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1.CO SŁYCHAĆ W JEDYNCE ?
-W piątek czwartego grudnia, świętowaliśmy uroczystość zapalenia choinki, uświetnioną
okolicznościowym przedstawieniem przygotowanym przez panią Beatę Koziarę wraz z kołem
teatralnym oraz występem chóru szkolnego pod kierunkiem pani Henryki Pluteckiej.
-4 grudnia był również dniem mikołajek klasowych, w każdej Sali lekcyjnej królowały klasowe choinki,
piętrzyły się stosy prezentów.

2. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA, ZWYCZAJE, POTRAWY I PRZESĄDY
W różnych kościołach Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona w różnym czasie:
 24 grudnia w kościele grekokatolickim
 6 stycznia w kościele prawosławnym
 5 stycznia w kościele katolickim obrządku ormiańskiego
Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany.
Według tradycji ludowej, gdy 24 grudnia wypada w niedzielę wigilia nie mogła być
obchodzona, ponieważ „niedziela nie przyjmuje postu”.
W takim przypadku wieczerzę wigilijną urządzano już w sobotę, a Boże Narodzenie świętowało się
przez trzy dni.
Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na
niebie”.
Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą
według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu
Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza o narodzinach Jezusa.
Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie dzielą się opłatkiem, jednocześnie składając sobie
życzenia.
Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie
więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób.
Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa.
Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd.
Po choinką kładzie się prezenty, które według tradycji przynosić ma gwiazdor, św. Mikołaj,
dzieciątko lub gwiazdka.
POTRAWY WIGILIJNE
Zwyczajowo na wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście potraw.
Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok.
Do najbardziej typowych należą:


Barszcz z uszkami,
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Ryby przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjny karpiem smażonym i w
galarecie,
Kapusta z grochem,
Kapusta z grzybami,
Pierogi z kapustą,
Kasza z suszonymi grzybami,
Fasola z suszonymi śliwkami,
Paszteciki z grzybami,
Kluski z makiem, cukrem i miodem,
Kompot z suszonych owoców.

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez użycia
tłuszczów zwierzęcych.
Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach
chrześcijańskich nie jest nakazany.
WIERZENIA I PRZESĄDY
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia obfituje w przesądy.











Podczas wieczerzy wigilijnej ujrzeć można osobę zmarłą w bieżącym roku – byleby tylko wyjść
do sieni i spojrzeć do izby przez dziurkę od klucza, a ujrzy się ją siedzącą wespół z innymi.
Do niedawna wierzono, że na wieczerzy wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych. Dla takiego
„przybysza z zaświatów” zostawiano nawet wolne miejsce przy stole – zwyczaj ten
przypuszczalnie przetrwał do dzisiaj, jako wolne miejsce pozostawione dla niespodziewanego
przybysza. Przesądnie wierzono też, że nieposzanowanie świętego wieczoru może wywołać
różne nieszczęścia.
Do dzisiaj przestrzega się, aby w czas Wigilii nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie
życzliwość.
Przetrwał przesąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody
chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok.
Istnieje też zwyczaj umieszczania grosika w jednym uszku w barszczu. Temu, kto na niego
trafi będzie przypisywało szczęście w nadchodzącym roku.
Wszelkie zranienia oraz choroby w czasie świąt odbierano, jako zapowiedź kłopotów ze
zdrowiem.
Myśliwi w dniu Wigilii tradycyjnie udają się na polowanie, a jego pomyślny wynik ma
zapewnić opiekę patrona łowiectwa Św. Huberta.
Istnieje tradycja, aby spróbować każdej z dwunastu wigilijnych potraw po to, aby nie zabrakło
jej w następnym roku.
Niektórzy pozostawiają w portfelu łuski karpia „na szczęście”.

