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Wydanie 2, grudzień 2021



W czwartek 16 grudnia 2021r. dziewięciu przedstawicieli
naszej szkoły z Panem Piwońskim na czele uczestniczyli
w IV edycji Biegu Dziewięciu Górników, organizowanym
przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Jafi

Sport. Każdy kolejny rok oddala nas od tragicznego
wydarzenia jakim jest -zbrojne- stłumienie strajku na

kopalni KWK „Wujek” w 1981 roku, ale pamięć o
poległych i strajkujących nie może zaniknąć. Dlatego

celem akcji jest upamiętnienie tego tragicznego
zdarzenia poprzez sportową aktywność. Uczestnicy mieli

do przebiegnięcia trasę liczącą 9 km zaczynając przy
budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy
ulicy Wincentego Pola 38 a kończąc w Parku Kościuszki.

 

MIĘDZY NAMI
Mikołajki w

dwójce
6 grudnia w naszej szkole organizowana była zabawa
Mikołajkowa. Polegała ona na tym, że uczniowie mieli

ubrać coś związanego ze świętami np. czapki Mikołaja,
rogi reniferów albo uszy elfów. Mieliśmy również

swojego szkolnego Świętego Mikołaja i jego
pomocników, którzy liczyli ilość przebranych osób oraz

rozdawali słodycze! Każda klasa musiała również
zaśpiewać dla Mikołaja kolędę. Na szczęście nawet ci

niegrzeczni dostali słodki upominek.
 

Ku pamięci zastrzelonych
górników…

 

Paczka na gwiazdkęGwiazdka, to idealny czas na spełnianie marzeń, więc
właśnie tym zajęła się klasa 3a4. Uczniowie wzięli

udział w akcji Paczka na gwiazdkę, która polega na
kupnie wymarzonego prezentu dla dziecka z

onkologii. Dzieci piszą listy, które następnie można
zarezerwować na stronie internetowej akcji. Klasa

3a4 spełniła marzenie półtorarocznej dziewczynki, w
której liście było napisane o zabawkowym sklepie.

Dodatkowo do prezentu został dokupiony kosz
sklepowy z artykułami spożywczymi oraz książeczka
o zwierzątkach. Zapakowany prezent został  wysłany

do dziewczynki.



WYCIECZKA DO
WARSZAWY

W dniach 8-10.12.2021 uczniowie naszej szkoły wraz z historykami
– Michałem Piwońskim, Markiem Maculakiem i Michałem

Huchulskim – odwiedzili naszą stolicę. W drodze do Warszawy
zwiedziliśmy ruiny zamku Iłża oraz Zamek Książąt Mazowieckich w
Czersku. Później, już na warszawskim Starym Mieście, mogliśmy

odwiedzić świąteczny jarmark i podziwiać pięknie oświetloną
Warszawę.

Drugi dzień zaczęliśmy od zwiedzenia Zamku Królewskiego, w
którym zobaczyliśmy piękne apartamenty królewskie, Salę

Tronową i zapierające dech w piersiach obrazy. Naszym
następnym przystankiem był Pałac Kultury i Nauki, gdzie
wjechaliśmy na ostatnie piętro. Z wysokości 144 metrów
mogliśmy podziwiać niepowtarzalny widok na Warszawę.

Wieczorem w ośrodku, razem z nauczycielami, urządziliśmy sobie
wieczór gier i zabaw. Była to świetna okazja na lepsze zapoznanie

się i dobrą zabawę!
W ostatni, najbardziej intensywny, dzień naszej wycieczki

odwiedziliśmy twierdzę Modlin, która została wybudowana na
zlecenie samego Napoleona Bonaparte. Zobaczyliśmy cmentarz,

znajdujący się przy obiekcie oraz przeszliśmy podziemnymi
korytarzami, które łączyły stanowiska obrony fosy. Największą

atrakcją okazała się jednak… bitwa na śnieżki, którą urządzili
uczniowie! Ciekawostka: w twierdzy, oprócz żołnierzy, mieszkała

również polarna niedźwiedzica! Baśka Murmańska – bo tak
nazywano niedźwiedzicę – została wytresowana i trafiła do

Batalionu Murmańskiego. Podobno salutowała samemu Józefowi
Piłsudskiemu!

