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Życzenia na Boże Narodzenie to wyraz ciepłych uczuć
wobec najbliższych, z którymi nie możemy spotkać się osobiście.
Wysłanie kartki bożonarodzeniowej napisanej własnoręcznie jest
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miłym zwyczajem, naprawdę wartym pielęgnowania.
Czego życzymy innym najczęściej? Podczas składania tradycyjnych życzeń bożonarodzeniowych najczęściej piszemy i mówi-
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brym pomysłem. Najważniejsze jest, aby słowa płynęły prosto

Nietypowe zwyczaje bożonarodzeniowe
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Pamiętaj!!!
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my o szczęściu, zdrowiu oraz spełnieniu marzeń. Bywa, że nasze
życzenia ubieramy w piękne, górnolotne słowa, jednak życzenia na
Boże Narodzenie w postaci śmiesznych wierszyków również są do-

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia…

Rys. Dominika Pachla

Wesołych bombek, złotych trąbek,
Anielskiego włosia i pieczeni z łosia
Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady
I udanej Pasterki bez żadnej usterki.
Wychowawczyni - pani Annie Skrzypek
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Z życia szkoły...
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY W PRZEDSZKOLU
Andrzejki to tradycyjny sposób obchodów ostatnich dni przed Adwentem. Świętują go nawet ci najmłodsi.
by umożliwić przedszkolakom włączenie się w tradycje przedszkole odwiedziły uczennice naszego gimnazjum. Dziewczęta wróżyły maluchom z serc, niewidzialnego atramentu i andrzejkowych szpilek. Po wróżbach wszyscy zaczęli tańczyć. Śmiechom nie było końca. Dzieci na początku wstydziły się dziewczyn, jednak później zaczęły się z nimi bawić.
Maluchy skakały, tańczyły, bawiły się i śmiały. Po trzech godzinach wszyscy byli zmęczeni zabawą i każdy wrócił do
swoich obowiązków. Dzieci z przykrością żegnały starsze koleżanki.
Eliza Surowiec, Kasia Biss

MIKOŁAJKI
6 grudnia naszą szkołę, a także Publiczne Przedszkole w Trzydniku Dużym odwiedził długo oczekiwany
gość - Święty Mikołaj wraz z towarzyszącymi mu śnieżynkami. Uczniowie dostali wspaniałe prezenty, z których każdy był zadowolony.
5 grudnia niektórzy wzięli także udział w wycieczce „mikołajkowej” do Lublina. Wśród atrakcji znalazły się
między innymi jazda na łyżwach, oglądanie filmu czy gra w kręgle.
Wszyscy uznali te Mikołajki za udane ;]
Karolina Jaworek
Rys. Dominika Pachla

Fot. Patrycja Rydzewska
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Z wizytą w Slough w Wielkiej Brytanii
- realizacja projektu SOUL – Sports Opportunities Unite Lives
W dniach 12-17 listopada 2012 r. uczniowie
naszej szkoły: Patrycja Rydzewska, Patrycja Jabłońska,
Krystian Dziewa i Wojtek Jarzyna uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym do szkoły Slough Grammar School
w Wielkiej Brytanii zorganizowanym w ramach wymiany
zagranicznej młodzieży. Opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele – Anna Skrzypek, Łukasz Matyzbon i Henryk
Flis. Do Slough przyjechali również nasi partnerzy ze
szkół z Francji, Belgii i Norwegii.

dotyczące projektów i wyników ankiet „Zdrowy styl życia”,
dzięki którym mogliśmy porównać nasze nawyki żywieniowe i sposób spędzania wolnego z rówieśnikami z innych
krajów. Poznaliśmy też miejscowości, z których przyjechali pozostali uczestnicy projektu.

Fot. Henryk Flis

Oto opowieść o tym, gdzie byli i co widzieli nasi
globtroterzy.
Poniedziałek 12 listopada
Dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. O 5:50
spotkaliśmy się przed gimnazjum w Trzydniku Dużym,
skąd cała nasza czwórka wyruszyła w drogę na Lotnisko
Chopina w Warszawie. Dojazd na lotnisko trwał około
4 godziny. Czekało tam na nas wiele nowych wrażeń.
Niektórzy z nas mieli odbyć swoją pierwszą w życiu podróż samolotem.

