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Styczeń - Luty|2021/2022 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
Drodzy Czytelnicy! 

 
 Już po Nowym Roku. Ależ ten czas płynie ... 
a upłynie jeszcze szybciej podczas czytania naszej 
gazetki! W tym numerze dowiecie się nieco więcej 
o Święcie Trzech Króli, Walentynkach (czy to przez 
niektórych nazywanych Dniem Zakochanych). Nie 
zapomnieliśmy o horoskopie czy humorze. 
Dostaniecie również przepis na jedną ze znanych 
łakoci z okazji Tłustego Czwartku. Znajdziecie tu 
również informacje na inne ciekawe tematy. Mamy 
nadzieję, że to wydanie umili Wam czas! 
 

Styczeń  
Nowy Rok zawitał wreszcie 

stary sobie poszedł. 
Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 
Wróbelkowi serce rośnie, 

że wiosny doczeka, 
chociaż jeszcze droga do niej 

mroźna i daleka. 
Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

że wóz w nich ugrzęźnie 
a na szybach rosną srebrne 

liście i gałęzie. 
Więc na inne pory roku, 
nie patrzy zazdrośnie 

mroźny styczeń: bo w nim także 
mnóstwo rzeczy rośnie! 

Ficowski Jerzy 
 

Gabriela Hebrajska – redaktor naczelna 
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Wywiad z panią Marią Uszko 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się 
Pani na przeprowadzenie wywiadu. 
 

J.Ś.: Jak to się stało, że trafiła pani do naszej 
szkoły ? 
 

M.U.: Trafiłam bez problemu, ponieważ chodziłam 
tutaj do szkoły. :) Tak naprawdę to dzięki Pani Dy-
rektor udało mi się rozpocząć tutaj pracę. To ona 
zaproponowała mi to stanowisko i jestem jej za to 
bardzo wdzięczna. Dziękuję za zaufanie i mam na-
dzieję, że podołam  temu wyzwaniu. 
 

J.Ś.: Jakie jest pani hobby?  
 

M.U.: Bardzo lubię czytać książki. Sprawia mi to 
ogromną przyjemność. Dzięki nim mogę zwiedzać 
cały świat i dowiadywać się dużo ciekawych i intere-
sujących rzeczy. Lubię tez jeździć na rowerze. 
  

J.Ś.: Ulubiony deser. 
 

M.U.: Mój ulubiony deser to lody karmelowe … 
 

J.Ś.: Czy podoba się pani praca, którą wykonuje? 
 

M.U.: Bardzo mi się podoba. Na początku czułam 
się trochę nieswojo. Nie wiedziałam co mnie czeka. 
Jeszcze kilkanaście lat wcześniej sama chodziłam do 
tej szkoły. Wszystkie moje obawy okazały się bez-
podstawne. Wszyscy bardzo serdecznie mnie przyjęli 
i dziękuje im za to. Sama praca to dla mnie coś no-
wego, ale cieszę się, że mogę komuś pomóc. 
 

J.Ś.: Kim chciała pani zostać, gdy chodziła do 
szkoły podstawowej? 
 

M.U.: Może to brzmi banalnie, ale chciałam po pro-
stu zostać ,,mamą” i to marzenie się spełniło.  
 

J.Ś.: Jakie jest pani największe marzenie? 
 

M.U.: Moje marzenie to przeczytać wszystkie książki 
z listy ,,100 książek, które warto przeczytać w swoim 
życiu.” 
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J.Ś.: Czy chciałaby pani wrócić do lat szkolnych? 
 

M.U.: Tak, w pewnym sensie właśnie teraz wróciłam. 
:) Dzięki pracy, którą wykonuję, robię powtórkę wia-
domości, których uczyłam się, chodząc do szkoły. 
Bardzo się z tego cieszę i myślę, że taka powtórka wyj-
dzie mi na dobre. :) 
 

J.Ś.: Co pani myśli o nauczaniu zdalnym i zacho-
waniu uczniów w tym sposobie uczenia?  
 

M.U.: Myślę, że na dłuższą metę  jest to złe rozwiąza-
nie. Dzieci mają mniejszą motywację do nauki, a ogra-
niczone relacje między rówieśnikami źle wpływają na 
ich rozwój społeczny i psychiczny. 
 
J.Ś.: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
 Julia Środulska 



Lubię szkołę w Zagórzanach i zapiszę się tam za-
raz. Fajni tu uczniowie są, dużo piątek zgarniesz 
stąd . 
 