Karolina Ambroziak kl. V a
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3. CHOINKA ŚWIĄTECZNA
Zwyczaj przystrajania drzewka na Boże Narodzenie zawdzięczamy Niemcom. Tradycja każe uważać za
„wynalazcę” choinki św. Bonifacego.
Prawdopodobnie choinka znana już była w Alzacji w XV wieku. Już około 1520 roku istniał tam
pierwszomajowy zwyczaj ustawiania ozdobionej jodły nazwanej Maien.
W drugiej Polowie XV wieku zwyczaj ozdabiania choinek rozszerzył się na święta Bożego Narodzenia.
Pierwsze zapiski, zawierające opis takiej choinki ozdobionej papierowymi różami, jabłkami, cukrem,
złotkiem i waflami pochodzą z roku 1604 z kazań kościelnych, w których zwyczaj ten był krytykowany
jako pogański.
Ubieranie drzewka w czasie świąt Bożego Narodzenia zyskiwało jednak na popularności, z biegiem
czasu zaakceptował to również Kościół. Oprócz jabłek (przypominających odkupienie grzechu
pierworodnego) i orzechów, na choince pojawiły się też ciastka i suszone owoce, a także ozdoby
własnoręcznie wykonane z papieru i słomy. Dodatkowo zaczęto drzewka przyozdabiać świecami,
które symbolizowały Światłość świata, czyli Chrystusa. Świece były również związane z kultem
zmarłych i początkowo zapalano je właśnie dla nich.
Czubek choinki zaczęto przyozdabiać gwiazdą betlejemską – zwiastunem narodzenia Zbawiciela.
W innych regionach Europy, przystrajanie choinek (zwykle dopiero w dniu Wigilii) stało się popularne
dopiero w I połowie XIX wieku. Najpierw w całych Niemczech (tam też pojawiły się pierwsze bombki
choinkowe) i Austrii, potem w Skandynawi i Francji. W roku 1841 pierwsza choinka stanęła w zamku
Windsor w Anglii.
W Stanach Zjednoczonych choinka stała się popularna dzięki emigrantom z Niemiec. Pierwszą
choinkę w Białym Domu udekorowano w 1856 roku, za prezydentury Franklina Pierce’a.
Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. W zaborze pruskim
propagowali go pruscy żołnierze i urzędnicy. Najpierw był on znany tylko wśród arystokracji. Z czasem
oprócz arystokracji przejęła go także szlachta i mieszczaństwo, a najpóźniej mieszkańcy wsi. W
niektórych regionach Polski choinki pojawiły się dopiero po II wojnie światowej.
W 1882 roku, po raz pierwszy stanęła choinka oświetlona elektrycznymi żarówkami. Postawił ją w
swoim domu w Nowym Jorku współpracownik Thomasa Edisona – Edward H. Johnson. Pierwsze na
skalę handlową produkowane lampki , w zestawach po dziewięć oprawek do żarówek na sznurze,
pochodziły z General Electric Co. W Harrison w stanie Nowy Jork, a ich reklama pojawiła się w gazecie
w 1901 roku. Każda oprawka miała miniaturową dwuświecową lampkę z włóknem węglowym,
działającym pod napięciem 32V.
Pierwszą miejską choinkę ustawiono w Pasadenie w Kalifornii, oświetlone drzewko ustawiano tam
rokrocznie od 1909 roku.
Kajetan Stępniewski kl. V a

5

4. A TO CIEKAWE…
Ciekawostki:
- Największa choinka na świecie staje co roku w meksykańskim mieście Merida, ma 37 metrów
wysokości i jest ozdobiona 70 tysiącami lampek. Od 1931 roku, przed nowojorskim Rockefeller
Center ustawiana jest najbardziej znana na świecie choinka, wysoka na ponad 20 metrów.
- W Polsce w roku 2011 na gdańskiej Starówce przy fontannie Neptuna stanął świerk, który miał aż
28, 5 metra wysokości.
- Najdroższa choinka na świecie jest wykonana w całości ze szczerego złota, ma 2,4 metra i około 1,2
metra średnicy i waży 40 kilogramów i ozdobiona jest 50 postaciami z bajek Disneya (Myszka Miki,
Dzwoneczek z Piotrusia Pana, Kopciuszek), które zostały wycięte ze złotej blachy, a nad jej
wykonaniem pracowało przez dwa miesiące dziesięciu rzemieślników. Drzewko kosztuje 4,2 miliona
dolarów.

