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Smacznie, kolorowo, przede wszystkim 
zdrowo. Europejski Dzień Zdrowego Żywienia i 
Gotowania 

 
 

 

  
Co to znaczy żyć jak pies z kotem? O 
naszych zwierzęcych ulubieńcach. 

 
 

    Zdrowych, wesołych świąt 
Bożego Narodzenia! 

 
I Ty możesz pomóc. Możesz zostać 
wolontariuszem. 
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Siła tradycji i obyczajów 

 Narody trwają dzięki tradycjom i obyczajom, które się w danym kraju 

kultywuje. Na pewno ogromnie ważne dla narodu są tradycje patriotyczne, żywe w 

wielu krajach, co świadczy o tym, że wolność i niepodległość należą od wieków do 

najcenniejszych wartości, które pomagają się rozwijać i trwać. „Nie ma radości bez 

niepodległości.” 

 

 
 
Święto Narodowe Francji 
obchodzone 14 lipca upamiętnia 
wybuch Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej 14 lipca 1789 r. 
zapoczątkowanej zdobyciem Bastylii. 
Paryż jest wówczas bardzo 
uroczysty, ozdobiony narodowymi 
flagami. 

 

 
Dzień Niepodległości w 
Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej 
obchodzi się 4 lipca w 
rocznicę ogłoszenia 
Deklaracji Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych, co 
miało miejsce w 1776 r.  
4 lipca z tej okazji 
odbywają się liczne 
parady, festyny, koncerty. 
Uczestniczą w nich 
politycy i zwykli obywatele. 
Amerykanie bardzo lubią 
to święto i demonstrują 
ogromną wartość 
wolności. 

 
16 lutego podpisano i wydano 
akt ogłaszający niepodległość 
państwa litewskiego. 
Ogłoszono powstanie 
demokratycznej Republiki 
Litewskiej.  
Dzień Odrodzenia Państwa 
Litewskiego jest jednym z 
najważniejszych państwowych 
świąt na Litwie. 
Litwini organizują z tej okazji 
pokojowe demonstracje i 
wychodzą na ulice z 
narodowymi flagami. Są nimi 
ozdobione również budynki 
urzędów i domy zwykłych 
mieszkańców. 

 

Polskie Narodowe Święto Niepodległości 

 W 2017 roku obchodzimy 99. rocznicę 

odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 

niepodległości po 123 latach zaborów.  

 Na ulicach polskich miast widać 

radosnych, manifestujących wolność 

Polaków. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza 

odbywa się coroczna uroczysta zmiana 

warty, aby uczcić pamięć poległych w 

obronie ojczyzny. Na placu Piłsudskiego 11 

listopada jest barwnie i uroczyście. Żołnierze defilują, politycy wygłaszają podniosłe 

przemówienia, delegacje składają kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.  

Biało – czerwone flagi łopocą, a Polacy uczestniczą w licznych spotkaniach 

podkreślających znaczenie kultywowania narodowych tradycji. 
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Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w naszej szkole 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania został zainicjowany w 2007 roku 

przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro- Toques- organizację zrzeszającą szefów 

kuchni. Celem święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych i wśród 

dorosłych, dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, 

informowanie o konsekwencjach złej diety. 

 
Owoce i warzywa są podstawą 
zdrowej diety. Powinny być 
spożywane kilka razy w ciągu dnia. 
Są źródłem cennych witamin i soli 
mineralnych. Posiadają niezwykłe 
walory smakowe i kolorystyczne. 

 

 
Kasze i makarony, zwłaszcza z 
mąki razowej, są cennym 
składnikiem wielu wartościowych 

jadłospisów. Niektóre makarony 

wyglądają jak z bajki, bo posiadają 
niecodzienne kształty, na przykład 
kokardki. 

 
Jak chleb, to razowy wzbogacony 
różnymi ziarnami, na przykład 
słonecznikiem, dynią, sezamem. 
Chleb aromatyczny, bo z kminkiem, 
naprawdę wspaniale smakuje. 

 

 W naszej szkole było równie barwnie i ciekawie. 8 listopada spotkaliśmy się o 15.00 w 

klasach z wychowawcami i rodzicami. Przygotowaliśmy różne potrawy charakterystyczne dla 

europejskich kuchni. Została zaprezentowana kuchnia angielska, węgierska, włoska, polska, 

grecka, rosyjska, francuska. Wszystkie smakołyki znalazły miejsce na stołach, które 

umieściliśmy na hali sportowej. 

 Każdy zespół przedstawił krótko zalety kuchni, którą przygotował. Stoły uginały się 

pod zdrowymi smakołykami. Królowały potrawy na bazie warzyw i owoców oraz chudego 

mięsa. Nie zabrakło serów, soków, zdrowego pieczywa. 

 W tak smacznym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Goście, Rodzice, Uczniowie i 

nasi Nauczyciele.  