Przemek Zając 
 
W naszej szkole fajnie jest, każdy z nas o tym wie. 
Miła jest tu atmosfera, każdy ma tu przyjaciela. Za-
praszam do szkoły w Zagórzanach. 
 

Milena Orlof 
 

Szkoła nasza jest the best. Każdy nauczyciel fajny 
jest. Po tablicy gąbki chodzą, w szkole jest super 
wesoło. Zapraszam do szkoły imieniem Komicji 
Edukacji Narodowej w Zagórzanach. 
 

Amelia Czyżykiewicz 
 

Chcesz mieć taką mądrą głowę, żeby przypominać 
sowę? Jak tak, to wybierz naszą szkołę, a wszystkie 
dni nauki będą wesołe. 
 

Jagoda Bukowska 
 
U nas w szkole jest fajnie, przyjaciół wielu tu znaj-
dziesz. Obiadki przepyszne, mili nauczyciele, kole-
gów i koleżanek też jest tu wiele. Są dyskoteki i kar-
nawały, na których dużo jest wspaniałej zabawy. 
Jak tylko chcesz, to do nas wpadaj, super jest nasza 
szkoła w Zagórzanach. 
 

Natalia Halik 
 

Wszyscy lubią tu chodzić nawet najdziwniejszy 
zwierz. Wszystko tu fajne jest, atmosfera jest the 
best. Chodź do szkoły w Zagórzanach. 
 

Filip Kamiński 
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 W tym roku ferie zimowe w Małopolsce trwa-
ły od 17 stycznia do 30 stycznia. Podczas ferii można 
robić mnóstwo interesujących rzeczy, wiele osób tak-
że wyjeżdża do swoich rodzin bądź na wypoczynek. 
Formy rozrywki na feriach to na przykład: wyjazd na 
stoki narciarskie, wyjazd na lodowisko. Jednak świetną 
zabawę można znaleźć także u siebie w domu. Budo-
wanie igloo dla kota lub psa, zabawa śnieżkami lub 
rodzinne budowanie bałwana i nadanie mu ciekawego 
imienia to formy rozrywki, które możesz znaleźć 
u siebie przed domem bez wyjazdu. W każdym razie 
chyba nie ma osoby, która nie lubiłaby ferii. 

Julia Środulska 

Reklama naszej szkoły 

Ferie zimowe 



1 lutego – Rocznica zniesie-
nia niewolnictwa (Mauritius) 
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Światowy 
Dzień Mokradeł, Dzień Handlowca, Dzień Świstaka  
3 lutego – Dzień Bohaterów Mozambiku 
4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
5 lutego – Dzień Chama Cha Mapinduzi, Światowy 
Dzień Nutelli 
6 lutego – Dzień Boba Marleya 
7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli 
8 lutego – Święto Służby Więziennej, Święto Rewolucji  
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 
10 lutego – Dzień Dyplomaty 
11 lutego – Światowy Dzień Chorego 
12 lutego – Dzień Darwina (lub Dzień Ewolucjonizmu) 
13 lutego – Światowy Dzień Radia, Dzień Carlosa San-
tany 
14 lutego – Walentynki – Międzynarodowy Dzień Za-
kochanych, Dzień Chorych na Padaczkę 
15 lutego – Dzień Singla, Światowy Dzień Młodzieży 
Prawosławnej 
16 lutego – Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Dorę-
czycieli Przesyłek 
17 lutego – Dzień Kota 
19 lutego – Święto Zieloniutkiej Flagi Turkmeńskiej, 
Święto Demokracji w Nepalu 
20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecz-
nej 
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Języ-
kowego, Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym 
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej, Europejski Dzień 
Ofiar Przestępstw 
23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebu-
jącym, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 
25 lutego – Dzień Masturbacji 
26 lutego – Dzień Spania w Miejscach Publicznych, 
Dzień Pozdrawiania Blondynek, Dzień Dinozaura 
27 lutego – Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
28 lutego – Dzień Kibica Cracovii 
29 lutego – Dzień Roku Przestępnego 