Kanapka
Podobno już w I wieku p.n.e. w Izraelu, pewien rabin przygotował pierwszą na
świecie kanapkę. W tym celu wymieszał orzechy, wino, zioła i umieścił to
wszystko pomiędzy dwoma kawałkami macy.
Prawdziwa kanapka pojawiła się wtedy, kiedy na dobre w naszych domach
zagościł chleb.
W XVI wieku pojawił się polski akcent, kiedy to w czasie wojny polskokrzyżackiej, około 1516 roku, powstał pierwowzór kanapki. Za sprawą naszego
astronoma Mikołaja Kopernika, po raz pierwszy chleb został posmarowany masłem, dzięki czemu
łatwo było zauważyć ewentualne zabrudzenia, kiedy chleb upadł na ziemię, a w razie potrzeby brud
wraz z ochronną warstwą usunąć z kromki.
Najpopularniejszą postacią przekąski, znaną zresztą do dzisiaj, jest ta, wymyślona w XVIII wieku. Jej
twórcą był angielski służący Johna Montagu, czwartego lorda Sandwich. Człowiek ten uwielbiał grać
w karty i to po kilkanaście godzin. Nie chciało mu się przerywać gry, ale głód dawał o sobie znać.
Około roku 1762 polecił więc służącemu przygotowanie posiłku, ale takiego, który można było jeść,
nie wypuszczając kart z rąk, i jednocześnie nie można było tych rąk zatłuścić jedzeniem. Pomysłowy
sługa włożył między dwa kawałki chleba kawał smażonej wołowiny, a wynalazek tak przypadł do
gustu gospodarzowi i jego gościom, że od tego momentu bardzo często pojawiał się na stoliku, przy
którym oddawali się rozrywce. Nazwy dla kulinarnej przekąski użyczył sam Lord, pomysłodawca
przekąski – od tej pory świat zna ją jako Sandwich.
Ciekawostki:
- W 2011 roku w Kalifornii w USA wykonano chyba największą kanapkę świata, która ważyła 352
kilogramy.
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- Najdroższą kanapką na świecie jest kanapka stworzona przez szefa kuchni Martina Blunosa, która
kosztuje 110,59 funtów. W jej skład wchodzi między innymi ser z białymi truflami, oraz płatki złota.

Kajetan Stępniewski kl. V a
Ciekawostki:
1.W ustach żyje więcej bakterii niż ludzi w Ameryce Północnej.
2.Paznokcie u rąk rosną czterokrotnie szybciej niż u stóp.

Łamańce języków:
Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha.
Julia Napora kl. V b

5. HISTORIA , NAUKA…
Bitwa pod Grunwaldem
Bitwa pod Grunwaldem zwana również w literaturze niemieckiej Pierwszą Bitwą pod Tannenbergiem
odbyła się 15 lipca 1410 roku. Przyczyną bitwy był najazd Krzyżaków na Żmudź (region na Litwie,
która wtedy była częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów - kraju złożonego z Litwy i Polski).
Kolejną przyczyną było objęcie funkcji Wielkiego Mistrza Zakonu przez Urlicha von Jungingena zwolennika ostrej polityki wobec Rzeczpospolitej.
Gdy na Żmudzi wybuchło powstanie Wielki Mistrz Zakonu zapytał grzecznie polskiego Króla, czy
zechce pozostać neutralnym. Król odmówił. Od tego czasu dochodziło do przechodzenia wojsk
krzyżackich przez granicę z Polską.
Krzyżacy zajęli również część Polski - Ziemię Dobrzyńską.
Po stronie Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanęli również najemnicy z Czech i Słowacji, uciekinierzy
z wojsk tatarskich oraz oddziały przyprowadzone z Republiki Nowogrodu oraz Republiki Pskowskiej.
Oprócz tego kilka prywatnych chorągwi (chorągiew była podstawową jednostką
późnośredniowiecznych armii).
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Sojusznikami Krzyżaków były Węgry, oprócz tego przyjechali tam jeszcze rycerze
zachodnioeuropejscy, między innymi z Francji, Anglii, Burgundczycy, Szkoci i Skandynawowie. Po ich
stronie stali również Włosi.
Uzbrojenie i liczebność
Krzyżacy
Kiedy większość ludzi słyszy słowo „Krzyżak”, od razu wyobrażają sobie rycerza w szczelnej zbroi
płytowej w zamkniętym hełmie w białym płaszczu z czarnym krzyżem, który siedzi na opancerzonym
koniu. W rzeczywistości nie było tak do końca, ponieważ tak ubrani byli tylko bracia rycerze, podczas
gdy goście zakonu ubrani byli po świecku, a ponieważ zbroja płytowa (taka, jaką sobie najczęściej
wyobrażamy) była bardzo droga, tylko kadra dowódcza i najbogatsi rycerze nosili taką zbroję. Dla
każdego innego rycerza musiała wystarczyć zwykła kolczuga, czepiec kolczy i otwarty hełm.
Kopia krzyżacka była długa na aż cztery metry. Utrudniało to swobodne poruszanie tą bronią, jednak
przy doskonałym wymierzeniu, potrafiła ona zadać potężny i druzgocący cios przeciwnikowi.
Miecz był raczej bronią drugorzędną, a jeszcze rzadziej używano toporów i buzdyganów.