Po zwiedzeniu twierdzy Modlin pojechaliśmy do Muzeum Więzienia Pawiak. Miejsce to upamiętnia stare
więzienie, działające w centrum Warszawy w latach 1835-1944. Do dzisiaj zachował się tylko fragment
bramy, obok której znajduje się kopia wiązu, na którym umieszczano tabliczki upamiętniające zmarłych.
Ostatnim i zdecydowanie najciekawszym punktem wyjazdu było Centrum Nauki Kopernik - tutaj każdy
znalazł coś dla siebie! Wszyscy świetnie się bawili rozwiązując łamigłówki, testując różne eksponaty i
próbując swoich sił na interaktywnych stanowiskach. Nawet nasi historycy znaleźli coś dla siebie –
urządzili między sobą konkurs na refleks, który wygrał nie kto inny, jak Pan Maculak.
Tak zakończyliśmy naszą trzydniową wycieczkę, która okazała się bardzo udana. Mamy nadzieję, że
wszystkim uczestnikom wyjazd się podobał i zapamiętają go na długo!



SPORTOWE CO NIE CO
Mikołajkowy turniej

szachowy

7 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli
okazję zmierzyć się w corocznym
turnieju szachowym. Pasjonaci tej

królewskiej gry zaprezentowali swoje
umiejętności w 2 rundach. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów! 

Dla naszych sąsiadów
Pierwszy tydzień grudnia wykorzystaliśmy na
przygotowanie kolorowych upominków dla

uczniów z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.

Wybieramy się 3 grudnia do naszych sąsiadów
z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób z Niepełnosprawnościami, więc drobne

prezenty własnoręcznie wykonane, mamy
nadzieję, będą mile widziane. 

Wysyłanie kartek jest
ważne!

 Nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej – czwartej – edycji
ogólnopolskiej kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,
LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, której celem jest zwrócenie uwagi na

ważność relacji w świecie zdominowanym przez nowe
technologie. Organizatorem kampanii jest Fundacja Dbam o Mój
Zasięg. W tym roku zamówione przez nas kartki trafią do dzieci

ze szpitala 
oraz do uczniów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych.

Przyzwyczailiśmy się do wysyłania i otrzymywania SMS –ów,
maili, filmików, więc może warto spróbować wrócić choć raz w

roku do tradycyjnego pocztówkowego składania życzeń.
Miłego „kartkowania” świątecznego!

 



W sobotę 4 grudnia odbył się konkurs drużynowy skoków narciarskich w Wiśle. Nasza
koleżanka z klasy 3c4 - Ola - wybrała się na to wydarzenie, dlatego postanowiliśmy

zapytać o jej wrażenia.
 

1. Co skłoniło Cię do wybrania się do Wisły na skoki narciarskie?
O: Chciałam spędzić miło czas z moimi znajomymi, bo jechaliśmy tam na cały weekend. Chciałam

też oczywiście zobaczyć skoczków narciarskich i ich wyczyny na żywo. Było to moje małe marzenie,
które się spełniło!

 
2. Jak wyglądała organizacja takiego wydarzenia?

O: To bardzo dobre pytanie. Na początku ja i moi znajomi mieliśmy pomysł, żeby iść pieszo na
skocznię od naszego apartamentu (5 km), ale stwierdziliśmy, że podjedziemy tam autem. Ten

pomysł był strzałem w dziesiątkę. Zaparkowaliśmy auto 300 m od skoczni - oczywiście za drobną
opłatą. 

Całe wydarzenie było bardzo dobrze zorganizowane, wszystko było ładnie opisane - wejścia,
sektory itd. My akurat wybraliśmy sektor, gdzie się stoi. Z tego powodu chcieliśmy być trochę

szybciej, aby zająć sobie super miejsca, z których byłoby dobrze widać skoczków (i nas w telewizji.)
W wydarzeniu brali udział ludzie z różnych części naszego kraju, widziałam flagi m.in. z Wrocławia i

Płocka.
 

