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Z Janką Wałoszek, uczennicą klasy 6.

1. Słyszałam, Ŝe uprawiasz sport, moŜesz nam zdradzić jaki?
►Uprawiałam judo , ale juŜ nie mam czasu, więc skończyłam.
2. Od ilu lat trenujesz? W jakim klubie?
►Trenuję od 9,5 lat i w klubie SK Stonawa.

3. Jakie osiągnęłaś sukcesy?
►Mam cztery złote medale za zapasy.

4. Jak jest moŜliwe, Ŝe taka mała dziewczyna jak ty, potrafi
powalić na matę dorosłego męŜczyznę?
► PoniewaŜ mam siłę

5. Miałaś jakiś wypadek?
►Pokaleczyłam sobie nos.

6. Jak nazywa się strój, w którym ćwiczysz?
►Nazywa się KIMONO.
7. Jakie stopnie ( paski) moŜna w judo osiągnąć?
►MoŜna zdobyć biały, Ŝółty, pomarańczowy, zielony , niebieski,
brązowy i czarny.

8. Który pasek masz ty?
►Ja mam Ŝółty.

Za wywiad dziękuje Becik.

W czwartek, dnia 30 października od godz.17:00, do piątku 31
października do godziny 08:00 rano odbył się Halloween w naszej
szkole.W imprezie od godz.17:00 brali udział zainteresowani
uczniowie klas 6.-9. TakŜe dla naszych młodszych kolegów z klas 1.-5.
był zorganizowany Halloween w godzinach od 14:30 do17:00.
Od 17:00 właśnie zaczęła zabawa nas, czyli klas wyŜszego stopnia.
W programie było mnóstwo gier i zabaw. Część gier odbyła się w
szkolnej jadalni i część w klasopracowni językowej. Gry były
prowadzone w formie współzawodnictwa między grupami. Kiedy
skończyło współzawodnictwo grup, nastąpiła kolacja. Po kolacji zaczęła
dyskoteka. Po dyskotece poszliśmy spać.Rano, kiedy wstaliśmy,
musieliśmy wrócić do klas na lekcje. Szkoda, Ŝe trwało to tak krótko.

Dziś jest 24 grudnia, ogrom pracy przede mną, a ja juŜ nie mam siły. Od kilku dni
nieustannie rozwoŜę prezenty po całym globie, nie mam ani minuty wytchnienia,
nie dojadam i nie dosypiam. Rudolf twierdzi, Ŝe dzięki temu trochę schudnę, a ja
uwaŜam , Ŝe on na starość staje się złośliwym zgredem i uwielbia mi
dokuczać.Coraz trudniej jest znaleźć uczciwych pracowników, elfyobijają się
całymi dniami, popijają rum i wszystko pozostaje na mojej głowie, a przecieŜ mam
juŜ swoje lata i naleŜy mi się chwila odpoczynku. Do tego te stare sanie z
zepsutymi resorami, przed przyszłymi świętami muszę je oddać do warsztatu.Nie
mam
nawet oparcia w moich reniferach, robią się coraz bardziej
wymagające, domagają się podwyŜek, gdy nie spełniam ich
Ŝyczeń, groŜą strajkiem. Sam czuję się coraz gorzej
ostatnio sporo przytyłem, nie mogę juŜ przechodzić przez
komin, więc zostawiam paczki pod drzwiami. Z roku na rok
trudniej zadowolić ludzi prezentami.
Dawniej, jakieś pięćdziesiąt lat temu, byli zdecydowanie mniej
wymagający i cieszyli się ze wszystkiego, cokolwiek dostali ,
teraz nic im się nie podoba.Do tej pory pomagała mi we wszystkim Ŝona, ale po
tym, jak dowiedziała się o moich spotkaniach ze ŚnieŜynką , obraziła się i
wyjechała do swojej matki. Zaczynam się martwić o fundusze na prezenty, od
rządów państw wpływają ciągle takie same kwoty, a potrzeby z roku na rok są
większe. Zabiegam o dofinansowanie od osób prywatnych, ale sponsorzy oczekują
ode mnie, abym rozwoził prezenty i jednocześnie reklamował ich firmy, a
przecieŜ to nie jest wykonalne. Wszak nie załoŜę na mój czerwony strój
podkoszulki z logo którejś z firm, moi poprzednicy ,,przewróciliby się w grobie'',
gdyby o tym wiedzieli .
No dobrze, dosyć tego uŜalania się, juŜ osiemnasta, a ja mam jeszcze dwie tony
pakunków do rozwiezienia. Mimo tych wszystkich utrudnień lubię swoją pracę.
Warto się starać, Ŝeby zobaczyć uśmiech na twarzy dzieciaków, szczególnie tych
z domów dziecka, im najłatwiej sprawić przyjemność, kaŜdy podarunek jest dla
nich ogromną frajdą.
Dzięki takim chwilom nadal widzę sens w mojej pracy.