Buzdygany
Krzyżacy razem z najemnikami i sojusznikami byli zgrupowani w 51 chorągwiach. Szacuje się, że było
ich 38 tysięcy.
Rzeczpospolita
Wojska polskie składały się w ogromnej większości z jazdy, gdyż piechoty na wojnę nie zabrano.
0 wyniku bitwy zadecydował więc oręż konnicy. Rycerze zbroili się bowiem w miarę własnych
możliwości. Jazda polska składała się z pocztów zwanych kopiami, których trzon stanowił kopijnik,
wyspecjalizowany w uderzeniu na wprost. Zamożniejsi zakładali na głowę przyłbicę czyli hełm z
ruchomą zasłoną chroniącą twarz, bądź szłom - hełm otwarty chroniący głowę i kark.
Piechota, rekrutowana z chłopów, nie posiadała najprawdopodobniej, poza tarczą, innego uzbrojenia
ochronnego. Oręż zaczepny tej kategorii wojowników składał się z miecza lub korda czy tasaka,
włóczni i topora i, być może, łuku. Piechota miejska zamiast łuków posiadała kusze, a także duże
tarcze - pawęże i, nie wykluczone, hełmy i niepełne zbroje.
Rycerstwo polskie zostało zgrupowane w 50 chorągwiach. Do nich należeli również zaciężni Czesi,
Morawianie, Ślązacy, Szwajcarzy i lennicy Polski. Szacuje się, że Polaków razem z sojusznikami było do
43 tysięcy.
Litwini zgrupowani byli w 40 chorągwiach. Składały się one z litewskich lenników. W chorągwiach
litewskich walczyli Tatarzy oraz mieli swoje własne chorągwie. W ich wojsku znajdowały się także
oddziały wprowadzone z Republiki Nowogrodu i Republiki Pskowskiej.
Przebieg bitwy
Bitwę pod Grunwaldem można podzielić na pięć faz.
Pierwsza faza - lekka jazda tatarska oraz litewska (gorzej uzbrojona od polskiej ciężkiej kawalerii)
rusza na krzyżacką piechotę oraz artylerię. Dlatego właśnie między innymi krzyżacka artyleria nie
odegrała ważnej roli w tej bitwie - zdołała oddać dwie salwy.
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W drugiej fazie bitwy jazda krzyżacka zaatakowała lewe i prawe skrzydło wojsk polsko-litewskich. W
efekcie powstały dwa ośrodki walki. Po prawej stronie wojska litewsko-rusko-tatarskie walczyły
przeciwko wojskom Zakonu w okolicach Stębarku. Zostały one odepchnięte z powrotem do lasu.
Podczas gdy po lewej stronie Polacy dobrze sobie radzili. Ta faza bitwy trwała około godziny.
Trzecia faza - podczas wycofania się Litwinów do lasu w pogoni brały udział poważne siły wojsk
krzyżackich. Wojska te wróciły na główne pole bitwy przekonane o zwycięstwie Zakonu. W tym czasie
wojska polskie wygrywały z zakonnymi. W tej fazie bitwy Krzyżacy prawie zdobyli Wielką Chorągiew
Królestwa i nawet zaśpiewali chórem pieśń zwycięstwa „Chrystus zmartwychwstał” (niem. Chirst ist
Erstanden). W tym czasie walczący pod nią rycerze podnieśli ją natychmiast i pragnąc zetrzeć
haniebną zniewagę w najzaciętszy sposób atakują wrogów i rozbijają ich kompletnie. Faza trwała
dwie do trzech godzin.