3. Jaka jest różnica oglądania skoków na żywo a w telewizji?
O: Różnicą jest na pewno ta atmosfera, dźwięk i emocje. W telewizji nie słychać aż tak wszystkich

krzyków, wuwuzeli i śpiewów ludzi wokół. Przez następne tygodnie będę tylko słyszeć te wuwuzele
w głowie.

Kolejną różnicą jest temperatura - w domu możemy sobie na spokojnie usiąść na kanapie i
przykryć się kocem, żeby było nam ciepło. Natomiast na skoczni jest zimno, wieje wiatr i pada
śnieg – dlatego trzeba się dobrze ubrać. Najlepiej jest wziąć najcieplejsze ubrania jakie się ma!

 
4. Czy chciałabyś coś powiedzieć kibicom skoków narciarskich ?

O: Kochani trzymajcie kciuki za naszych skoczków, bo w tym sezonie jest bardzo dużo ważnych dla
nich imprez! Uważam, że chociaż raz w życiu warto pojechać na skoki do Wisły, Zakopanego albo

nawet do innego kraju. Naprawdę warto poczuć tę całą atmosferę i zobaczyć jak to wszystko
wygląda na żywo! 

 



PRZYGOTUJ KOCYK I GORĄCĄ
HERBATĘ!
Co warto przeczytać?

„Tajemnica Bożego Narodzenia” to książka
autorstwa Josteina Gaardera. Jest ona nietypowym

kalendarzem adwentowym, w którym na każdy
grudniowy dzień przed Bożym Narodzeniem, przypada
jedno opowiadanie. W każdej opowieści można wyczuć

tajemniczy i magiczny nastrój. Książka przeznaczona
jest dla starszych czytelników, ponieważ dla dzieci może

być zbyt trudna.
 

„Dziadek do orzechów” E.T.A.
Hoffmann

Siedmioletnia Klara i jej brat Fred
wyczekują prezentów od swojego ojca

chrzestnego. Dziewczyna od razu
pokochała brzydką zabawkę – dziadka

do orzechów. Gdy wszyscy śpią, zabawki
ożywają, a Klara przenosi się do

fantastycznej krainy. Jest to świat wielkich
przygód i niebezpieczeństw.

„Opowieść wigilijna” Charles Dickens
W tej historii śledzimy losy Scrooge’a - starego,

nieprzyjemnego staruszka, który nienawidzi Świąt
Bożego Narodzenia. Bohater jest skąpcem i

oszczędza na wszystkim, na czym może (nawet na
sobie!). „Opowieść Wigilijna” powstała dawno temu, bo

w 1843 roku. Jednak historia Scrooge’a jest
ponadczasowa i wciąż może nas czegoś nauczyć, a

przy okazji rozbawić.
 



HOROSKOP
Wodnik 20.01-18.02

Nieustanne poszerzanie horyzontów, pozwoli
Wodnikowi znaleźć odpowiedzi na najważniejsze

pytania w tym roku. Zmień podejście, bądź bardziej
pozytywny!

Przychylne znaki: Baran, Waga
Szczęśliwe liczby: 8 i 4

Szczęśliwy kolor: zielony
 

Baran 21.03-19.04
Przesłanie dla Barana na 2022 rok: pracuj nad sobą, by przez

cały czas stawać się lepszym człowiekiem. Nie pozwól, aby ktoś
przeszkodził ci w rozwoju osobistym i dbaj o bliskich.

Przychylne znaki: Strzelec, Wodnik
Szczęśliwe liczby: 3 i 7
Szczęśliwy kolor: biały

 
 

Byk 20.04-20.05
To będzie rok pełen wrażeń dla zodiakalnych Byków. Najwięcej
będzie się działo w sferze uczuć i więzi międzyludzkich. Warto

skoncentrować się teraz na najbliższych – korzyść odniosą
wszyscy, nie tylko Byk. Bądź bardziej pewny siebie!