Fot. Henryk Flis

Potem udaliśmy się na lekcję gotowania, podczas
której przygotowaliśmy tradycyjną potrawę angielską –
„fish and chips”. Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, że
nawet jedzenie typu fast food można przyrządzić w
zdrowszy sposób – z mniejszą ilością tłuszczu. Po posiłku
udaliśmy się na boisko, gdzie pod okiem trenera poznawaliśmy zasady gry w rugby.
Wojtek był podwójnym szczęściarzem, gdyż gościł
u rodziny hinduskiej. Tego dnia Hindusi obchodzili święto
Diwali. Udał się więc wraz z nimi do świątyni. W domu
również świętowali, a po kolacji odpalali fajerwerki.
Środa 14 listopada

Emocje sięgnęły zenitu, kiedy znaleźliśmy się na
pokładzie samolotu i wznieśliśmy się w górę. Widok
z okna zapierał dech w piersiach. Już na pokładzie samolotu mogliśmy wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi, zamawiając napoje. Lot trwał ponad 2 godziny,
a czas w ogóle się nie dłużył. Wylądowaliśmy na największym lotnisku w Europie – Heathrow w Londynie.
Następnie przesiedliśmy się do autobusu
(czerwony, ale niestety nie piętrowy), którym dojechaliśmy
do Slough Grammar School. Tam spotkaliśmy się z partnerami realizującymi projekt, uczniami i nauczycielami
z innych krajów oraz mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć
naszych zagranicznych kolegów, u których mieliśmy gościć przez kolejne dni pobytu. Po krótkim powitaniu
i przedstawieniu się, wszyscy wyruszyliśmy do domów,
w których mieliśmy być zakwaterowani.

Stawiliśmy się w szkole już o godzinie 8.30 rano.
Tego dnia zwiedzaliśmy muzeum rugby, gdzie uczestniczyliśmy w konkursie wiedzy o tej dyscyplinie sportu,
wcieliliśmy się w rolę trenerów drużyn – dobieraliśmy graczy do naszych zespołów i ustalaliśmy program treningowy dla nich. Najlepsi – a wszyscy byli świetni - otrzymali
upominki. Oglądaliśmy największy stadion w Anglii –
Word Rugby Museum w Twickenham, stadion, na którym
odbywają się najważniejsze mecze rugby, a także koncerty. Zwiedziliśmy również zaplecze stadionu - szatnie graczy i sale, w których podczas meczu goszczą królowa
i inni celebryci.

Wtorek 13 listopada
Ten dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania szkoły. Jest
to duży kompleks budynków z bardzo dobrze wyposażonymi salami (komputery, tablice dotykowe, sprzęt do nauki gotowania). Następnym punktem były prezentacje

Fot. Henryk Flis

STR. 4

GIM-PRESS

Piątek 16 listopada
Fot. Henryk Flis

Przedstawiciele innych krajów wyjechali rano
w drogę powrotną. Nasza grupa została w Slough,
a ostatni dzień naszego pobytu poświęciliśmy na zwiedzanie Londynu. Po przejażdżce metrem, dotarliśmy na most
Tower Bridge, a następnie obejrzeliśmy Tower of London.
Dalszą drogę pokonaliśmy tradycyjnym piętrowym autobusem, z którego obserwowaliśmy miasto.
Fot. Henryk Flis

Po południu zwiedzaliśmy Londyn. Mieliśmy okazję przejechać się kolejką London Eye, skąd podziwialiśmy panoramę miasta. Widzieliśmy wspaniałe budowle,
takie jak Big Ben czy House of Parliment. Podróżowaliśmy pociągiem i metrem. Wieczorem odebrały nas goszczące rodziny. Dzień upłynął szybko i przyniósł wiele
atrakcji.
Czwartek 15 listopada
Tego dnia udaliśmy się do miejscowości Dorney,
gdzie mieści się olimpijskie jezioro wioślarskie, na którym
odbywały się Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku. Po
rozgrzewce na specjalnych maszynach treningowych
i odpowiednim instruktażu, podjęliśmy próbę wioślarską
na jeziorze. Trening prowadzony był przez doświadczonego trenera, pracującego w tym ośrodku.