Wiktoria Kuk 
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1 stycznia –  Światowy Dzień Pokoju, Dzień Domeny 
Publicznej 
2 stycznia – Dzień Przodków na Haiti 
3 stycznia – Święto Powstania Ludowego w Burkina 
Faso 
4 stycznia – Urodziny króla Samoa 
5 stycznia – Joma Shinji w Japonii 
6 stycznia – Dzień Filatelisty 
7 stycznia – Dzień Dziwaka 
8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya 
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
10 stycznia – Święto Suwerenności Ludowej (Benin) 
11 stycznia – Dzień Wegetarian 
12 stycznia – Dzień Upamiętnienia Rewolucji Zanzi-
baru 
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji 
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nie-
śmiałych 
15 stycznia – Dzień Wikipedii 
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw 
17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem 
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 
19 stycznia – Święto Wojskowych Jednostek Organi-
zacyjnych Prokuratury Wojskowej 
20 stycznia – Dzień Bigosu, Dzień Męczenników 
(Azerbejdżan) 
21 stycznia – Dzień Babci 
22 stycznia – Dzień Dziadka, Dzień Jedności Ukrainy 
23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 
24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego 
Przekazu 
25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki 
26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Trans-
plantacji 
27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem, Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu 
28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 
przeciwko Wojnie Nuklearnej 
29 stycznia – Dzień Męczenników (Nepal) 
30 stycznia – Dzień Martyrsów (Indie) 
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania 
(obchodzony także 24 czerwca) 

Nietypowe święta w styczniu i lutym 



Te gazetki super są, 
bo pomysłów mamy moc. 
Dwumiesięcznik fajny jest,  

informacji dużo jest.  
Gdy bardzo nudzi ci się, 
weź gazetkę pobaw się. 

 
Filip Kamiński 

 
Przyjdź na dyskotekę naszą, 

Tańcujemy całą klasą. 
Są tam soki i jedzenie, 

Niezła muzyka i didżeje. 
Nie przegapcie tej okazji, 
By poskakać i potańczyć. 

 
Mateusz Bargieł 

Przemysław Zając 
 

Nasza gazetka super jest 
 dwumiesięcznik is the best 

 ta gazetka fajna jest 
 dużo informacji znajdziesz też. 

 
Ksawery Dąbrowski 

 
Rymowanki i krzyżówki, 

w naszej szkole mądre sówki. 
My uczniowie je piszemy, 

Najlepszą gazetkę  
pod słońcem wyczarujemy. 

Za przeczytanie 
Dziękujemy. 

 
Mateusz Bargieł 
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Nasze gazetki fajne są, 
Każdy śmieje się razem z nią, 

Wymyślone rymowanki, 
powiedzenia i śpiewanki 
Tu gazetka zawsze jest 

nikt się nie nudzi 
i jest the best. 

 
Amelia Czyżykiewicz 

 
Nasza szkolna gazetka kochana, 

Co dwa miesiące jest wypuszczana. 
Dużo żarcików no i krzyżówek, 

Które już dziś wpadną wam do główek. 
Są ciekawostki i tez rebusy,  

Na które pomęczyć się troszkę musisz. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, 

I czytając będzie w niebie. 
 

Natalia Halik 
 

Artykuły, wywiady, krzyżówki. 
Jak przeczytacie będziecie jak sówki. 

Tak wiele wiedzy tam znajdziecie,  
Że na każde pytanie odpowiecie.  

Nasza szkolna gazetka jest wspaniała! 
Wielu uczniów mówi, że po prostu doskonała 

 
Jagoda Bukowska 

 
W lecie lody dla ochłody, 
w zimę tu herbatę piją. 
Fajna atmosfera jest, 

bo to nasz szkolny sklepik w Zagórzanach! 
 

Mateusz Bargieł 
Przemysław Zając 

Reklama gazetki szkolnej 



Wydarzenie to uznaje się za początek walentynek. We-
dług tradycji chrześcijańskiej św.Walenty, biskup, któ-
ry organizował tajne śluby żołnierzy, sprzeciwił się 
decyzji cesarza Klaudiusza zakazującej małżeństwa 
młodym mężczyznom, aby mogli całkowicie skoncen-
trować się na walce. Zakaz małżeństwa był dla Rzy-
mian ogromnym szokiem, ale oni nie odważyli się 
przeciwstawić potężnemu cesarzowi. Biskup Walenty 
zauważył to, że młodzi ludzie desperacko chcieli się 
pobrać, więc postanowił potajemnie udzielać im ślu-
bów. Niestety nie dało się tego długo ukrywać. Kiedy 
dowiedział się o tym cesarz Klaudiusz, 14 lutego 270 
r. nakazał egzekucję Walentego. Tak więc 14 luty stał 
się Walentynkami, a biskup Walenty ich patronem. 
 