Chorągiew Królewska Króla Władysława Jagiełły
W czwartej fazie został przeprowadzony atak szesnastu chorągwi odwodu Wielkiego Mistrza oraz
walka w centrum i na lewym skrzydle polskim. Z kolei atak odwodów polskiej jazdy rozbił zasadniczy
korpus sił krzyżackich i dał możliwość przeprowadzenia decydującego ataku sił rezerwowych lekkiej
jazdy czekającej w zaroślach. Nastąpiło okrążenie i porażka wojsk krzyżackich. Faza trwała od 1 do
dwóch godzin.
Podczas piątej fazy Polacy zdobywali tabory i obóz krzyżacki oraz „wykańczali” uciekających rycerzy
Zakonu.
Bitwa trwała sześć godzin i skończyła się przed zachodem słońca. Polacy przewagę na polu bitwy mieli
praktycznie cały czas. Wyłączając fazę trzecią, kiedy zostali „nieco” zaskoczeni. Wojska pod
dowództwem Króla Polski zwyciężyły.
Skutki
Wynik bitwy miał ogromny wpływ na politykę - wzniósł dynastię Jagiellonów do rangi jednej z
najwyższych w Europie. O dziwo Polacy ani Litwini nie odnieśli zbyt wielkich korzyści materialnych.
Polska odzyskała Ziemię Dobrzyńską, a Litwa Żmudź. Poza tym Krzyżacy zapłacili odszkodowanie. Ale
nie było na tyle wysokie, aby zrujnować bądź zubożyć Zakon.
Ciekawostki
Kiedy wojska polskie oraz litewskie oczekiwały w cieniu drzew, Krzyżacy stali na otwartym polu w
słońcu - był to jedna z przyczyn przegrania bitwy przez Zakon. Krzyżacy nie mogli się doczekać walki,
więc wysłali posłów z podarunkami dla Króla Polski oraz Wielkiego Księcia Witolda. Jan Długosz,
wybitny polski kronikarz opisuje ten fakt:
„Wielki Mistrz Pruski Urlich von Jungingen posyła Tobie i Twojemu bratu dwa miecze - ku pomocy byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał, a także żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i
gajach nie odwlekał walki.”
Chwilę potem wojsko polskie zaśpiewało pieśń „Bogurodzica” i podnosząc kopie ruszyło do walki.
Z tradycji prowadzenia walki wynikało to, że w decydującym momencie Wielki Mistrz rzucił się do
boju razem ze swoimi rycerzami. Przeciwieństwem był Król Polski. On na wzór innych władców obserwował pole walki z pobliskiego wzgórza i za pomocą posłańców przesyłał rozkazy.
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Antoni Kubiak, klasa V a
Korzystałem z następujących stron źródeł:
pl.wikipedia.org
http://album-grunwaldzki.iq.pl
www.1410grunwald.com.pl
Podręcznik do historii klasa V „Wczoraj i Dziś”

6.WIERSZYKI ŚWIĄTECZNE
Już niedługo będą Święta,
Marzą o nich chłopcy i dziewczęta.
Czekają na gwiazdki promienie,
Pragną by spełniło się najskrytsze marzenie.
--- --- --W żłobku figurka Jezusa, przy nim Matka Boska,
Na jej pięknym obliczu maluje się troska.
Czy nie zimno dziecinie?
Czy aby przez sługi Heroda nie zginie?
--- --- --Boże Narodzenie to magiczne Święta,
Tej nocy ponoć gadają zwierzęta.
I tylko trzeba prawdziwego zucha,
Który te rozmowy podsłucha!
--- --- --Mruga prezent spod choinki
Do grzecznego chłopca i dziewczynki.
W święta zawsze śmiechu jest bez liku
Każdy dostanie po pierniku.
--- --- --W oknie świeci choineczka,
Jadą dzieci na saneczkach.
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Gdzieś po cichu gra kolęda,
to jest znak, że przyszły Święta.
--- --- --Nie połykaj z karpia ości!
Nie jedz bombek, nie pal siana!
Jedz pierogi, lep bałwana,
A wieczorem witaj gości.
--- --- --Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie,
Niech Cię aniołek ode mnie uściśnie.
--- --- --Lśni choinkowy blask,
Niebo pełne gwiazd.
--- --- --Weź ołówek i karteczkę
I zastanów się chwileczkę.
Napisz nam o pięknych Świętach
O Wigilii, o prezentach.
--- --- --Święty Mikołaj prezenty szykuje,
Renifer się raduje.
Wszystkie prezenty już zapakowane,
To znak, że Święta będą udane!

przygotowała Ewa Błażkow kl. V a
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7. OPOWIADANIE.

