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Wesołych Świąt!  

Taka noc przypada tylko raz do roku. 

Przynosi radość i niebiański pokój. 

Dzieciątko małe w żłóbku już leży. 

Kto tylko może do niego bieży. 

W miłości, szczęściu i pomyślności 

Życzymy Wam roku pełnego radości.   

     Zespół redakcyjny „Jutrzenki” 
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 Chyba każdy już zna staruszka roznoszącego prezenty pod choinkę, ale nie każdy zdaje sobie 

sprawę, skąd tak naprawdę wzięła się tradycja Św. Mikołaja i nie zna dokładnie jego historii. 

 

  Mikołaj, biskup z Miry 

 Według legend chrześcijańskich Mikołaj urodził się około 270 roku   

w Patarze na terenie obecnej Turcji, był jedynym dzieckiem zamożnej pary 

mieszczan. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubo-

gim. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary po-

padł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby 

wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co 

uchroniło ich przed biedą. Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych jako 

dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków, 

upraszając u cesarza Konstantyna I Wielkiego  darowanie im życia.  

 

Mikołaj – orędownik biednych 

 Wiele cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniło się do jego beatyfikacji  

i na zawsze rozsławiło imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy. Niewiele 

osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na 

morzu rozpętała się potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga, prosząc o wstawien-

nictwo do Boga, który wysłuchał modlitw i statek ocalał. 

 

Kult świętego Mikołaja na świecie 

                Do Europy zachodniej kult świętego Mikołaja dotarł za sprawą mnichów greckich,  

którzy uciekali z powodu prześladowań. Świątynie ku jego czci budowano na Sycylii, w Kalabrii,  

Rzymie, Rawennie i Wenecji. W rzymskiej bazylice św. Jana Laterańskiego poświęcono mu  

kaplicę, a miejscem największej czci św. Mikołaja stało się Barii. Tutaj przywiezione zostały  

w 1087 roku wykradzione przez kupców relikwie z Miry. W Barii znajduje się również słynący  

cudami obraz świętego Mikołaja.. 

  

 

 

 

                   

                 

Kim tak naprawdę był Święty Mikołaj? 
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                  Pomysł rozdawania prezentów  

Pojawił się w XIII wieku i szybko rozpowszechnił się.  

 Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja 

przyjął się,  a 6 grudnia 1804 r. urządzono pierwsze  

mikołajki. Na temat tej tradycji w Polsce można przeczytać  

w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne 

dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu cza-

su mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym 

panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjed-

noczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj. 

                                                                                                          Zuzka Głodziak 

Filmy, które warto obejrzeć  w święta i ferie 

 

1. „Mikołajek” – to pełen życia, temperamentu chłopiec. Niesforność chłopca sprawia, że czę-

sto wpada w tarapaty, jednak kończą się one najwyżej reprymendą rodziców. 

2. „Opowieści z Narnii : Lew, czarownica i stara szafa” – opowiada historię czwórki zwyczaj-

nych dzieci: Piotra, Edmunda, Zuzanny i Łucji. Rodzeństwo odkrywa szafę, która prowadzi do 

magicznego świata. 
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1. „Dziennik cwaniaczka” Yeff Kinney- opowiada o życiu nastoletniego chłopca Grega Hef-

fleya, mieszkającego w  Stanach Zjednoczonych. Chodzi do gimnazjum i w humorystyczny 

sposób opowiada o swoim życiu i wydarzeniach szkolnych w prowadzonym przez siebie 

dzienniku. 

2. „Dynastia Miziołków” Joanna Olech-to książka przede wszystkim humorystyczna. Jej ce-

lem jest pokazanie życia dorastającego chłopca, który ma problemy takie same, jak jego ró-

wieśnicy. 

3. „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery -córka Berty i Waltera Shirley, sie-

rota. Ma 11 lat. Chociaż los Ani do chwili przybycia na Zielone Wzgórze był bardzo smutny, 

dziewczynka potrafi zachować pogodę ducha. 

4. „O psie, który wrócił do domu” W Bruce Camereon – to ciepła pełna przygód opowieść 

o Belli, psie, który przebył 400km, by odnaleźć  Lucasa, obiecującego studenta medycyny, 

człowieka, którego kocha.  