Wiktoria Kuk 
https://godanparty.pl/historia-walentynek-skad-sie-

wziely-walentynki,40,261.  
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Walentynki 

 Każdego roku 14 lutego przewoźnicy poczto-
wi na całym świecie dostarczają kartki z życzeniami 
dla milionów ludzi. To świetny sposób na przypo-
mnienie znajomym i świetna okazja, by dyskretnie wy-
razić swoją miłość. Ten dzień jest często nazywany 
Dniem Zakochanych. Tradycja walentynek jest prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie. Integralną częścią 
dnia jest nadal wysyłanie anonimowych wyznań miło-
snych lub wręczanie ukochanej czerwonej róży. 
Z dzieł Szekspira widać, że Dzień Świętego Walente-
go ma długą historię i jest obchodzony przez ludzi. 
Sztuka ,,Romea i Julii” Szekspira uważana jest za naj-
większe dzieło literackie, a jej tematem jest miłość 
dwojga ludzi. Polacy niedawno zaczęli świętować Wa-
lentynki. W tym dniu organizowane są różne festiwale 
i zabawy. Zwyczaj obdarowywania walentynkami 
szybko się przyjął. Napisano i zaśpiewano setki piose-
nek o miłości. W naszej szkole klasy 1-4 miały trady-
cyjną pocztę walentynkową, starsze klasy wirtualną 
pocztę walentynkową. Uważa się, że współczesne ob-
chody dnia świętego Walentego wywodzą się zarówno 
ze starożytnej tradycji chrześcijańskiej, jak i rzymskiej. 
Zgodnie z jedną legendą, walentynki pochodzą od 
starożytnego święta nazywanego Lupercalia - uroczy-
stości z okazji płodności, które obchodzono 15 lute-
go. Nadejście chrześcijaństwa do Europy spowodowa-
ło, że zamieniono Lupercalię w chrześcijańskie święto 
na cześć świętego Walentego, rzymskiego męczennika, 
który żył w III wieku i ustanowiono jego obchodzenie 
dzień wcześniej, 14 lutego.  



Ewelina – Bardzo pewna siebie. Nie daje się wyko-
rzystywać innym. Mimo to raczej nie jest zbyt towa-
rzyska. Czuje się nieswojo w większej grupie ludzi. 
Wystarczy jej kilka przyjaźni, o które bardzo dba. 
Jest wyjątkowo uczuciowa. Nie przepada za rywali-
zacją. Preferuje spokojne życie. Nie lubi prac stresu-
jących. Uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi i rodzi-
ną. 
 

Tadeusz – Miły i wychowany mężczyzna. Jest bar-
dzo szczery, ale też obiektywny. Wydaje się być du-
szą towarzystwa, ale nie lubi się wyłaniać. Ma pro-
blemy z odmawianiem. 
 

Weronika – Często małomówna i ponura osoba, 
jednak może być bardzo żywiołowa i pracowita. 
Typ osoby, która robi zanim pomyśli. Zazwyczaj jej 
przyjaciele i rodzina ufają jej bezgranicznie.  Bardzo 
czuła w stosunku do rodziny. Także dla rodziców 
jest trudna do określenia. 
 

Andrzej – Woli bujać głową w chmurach zamiast 
rozmawiać z innymi przez co inni uważają go za 
nieciekawego. Ma paru przyjaciół, którzy go znają. 
Nie byle jakie poczucie humoru, które nie jest przez 
niego często ujawnianie. Woli słuchać niż mówić. 
Mimo to nie rzuca słów na wiatr. Nieśmiały w sto-
sunku do kobiet. To raczej kobieta będzie musiała 
zrobić pierwszy krok. Cudowny ojciec jak i mąż. 
 

Beata – Da sobie radę w każdej sytuacji. Bez pro-
blemu pogodzi dwie osoby. Zaraźliwy uśmiech jak 
i śmiech. Nie zależy jej na majątku, będzie szczęśli-
wa jeśli mąż będzie zarabiać tyle, by utrzymać rodzi-
nę. W chwilach wolnych ozdabiałaby dom, chodziła 
na zakupy czy spotykała się z przyjaciółmi. Nie lubi 
dużej odpowiedzialności. Chyba, że chodzi o opiekę 
nad dzieckiem. Próbuje być jak najlepszą matką na 
świecie i spędza z maluchem tyle czasu ile może. 
Dla dziecka zrezygnuje z czegokolwiek. Już od 
dziecka wykazuje się dużym sprytem. 
 