Sebastian

Autor tego rękopisu ma bardzo ciekawy styl pisma. Charakterystyczne dla niego
jest znaczne pochylenie pisma w lewą stronę. Świadczy to o nim, Ŝe jest raczej
nieśmiały, ale ma silną osobowość. Większe rozstępy między słowami mogą
wskazywać ekstrowerta, człowieka
wesołego, z poczuciem humoru. Typowe dla tego pisma są równieŜ wyraźne węŜyki
literek g, y, j, co świadczy o człowieku gotowym nieść pomoc w kaŜdej sytuacji.
Święta są dla tej osoby czymś bardzo wyjątkowym. JuŜ parę tygodni do przodu
nie moŜe się ich doczekać. Lubi dostawać prezenty, ale jeszcze większą
przyjemność sprawia jej obdarowywanie podarunkami innych.

Samara,Orochimaru,KasiaB

1. Z czym Ci się kojarzą Święta ?
2. Co na Świętach najbardziej Ci się podoba ?
3. Czy lubisz Święta ?
Patrik
1. z choinką
2. ryba
3. tak
Jasio
1. z prezentami
2. karp
3. tak
Mariola
1. z choinką
2. Ŝe moŜemy być z rodziną
3. tak
Pani Tercjanka
1. spokój i rodzina
2. pieczenie
3. tak, bardzo
Krysia
1. z prezentami i z jedzeniem
2. prezenty
3. tak, bardzo

Weronika
1. rodzina
2. spokój
3. tak

Weronika
1. z choinką
2. prezenty
3. tak
Daniel
1. ze śniegiem
2. prezenty
3. tak
Sara
1. z choinką
2. prezenty
3. tak
Pani Gumulák
1. z miłością
2. kiedy cała rodzina jest razem
3. bardzo
Marcin
1. z wesołymi wspomnieniami
2. śnieg
3. bardzo
Aga
1. z bąbkami
2. prezenty
3. tak

Co przeczytałeś w czasopiśmie szkolnym?
A.K. - wywiady, horoskopy, dowcipy, test
M.Sz. - wywiady, dowcipy, test, gry komputerowe
D.B. - wywiady, test, horoskopy, dowcipy
T.Cz. - fajne wywiady, horoskopy siebie i innych, fajna gazetka
D.W. - gry komputerowe, wywiady, dowcipy
S.O. - gry komputerowe i dowcipy
M.M, - wszystko
B.O. - wszystko i zrobiłam testy

WróŜby świąteczne
Rano zerwać się z łóŜka - przez cały rok nie będzie kłopotów ze wstawaniem.
Podebrać coś sąsiadowi - zapewni szczęście i bogactwo - ale tylko jeśli się to zwróci
następnego dnia.
Łuski z karpia spoŜytego podczas wieczerzy wigilijnej, noszone w potrmonetce przez
cały rok, przyciągną pieniądze.
Pogoda - od Wigilii przez 12 dni - wróŜy, jaka będzie przez kolejny rok aura.

W tym dniu nie naleŜy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą
częste w domu aŜ do następnej Wigilii.

Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na
ich brak przez cały rok.

POMYŚLNOŚĆ - Oto dawniej, aby sprawdzić, czy
rok nadchodzący przyniesie nam pomyślność i
bogactwo, a przynajmniej ochroni nas przed głodem,
słomę ze stołu wigilijnego rzucano na stragarz
(belka pod stropem). To, ile ździebeł się zawiesiło,
określało liczbę kóp zboŜa zebranego w przyszłym roku.
W tym przypadku o wszystkim decydowała celność
rzutu, więc całkiem sporo zaleŜało od samego
zainteresowanego. Współczesna architektura nie
sprzyja praktykowaniu tej wróŜby w wyŜej
opisanej formie, pozostaje nam wycieczka
na wieś bądź domowy Ŝyrandol.