Fot. Henryk Flis

Po powrocie do Slough zjedliśmy obiad, co było
jedną z wielu okazji do wykazania się znajomością języka
angielskiego. Wieczorem udaliśmy się do rodzin, u których przebywaliśmy, to był już ostatni dzień pobytu. Mieliśmy mieszane uczucia. Z jednej strony przyzwyczailiśmy
się do nowych warunków, poznaliśmy ciekawe zwyczaje
panujące w Anglii i szkoda nam było tak szybko wyjeżdżać, a z drugiej cieszyliśmy się, że już jutro będziemy we
własnych domach.
Sobota 17 listopada
O 6:00 mieliśmy zbiórkę na przystanku autobusowym, na który dotarliśmy dzięki uprzejmości naszych gospodarzy. Jeszcze raz pożegnaliśmy się i podziękowaliśmy za miłą gościnę. Wsiedliśmy do autobusu i udaliśmy
się na lotnisko Heathrow, skąd ok. 8.15 wylecieliśmy do
Warszawy. Około. 11.35 dotarliśmy na warszawskie lotnisko, gdzie mimo ogromnej mgły udało nam się bezpiecznie wylądować. Tam czekali już na nas stęsknieni rodzice.
Zmęczeni, lecz podekscytowani wróciliśmy do
domów.

Po obiedzie przyszedł czas na zwiedzanie największego w Europie zamku - słynnego Windsoru. Jest to
weekendowa rezydencja angielskiej rodziny królewskiej,
w której mieszkają także zwykli ludzie – przeważnie pracownicy zamku. Oglądaliśmy zarówno wnętrze, jak i otoczenie budowli.
Po powrocie do Slough, udaliśmy się do kręgielni. Niektórzy z nas grali w kręgle pierwszy raz. Utworzyliśmy cztery drużyny: pierwsza w składzie pan Henryk Flis
i Wojtek Jarzyna, druga - pan Łukasz Matyzbon, trzecia:
Patrycja Rydzewska i Patrycja Jabłońska oraz czwarta:
pani Anna Skrzypek i Krystian Dziewa. Ku niezadowoleniu
zgromadzonych najczęściej wygrywał pan Matyzbon
– myślimy, że na studiach ciągle grał w kręgle.

Pomimo obaw związanych z wyjazdem, wszyscy
uważamy, że był to dobrze wykorzystany czas, ponieważ
jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, mieliśmy możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, doskonalenia swoich umiejętności. Przyjrzeliśmy się zwyczajom i uczestniczyliśmy w życiu angielskiej rodziny, zawarliśmy nowe
znajomości i miło spędziliśmy wspólnie czas. Będziemy
z sentymentem wspominać chwile spędzone w Wielkiej
Brytanii i czekać na rewizytę naszych kolegów.
Radzimy wszystkim - nie zwlekajcie i „zaklepujcie”
sobie miejsce na kolejne wyjazdy!
Patrycja Rydzewska, Krystian Dziewa,
Patrycja Jabłońska i Wojtek Jarzyna
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powiedzieli rodzicom Beaty, że jej stan się pogarsza. Chodziło o jej serce, na które od dawna choro-

KĄCIK TWÓRCZOŚCI

wała. Oznajmili, że aby mogła dalej żyć, muszę dokonać natychmiastowego przeszczepu.

Beata i Marcin byli szczęśliwą parą, bardzo

Był 24 grudnia, operacja przebiegła po-

się kochali i wzajemnie szanowali. Poznali się daw-

myślnie i po pewnym czasie Beata wróciła do zdro-

no temu na wakacyjnym obozie. Ich przyjaciele mó-

wia. Gdy nabrała sił i mogła normalnie rozmawiać,

wili, że zakochali się w sobie od „pierwszego wejrze-

zapytała rodziców co jej się stało i gdzie jest jej chło-

nia”. Okazało się, że mieszkają blisko siebie, co

pak – Marcin. Rodzice po długim namyśle odpowie-

ułatwiało im spotkania.

dzieli, że miała poważny wypadek i niezbędny był

Pewnego dnia postanowili wybrać się na

przeszczep serca. Gdy ponownie zapytała, co się

wycieczkę poza miasto. Zorganizowali wszystko

dzieje z Marcinem, mama powiedziała jej, że Marcin

i ruszyli w trasę. Niestety w drodze powrotnej mieli

jest cały czas przy niej i będzie do końca życia, po-

poważny wypadek samochodowy. W stanie krytycz-

nieważ bije w niej jego serce… Marcin podarował

nym oboje trafili do szpitala. Niestety chłopak nie

Beacie swoje serce.

przeżył, a dziewczyna była bardzo słaba. Lekarze

A Ty o jakim świątecznym prezencie
marzysz?