Przychylne znaki: Ryby, Rak
Szczęśliwe liczby: 5 i 12

Szczęśliwy kolor: burgundowy
 

Bliźnięta 21.05-20.06
Długoterminowe cele, jakie w roku 2022 Bliźnięta sobie

postawią, mogą w przyszłości okazać się kluczowe dla ich
sukcesu. Bliźnięta w tym nowym roku nauczą się twórczo

wyrażać siebie. Ambitnie!
Przychylne znaki: Lew, Waga
Szczęśliwy kolor: niebieski

Szczęśliwe liczby: 1 i 3

Rak 21.06-22.07
Dla osób urodzonych pod znakiem Raka, rok 2022 niesie ze

sobą poważne zmiany. Chodzi tutaj przede wszystkim o
zmianę nastawienia do życia. Czerpcie więc z niego jak

największą przyjemność w tym roku, nie zważając na nic! To
będzie udany rok.

Przychylne znaki: Byk, Panna
Szczęśliwe liczby: 6 i 2

Szczęśliwy kolor: różowy
 

Lew 23.07-22.08
Rok 2022 będzie dla Lwa pomyślny, lecz rozwój stanie
się możliwy tylko dzięki silnemu wysiłkowi! Może warto

zakupić kryształ - cytryn!
Przychylne znaki: Bliźnięta, Strzelec

Szczęśliwe liczby: 1 i 5
Szczęśliwy kolor: żółty

 

Panna 23.08-22.09
Nasza zodiakalna Panna będzie miała szczęście w miłości... a

także duże powodzenie na przyszłorocznych egzaminach!
Przychylne znaki: Rak, Skorpion

Szczęśliwe liczby: 5 i 9
Szczęśliwy kolor: fioletowy

Waga 23.09-22.10
Przyszły rok będzie dla Wagi zdecydowanie mniej intensywny niż

poprzedni, co nie wyklucza dobrych wyników w nauce!
Przychylne znaki: Bliźnięta, Wodnik

Szczęśliwe liczby: 4 i 9
Szczęśliwy kolor: czarny

 
Skorpion 23.10-21.11

W nadchodzącym roku warto nauczyć się cierpliwości.
Uwierz, wszystkie dobre rzeczy przyjdą do ciebie same!

Przychylne znaki: Panna, Koziorożec
Szczęśliwe liczby: 2 i 8

Szczęśliwy kolor: pomarańczowy
 

Strzelec 22.11-21.12
To będzie dobry czas na przygotowanie planów na przyszłość.

Uwierz w siebie, a twoje cele na pewno się spełnią!
Przychylne znaki: Baran, Lew

Szczęśliwe liczby: 5 i 7
Szczęśliwy kolor: biały

 
Koziorożec 22.12-19.01

W 2022 nie zwalniaj tempa! Zajmij się rozwojem
osobistym. Uwaga, twoje szanse na bardzo dobry

wynik egzaminów są wielkie!
Przychylne znaki: Skorpion, Ryby

Szczęśliwy kolor: zielony
Szczęśliwe liczby: 9 i 3

 



CZY WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
 „Jingle Bells” zostało
napisane na Święto

Dziękczynienia, nie na
Boże Narodzenie.

 Jemioła pochodzi od
anglosaskiego słowa misteltan,

które oznacza „mała gałązka
gnoju”, ponieważ roślina
rozprzestrzenia się przez

ptasie odchody.

 Dzień po Bożym
Narodzeniu, 26 grudnia,

jest znany jako Dzień
Boksu. Jest to również
dzień św. Szczepana.

Amerykańscy naukowcy
obliczyli, że Mikołaj

musiałby odwiedzić 822
domy na sekundę, aby
dostarczyć wszystkie
prezenty w Wigilię.

 Pierwszą sztuczną
choinkę stworzyli nasi

zachodni sąsiedzi.
Niemieckie drzewko było

wykonane przy użyciu
barwionych gęsich piór.

 Wbrew powszechnemu
przekonaniu, wskaźnik

samobójstw w okresie Świąt
Bożego Narodzenia jest na

bardzo niskim poziomie.
Najwyższe wskaźniki

odnotowywane są na wiosnę. To
też może dziwić, bowiem mówi
się, że najbardziej depresyjnymi

porami roku są zima i jesień.

