialbum 

rapera pt. MemoryLine. Materiał był promowany 
teledyskami do utworów "Ściany mają uszy" i "Let's 
Ride. 
 

3 listopada 2014 roku wytwórnia UrbanRec 
wypuściła kawałek "Pamiętam" otwierający drugi 
legalny album Next Level 2, na którym znajduje się 
łącznie 16 kawałków. 
 

ReTo 
 
 

Na początku 2016 roku ReTo otrzymał sporą falę 
hejtu od słuchaczy rapu związaną z kradzieżą bitów. 
Fakt ten nagłośnił youtuber Gargamel, co doprowadziło 
do wylewu negatywnych komentarzy od reszty 
internautów w stronę rapera, niestety często 
nieobiektywnych. Za głównego winowajcę uważa się 
jednak wytwórnię. 

Raper był trzecim uczestnikiem "Młodych Wilków 
5" w 2017 roku. Sam uważa, że po samej akcji 
promocyjnej i po wywiadach większość ludzi przekonało 
się do niego. 

Wielu fanów sądzi, iż stracił prawe oko w wypadku, 
co jest zwykłą plotką. Jego naturalny kolor oczu to 
brązowy i prawdopodobnie nosi soczewki "white 
screen". 

Kawałek pt. "Big Star" był odpowiedzią na różnego 
rodzaju plotki oraz falę hejtu o miejscu pracy Igora. 
 
 

Alan Walker 
 

Alan Walker poprzednio 
występujący jako DJ Walkzz 
(ur. 24 sierpnia 1997 
w Northampton) – norweski 
producent muzyczny. Wystąpił 
między innymi podczas Eska 
Music Awards (2016).  
 

 

 

Na podstawie internetu: Kaja Piątek kl. 6a 



 

 

 

Modne fryzury 

Średnia długość włosów jest najbardziej twarzowa 

i kobieca - trudno się z tym nie zgodzić 

przeglądając modne fryzury półdługie 2017. 

W nadchodzącym sezonie na topie będą włosy do 

ramion - fryzury z grzywką, bob, asymetryczne 

i undercut. Niezmiennie modnym elementem średniej 

fryzury będzie efekt messy hair, czyli lekko 

rozwichrzone włosy oraz luźne fale. 

Cieniowany bob czy półdługa fryzurka z grzywką? 

Włosy średniej długości prezentują się niezwykle 

uroczo i swoim czarem skutecznie przekonują do 

zmiany. Zobaczcie, na jakie półdługie fryzury 2017 

warto się skusić. Oto najpiękniejsze proste fryzury dla 

włosów średniej długości - bezpretensjonalne, 

kobiece i supermodne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swetry czy bluzy?- modowe trendy 

Co ubrać? Wełniany sweter czy polarową bluzę? 
Te pytania zadajemy sobie codziennie. Zwłaszcza, gdy 
nie chce nam się wychodzić z domu. Pełna szafa ubrań 
a my nie mamy, co na siebie włożyć. Jednym słowem 
tragedia. Moje zdanie na ten temat? Myślę, że każdy 
ma swój styl. Jeden woli swetry, drugi bluzy, a trzeci 
katany jeansowe. Ubierzcie to, co lubicie. Teraz modne 
są ciepłe, grube swetry i za duże miękkie bluzy. Co 
wybieracie? 
 
 

 
 

 

 

 
Julia Zarębczan kl. 6a

 
 

Świeczki Yankee Candle 
 

Ostatnio bardzo modne są woski i kominki z tej 

firmy. Ale ta marka produkuje też pięknie pachnące 

świeczki. Najładniejsze są zapachy jesienne, letnie 

i zimowe chociaż inne zapach również powalają. 

Do wyboru są rożne rozmiary świeczek. 

Niektóre są droższe, niektóre tańsze. Można 

zamówić je w internecie lub kupić w sklepie 

stacjonarnym. 
 

 

 

Żele Antybakteryjne 
 

Czasem nie chce nam się iść do łazienki… nie 

tylko w szkole, ale czasem też w domu.  Mamy brudne 

ręce a ułożyliśmy się wygodnie na 

kanapie. Od tego są żele 

antybakteryjne. O pięknych 

zapachach 

i ciekawych 

opakowaniach. Są też 

żele z nawilżającymi kuleczkami, 

które działają jak krem do rąk. 

W sklepach dostępne są tez obudowy 

na takie żale, aby można było je przypiąć do plecaka 

lub torby! 
 

Julia Zarębczan kl. 6a 
 

iPhone X 
 

Od samego początku celem 

było stworzenie iPhone’a, który 

cały będzie ekranem. Samym 

przeżyciem. Nieprzerwanym 

strumieniem wrażeń, a przy tym 

czymś tak inteligentnym, że 

zdolnym reagować nie tylko na 

Twój dotyk i głos, ale nawet na przelotne 

spojrzenie. iPhone X jest urzeczywistnieniem tej 

wizji. Powitaj przyszłość. 

 

Na podstawie internetu Julia Kajda kl. 6a 



 

 

 

Śmiech to zdrowie 
 

Kiedy się śmiejemy, to 

wdychamy półtora litra 

powietrza. Następuje 

hiperwentylacja, czyli 

dokładne przewentylowanie 

płuc. W organizmie 

znacząco zmniejsza się 

ilość dwutlenku węgla . 

Efekt? Zawrót głowy, który kojarzymy 

z radością, kiedy wydaje nam się, że świat 

wiruje wokół nas… 
 

Na podstawie „Faktu” Justyna Piasta 
 

*** 

 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę? - Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! - W jaki sposób? - 

Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 

Kominek elektryczny 
 

To dobra inicjatywa dla zwykłego 

kominka, którego nie można mieć w bloku. 

Wiadomo, że w kominkach elektrycznych 

nie ma prawdziwego ognia. Jest on 

natomiast ,,identyczny z naturalnym’’. 

Dzięki nowoczesnej technologii 

producentom kominków elektrycznych 

udało się stworzyć niemal wierną kopię 

żywego ognia. 
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Pomysły na wycieczki szkolne 

 

Nie wiecie gdzie jechać z klasą na wycieczkę? 

Nudzą was teatry i muzea? Mam dla was wspaniałe 

pomysły na wycieczkę szkolną.  Moje propozycje: 

1. Wycieczka 2-dniowa do Warszawy, 

Wrocławia, Krakowa lub Lublina. 

2. Park trampolin znajdujący się 

w Krakowie i Katowicach lub 

innych większych miastach. 

3. Kino 7D z niezwykłymi 

atrakcjami związanymi z filmem. 

4. Nocowanie w Bochni pod ziemią 

lub w innych kopalniach soli. 
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