NIECODZIENNA LEKCJA

Wiktoria Maj

„Nie ma dzieci – są ludzie” to hasło przewodnie obchodów ROKU JANUSZA KORCZAKA. 10 grudnia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym w Dniu Praw Człowieka odbyło się spotkanie podsumowujące ten
szczególny dla dzieci i młodzieży rok.
Nasi uczniowie: Klaudia Stola z II B, Karolina Jaworek – II B, Kasia Biss – III A i Konrad Kopeć – II A przeprowadzili dla swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej w Olbięcinie nietypową lekcję – „spotkanie” z twórczością
i myślą pedagogiczną Starego Doktora.
Materiały, pomoce dydaktyczne, prezentację multimedialną i oprawę muzyczną przygotowali w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Janusz Korczak – patron roku 2012” uczniowie klasy II A: Krystian Dziewa, Adrian Sendrak,
Sebastian Odrzywolski, Bartosz Krzowski i Grzegorz Szyfer.
Piosenkę Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia” do tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zaśpiewał
Karolina Rak – III C z gitarowym akompaniamentem Karoliny Frączek – II A.
Spotkanie to do autorskiego scenariusza przygotowały: Izabela Karwat i Agnieszka Wolanin we współpracy
z dyr. GOK p. Anną Ewą Sobotą.
Nie można nie wspomnieć o słodkościach przygotowanych przez uczennice: Justynę Maciąg z III B, Agatę
Chmielewską, Dominikę Pachlę i Kasię Wojtaś z III C w ramach działalności Klubu Wolontariusza – przepysznych
gofrach i cukierkach ufundowanych przez p. Henryka Flisa.

Agnieszka Wolanin

Fot. Agnieszka Wolanin

Fot. Agnieszka Wolanin
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Nietypowe zwyczaje bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie obchodzone jest na
całym świecie, ale każde państwo ma własne
tradycje. Można nawet użyć bardzo trafnego w tej
sytuacji przysłowia ,,Co kraj, to obyczaj’’.
Na rolkach - w stolicy Wenezueli, w Caracas
w Wigilię Bożego Narodzenia ulice są rano zamknięte dla samochodów, a mieszkańcy miasta
jadą do kościoła na rolkach.
Piniata - w Meksyku corocznym zwyczajem
świątecznym jest strącanie kuli wypełnionej słodyczami, których uczestnicy muszą zebrać jak
najwięcej.
Słodkie gałęzie - we Francji typowym daniem
świątecznym jest ciasto w kształcie kawałka
drewna (buche de Noel), które spożywa się po
pasterce. Przygotowuje się ją z ciasta biszkoptowego, wypełnionego kremem czekoladowym lub
orzechowym. Ozdabia się listkami z marcepana
i grzybkami z bezy.
Chałwa - w Hiszpanii zamiast opłatka używana
jest chałwa, a każda rodzina przed Bożym Narodzeniem zaopatruje się w nową szopkę. Kolacja
wigilijna zaczyna się dopiero po Pasterce, a po
niej wszyscy wychodzą na ulice, łącząc sie we
wspólnym śpiewie kolęd i zabawie do rana.

Płonący pudding - w Wielkiej Brytanii tradycyjnym daniem jest „płonący pudding”, który przygotowuje się z 13 składników, które symbolizują
Jezusa Chrystusa i 12 apostołów. Świąteczny
pudding jest podawany w polewie z budyniu albo
brandy. Alkohol jest podpalany, a ogień ma odstraszać nieszczęścia.
Tańce - w Szwecji po zakończonej kolacji wigilijnej zamiast śpiewania kolęd odbywają się tańce
wokół choinki.
Ogórek i kadzidełko - w Niemczech istnieje tradycja wieszania ogórka na bożonarodzeniowym
drzewku. Cała zabawa polega na tym, że pomiędzy zielonymi gałązkami choinki nie jest łatwo go
odnaleźć, a kto pierwszy go zobaczy dostaje dodatkowy podarunek i będzie mieć szczęście
przez cały następny rok. Do jednego z typowych
zwyczajów świątecznych w Niemczech zalicza
się też palenie specjalnych kadzidełek o zapachu
jodły, które umieszcza się w świecznikach zwanych Rauchermannami.
Magdalena Staniec