5. „Magiczne drzewo czerwone krzesło” Andrzej Maleszka-książka opowiada o rodzeń-

stwie :Tosi  ,Kukim i Filipie, które znajduję w rzece magiczne krzesło. Gdy ich rodzice tracą 

pracę w orkiestrze, ciotka siada na krześle i niechcący wypowiada życzenie, nawet nie wie-

dząc – chce ,aby rodzice pracowali na statku Queen Victoria. 

                                                                                                                                            

Weronika Plewa 

 

 

                                                                                                                                            

 

Książki, które są godne przeczytania 

3.„Grinch: Świąt nie będzie” – na górskim szczycie ,w ciemnej jaskini mieszka złośliwy 

Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżą-

cego w pobliżu miasteczka. 

 4.„Noc w muzeum” – Larry Daley podejmuje pracę nocnego stróża w muzeum. Już w 

pierwszym dniu pracy odkrywa, że za sprawą egipskiego obelisku po zachodzie słońca 

eksponaty budzą się do życia. 

5. „Bella i Sebastian” – to znana  od pokoleń opowieść o przyjaźni pomiędzy  

sześcioletnim chłopcem, a ogromnym owczarkiem.  
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      ,,Piłka jest w głowie, nie w nogach” 

 
 
Krystian to chłopak, który kilka lat temu opuścił mury 

naszej szkoły, 

 już  wtedy dla wielu był inspiracją.  

Udowodnił, że  nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. 

 Jest obecnie  czołowym reprezentantem Polski w AMP 

futbolu. 

Postanowiliśmy zadać mu kilka pytań. 

 

 

X : Na czym polega ten sport? 

K : Amp futbol jest to odmiana piłki nożnej dla osób po amputacjach bądź z wadami wrodzonymi, w któ-

rej zawodnicy poruszają się o kulach, a bramkarze nie mają jednej ręki. 

 

X : Kto zaszczepił w tobie miłość do piłki? 

K : Pasję zaszczepił we mnie tata, który był ogromną inspiracją dla mnie. Zabierał mnie na treningi naj-

pierw swoje, a następnie zapisał mnie do drużyny 

 

X ; Kiedy zdecydowałeś się grać w AMP futbolu? 

K : Jak tylko dowiedziałem się o takiej dyscyplinie, było to w 2015 roku. 

 

X : Co czułeś, gdy zagrałeś pierwszy mecz z orłem na piersi? 

K : Było to niezapomniane przeżycie, ogromny stres, bicie serca, które towarzyszy mi za każdym razem, 

gdy wychodzę na boisko i przede wszystkim duma. 
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X : Czy wiążesz przyszłość ze swoją pasją? 

K : Zdecydowanie tak, cały czas trenuję, żeby zostać najlepszym zawodnikiem na świecie i nie odpusz-

czam żadnego treningu, by tak właśnie było. 

 

X : Czy masz inne zainteresowania? 

K : Mam wiele zainteresowań, staram się rozwijać w wielu dziedzinach, żeby nie zamykać sobie drogi, 

którą będę szedł po zakończeniu kariery. 

 

X : Dziękujemy za przemiły wywiad i życzymy Ci dużo zdrowia, siły, mocy oraz sukcesów w dalszej ka-

rierze. 

K : Ja również dziękuję 
                                                                                                      Rozmowę przeprowadziła 

                                                                                                                              Weronika Kapłon 

Kto dosiadł konia, ten dosiadł wiatr  

Jazda konna staje się coraz bardziej popularną formą spędzania 

wolnego czasu. Porozmawiałam z Panią Wiolettą Hajnos – właści-

cielką Rancza Hajnos i założycielką Klubu Jeździeckiego Czarny Dunajec. 

 

N:Jak zaczęła się Pani przygoda z końmi? 

W: Od zawsze kochałam konie. Na początku nie było łatwo zacząć jeździć, bo gdy byłam dziec-

kiem, to w okolicy nie można było znaleźć stadniny, która uczyłaby dzieci jeździć konno. Pierw-

sze kroki na lonży odbyłam nad morzem podczas kolonii, gdzie całe moje kieszonkowe wyda-

łam na jazdę konna. Od tego czasu moi rodzice zgodzili się ze mną dojeżdżać raz w tygodniu 

lub nawet rzadziej do stajni, gdzie mogłam wsiadać na hucuła i jeździć sobie w kółko. Ale szyb-

ko zaczęło mi się nudzić, bo zawsze marzyłam o czymś 

więcej. Kupiliśmy pierwszego konia, na którym doskona-

liłam umiejętności, czerpiąc wiedzę z książek. Nie było 

nikogo w okolicy, kto pomógłby mi się rozwijać, dopiero 

po kilku latach zaczęłam jeździć na treningi do Krakowa  

ze swoim koniem i wtedy rozpoczęłam też starty w za-

wodach. 
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N: Czy wygrała pani jakieś ważne zawody? 