Potrawy zapewne wszystkim smakowały, bo zaczęły znikać ze stołów. Spotkanie spełniło 

swój cel. Była okazja do wymiany doświadczeń kulinarnych i towarzyskich rozmów. 

 Pij soki warzywne i owocowe. 

Są smaczne i zdrowe. Kolorowe i 

aromatyczne, także niskokaloryczne. 

Samo zdrowie! A zdrowie to dobra 

kondycja, wspaniałe samopoczucie, 

uśmiech od ucha do ucha.  

Posłuchaj – pij soki. Chrup marchewkę, kalarepkę i rzodkiewkę.  

Do opracowania artykułu przyczyniła się Kinga Kordalska. 
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„Jesienne barwy ” 

 Jesień w pełni, właściwie późna jesień. W październiku uczestniczyliśmy w 

konkursie plastycznym „Barwy jesieni” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Bibliotekę w Płośnicy. Konkurs uwolnił wyobraźnię, której wytworem były 

wieńce, kompozycje przestrzenne i inne prace pokazujące piękno tej pory roku. 

 Nasi uczniowie zostali nagrodzeni, wśród nich Wiktoria Kordalska, Kinga 

Kordalska i Natalia Panek, Amelia Błaszkiewicz i Oliwier Klejna. Młodzi artyści byli 

zadowoleni, że ich pomysły doceniono. 

Julia Woźniak  

Inny świat 

Wyglądam przez okno, 

a tam śnieg, plucha i zawierucha. 

Śnieg pada, drzewa bez ubrań tańczą 

jak im zagra wiatr. 

Gdzieś daleko we mgle widać 

małą sarenkę skaczącą jak króliczek. 

Jak w innym świecie, 

który zaczaruje wszystkich wokół.                           Tworzymy nie tylko prace plastyczne 

Zupełnie nie wiem,                                                    z darów jesieni, ale również piszemy 

Co myśleć…                                                              o tej porze roku.  

                                                                                   Wyżej wiersz Julii Woźniak. 

 

O konfliktach 

 Nasi siódmoklasiści omawiają na lekcjach języka polskiego komedię „Zemsta”, 

której autorem jest Aleksander Fredro. Skąd tu konflikt? Przecież to komedia. Chodzi 

głównie o konflikt charakterów: Cześnik Raptusiewicz bardzo popędliwy, głośny, a 

Rejent Milczek cichy i podstępny.  

 Czego brakowało? Przede wszystkim tolerancji. Byli jak ogień i woda. Drogie 

Koleżanki i Drodzy Koledzy, rozmawiajmy, nie walczmy z sobą, bo nie każdy jest 

stworzony do walki. 

Stanisław Sojka napisał tak: ”Na miły Bóg, 
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Życie nie tylko po to jest, by brać, 

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.” 

 Zatem rozmawiajmy, rozwiązujmy konflikty podczas dyskusji, bo słowo to 

najlepszy sposób na porozumienie między ludźmi. 

  

Nasze zwierzęta, nasi ulubieńcy 

 Nie da się ukryć, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione zwierzę. To są psy 

albo koty, nieraz węże, pająki, jakieś myszki, chomiki, świnki morskie. Z rozmów z 

naszymi kolegami i koleżankami wynika, że wśród nas najwięcej jest tych, którzy 

hodują psy i koty. 

 „Moim ulubionym zwierzęciem jest pies. Darzę go szczególną miłością. Kto 

może bardziej kochać człowieka jak nie pies? Czasami pies bywa jedynym 

pocieszycielem człowieka. Psy naprawdę kochają ludzi, nawet naukowcy tak twierdzą. 

Z psem nigdy nie można się nudzić. Badacze stwierdzili, że psia inteligencja sięga 

poziomu dwulatka. Psa nie wolno bić, bo to dla niego wielki ból. Kiedy pies przywiąże 

się do człowieka to – uwierzcie – będzie jemu wierny. Za to kochamy psy.” 

                                                                                   Przygotowała Wiktoria Kordalska. 

 
 

 

 
 

 Zbliża się zima. Zadbajmy o zwierzęta, które są od nas zależne. Mieszkają w 

naszych gospodarstwach. Pies powinien mieć ciepłą budę. Kot bezpieczne, ciepłe 

pomieszczenie. Każde ze zwierząt powinno otrzymywać wartościową karmę 

zawierającą składniki odżywcze. Dla zwierzęcia ważna jest także woda, niezależnie od 

pory roku. Jeśli interesujesz się rasami psów i kotów, odwiedź odpowiednie strony 

internetowe. Poczytaj, dowiesz się więcej. A może zdecydujesz się wziąć zwierzę ze 

schroniska? Na pewno będzie nam wdzięczne. 
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Łamigłówki 

Krzyżówka  

       

      

      

       

     

      

    

       

 

1. Na nosie. 

2. Mama mamy. 

3. Podstawowe, średnie, wyższe. 

4. Rym do słowa „mina”. 

5. Pokazuje czas. 

6. Do robienia zdjęć. 

7. Kurze, potrzebne do niektórych potraw. 

8. Wielki sprawdzian.                                                                                         Przygotowała Kinga Kordalska. 