Czy wierzymy w przesądy?
Z badań przeprowadzonych we wrześniu
2011 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, iż ponad połowa badanych
– 54% wierzy w zabobony.
Co to, tak naprawdę, jest przesąd? Jest to
bezpodstawna wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego między danymi zdarzeniami.
Wypływa ona ze stereotypów zakorzenionych
w tradycji i kulturze. Jest pozbawiona racjonalnych podstaw i jest niemożliwa do weryfikacji.
Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS
wynika, że najczęstszy przesąd to trzymanie
kciuków.
A OTO LISTA NAJPOPULARNIEJSZYCH
PRZESĄDÓW W POLSCE:

•
•
•
•
•
•
•

jeśli czarny kot przebiegnie nam drogę, to
spotka nas nieszczęście
czerwony kolor jest symbolem mającym
chronić przed wielkim złem
zbicie lustra oznacza 7 lat nieszczęścia
piątek 13-tego – bardzo pechowy dzień
rozsypanie soli powoduje kłótnie
jeśli wrócisz z obranej wcześnie drogi,
wydarzy się coś złego
witanie się przez próg – próg oddziela
bezpieczne wnętrze od złego świata

•
•

ślub w miesiącu z literą R – zapewnia
szczęście rodzinne
przejście pod drabiną – opiekuńczy duch,
który siedzi na naszej głowie może nas
opuścić

Przesądy związane ze szkołą, które gwarantują powodzenie na sprawdzianach i kartkówkach:

•
•
•
•
•

nie należy ścinać włosów przed egzaminami
należy spać z książką pod poduszką
należy zamienić się długopisem z najlepszym uczniem w szkole
warto mieć przy sobie jakiś drobiazg, który
podarowała nam bliska osoba
nie wolno nikomu dziękować, gdy usłyszymy rytualne życzenie: „Powodzenia!”,

Większość z nas traktuje przesądy z przymrużeniem oka, choć często się do nich stosujemy, „żeby nie zapeszyć”.
Krystian Dziewa

DWA RAZY O TYM SAMYM,
Czyli jak unikać błędów językowych
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Często w naszych wypowiedziach pojawiają się błędy językowe, tzw. „masło maślane”, czyli
pleonazm. Zastanówcie się, czy przypadkiem ich nie używacie. Uważajcie, żeby nie mówić:
w miesiącu sierpniu - poprawna forma: w sierpniu
okres czasu - poprawna forma: czas lub okres
tylko i wyłącznie - poprawna forma: tylko lub wyłącznie
cofać się do tyłu - poprawna forma: cofać się
spadać w dół - poprawna forma: spadać
powtarzać raz jeszcze - poprawna forma: powtarzać lub mówić raz jeszcze
pełny komplet - poprawna forma: komplet lub pełny zestaw
w ówczesnych czasach - poprawna forma: ówcześnie lub w tamtych czasach
bardziej częstszy - poprawna forma: częstszy
kartka papieru - poprawna forma: kartka lub arkusz papieru
dwie równe połowy - poprawna forma: dwie równe części lub dwie połowy
najbardziej optymalny - poprawna forma: optymalny
rzeka Nil - poprawna forma: Nil
akwen wodny - poprawna forma: akwen
wracać z powrotem - poprawna forma: wracać lub pójść z powrotem
fakt autentyczny - poprawna forma: fakt
kontynuować dalej - poprawna forma: kontynuować
na dzień dzisiejszy - poprawna forma: na dzisiaj
Ola Mazur