Hellowen 2

- Ktoś przyszedł i zostawił Ci to.
Zatkało mnie, choć byłam już zatkana płatkami. O mało nie parsknęłam nimi. Wstałam od stołu
i porwałam karteczkę zgiętą na pół. Było na niej napisane: „Pżyjć o dźwiontej do kafiarńi ”. Okej,
rozumiem ktoś ma duży problem z ortografią. Bardzo duży. A może to specjalnie? Westchnęłam.
W dzisiejszych czasach nigdy nic nie wiadomo. Może przyjdę, a może nie przyjdę. Chociaż raczej
wybiorę drugą opcję. Przecież zaraz przyjdą dziewczyny. Musimy udekorować ścianę od strony
ogrodu. Każda z nich przyniesie coś odjazdowego. No wiecie czarne koty, duchy, dynie, pająki,
nietoperze, czarownice, szkielety, zombie. Moja mama kupiła materiał. Trudno, najwyżej poczekają.
Idę.....
Wybiegłam z domu jak strzała i popędziłam w stronę kawiarni. Rozejrzałam się wokół, ale nikt mi nie
pomachał, dziwnie się nie patrzył, ani nie przywoływał. Podeszłam do lady i zapytałam się kasjerki czy
ktoś tu się o mnie nie pytał.


Tak, owszem powiedział, żeby dać Ci to.

No i kolejny zwitek. Powiedziałam niemrawe dziękuję i wróciłam do domu. Na szczęście nikt jeszcze
nie przyszedł. Pobiegłam do pokoju, trzasnęłam drzwiami i rozwinęłam papierek. Cóż za nowość! Było
na nim napisane: „po halołin pżyć do skłepiu jowejowego”. Przyjdę, nikogo nie będzie, wrócę
z kolejnym papierkiem w dłoni. Zaczęłam podejrzewać o to przestępstwo mojego brata, który
niestety ale nigdy nie radził sobie z językiem ojczystym. No ale bez przesady... coś takiego? I sklep
jowejowy? Błagam. Ktoś chyba nie wymawia r. Obcokrajowiec? Czy analfabeta? Czy jednak brat? Za
dużo tych pytań! Muszę pogadać z Dawidem.


Dawiddddddddddddddddd!!!! - wrzasnęłam tak, że słychać było mnie w całym miasteczku.



Co się tak drzesz? - zapytał Dawid, który nagle pojawił się w moim pokoju.



Czy to ty piszesz te głupie karteczki?



Że co ..? - widać było, że jest zaskoczony.

Doszłam do wniosku, że to nie on. Szkoda. Miałabym powód, żeby go sprać.

c.d.n.

Łucja Matuszak kl. V a
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8.CO WARTO PRZECZYTAĆ ? ŁUCJA POLECA …

Autor: Markus Zusak
Tytuł: Złodziejka Książek
Wydawca: Nasza Księgarnia

Ta książka opowiada o życiu i śmierci. O życiu w bardzo ciężkich czasach, najgorszych, jakie mogły być
w czasie II wojny światowej. I śmierci, która jest narratorem. Główna bohaterka to Liesel Meminger,
która mieszka u rodziny zastępczej Hansa i Rosy Hubermann. Książki i Rudy, czyli jej najlepszy
przyjaciel pomagają zrozumieć rzeczywistość. Najbardziej przerażającym fragmentem jest śmierć
młodszego brata Liesel, Wernera ale też dzięki temu Liesel kradnie swoją pierwszą książkę
„Podręcznik Grabarza” i zanurza się w świecie słów. W czasie szarych dni, najmilsze są noce, kiedy
budzi się z koszmaru i z pomocą Hansa Hubermanna czyta książki. Tak uczy się czytać. Ale wszystko
zmienia się, kiedy zaczynają ukrywać w domu Żyda... Reszty dowiecie się z książki.