Najtrudniejszym zadaniem, które przygotowują dla nas co
roku Święta, jest wybranie odpowiedniego prezentu. Nie
powinien być zbyt kosztowny, bo dzisiejsza młodziesz cierpi na
brak gotówki w skarbonce, co potwierdzi na pewno kaŜdy.
Nawet jeśli mamy dostateczny zapas, to wydanie pieniędzy na
zbyt drogi prezent wydaje się najczęściej zbyteczne.
Spróbuję Wam podać kilka propozycji, jak kierować się do
dobrego wyboru.

Podstawą jest pomyśleć o kategorii wiekowej danej osoby.
Jeśli jednak tego człowieka dobrze znamy, nie jest to takie waŜne. Przede wszystkim
musimy znać jego charakter i zainteresowania. Podarunek osobistego typu zrobi duŜe
wraŜenie. WyraŜenie swoich uczuć prezentem zrobionym własnoręcznie jest najlepszym
sposobem obdarzenia mamy lub babci.

Zanim zaczniesz, zadaj sobie pytanie: Znam tę osobę dość na tyle, by ją obdarzyć
czymś osobistym? Jeśli tak, to pomyśl o jego ulubionych rzeczach. Sportuje? Słucha
charakterystycznej muzyki? Gra na czymś oprócz nerwów? Majsterkuje? PodróŜuje?
Jakim sposobem? Pije kawę czy herbatę? Nie narzekała ostatnio, Ŝe czegoś konkretnego
jej brakuje.
Jeśli tego człowieka nie znasz za bardzo, to wybróbuj któreś z neutralnych
niezawodnych wybróbownych prezentów, np.
Garnuszek (tylko nie z motywem świątecznym) Święta nie trwają przez cały rok.
Wybierz taki motyw, by moŜna było z niego pić przez wszystkie powszednie dni. Jeśli
ten ktoś uwielbia róŜne zwierzęta, moŜesz mu dać garnuszek z biedronką lub psem.
Najlepiej by garnuszek wyniknął pękaty garnuszek: wygląda na
większy i bardziej okrągły.)
Stylowe pióro, kula śniegowa z jakimś miastem (Londyn,
Praga, ParyŜ…), pluszowa przytulanka, figurki lub małe
domki, kosmetyki (mydło, szampon, byle nie
przeciwłupieŜowy czy przeciw innym wadom), szalik i grube
skarpety to niezawodne sposoby na pocieszenie bez
jakiegokolwiek zobowiązania.

śaba

Świąteczne SMS-y:

W ten wigilijny dzień zaśnieŜony, kiedy w kościele biją dzwony, przyjmijcie
Ŝyczenia pełne radości, a w Nowym Roku szczęścia, zdrowia i pomyślności!
Gdy przyjdą Święta w srebnej bieli, gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,
przyjmijcie gorące Ŝyczenia, niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia!
Gdy gwiazdki świecą na niebie, Mikołaj leci do Ciebie, by dać Ci piękne prezenty i
przesłać uśmiech swój święty.
Co??? Pewnie czekasz na jakieś Ŝyczenia???? A no to się doczekałeś!!!
Wszystkiego dobrego z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku!!!
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście, Ŝyczliwość,
wzajemne zrozumnienie i spełnienie marzeń w Nowym Roku.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która wschodzi tuŜ po zmroku, da Wam
szczęście i pomyślność, w Święta oraz Nowym Roku.
Nastrojowych i radosnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz samych szczęśliwych
zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku Ŝyczy ...
Miłości w sercu, drogowskazów na zakrętach śyczę Ci na Nowy Rok i Wigilijne
Święta!

Baran:W tym miesiącu się zakochasz.

Byk: Sprawdzian wypadnie ci dobrze.

Bliźnięta: Szczęście znajdzie do ciebie drogę.

Rak: Ktoś cię polubi.

Lew: Znajdziesz w kimś sympatię.

Panna: Będziesz musiał podjąć Ŝyciową decyzję.

Waga: Pod choinką znajdziesz duŜo prezentów.

Skorpion: Karp będzie bardzo smaczny, więc zjedz go
całego.

Strzelec :Na BoŜe Narodzenie będziesz szczęśliwy.

KozioroŜec: Podarunki pod choinką bardzo cię zadowolą.

Wodnik: Nie przejadaj się zbyt, bo nie wejdziesz do spodni, które znajdziesz pod choinką.

