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A w numerze:	

- ciekawe wywiady z nauczycielami o tym, jak spędzają święta… 
- „przepis” na udane Boże Narodzenie 
- sonda szkolna: czy wierzysz w Świętego Mikołaja 
- ciekawy artykuł o ludziach, którzy pomagają czworonogom 
- rebusy, krzyżówki 
- humor 

Życzy	
Redakcja!!	
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Rozmowy po dzwonku…. 
czyli jak wyglądają święta? 
 

 

Interview with Mr Ray, czyli irlandzka tradycja spędzania świąt….. 

- Today we are doing an interview with  mr  Ray. How do you spend Christmas in Ireland? 

- Good morning girls. 

- Good morning. 

- Well, we don’t spend Christmas in Ireland as you spend Christmas in Poland. It’s a little 
beat boring than the Poland. In Ireland for example the 24 witch is your Christmas eve. We 
usually spend time on preparing the turkey because we eat turkey. We clean the house, make 
decorations and we wait  for a midnight Shepherdess - Pasterka. People usually go to the 
church . Then after midnight we must come home and we go to bed and then  in the morning 
we get up and it is the 25. We eat Christmas breakfast next usually my mum prepares the 
dinner. We have dinner about 4 o’clock or 6 o’clock. After  that we sit in front of the TV and 
we watch good films and we spend this day with our family. The second day of Christmas 
witch  is the 26 we also spend that day in front of TV. The family drink and eat the turkey 
soup! 

- Thank you very much. 

- Thank you your welcome. 

Wywiad przeprowadziły: Julia Bichta i Wiktoria Janota klasa 4a 

 

Wywiad z panią dyrektor Anną Kubacką 

-Czym dla pani są święta:  

- Święta to czas, który spędzam w kręgu najbliższych. Tradycyjnie, jak większość Polaków, 
czekam aż zabłyśnie Pierwsza Gwiazdka i wtedy wszyscy siadamy przy wigilijnym stole. 
Oczywiście jest przygotowane 12 potraw, odwiedza nas Święty Mikołaj, śpiewamy kolędy, jest 
także rozdawanie prezentów. Na Wigilię zazwyczaj spotykamy się (kiedyś u mojej babci, która 
niestety już nie żyje) u moich rodziców.  

- Jaka jest pani ulubiona potrawa wigilijna? 

- Najbardziej, w związku z tym, że jestem zodiakalną rybą, lubię wszelkie ryby: karpie, 
śledzie, ale również uwielbiam pierogi. 
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- Wymarzone święta to… 

- To takie, które spędzam w gronie najbliższych.  

- Wymarzony prezent to… 

- Wymarzony prezent…pewnie mam, ale tak jak Wy…. piszę listy do Mikołaja. W związku        
z tym zazwyczaj otrzymuję taki prezent, o którym marzę. 

 - Czy wierzy Pani w Świętego Mikołaja? 

- Oczywiście, że wierzę, dlatego co roku piszę do niego list.  

Dziękujemy za wywiad i życzymy Wesołych Świąt. 

Rozmawiał Olivier Antoniak, klasa 5 A 

.		

	

Dziennikarze naszej gazetki przeprowadzili wywiad z 25 uczniami na temat Świętego 
Mikołaja. Na pytanie czy wierzysz w Świętego Mikołaja uczniowie odpowiedzieli 
następująco: 
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A to było Tak… 

 
Wycieczka do schroniska 
 
    17 listopada wybraliśmy się z całą naszą klasą 5a na wycieczkę do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt  w Stefanowie. Miejsce to oprócz swojej podstawowej funkcji służy 
również jako hotelik dla psów. Jednak do tego wyjazdu szykowaliśmy się dużo wcześniej. 
Już od początku listopada zbieraliśmy rzeczy na rzecz fundacji ”Psiaki Bezdomniaki”. Na 
miejscu Pani będąca tam właścicielką przedstawiła nam kilku mieszkańców, między innymi: 

 

Oskara: 
To bardzo przyjacielski pies, któremu niestety jego starsza pani 
wbiła niechcący laskę w oko. Od tego czasu jest ślepy na jedno oko. 
Jednak na nasze szczęście cały ten wypadek nie pozbawiał go jego 
pięknej urody oraz przyjemności związanych z bawieniem się  z nim. 
Co czyni bardzo chętnie pomimo iż ma swoje lata -  całe 12. 

Shakirę: 
Mieszaniec, który jak widać na zdjęciu, ma bardzo dużo z rasy 
Border Collie. Została zabrana ze schroniska, gdzie bardzo źle 
traktowano zarówno ją i wszystkie inne psy. Trzymali je  w jednej 
klatce w bardzo złych warunkach. Shakirę tak pogryzły inne psy, 
że odniosła bardzo duże rany na dolnej wardze. Dodatkowo po 
całym wydarzeniu opiekunowie nie zajęli się tymi ranami w 
odpowiedni sposób. Na szczęście została zabrana i trafiła tutaj. 
Jednak jako młody mieszkaniec jest jeszcze tzw. psem lękowym 
czyli bardzo boi się ludzi. Próbowaliśmy ją do nas przekonać 
ustawiając się w półkolu. Każdy z nas otrzymał kilka przysmaków 
aby jej dać. Całe ćwiczenie zakończyło się sukcesem i udało nam 
się z nią zaprzyjaźnić.  
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Kluchę: 
Dostała się do 
schroniska 14 listopada 
więc kiedy tam 
przyjechaliśmy była 
tam tylko kilka dni. Jako 
jedyny pies nie została 
wypuszczona,ponieważ 
często reagowała na 
ludzi z agresją. Jej rasa 
to mieszaniec z dużą ilością cech Charta. 
Ma najlepszą oraz największą klatkę. Na przykład jako jedyna posiada łóżko. 
 