Gabriela Hebrajska 

 W tym roku Tłusty Czwartek obchodzimy 
24 lutego. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim 
Postem. Inaczej zwany jako zapusty. Tłusty czwar-
tek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Pol-
sce według tradycji w ten dzień dozwolone jest 
objadanie się. Najbardziej popularnymi wśród 
przekąsek na ten dzień są faworki i oczywiście 
pączki. Dawniej  zamiast słodkich pączków były 
pączki z mięsem. Innym także znanym smakoły-
kiem są oponki posypane cukrem pudrem. 
Przepis na wegańskie faworki: 
SKŁADNIKI: 
 mąka pszenna – 300 g 
 sól – 1 szczypta 
 olej – 2 łyżki 
 ocet spirytusowy (opcjonalnie: czysty spiry-

tus ) – 1 łyżka 
 ciepła woda – 4 łyżki 
 wegańska śmietana – 4-5 łyżek 
 olej rzepakowy – 1 l (do smażenia fawor-

ków) 
 cukier puder – do oprószenia faworków 

Źródło: 
https://kuchnialidla.pl/weganskie-faworki                                                                                                                           

Julia Środulska 

Znaczenie imion 
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Tłusty Czwartek 



,,Zaklinaczka” 
Lene Kaaberbol 
 Clara są-
dziła, że jest cał-
kiem zwyczajną 
nastolatką. Może 
trochę za bardzo 
zwyczajną i nie-
śmiałą. Gdy jed-
nak pewnego 
dnia dziewczyna 
zostaje zaatako-
wana przez wiel-
kiego czarnego 
kota, ujawnia się 

jej wyjątkowy dar – Clara ma nadzwyczajny kon-
takt z przyrodą i słyszy myśli zwierząt. Jej ciotka 
Isa, Zaklinaczka, uczy ją ufać własnym instynktom 
i odpowiednio używać bliskiej więzi z naturą. Wraz 
z umacnianiem się jej zdolności rośnie również 
odpowiedzialność, jaką Clara musi na siebie wziąć. 
 

,,Tajemnice Rydlińskiego lasu” Samuel 
J.Halpin 

 Po śmierci mamy Poppy zamieszkuje ze 
swoją babcią w Suds. W domu babci panują dziw-
ne zasady: pranie można robić tylko przed 6:00, 
cukier jest trzymany pod kluczem, okna powinny 
być szczelnie zamknięte na noc, zasłony zaciągnię-
te i nigdy przenigdy nie można… wycierać kurzu 
z parapetów… Zresztą całe miasteczko jest dziw-
ne. Mówi się, że od jakiegoś czasu dzieci znikają 
stamtąd bez śladu… 
Poppy i jej nowy przyjaciel Erasmus postanawiają 
odkryć, co stoi za tymi tajemniczymi zdarzeniami. 
Okazuje się, że odpowiedzi na wiele pytań znaleźć 
można w ciemnym i gęstym lesie. Czy bohaterowie 
znajdą odwagę, aby pokonać strach i rozwiązać tę 
osobliwą zagadkę? 
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Książki, które warto przeczytać! 

,,Niezgodna” Veronica Roth 
 Jeden wybór może cię zmienić ... 
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność 
(odwaga), Erudycja (inteligencja), Prawość (uczciwość), 
Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na które 
podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach 
Chicago. Każdy szesnastolatek przechodzi test 
predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi 
wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje 
uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. 
Ten, kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest 
niezgodny – i musi być wyeliminowany... 
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który 
zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm 
i swoją rodzinę, by jako Tris stać się twardą, 
niebezpieczną Nieustraszoną.[…]  
Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami. 
A Tris ma tajemnicę, której musi strzec przed 
wszystkimi, bo wie, że jej odkrycie oznacza dla niej 
śmierć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Lubimyczytać 
Julia Środulska 
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*** 
Nauczycielka pyta Jasia: 
- Powiedz, skąd biorą się śledzie? 
- No... te, tego... hmm... Jeden śledzi drugiego 
 

*** 
Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego 
swój zeszyt i pyta: 
- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wy-
pracowaniem. 
- Napisałem: Pisz wyraźnie. 
 

*** 
Jaś odmienia rzeczownik „kot” przez przypadki: 
- Mianownik: kot. 
- Dopełniacz: kota. 
- Celownik: kotu. 
- Wołacz: kici, kici. 
 

*** 
Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem. 
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 
 

*** 
Dlaczego wskazówka jest modna? 
Bo jest na czasie! 
 

*** 
 

Wiktoria Kuk 
https://spmarkuszow.edupage.org/a/figle-i-psoty? 

https://www.gazetka.be/artykuly/humor-i-zabawa/ 
 

Baran 
Uważaj na drodze! Bywa ślisko i w takiej sytuacji 
nie trudno o kontuzję. 