Ryby: Twe Podarunki mile zaskoczą
obdarowanego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Ryba, którą zjadamy w Wigilię…
2. Jest nosem bałwana…
3. Kto chodzi z diabłem?
4. Przynosi prezenty…
5. Co dotwarza atmosferę świąteczną?
6. Świąteczne drzewko to…
7. Pieczemy je przed świętami. …
świąteczne
8. Ostatni dzień w roku obchodzimy…

1.Co zrobisz najpierw, kiedy przychodzisz ze szkoły?
a) rzucam plecakiem, włączam komputer
b) wchodzę do pokoju i odrabiam zadania domowe
c) przychodzę do domu, rzucam plecak i odchodzę na podwórko

2.Co najczęściej robisz na komputerze?
a) gram gry komputerowe (nie w Internecie)
b) serfuję po Internecie
c) oglądam filmy

3.Jak lubisz swój komputer?
a) lubię go bardziej niŜ swoich przyjaciół
b) bardziej lubię ksiąŜki
c) tak normalnie

4.Fakt, Ŝe nie masz najnowszego komputera:
a) strasznie mnie denerwuje
b) wcale mi to nie przeszkadza, do celów naukowych starczy mi ten
c) jest mi to obojętne

5.Co wybrał(a)byś sobie z tych 3 podarunków pod choinkę?
a)nowy komputer i gry komputerowe
b)ksiąŜki i nowy plecak do szkoły
c) nową MP4 i CD

6.Kiedy idziesz koło sklepu komputerowego to:
a) zawsze wstąpię
b)idę popatrzyć na najnowsze programy naukowe
c)z daleka omijam ten sklep

7.Co robisz podczas wakacji świątecznych?
a) siedzę przed komputerem NON STOP
b) siedzę na kanapie i czytam lekturę
c) pomagam rodzicom w przygotowaniach świątecznych
WYNIKI:
Najwięcej A
Komputer jest twoim najlepszym przyjacielem.
Raczej trochę zajrzyj do ksiąŜek.
Najwięcej B
Nauka to twoje Ŝycie. Kiedy zaczynają się wakacje, to nie
moŜesz się doczekać na nowy szkolny rok.
Najwięcej C
Umiesz dobrze wykorzystać swój czas. Lubisz komputer,
ale włączasz go dopiero po wykonaniu obowiązków.
Andy i Sariik

Migawki klasy VI z przedstawienia „Pójdźmy wszyscy do stajenki…“

Wszystkim z mojej rodziny bardzo się podobało. Mówili, że był dobry scenariusz i że dzieci
fajnie grały… W. O.
Na próbie mi się bardzo podobało, kiedy w małym saloniku bawiliśmy się i wygłupiali, ale
było mi przykro, że Jola zachorowała i musiała jechać do domu…J. W.
Kiedy wyszliśmy na scenę, byliśmy zdenerwowani…R.F.
Było super!!! Scena była dobra. Nie podobało mi się charakteryzowanie. Było duŜo
widzów i to było dobre. Przedstawienie się wydarzyło. Wszyscy byli wspaniali. I
próby były dobre.. K.Z.
Jasełka były bardzo udane. Cała moja rodzinka, która była na Jasełkach, bardzo je chwaliła.
Wszystkie postacie bardzo ładnie występowały. Ja śpiewałam. Ten występ mi się bardzo
podobał. J. W.
Bardzo mi się nie podobało, Ŝe musieliśmy się tak malować (anioły). Wyglądaliśmy
jak dziewczyny!!!! Inaczej było super. D. K.
Czułem się na scenie strasznie niewsojo. M.Sz.
Moim rodzicom i babci bardzo się podobało. Mówili, Ŝe to było piękne
przedstawienie, mówili teŜ o konkretnych osobach, które dobrze grały. TakŜe o
tym, jak anioły były „namalowane“. Ja osobiście miałem jeszcze wczoraj
(poniedziałek) te „świecidełka“ pod oczami:-D D. W.
Na próbie generalnej nie przyszedłem na scenę na mój ostatni tekst, dlatego bo szukałem
wszędzie brata, ale nie na scenie. Na przedstawieniu było już dobrze. Rodzice mi powiedzieli,
że zagrałem super. F. Š.
Patrzył się dziadek i kuzyn Adam. W nagrodę od nich dostaliśmy paczkę
„Krówek“. Podobała mi się scenka w piekle. K. Š.
Nie brałam udziału w Jasełkach,bo zachorowałam.Jest mi trochę żal,że mnie tam nie było.J.S
Było mi troszkę Ŝal, Ŝe tam nie mogłam być, ale miałam koncert. M.M.
Na asełkach było fajnie. Moim rodzicom się bardzo podobało. Gdy schodziłem ze sceny, to
zapomniałem koszyk. S. O.
Babcia mówiła, Ŝe jest to udane. Moi rodzice i babcia siedzieli w 3. rzędzie. T.
Cz.
Było bardzo fajne przedstawienie. Rodzice mówili, że nam się udało. Brat mówił, że to było
super i też kolędy mu się podobały. S. Š.
Jasełka mi się podobały. Scenariusz był fajny i dzieci / i te najmniejsze) zagrały bardzo
fajnie. Podobała mi się rola Borutki i wszystkie inne też. Myśę, lże diablice były groźne i
aniołki miłe. Na próbie było fajnie, przyjemnie, śmiesznie. Myślę, że wszystkie panie się
starały i za to wszyscy im dziękowali. Te Jasełka były bardzo fajne, chciałabym, abym mogła
zagrać jeszcze raz w takich Jasełkach. Mojej rodzinie się bardzo podobało. B. O.