W: Od ponad 15 lat startuję w zawodach, głównie na młodych koniach. Wyników mam sporo, 

nie sposób zliczyć, ale do najważniejszych na pewno należą: nominacja do kadry Polski w 

WKKW w kategorii młodych jeźdźców, dwukrotny złoty medal akademickich Mistrzostw Polski, 

kilka medali z Mistrzostw Małopolski, udział w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, 7 miejsce 

w Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców, 2 miejsce w międzynarodowych zawodach WKKW 

w Jaroszówce i wiele, wiele innych. 

N: Prowadzi Pani także treningi. W jakim wieku najlepiej zacząć jeździć konno? 

W: Im wcześniej tym lepiej, aczkolwiek intensywne treningi zaczynamy dopiero w wieku 7/8 lat, 

kiedy dziecko jest na tyle świadome swojego ciała, ze może zacząć pracować na koniu i czegoś 

od niego wymagać. Wszystko zależy od naturalnych umiejętności i charakteru danej osoby. 

 

N: Czy trudno jest nauczyć kogoś jeździć na koniu? 

W: Jazda konna to inna bajka w porównaniu ze szkołą. Tu przychodzą ludzie, którzy naprawdę 

wiedzą, czego chcą. Im dalej w las tym trudniej. Wyzwaniem jest wyłapać talenty. Jeszcze umie-

jętności to jedno, ale ważne, żeby rodzice w tym wspierali, ponieważ jest to dość drogi sport i 

wymagający. Dla mnie najważniejsze to oprócz przekazywania wiedzy na treningu jest zaszcze-

pienie miłości do koni, bo koń jest naszym przyjacielem i trening nie powinien polegać tylko na 

jeździe na koniu, ale również obsłudze i zaprzyjaźnieniu się z nim. 

 
N: Ile obecnie ma Pani koni? 

W: Aktualnie w stajni zamieszkują u nas 22 konie. Liczba czasem się zmienia, ponieważ zajmuje-

my się hodowlą koni sportowych i rodzą się u nas źrebaki, które jako dorosłe (4/5 lat) sprzeda-

jemy, żeby zrobić miejsce dla następnych. 
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N: Jak wygląda codzienna praca w stajni? 

W: Praca w stajni jest cały czas. Oprócz codzienności, czyli karmienia koni 3 razy dziennie, trzeba 

im posprzątać, wypuścić na pastwisko, a także doglądać . Koń nam nie powie, co go boli, że ma 

gorszy dzień. Drogą obserwacji możemy wyłapać, ze coś jest nie tak i szybko mu pomoc. Także 

praca w stajni wymaga poświęcenia, ale gdy  się kocha konie jest o wiele łatwiej. 

N: Bardzo dziękuję za  poświęcony =czas. 

                                                                        Wywiad przeprowadziła miłośniczka jazdy konnej 

                                                                                                           Natalka Watychowicz 

Neurobik – trening mózgu 

Dzisiaj o tym, jak wesoło i kreatywnie „ nie przebimbać” dzieciństwa.  

 Twój mózg to doskonała maszyna samoucząca się, ale potrzebuje stymulacji, aby się 

rozwijać. Proponuję… „łamanie głowy” – NEUROBIK. Ale co to jest?! Nie, nie, nie… to nie są 

krzyżówki, rebusy czy zagadki. To zabawne i nowe, czasem banalne ćwiczenia, stymulujące 

TWÓJ MÓZG. Mam nadzieję, że przekonam Cię, że wysiłek umysłowy, który włożysz w te za-

dania, jest dla Twojego mózgu dobry i będzie oznaczał produkcję m.in. endorfin – hormonu 

szczęścia, zadowolenia i dobrego samopoczucia. 