 Pomyśl i odgadnij. Oto zagadki. Ani trudne, ani łatwe.  

1. Cztery nogi, jedna bródka.                                                        2. Strojna dama z łańcuszkami, 

Nie puszczaj jej do ogródka.                                                             wonna, ze światełkami. 

………………………………………                                                                 ………………………………….. 

3. Bez nóg, bez rąk, bez głowy i brzucha.                   4. Trochę mąki, trochę jajek. 

   Gdzie się obróci, tam dmucha.                                      Nieraz krem, będzie smaczne, doskonałe. 

………………………………………………………….                           ……………………………………………………………….. 
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Krzyżówka 

      

       

    

    

    

   

        

       

1. Kupisz ją w kiosku. 

2. Na szyi sędziego sportowego. 

3. Przed nazwiskiem. 

4. Imię na literę „A”. 

5. Przed liczbą „1”. 

6. Po liczbie „1”. 

7. Imię na literę „K”. 

8. Maluje obrazy, rzeźbi.                                                                 Przygotowała Wiktoria Kordalska. 

 

O uprzedzeniach 

 Ktoś powie: - Nie lubię matematyki. Nie lubię polskiego i angielskiego... 

Uczeń uprzedza się do przedmiotu, bo sprawia mu kłopoty. Nie umie wykonać wszystkich zadań, 

bo nie rozumie. Pamiętajcie jednak, że „nie od razu Kraków zbudowano.” Na lekcji można zapytać 

nauczyciela, koleżankę, kolegę z ławki. W domu utrwalić materiał z podręcznika. Można poprosić o 

pomoc rodziców albo kogoś, komu dana dziedzina nie jest obca. Jest tyle pozytywnych sposobów 

na pokonanie trudności. Nie można siedzieć z założonymi rękami i narzekać, i czekać, aż ktoś inny 

za nas się nauczy czy odrobi pracę domową. Kluczem do sukcesu na pewno jest systematyczność.  

 Czy znacie kogoś takiego, kto bez wysiłku wygrał konkurs albo otrzymał z przedmiotu 

piątkę czy szóstkę? I inne oceny również wymagają od ucznia pracy. Przypomnijcie sobie pana 

Adama Małysza, panią Justynę Kowalczyk, panią Anitę Włodarczyk. To znakomici polscy sportowcy, 

którzy zdobywali medale, bo ciężko pracowali. Przeżywali swoje mniejsze lub większe kryzysy, ale 

walczyli ze swoimi słabościami i dzięki samozaparciu udało im się je pokonać. 

 Zatem do dzieła. Wybieramy dobry cel i stopniowo go realizujemy.  
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Świątecznie, bajecznie… 

 Chciałoby się dodać: ciepło i bezpiecznie. Niedługo święta Bożego Narodzenia. W 

telewizji, w radiu mnóstwo reklam, które zachęcają do wyboru prezentów, produktów 

spożywczych, ozdób na choinkę… Pewnie to wszystko potrzebne, rozwija się przemysł, 

ludzie mają pracę, następnie pieniądze na utrzymanie rodziny. Wydaje się, że każdy jest 

zadowolony.  

 Czy święta Bożego Narodzenia polegają na tym, żeby mieć pełną lodówkę? Czy 

wystarczy piękny prezent lub zachwycająca choinka? Pomyślmy o tym. Porozmawiajmy o 

Bożym Narodzeniu z dziadkami, rodzicami. 

 

Gdzie ta szopka, gdzie ten Bóg? 

Dmij, Aniele, w złoty róg. 

Witajmy Świętą Rodzinę: 

Maryję, Józefa, Dziecinę. 

Spieszmy razem z pastuszkami, 

zwierzętami i Trzema Królami. 

 Wszelkiego dobra z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia oraz 

pomyślności w 2018 roku. Zespół redakcyjny i opiekun gazetki. 

Czym jest wolontariat? 

 Najpierw słownik języka polskiego: wolontariat - pracowanie gdzieś z własnej woli za 

darmo, zwłaszcza przy ludziach chorych, starszych, bezdomnych; może to być również 

opieka nad bezdomnymi zwierzętami, które przebywają w schronisku. 

 

 Rozejrzyjmy się, może ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Media popularyzują 

różne akcje charytatywne. Jedną z nich jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy 

Szlachetna Paczka. 

 

Zespół redakcyjny:                                                                                      Opiekun 

Wiktoria Kordalska, Kinga Kordalska                                                   Anna Ludwiczak 