 W Boliwii w Wigilię Bożego
Narodzenia odprawia się

msze, na które wierni
przychodzą z kogutami –

Boliwijczycy wierzą bowiem, że
kogut jako pierwsze zwierzę

obwieścił narodziny
Chrystusa.

Grudzień to czas, w którym myślami jesteśmy już przy świątecznym stole. Nie tylko
dekoracje wprowadzają nas w ten klimat, ale również świąteczne piosenki oraz

filmy. 
Chcieliśmy poznać wasze zdanie na temat tych, jakże ważnych, świątecznych
elementów. Dlatego w naszej szkole odbyła się ankieta dotycząca Waszych

preferencji dotyczących świątecznych utworów. 
Waszą ulubioną piosenką jest All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey!

A ulubionym filmem Kevin sam w domu (1990) - reż. Chris Columbus!
 

WYNIKI ŚWIĄTECZNEJ ANKIETY

Dziękujemy za wasze głosy!



PORA NA SŁODKOŚCI

Składniki:

Jak je zrobić?

100 g gorzkiej czekolady 
50 g masła + do posmarowania

foremek 
2 jajka 

4 łyżki cukru 
mała szczypta soli 

1 łyżka mąki 
 

1.Foremki wysmarować dokładnie masłem i oprószyć mąką. 
2.Piekarnik i blaszkę do pieczenia nagrzać do 200 stopni C. Czekoladę

połamać na kosteczki i rozpuścić razem z masłem w kąpieli wodnej (lub
w mikrofalówce uważając aby temp. nie była za wysoka i aby czekolada

się nie zwarzyła). Wymieszać na gładką masę. 
3.Jajka wbić do miski, dodać cukier i sól i krótko wymieszać rózgą na

jednolitą masę, nie ubijać. Dodać mąkę i wymieszać. 
4.Dodać roztopioną masę czekoladową i wymieszać, aby powstała 

 jednolita masa. 
5.Masę wlać do przygotowanych foremek i wstawić na blaszkę do

piekarnika. Piec przez 8 minut. 
6.Wyjąć z piekarnika, odczekać 1-2 minuty i delikatnie wyłożyć na

talerzyki. Udekorować cukrem pudrem.
 

LAVA CAKE



 

Składniki:

Jak to zrobić?

Ciasto drożdżowe: 
250 ml ciepłego mleka 
30 g świeżych drożdży 

50 g mąki pszennej 
50 g cukru 

szczypta soli 
1 jajko 

2 żółtka 
      70 g miękkiego masła                                                                

Nadzienie: 
70 g masła 

20 g cynamonu w proszku 
1/2 szklanki drobnego
cukru (trzcinowego lub

białego) 

1.Drożdże dokładnie rozetrzeć z łyżeczką cukru, następnie dodać łyżkę mąki oraz 50
ml mleka, wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na 10 minut. 

2.Mąkę przesiać do miski, dodać cukier i sól. Wymieszać, zrobić wgłębienie, wlać w nie
rozczyn ze świeżych drożdży + resztę mleka. Wszystko wymieszać łyżką. 

3.Następnie zacząć wyrabiać ciasto dodając jajko i żółtka. Po ok. 5 minutach
wyrabiania dodać masło i dalej wyrabiać (ręcznie, hakiem miksera planetarnego lub w
maszynie do chleba) przez ok. 10 minut aż ciasto będzie gładkie i sprężyste. Przykryć

folią i odstawić na około półtorej godziny do wyrośnięcia. 
4.Po tym czasie wyłożyć ciasto na stolnicę lub blat i wygniatać przez chwilę

pozbywając się pęcherzy powietrza. Ciasto podzielić na 2 części i każdą rozwałkować
na placek o wymiarach 30 x 30 cm. Placki z ciasta kolejno smarować roztopionym
masłem i posypać mieszanką cynamonu, cukru wanilinowego, drobnego cukru i

startej skórki. 
5.Zawinąć ciasto w roladki i każdą pokroić w poprzek na 12 plasterków o grubości ok.