 

Ostatnimi psami jakie chcę przedstawić są 
trzy słodkie szczeniaki. Niestety na zdjęciu 
wyraźnie udało mi się wyłapać tylko 
jednego. Ten czarny niedawno trafił do 
swojego nowego domu w Piasecznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na zakończenie rozmawialiśmy także o tym, jakie psy najlepiej wybrać, aby nie natknąć się 
na tzw. ”kota w worku”. Wszystkie rzeczy, które przywieźliśmy zostały równo podzielone 
pomiędzy obecne tam zwierzęta. 
Niestety, po tej miłej rozmowie musieliśmy już wracać do szkoły. Pani powiedziała, że 
jeszcze nie raz zbierzemy rzeczy dla schroniska i ich odwiedzimy. 
 
MOŻNA ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM TEGO MIEJSCA, 
PRZYJEŻDŻAĆ NA TRESURĘ WŁASNYCH PSÓW, PRZEKAZYWAĆ 
NIEPOTRZEBNE RZECZY PO SWOICH PUPILACH LUB 
ZAADAPTOWAĆ PIESKA.  
ADRES: 
UL. LETNISKOWA 89 
05-552 STEFANOWO 
TEL: 530 803 301  
 
Jeśli ktoś z was nie może mieć zwierzęcia, zawsze można raz w miesiącu 
przekazywać sumę pieniędzy na utrzymanie psa oraz przyjeżdżać i zajmować się 
nim co jakiś czas. 
 

Julia Świętonowska, 5a 
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„Przepis” na udane święta 
 

Pierniczki świąteczne proste i szybkie - CZAS 
PRZYGOTOWANIA:30 MIN 

Składniki: 
- 1/4 szklanki płynnego miodu 
- 5 łyżek miękkiego masła  
- 1/2 szklanki brązowego cukru /zmielonego lub cukru pudru/ 
- 1 jajko 
- 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 
- 1 łyżeczka sody 
- 3-4 łyżeczki domowej przyprawy do piernika 

  
Sposób przygotowania: 

- wszystkie składniki na ciasto połączyć i zagnieść  
- rozwałkować, podsypując mąką (ciasto jest dość klejące) na grubość około 3 mm.  
- foremkami wykrawać pierniczki o różnych kształtach 
- przy pomocy słomki wyciąć otworek na wstążkę (jeśli przeznaczamy je do 

powieszenia) 
- gotowe ciasteczka układać na natłuszczonej blaszce i piec około 10 minut w 

temperaturze 180ºC (uważać, by nie piec je za długo) 
- ostudzić i ozdobić.                 

Smacznego! 

 
Śmiech to zdrowie 
 

Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze list do św. Mikołaja: 
- "Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem grzeczny i sprawiłbyś mi wielką 
przyjemność przynosząc kolejkę elektryczną". 
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc mały Giovani zaczyna pisać 
list od nowa: 
- "Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki elektryczne". 
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiozami, więc Giovani zaczyna pisać list po 
raz trzeci: 
- "Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę..." 
 

✪ ✪ ✪ 
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Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po mieście! 
 

✪ ✪ ✪ 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

✪ ✪ ✪ 

Jasio pyta Tatę: 
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina? 
- Sto osiemdziesiąt. 
- A z powrotem? 
- Tyle samo. 
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień,              
a między Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok! 

 

Rusz głową….. 
 
1. Rozwiąż krzyżówkę: 
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1. zdrobniale Barbara 
2. świąteczne drzewko 
3. czerwony kwiat, który rośnie na polach 
4. przedmiot, który rzucasz i do ciebie wraca 
5. ciasto, którego głównym składnikiem jest ser 
6. synonim wyrazu posiłek 
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Na rozwiązania krzyżówek oraz rozsypanki czekamy do 5 lutego. Możesz je przesłać na 
adres:  

            k.wojtala@szkolamarzen.pl 

Nazwiska laureatów: 

Joanna Arszewska 7b 
Ignacy Dąbrowski 6E 
Oskar Le Quang 5e 
 
 Na zwycięzców czekają małe upominki. 

v v v 
 

Jeśli chcesz się pochwalić jakimś osiągnięciem, niecodziennym hobby….lub zaprezentować swoją 
twórczość (wiersze, opowiadania…) albo przyłączyć się do naszej redakcyjnej rodziny -               
napisz do nas! Może czekamy właśnie na Ciebie?!   

            k.wojtala@szkolamarzen.pl 

Możesz także przyjść na nasze „Koło dziennikarskie” w każdy czwartek, sala 102 (informatyczna), 
godzina 14.50-15.35 – „ZIELONA”; w każdy poniedziałek , sala 7 (informatyczna) godzina 15.20-
16.05 – „OKRĘŻNA” 

 

Zapraszamy!!!! J  

 

Bardzo nas cieszy zainteresowanie pierwszym numerem gazetki. 
Sprzedaliśmy 220 numerów. Pieniądze ze sprzedaży 
przeznaczyliśmy na pomoc czworonogom, a dokładnie na 
pokrycie operacji pieska o imieniu Nepal. Nepal jest 
podopiecznym „Fundacji Azylu pod Psim Aniołem”                        
w warszawskiej Falenicy.  

 

Serdecznie dziękujemy. 
 

 
 

 

	