Byk 
Możesz wreszcie przestać się denerwować. Naj-
wyższa pora, by zrozumieć, że to nie koniec świata. 
Każdy popełnia błędy. 

Bliźnięta 
Niedługo przydarzy Ci się miła niespodzianka. 
Musisz tylko być cierpliwy. 

Rak 
Pozytywne myślenie to podstawa. Spróbuj się tego 
trzymać, a zobaczysz jakie życie jest piękne. 

Lew 
W najbliższym miesiącu poznasz nową osobę, któ-
ra dużo zmieni w twoim życiu. Na pewno ta znajo-
mość przyniesie coś dobrego. 

Panna  
Skończ z odwlekani obowiązków. To co miałeś 
zrobić jutro, zrób dziś. 

Waga 
Najwyższy czas, abyś odpoczął. To był bardzo 
pracowity tydzień. Zasługujesz na odprężenie się. 

Skorpion 
Czeka Cię niedługo wygrana w loterii. Tylko zrób 
ten jedne krok. Szczęściu trzeba pomagać. 

Strzelec 
Będziesz potrzebować dużej pomocy. Nie wstydź 
się o nią prosić przyjaciół. 

Koziorożec 
W najbliższym czasie będziesz musiał podjąć waż-
ną decyzję. Dobrze się zastanów przed wyborem. 

Wodnik 
Czas przejść na zdrowy styl życia. Zacznij regular-
nie ćwiczyć i dobrze się odżywiać. 

Ryby 
Cały czas pamiętaj co sobie postanowiłeś. Dasz 
radę, tylko się nie poddawaj. 

 

Oliwia Kamińska 
 

Humor!!! 

Horoskop 



 Nowy Rok święto przypadające 1 stycznia 
każdego roku, w każdym kraju. Tradycja mówi że o 
północy dnia 31 grudnia na 1 stycznia należy 
otworzyć butelkę szampana. Dzień poprzedzający 
Nowy Rok jest nazywany Sylwestrem.  

 
Ciekawostki o święcie nowego roku: 
 Kalendarz etiopski ma 13 miesięcy. Nowy 
Rok obchodzi się tam 11 września. 
 Do 2006 r. promy kosmiczne nie startowały 
w Nowy Rok, ponieważ ich komputery nie radziły 
sobie ze zmianą daty. 
 W celu zmniejszenia ilości pijanych 
kierowców na drodze, każdego roku Amerykański 
Związek Motorowy holuje auta i zawozi ludzi do 
domów za darmo w Nowy Rok. 
 Korea Północna nie korzysta z kalendarza 
gregoriańskiego jak większość świata. Zamiast tego, 
stosowany jest tzw. kalendarz Dżucze, w którym 
rok pierwszy rozpoczynają urodziny założyciela 
Korei Północnej – Kim Il Sunga. 
 Od 2008 r. w mieście Mobile w Alabamie, 
każdego Sylwestra podnoszone jest ponad 3.5 
metrowe, rozświetlone, mechaniczne ciastko Moon 
Pie, aby uczcić nadchodzący Nowy Rok. 
 

Opracował Bartosz Woźniak 
Źródła: https://ciekawe.org/2017/12/31/25-

interesujacych-faktow-o-nowym-roku/ 
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Nowy Rok 

 Święto Trzech Króli odbywa sie 
6 stycznia każdego roku. Święto Trzech Króli, 
a konkretniej Święto Objawienia Pańskiego 
odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Mateusza, 
który opowiada o przybyciu mędrców, gdy Jezus 
narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda. Objawienie Pańskie należy do 
pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We 
wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony 
był na Wschodzie jako święto Bożego 
Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu 
Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody 
w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto 
objawienia się Boga całemu światu. 

 
 

Opracował: Bartosz Woźniak 
Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Objawienie_Pańskie 

Święto Trzech Króli 
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Rebusy - rusz głową!!! 
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Krzyżówka - rusz głową!!! 

1. Słodsze niż warzywa. 
2. Owad z pięknymi skrzydłami. 
3. Pojazd jeżdżący po torach. 
4. Na biwak można piec przy nim kiełbaski 
5. Pakujesz do niego książki. 
6. Świeci na niebie. 
7. Mniejsze niż morze, ma słodką wodę. 
8. Samochód ma 4, a rower  2. 
9. Miejsce pełne drzew. 
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Miłosz Grabowski 