 Neurobik to aerobik dla neuronów – komórek w Twoim mózgu. Wszystko co nowe, 

zapewnia nowy rodzaj i nową siłę stymulacji komórek nerwowych – neuronów. Potrzebne 

jest jednak Twoje zaangażowanie. Trudno przecież utrzymać skupienie, gdy brakuje moty-

wacji. Jeśli powiem, że ćwiczenia te wykonuje się w celu poprawy pracy mózgu, w szczegól-

ności w celu poprawy uczenia się? Czy to będzie dla Ciebie ważne? Możesz uczyć się szybko 

i efektywnie po odpowiedniej „rozgrzewce”. Neurobik mobilizuje umysły do aktywności i 

jednocześnie zapewnia dobrą zabawę. Poprawia umiejętność koncentracji, logicznego my-

ślenia, zdolność zapamiętywania oraz szybkość analizowania złożonych informacji.  

Zapraszam do zabawy! 

Słuchaj swojego nagranego głosu 

Czas trwania: ok. 15 minut 

Materiały: dyktafon 
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Nagraj się, kiedy czytasz tekst. Potem odtwarzaj nagranie swojego głosu. Zdziwisz się, własny 

głos może wydawać się odległy od oczekiwań, zaskakujący. Nie słyszysz własnego głosu, tak 

jak słyszą go inni. Zawodowcy są do tego przyzwyczajeni, ludzie z radia przywykli do słucha-

nia siebie. Dla Ciebie to nowość, nowa interpretacja obrazu siebie.  

 

 Jak to ćwiczenie wykorzystasz w procesie uczenia się? Nagrywaj krótkie teksty: wiersze, 

definicje, opowiadania przygód bohaterów. Odtwarzaj je kilkakrotnie. Podczas słuchania 

„rysuj” obrazy w wyobraźni. Możesz też nagrać treść ważnej odpowiedzi czy egzaminu. Kilka-

krotne przesłuchanie pozwoli  Ci lepiej przygotować się do właściwego momentu. 

 W następnych numerach  znajdziesz kolejne neurobikowe ćwiczenia. Jeśli jednak chciał-

byś wymyślać je sam, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach. Skuteczne ćwiczenia neuro-

bikowe, spełniają następujące kryteria: wywołują skojarzenia wielozmysłowe, angażują jeden 

lub więcej zmysłów w nowy kontekst, to co robisz, jest dla Ciebie nowe i ważne lub wciągają-

ce, wywołuje jedną z podstawowych emocji, takich jak szczęście, miłość lub gniew, potencjal-

nie frustrują lub mogą wywoływać inny efekt – reakcję kojącą lub relaksującą, reakcję buntu 

lub skupienia, wzbudzić uczucie zagubienia, wdzięczności, wzruszenia albo po prostu zbić Cię 

z tropu. 

                                                                            

Powodzenia! 
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JESTEM ELOKWENTNY, 

POZNAJĘ NOWE, CIEKAWE SŁOWA 

PROKRASTYNACJA – czyli po prostu zwlekanie, czy też ociąganie się, zachowanie związane z od-
wlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach 

życia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 p. Marta Pilch 
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ZUCH CHŁOPAK i ZUCH DZIEWCZYNA 

– czyli rubryka Gromady Zuchowej Odkrywcy Białki 

Nie ma zbiórek – nie ma harcerstwa???   

Każdy zastanawia się czy wszystko wróci do normy. Zbiórki, spotkania, życzliwe 

uściski, wspólne zabawy bez zachowania dystansu. Czy w trakcie zagrożenia/

pandemii mamy zaniechać harcerstwa? Zdecydowane NIE! Harcerstwo musi 

dopasować się do otaczającej nas rzeczywistości.  

Pamiętajcie: 

Harcerze to ŚWIATOZMIENIACZE, których celem jest DOBRO.  Rozwijajmy swoją 

wrażliwość i zmieniajmy świat wokół nas na lepsze.  Zmianę świata zacznijmy 

od siebie. 

 

 Co możesz zrobić? 

• Bądź EKO-FRIENDLY - porzuć jednorazowe torby na zakupy.  

• Zainteresuj się wolontariatem. Zrób coś bezinteresownie. 

• Posprzątaj swoją okolicę. 

• Pomóż koledze, który jest „NOWY” w szkole. 

• Zrób zakupy starszej sąsiadce. 

• Rozejrzyj się wokół siebie. Zapytaj czy ktoś potrzebuje Twojej pomocy. 

• Podziel się. 

• Uśmiechnij się i bądź życzliwy. 