PRZECZYTAŁAM… POLECAM...
„Obejrzałeś przeklętą kasetę? Zostało ci siedem dni życia…”
“Ring” to jedna z tych książek grozy, od których po prostu nie da się oderwać. Będziesz ją czytał, nie patrząc na
późną godzinę, czy jutrzejszy test. Początkowo myślałam, że tak jak japońskie filmy, książka będzie po prostu nie do przeczytania ze względu na swoją zawiłość. “Ring” już od pierwszego akapitu “pochłonęłam” z przyjemnością i lekkością.
Przejrzystość akcji, intrygujący bohaterzy, którzy zadziwiali swoją osobowością i spojrzeniem na świat, a także nietypowymi zachowaniami… Wszystko to dawało idealny, niezmącony nudą obraz japońskiej społeczności J. Sama nigdy nie wpadłabym na to, że taka książka znajduje się w naszej szkolnej bibliotece. Gdy poprosiłam panią Dorotę o książkę, której
akcja toczy się w Japonii, nie kryłam zdziwienia, gdy dostałam właśnie “Ring”- przekleństwo mojego dzieciństwa i przyczynę wielu nieprzespanych nocy. O powieści mówi się stereotyp - przerażająca, silnie wpływa na psychikę widza, powodując
paniczny strach. A wszystko to dzięki hollywoodzkiej i japońskiej ekranizacji, do której, aby przyciągnąć widza dodano zbyt
dużo efektów specjalnych i nieco zmieniono fabułę.
Tak naprawdę “Ring” jest smutna historia o tokijskim dziennikarzu - Asakawie, który ma szczęśliwą rodzinę…
Do czasu…, gdy pewnego dnia córka jego szwagierki umiera w dziwnych okolicznościach. Lekarze nazwali to po prostu
– zatrzymaniem akcji serca. Jednak nie tylko ona pada ofiarą „dziwnej” śmierci. Dokładnie o tej samej godzinie trojka jej
przyjaciół zmarła na tę nietypową przypadłość… Asakawa zaczyna prowadzić śledztwo… Wkrótce i on odnajduje kasetę.
Nieświadomy niebezpieczeństwa ogląda ją. I dopiero wtedy akcja się “rozkręca”. Co dokładnie jest na tej strasznej kasecie? Czy Asakawa uratuje siebie i swoich bliskich? I w końcu… Co lub kto jest przyczyną śmierci niewinnych ludzi?
Odpowiedzi znajdziecie w tym (jak dla mnie) arcydziele. Sama czytałam z zainteresowaniem. Słowo pisane nigdy
nie przerazi tak jak obraz czy dźwięk, ale trzeba przyznać, że w niektórych momentach pojawia się TEN dreszczyk, który
powinien towarzyszyć lekturze każdej książki grozy…
Gorąco polecam
Patrycja Jabłońska ^-^
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Uczeń potrafi...
Nauczyciel: Co to jest parafraza?

Nauczyciel: Wymień dwie cechy charakterystyczne
dla psalmu.

Uczeń: Parafraza to wyraz składający się z wielu wyrazów.

Uczeń: Kwiaty i wstęgi.

Nauczyciel: Proszę wyjaśnij pojęcia: lata chude i lata tłuste.

Nauczyciel: Podaj wyraz podstawowy dla słowa
„przedłużacz”.

Uczeń: Lata chude to np.. jesień, a grube - lato.

Uczeń: „Dłużacz”!

Nauczyciel: Co to jest psalm?

J. Kochanowski urodził się … w Czarnobylu.

Uczeń: Psalm pisany jest charakterystycznym pismem.
W „Pianiście” na ulicach były „rozstrzelanki”.
Nauczyciel: Powiedz, co to jest „salomonowa mądrość”?
Uczeń: To jest, że jak się czegoś nie ma to się nie naleje.

Gdy pierwsi ludzie zerwali owoc, Bóg bardzo się wściekł
i odebrał im nieśmiertelność.

PAMIĘTAJ!!!
Podczas zabawy śnieżkami:
•

nie lep zbitych, twardych kul śniegowych

•

nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu, kamykami, ziemią

•

nie celuj w twarz drugiej osoby

•

nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz

•

nie nacieraj kolegom twarzy śniegiem

•

nie strącaj i nie używaj do zabawy zwisających z dachów sopli lodu

•

nie wpychaj kolegów w głębokie zaspy

•

nie wchodź do źle zabezpieczonych konstrukcji ze śniegu, które w momencie odwilży grożą zawaleniem
i przysypaniem

•

nie rzucaj śnieżkami w nadjeżdżające samochody

Rys. Dominika Pachla

Podczas jazdy na sankach i nartach:

Rys. Dominika Pachla

•

nie zjeżdżaj z górki w pobliżu dróg, także tych rzadko uczęszczanych (ulica pokryta
śniegiem lub oblodzona nie jest miejscem do zabawy)

•

nie doczepiaj sanek do samochodu

•

nie chodź po stoku górki, gdy inni z niej zjeżdżają

•

zachowaj bezpieczną odległość miedzy zjeżdżającymi z górki

•

zjeżdżaj na sankach twarzą do kierunku jazdy

•

wybieraj miejsca równo przysypane śniegiem, wolne od jakichkolwiek wystających
przedmiotów

Podczas jazdy na łyżwach :
•

nie graj w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zimą kierowcy maja ograniczoną
widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania

•

jeźdź tylko w wyznaczonych miejscach, na specjalnie przygotowanych
ślizgawkach i lodowiskach. Stawy, jeziora czy rzeki nawet kiedy są
pokryte lodem, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy

Rys. Dominika Pachla
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