2 cm. Wszystkie ułożyć na dużej prostokątnej blaszce z zachowaniem odstępów.  
6.Piekarnik nagrzać do 180 stopni.  Wierzch bułeczek posmarować roztrzepanym z

mlekiem jajkiem i piec przez ok. 20 minut. 
 

PRZEPIS NA PYSZNE CYNAMONOWE
BUŁECZKI...



Artystyczny kącik
Zacząłem tworzyć swoje obrazy w wieku 12 lat, do
czego zainspirował mnie mój przyjaciel. Poprzez
malowanie kosmosu, planet i gwiazd mogę
pokazać, czym się interesuje oraz jakie to
wszystko jest wspaniałe. Jako artysta bardzo
chciałbym się rozwijać również w innych
technikach malarstwa. Planuje zacząć malować
obrazy na płótnie, które ukazują świat rutynowy,
który wcale nie musi być taki nudny, jaki się
wydaje. Chciałbym również wyrazić w ten sposób
swoje przemyślenia o otaczającej nas
rzeczywistości oraz pokazać innym młodym
osobą, że sztukę można podziwiać nie tylko w
muzeum. Każdy może tworzyć nie zależnie od
tego, czy mu to wychodzi, czy nie! Sztuka to
zabawa, która potrafi odkrywać samego siebie i
nigdy nie jest na to za późno!

Cześć! Nazywam się Maks. Rysuje już
od prawie 6 lat, ale swoje rysunki na
tablecie graficznym zacząłem dopiero
na początku 2021. Moje prace
głównie odzwierciedlają postacie,
które sam wymyślam, jak i tworze dla
nich historię. Często przez to latam z
głową w chmurach. Niektóre rysunki
mają też głębsze znaczenie, którego
sami możecie spróbować poszukać.
Ciągle się uczę i mam nadzieję, że z
każdą pracą będzie widać lepszy
rezultat. 

Wiktor Koiakowski

Maksymilian Góra



Uważam, że kreatywność to moja główna
pozytywna cecha, jaką posiadam. Tworzę od
dzieciństwa, a od jakiegoś czasu inspirują mnie
kolorowe i dziecinne przedmioty do tego
stopnia, że tworzy to niepokojący klimat.
Porcelanowe lalki, klauny, maksymalizm i kolory
to rzeczy, które często stosuje w swoich pracach.
A jeśli nie tworzę postaci, to często inspiruje się
lasami, przyrodą i wiejskim klimatem:-)

Artystyczny kącik cd.

Rysuję od najmłodszych lat,
bardzo to lubię i staram się
rozwijać swoje umiejętności
poprzez praktykę. Oczywiście nie
wszystko zawsze wychodzi tak, jak
sobie to wyobrażam, ale warto
uczyć się na błędach. 

Tworzę od paru lat. Interesuje mnie groteska,
masakra, horror  gore. Posługuję się
ciemnymi kolorami. Głównie szkicuje, jednak
czasami maluje - raczej na większych
formatach. Moją inspiracją są prace
Beksińskiego 

Hania Stotko

Julia Radomska

Natalia Dolińska



SKS/ZUMBA 
wtorki 17:00 

(sala gimnastyczna)
Pani Jolanta Powała

CHÓR
piątki 15:15

Pani Aleksandra Hanus

HEJ, UCZNIU!

KLUB GIER
PLANSZOWYCH

piątki 15:10
Pan Michał Huchulski

KÓŁKO Z ŁACINY
W czwartki na 1 godzinie lekcyjnej odbywać

się będzie nowe kółko. Będziemy się tam
uczyć łaciny razem z panem Michałem Petką.
Jesteśmy pewni, że będzie to dobra zabawa i

poznamy wiele mądrze brzmiących słów. 
Zapraszamy na zajęcia!

 

Gramy między innymi w takie gry jak:
- Kolejka

- Talisman: Magia i Miecz
- 7 cudów świata

Świetna opcja spędzenia wspólnie czasu,
jak i poznania nowych, bardzo ciekawych

gier :)
Na zdjęciach możecie zobaczyć nasz klub

gier planszowych w akcji! II wojna
światowa - walki na froncie zachodnim.

 