• …………………………… (Jakie są Twoje propozycje?)  

  

 DOBRA RADA ZUCHA:  

POZOSTAW ŚWIAT WOKÓŁ SIEBIE TROCHĘ LEPSZYM NIŻ GO ZASTAŁEŚ!  

ZRÓB TO!  PO PROSTU ZRÓB! DZIŚ, TERAZ – ZACZNIJ ZMIENIAĆ ŚWIAT!  

 

P. Marta Pilch 
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SEPAK TAKRAW 

Sepak takraw jest potocznie nazywany siatkonogą,  

to skrzyżowanie siatkówki oraz piłki nożnej. Sport ten zapoczątkowano już w 

XV wieku. 

 Pierwsze zasady gry wprowadzono w 1829r. Jest uważany za sport narodwy 

Tajlandii. 

 Piłka musi mieć kształt kulisty, 12 otworów, 20 skrzyżowań oraz być pleciona z włókna syntetycznego 

bez warstwy tkanej. Obwód piłki wynosi 42cm-44cm dla mężczyzn, 43cm-45cm dla kobiet. 

                                                                       Zasady gry 

 Przepisy są skrzyżowaniem zasad badmintona i siatkówki.  Piłka wprawiana jest w ruch kopnięciami i 

może być przebijana nad siatką głową. Każde dotknięcie przez piłkę boiska wiąże się z utratą punktów. Przed 

rozpoczęciem gry każdej drużynie przysługują 3 wolne piłki. Set pierwszy gra się do 21 punktów, aby wygrać 

mecz trzeba zwyciężyć w dwóch setach. Czasem zdarza się, że wynik meczu wynosi 20 do 20, wtedy trzeba 

osiągnąć przewagę 2 punktów lub gra się do 25 punktów, natomiast jeżeli będzie remis w setach, gra się 

trzeci set tym razem do 15 pkt. 

 Dwie uczennice z naszej szkoły mogą pochwalić się sukcesem w tej  dyscyplinie. 

 Dominika Kaleta z klasy 4 w kategorii młodziczek wywalczyła tytuł mistrzyni Polski ,  

a Aleksandra Rabiańska z klasy 5 tytuł wicemistrzyni Polski. 

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 

                                                                                                                             
Zuzka Liptak 
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NARTY TO MOJA MIŁOŚĆ  

– Justyna Kowalczyk 

  

 

Justyna Kowalczyk – Tekieli  to polska biegaczka narciar-

ska, urodziła się w 19 stycznia 1983 roku w Limanowej, a 

wychowała w Kasinie Wielkiej. Ma dwie starsze siostry 

oraz brata. Jej mama jest polonistką. Sportem zaintereso-

wała dość późno, bo dopiero pod koniec szkoły podstawo-

wej. Justyna uprawiała najpierw  biegi przełajowe, potem 

zaczęła trenować biegi narciarskie w klubie Maraton Mszana Dolna. Następnie poszła do szkoły 

Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Tam świetnie zdała maturę. W 1999 roku trafiła do ka-

dry Polski.                                                                                                                                                   

Pierwszym sukcesem międzynarodowym Justyny było wicemistrzostwo świata juniorek w sprin-

cie  w 2003 roku w Szwecji. Później czterokrotnie zwyciężała w klasyfikacji Pucharu Świata (2009-

2011, 2013). Zdobyła Kryształową Kulę aż trzy razy z rzędu jako druga zawodniczka w historii 

tych zawodów.                                                                                                                                                                  

W trudnym cyklu biegowym Tour de Ski wygrywała cztery razy z rzędu w latach 2009-2013.  

Justyna Kowalczyk jest posiadaczką medali zdobytych na Mistrzostwach Świata - dwóch złotych 

(medal zdobyty w Libercu w 2009 roku był pierwszym medalem od 31 lat w biegach narciarskich 

zdobytym przez Polkę - dało jej to tytuł polskiej królowej nart). Na Igrzyskach Olimpijskich w 

Vancouver i w Soczi wywalczyła złote medale, ma też dwa brązowe i jeden srebrny medal olimpij-

ski. W 2018 roku po Igrzyskach w  Pyeong Chang biegaczka zakończyła karierę sportową i została 

asystentką trenera w narodowej kadrze kobiet w biegach narciarskich. W 2009 roku ukończyła z 

wyróżnieniem  studia na AWF –ie w Katowicach, uzyskując tytuł magistra. 