Kinobox
Kozí příběh – pověsti staré Prahy je český počítačem animovaný film ve 3D. Je to první
celovečerní film tohoto druhu, vytvořený kompletně ve východní Evropě. Režíroval jej Jan
Tománek.
Kritika tento film přijala kriticky. Hlavním terčem kritiky se nestalo grafické zpracování po
technické stránce, ale především scénář a nízká úroveň humoru. V některých plátcích byla
kritizována grafika po stránce abstraktního provedení (např. pokroucené budovy) nebo
loutkového vzhledu postav.
Zajímavostí je, že celou animaci celovečerního filmu vytvořil tým pouze o 10 členech za dobu
5 let.
Děj se odehrává za doby vládnutí Karla IV., kdy se v Praze staví Karlův most a vzniká
unikátní Pražský orloj. Do hlavního města přichází z venkova prostý Kuba se svou Kozou a
vezou náklad vajec, jakožto surovinu pro stavbu Karlova mostu. Spolu s nimi přichází do
Prahy i chudý student Matěj na učení k Mistru Hanušovi.
Kuba s Kozou zůstávají v Praze u stavby mostu. Zde Kuba prvně spatří Mácu a hned se do ní
zamiluje. Máca je městská dívka kyprých tvarů, která dodává na stavbu mostu kované hřeby.
Když Kuba zapříčiní pád lešení na jedné straně mostu, protože z podpůrného trámu vyřezával
sošku Mácy, je dělníky vyhnán i se svou Kozou. Obou se jich ujímá samotný Mistr Hanuš,
který hledá dobrého řezbáře pro sochy Orloje a zaujme ho Kubovo umění vyřezávat ze dřeva.
U Mistra Hanuše studuje i chudý Matěj, který je pro svou chudobu terčem posměchu
ostatních studentů. Získal od svého učitele důvěru a dohlíží na plány Staroměstského orloje.
Protože Matěj nemá kde spát, nachází v Praze, tou dobou již opuštěný, Faustův dům. Díky
neustálému posměchu spolužáků podléhá lákadlu a sebere ve Faustově domě stříbrný tolar,
aby mohl zapadnout mezi ostatní vrstevníky. Ti jej však podvedou a v nestřeženou chvíli
poničí plány Orloje. Nic netušící Matěj plány předá zpět Mistru Hanušovi.
Velké je překvapení Mistra Hanuše, když pražští konšelé objeví poničené plány a žádají
potrestání viníka. Matěj je uvržen na jeden den do pranýře a protože neví, čím by se on
provinil, rozhodne se Hanušovi pomstít. Když Mistr Hanuš a Kuba Orloj dokončí nesklidí
žádnou úctu ani uznání. Mistru Hanušovi nabízí Japonci, aby postavil takový orloj i u nich.
Svědkem této diskuze je Matěj, který mezitím upsal svou duši ďáblu a napíše dopis pražským
radním. Ti pověří Kata Mydláře, aby Hanuše oslepil.
Hanuš se chce za tento "vděk" pomstít a pověstným sáhnutím do stroje orloj zastaví. Kuba,
jakožto jeho pomocník, je pověřen, aby orloj opravil pod pohrůžkou popravení Mácy, když to
nestihne včas. Kuba orloj zprovozní na poslední chvíli, ale už nestihne doběhnout na
popraviště. Později se ukazuje, že Koza se prohodila s Mácou a byla oběšena ona.