Łucja Matuszak kl. V a
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9.SPORT
Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/16 rozpoczęty!
21 listopada 2015 roku rozpoczął się puchar świata. Jest to 37 sezon w historii. W tegorocznej edycji
zaplanowanych jest 31 konkursów indywidualnych (w tym 4 w lotach) oraz 6 drużynowych (w tym
jeden w lotach).
Sezon skoczkowie rozpoczęli w niemieckim Klingenthal, gdzie odbył się konkurs drużynowy
i indywidualny. Konkurs drużynowy był wiele razy przekładany, ale w końcu doszedł do skutku.
Zwyciężyli gospodarze, czyli Niemcy, drudzy byli Słoweńcy, a ostatnie miejsce na podium zajęli
Austriacy. Następnego dnia rozegrano konkurs indywidualny, w którym zwyciężył Norweg DanielAndré Tande, drugi był Peter Prevc, a trzeci skoczek drużyny gospodarzy Severin Freund. Niestety
następny konkurs w Kuusamo w Finlandii nie odbył się. 27 listopada miały się odbyć kwalifikacje,
a wcześniej trening, ale z powodu porwistego wiatru nie oddany został ani jeden skok. Następnego
dnia miały odbyć się kwalifikacje, a potem jeden z dwóch konkursów (drugi miał odbyć się w sobotę,
czyli kolejnego dnia). Niestety to też się nie udało. W sobotę odbył się trening, w którym Piotrek Żyła
był 7, a Kamil Stoch 8. Później miał się odbyć konkurs składający się z jednej serii z wszystkimi
skoczkami, którzy byli zgłoszeni do konkursów w Kuusamo. Było ich 70, ale zdążyło skoczyć tylko 43
zawodników. Z Polaków którzy zdążyli skoczyć najlepszy był Klemens Murańka (oddał skok na około
120 m, wcześniej sędziowie się pomylili i dali mu 118,5 metra, ale na szczęście po uwadze trenera
Kruczka potwierdzili swój błąd), zajął 4 miejsce. Następny konkurs odbędzie się w norweskim
Lillehammer, miejmy nadzieję, że odbędzie się bez problemu.

Krzysztof Kulpa kl. V a
10.GRY KOMPUTEROWE , MARCEL POLECA…

Długo się zabierałem do napisania tej recenzji, ale wreszcie jest STAR WARS BATTLEFRONT. Trzecia
odsłona znanego cyklu multiplayerowych strzelanek pierwszoosobowych z akcją osadzoną
w uniwersum GWIEZDNYCH WOJEN, dobytek studia DICE LA. Gra wykorzystuje także możliwości
silnika FROSTBITE 3. 20.11.2015 r. a zostanie wydana na Xboks One i Playstation 4.
Kiedyś nie wiedziałem, co to jest silnik w grach, ale szybko się dowiedziałem. Od silnika zależy jakość
grafiki. Dostałem pewną grę ze starym silnikiem UNREAL i grafika była okropna (ale gra świetna).
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Studio które wydało STAR WARS BATTLEFRONT zapisało się w świadomości graczy znaną serią
strzelanek pierwszoosobowych BATTLEFIELD.
Gra na komputerach nie różni się wiele od gry na konsolach. Zmiana pojawia się pod względem
grafiki. Po prostu gdy się gra na odpowiednio dobrym komputerze grafika jest lepsza. Reszta jest
identyczna na wszystkich platformach sprzętowych. Gracze mają do dyspozycji te same: postacie,
pojazdy, samoloty itd.
Pod względem fabuły, gra opiera się o cykl chyba najpopularniejszych filmów na świecie GWIEZDNE
WOJNY (premiera następnej części filmów 18 grudnia). W grze można będzie zagrać znanymi
postaciami z sagi GWIEZDNE WOJNY takimi jak: Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Imperator
Palpatine, Księżniczka Leia oraz Boba Fett. Pojawiają się też w grze postacie niegrywalne takie jak: C3PO I R2-D2.

W grze są różne tryby gry takie jak:
1. Eskadra- Walka pojazdami latającymi w tym X-wingi, myśliwce TIE, Sokół Milenium i nie tylko;
2. Potyczka- Klasyczny deathmatch;
3. Supermacy- Starcia toczące się o 5 punktów wraz z udziałem: Bohaterów, pojazdów
i statków;
4. Atak AT-AT- Drużynowa bitwa dla 40 graczy, w której trzeba odeprze ataki AT-AT, lub ich
bronić. Zależy od wybranej frakcji;
5. Drop zone- Dynamiczne starcia o spadające kapsuły ratunkowe;
6. Droid Run- Walka o 3 droidy przemieszczające się po mapie;
7. Cargo- przejmowanie skrzyń z ładunkiem;
8. Hero Hunt- Jeden gracz staje się bohaterem a reszta próbuje go wyeliminować. Zawodnik
któremu się to uda sam zostaje bohaterem i zabawa toczy się dalej;
9. Heroes vs Villains- Starcie bohaterów, wyeliminowany gracz staje się zwykłym żołnierzem.
Przegrywa ta strona która straci wszystkich bohaterów.

Od lat: 16
Recenzja: 8/10

Gra oferuje nowe efekty specjalne takie jak jazda w deszczu lub śniegu lub rozsypujące się bariery
OD LAT: 7
OCENA: 9/10.

Marcel Ptak kl.V b
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