 

Ciekawostki z życia medalistki: 

- jako czterolatka Justyna pokonywała z tatą czterokilometrową trasę do pracy, 

-w czasie kariery sportowej przebywała poza domem około 300 dni w roku, ciężko trenując, 

-latem często  trenowała na lodowcu. 

                                                                                                  

                                                                                                    Informacje o sportsmence zebrała  

                                                                                                                 Natalia Koszarek 
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BARAN Utalentowany, ale bardzo 

skromny. W 2021 roku możesz mieć 

problemy z językiem polskim :)  

Czeka Cię wiele niespodzianek.… 

 

RYBY  Zaskakujące i nie zawsze  

grzeczne. Przez złe oceny  

złapane wiosną możesz nie pojechać na wymarzone wakacje! Nie zapominaj  

o zadaniach domowych!!!  

 

BYK Mądry i zaradny. Uwaga – matematyka da Ci w kość już w styczniu! Pojawią się 

problemy ze zrozumieniem zadań.  

 

BLIŹNIĘTA Inteligentny i dowcipny. Ten rok będzie dla Ciebie wspaniały! Na każdej 

lekcji będziesz rozumieć wszystko. Uważaj też na sprawy sercowe – za każdym ro-

giem czai się miłość…  

 

RAK Opanowany i pomocny. W nowym roku czekają na Ciebie same dobre oceny,  

choć może wpaść także jakaś trójeczka :)  

 

LEW Bystry, ale czasem trochę strachliwy. Uważaj na przyrodę lub geografię!  Wpad-

ną Ci z tych przedmiotów słabsze oceny.  

 

PANNA Młoda i piękna. Matematyka i polski to dla Ciebie pestka!  Ale nieoczekiwanie 

pojawią się problemy na plastyce lub muzyce.  

 

WAGA Urocza, szalona i utalentowana.  Spada powodzenie u płci przeciwnej.  W no-

wym roku matematyka okaże się trudna. Uważaj!  

 

 

 

HOROSKOP* NA 2021 ROK 
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SKORPION  Szalony i nieprzewidywalny.  Zdobędziesz dużo dobrych ocen, szczegól-

nie z języków obcych.  Pojawią się też małe miłości,  ale także smutne chwile … 

 

STRZELEC  Rozsądny i odważny. Pani od matematyki  miło Cię zaskoczy! Ale uwa-

żaj na technice –  mogą pojawić się niewielkie problemy.  

 

KOZIOROŻEC  Dzielny i zaradny. W połowie roku kłopoty z przyjacielem, który 

zachowa się nie fair. Oprócz tego –  niespodzianka na religii!  

 

WODNIK  Szalony i romantyczny . Dobry humor będzie Ci dopisywał przez cały 

rok. Może trochę Cię opuści, gdy w czerwcu odbierzesz świadectwo ;)  

 

* z przymrużeniem oka 

Szkolny humor 
 

 
Grześ wraca ze szkoły i już od progu woła: 

- Mamo! Dziś na matematyce tylko ja odpowiedziałem na pani pytanie! 
- Brawo! A o co pani pytała? 

- Kto nie odrobił lekcji. 
*** 

 
W szkole: 

- Hej, ty tam pod oknem, kiedy był pierwszy rozbiór Polski?- pyta nauczyciel. 
- Nie wiem. 

- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 

- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz skończyć szkołę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.… 

 *** 
 

Franek budzi się rano i płacze. 
- Śniło mi się, że szkoła się paliła! 

- Nie martw się, to tylko sen – pociesza go mama. 
- Właśnie dlatego płaczę!!! 

 *** 
 

Koniec roku szkolnego. Syn przychodzi ze szkoły i mówi: 
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy! 

- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować mi podręczników na drugi rok. Zostaję w tej samej klasie. 

*** 
- Jasiu, czemu spóźniłeś się do szkoły? 

- Bo pewnej pani zginęło 100 zł. 
- I co? Pomagałeś szukać? 

 - Nie. Stałem na banknocie. 
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 Nie wiem, czy znajdziemy wśród nas kogoś, kto nie bawił się 

klockami LEGO. Jeśli ktoś taki się znajdzie, to przypuszczam, że 

ta przyjemność jest jeszcze przed nim.  

 

 Firma produkująca zabawki 

została założona 12 października 

1932 roku w Danii, a swoje po-

czątki zawdzięcza małemu rodzin-

nemu zakładowi stolarskiemu. Jej 

pomysłodawcą był duński cieśla 

Ole Kirik  Christiansen. Nie trud-

no się zatem domyślić, że swoją 

przygodę z zabawkami zaczynał 

od figurek z drewna. Czujecie po-

wiązanie z Pinokiem Collodiego? 

Na tym jednak się ono kończy. Otóż Christiansen postawił na zabawki, które co 

prawda nie mówią i nie rośnie im nos, gdy kłamią, ale również tchnął w nie nie-

samowitego ducha, który mimo licznych metamorfoz żyje i ma się dobrze po 

dziś dzień.  

 Nazwa LEGO pojawiła się dopiero dwa lata po założeniu firmy i swoją ge-

nezę zawdzięcza duńskiemu wyrażeniu leg godt, czyli po prostu:  baw się do-

brze. 

 LEGO wypuściło około 53 oficjalnych serii tematycznych dostępnych na 

różnych rynkach, na które składają się zestawy klocków i mini f igurek. Tematyka 

zabawek jest niezwykle szeroka i inspirowana zarówno filmami, np.  Star Wars, 

postaciami fikcyjnymi, np. Spider-Manem, jak i codziennym życiem, np. Lego  

City. W ofercie LEGO znajdziecie wersję klocków nie tylko dla dzieci, ale i osób 

interesujących się technologią np. LEGO TECHNIC czy Creator . Pomyślano także 

oczywiście o najmłodszych, oferując zestawy z większymi i bezpiecznymi ele-

mentami, które nazwano LEGO DUPLO. Innymi słowy, dla każdego coś dobrego.  

             

Zabawa dla małych i dużych  
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Ciekawostki: 

• W 1964 roku pojawia się pierwsza instrukcja dotycząca zestawów LEGO. 

•  W 1968 roku powstał pierwszy park rozrywki LEGOLAND w Billund. Obecnie 

funkcjonuje ich aż osiem.  

• Do serii LEGO Pirates wszystkie figurki LEGO były uśmiechnięte. Zmieniło się 

to dopiero w 1989 roku.  

• Figurki LEGO przedstawiają nie tylko ludzi, ale również np. roboty czy zwie-

rzęta – związane bezpośrednio z daną serią.  

• Do 2004 roku wszystkie figurki LEGO były żółte.  

• W 2015 roku stworzono pierwsze kapcie chroniące przed nadepnięciem na 

klocek LEGO.  

• Wystawy poświęcone budowlom i figurkom zbudowanym z klocków LEGO są 

bardzo chętnie odwiedzane zarówno przez dzieci jak i dorosłych.  

• Stworzono wiele budowli lego, np.  Statua Wolności, Biały Dom. 

                                                                                      Życzymy udanej zabawy 

                                                                                                              

Anetka Mąka 
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Kącik łasucha 

Castella  

Składniki (brytfanna 18 cm kwadratowa): 

•100g mąki do pieczenia  

•100g masła  

•100ml mleka  

•6 żółtek  

•ekstrakt waniliowy  

•6 białek  

•100g cukru 

 

Sposób przygotowania:  

Wbijamy białka i żółtka. Ważne jest, aby białka i żółtka były w dwóch osobnych miskach. 

Wsypujemy mąkę przesianą przez sitko, aby się nie utworzyły grudki. Roztapiamy masło 

razem z mlekiem dopóki ciecz się nie zrobi żółta. Roztopione masło dodajemy do mąki i 

mieszamy przez 2 minuty, następnie dodajemy żółtka, nadal mieszając. Gdy ciasto jest 

płynne, wlewamy ekstrakt z wanilii , mieszamy. Miksujemy białka z cukrem, dopóki nie 

uzyskamy gęstej, białej piany. Do piany przelewamy żółtka i dokładnie miksujemy, dopóki 

ciasto nie będzie gotowe. Jeśli brytfanna ma kwadratowy kształt , dolną część owiń plast i-

kową folią i folią aluminiową, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Włóż do środka 

brytfanny papier do pieczenia i przelej ciasto. Do większej brytfanny nalewany wodę o 

temperaturze 80°C. Rozgrzej piekarnik do temperatury 150°C i piecz ciasto przez godzinę.  

 

              Smacznego!!! 

 

              N a t a l k a  H l a w a c z  
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