
 

 

 

  



 

 

 

Słowo do Korczakowców 
 

 Zapraszamy Was do 

przeczytania artykułów 

przygotowanych przez młodych 

humanistów z klasy 2 d. Jak co roku, 

przygotowaliśmy świąteczny numer 

gazety „ Toster”. Chcemy skrócić 

Wam  czas, związany  z 

oczekiwaniem na Święta  Bożego 

Narodzenia, dobrym słowem 

pisanym. 

 W grudniowym  numerze  

gazety  „Toster” znajdziecie artykuły 

związane z: ciekawymi przepisami 

bożonarodzeniowymi- królują 

pierniczki, przepisy babć.; 

pomysłami na prezenty dla zwierząt 

udomowionych.  Piszemy ,co  

wiemy na temat zwierząt 

nietypowych. Opowiadamy, jaką 

muzykę słuchamy i jakie filmy 

oglądamy w grudniu 2017 roku.  

Przepowiadamy, co  czeka  ludzi 

w  Nadchodzącym Roku 2018 – 

Roku Psa według Horoskopu 

Chińskiego. Namawiamy do 

ćwiczeń fizycznych, ponieważ 

dbamy o rozwój  duchowy jak   i 

fizyczny każdego Korczakowca.    

A na zakończenie świątecznego 

wydania składamy całej 

społeczności Korczakowskiej 

życzenia bożonarodzeniowe oraz 

noworoczne.  
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Czy umyłeś już okna dla Pana Jezusa? 

 

 

 

 

Polskie święta Bożego Narodzenia. Specyficzny, rodzinny klimat, zapach 

mandarynek oraz pierników, który towarzyszy nam przez te parę dni w roku, 

kiedy wujek Janusz i ciocia Grażyna udają szczęśliwe małżeństwo z 20 letnim 

stażem. Wszyscy tryskają entuzjazmem i promienieją radością. Zapominamy o 

kłótniach nawet tych najpoważniejszych, które jeszcze kilka godzin wcześniej 

sprawiły, że babci Jadzi nóż w kieszeni się otwierał a dziadek z wielką, 

wysłużoną lupą przygotowywał papiery rozwodowe. Nawet dzieciaki zagryzają 

zęby i z szerokim uśmiechem po raz kolejny odpowiadają ‘’nawzajem’’, kiedy 

łamiąc się opłatkiem setny raz słyszą tą samą śpiewkę o dobrych ocenach. 

Co z tego, że ciocia już 

dawno zakończyła swoją 

edukację. Warto dodać to 

‘’nawzajem’’. Nauka ponad 

wszystko i nigdy nie zaszkodzi 

przypomnieć sobie wzorów 

skróconego mnożenia. Po 

odegraniu tej całej szopki 

(swoją drogą lepszej niż w 

Betlejem), z życzeniami możemy chociaż na chwilę wyciszyć się i cieszyć jakże 

wspaniałymi dźwiękami naszych polskich kolęd. Jednak nie jest to największa 

atrakcja wieczoru.  Gwiazdą, na którą wszyscy czekają o dziwo nie jest też 

wujek, przebierający się za Mikołaja i wręczający prezenty, a niepozorny 

blondyn o imieniu Kevin, który od 1992 ratuje ten niezręczny czas miłowania 

się wzajemnie i jedzenia 12 potraw. 

Przypomnijcie sobie, kiedy marzyliście o świętach jak z tej wspaniałej, 

świątecznej komedii ( wcale nie dlatego że, chłopak mógł się nacieszyć 

samotnością bez wścibskiego kuzynostwa), ale z powodu tej atmosfery. Drzew 

otulonych białym puchem i okien na których dziadek mróz tworzy w nocy 

prawdziwą galerię sztuki. Niestety zimowa porą w Polsce nie ma co się łudzić 

na zabawy w śniegu. Pani Zima już dawno odpuściła sobie zsyłanie na nasz 



 

 

piękny kraj lawiny śnieżnej, bo wiadome jest to, że niezależnie od ilości, polskie 

ciepło szczególnie zauważalne w Wigilie wszystko roztopi. 

Taki klimat tylko w Polsce. Mało kto zwraca uwagę na to , że nasze mamy 

musiały namęczyć się aby wszystko wyglądało tak, jak wygląda i aby było  

dopięte na ostatni guzik. Może ziarnko satysfakcji daje nam również zazdrość w 

oczach sąsiadki spod trójki, która raz po raz zerka na nasz pięknie oświetlony 

balkon. Te cudownie lśniące okna- wypucowane dla Pana Jezusa, mimo 

deszczowej pogody. 

 

        Iza Dec kl. II D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOSTER od kuchni, czyli… 

Kilka smacznych i zdrowych sposobów na zimową chandrę  

 

Zima to czas zadumy i przygnębienia. Dni są krótkie, szybko robi się 

ciemno, przebywanie na dworze to żadna przyjemność, w powietrzu, aż 

roi się od przeróżnych bakterii i wirusów, no i jeszcze ten smog… 

Wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, 

stajemy się ospali, spada nasza energia, więc nie mamy chęci do nauki, 

czy pracy. Naszych głów nie opuszczają myśli typu: 

„Byle do wiosny” 

 A więc… Co zrobić, by temu zaradzić? Jak umilić sobie okres oczekiwania 

na przebudzenie przyrody? 

Nic nie poprawia naszego samopoczucia tak dobrze, jak czekolada. 

Najlepiej gorzka, ponieważ nie zawiera cukru i posiada najwięcej kakao. 

Wpływa dobrze na nasze zdrowie: pomaga w koncentracji, dodaje 

energii, wzmacnia serce, filtruje nerki, łagodzi kaszel. Wystarczą tylko 

dwie kostki dziennie, by zimowa chandra poszła w niepamięć, a nasze 

zdrowie zostało poprawione. 

Kolejną propozycją na walkę z zimowym pesymizmem jest imbir. 

Dodany do herbaty działa rozgrzewająco. Z parzoną miętą pieprzową i 

miodem stworzy on idealne połączenie. Kompozycja ta działa kojąco nie 

tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie. Jak wiadomo, imbir 

słynie z wielu właściwości leczniczych, np. łagodzi bóle migrenowe i 

mdłości, ułatwia trawienie, dba o jamę ustną i polepsza krążenie krwi. 

Miód to produkt, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Jest 

on tak wielofunkcyjny, że można by napisać książkę pt. „1000 

zastosowań miodu”. Używany jest jako zdrowa alternatywa cukru w 



 

 

herbacie, idealnie nadaje się do sosów domowej roboty oraz świetnie 

komponuje się z płatkami owsianymi, karmelizując je. Ponadto, jak 

poprzednie produkty, miód posiada bardzo dużo właściwości zdrowotnych 

i leczniczych; przyspiesza gojenie się ran, wpływa korzystnie na serce, 

obniża ciśnienie tętnicze krwi, koi nerwy, działa nasennie, ma ogólne 

działanie bakteriobójcze oraz sprawdza się jako kosmetyk. 

 

 Wszystkie wymienione produkty są dobrym lekarstwem na przeziębienia 

oraz wzmacniają naszą odporność. 

 

Oto przykładowy przepis z wykorzystaniem powyżej wymienionego 

imbiru. 

Aromatyczny napar imbirowy 

Będziemy potrzebować: 

 1 litr wody 

 5 cm kawałek świeżego imbiru 

 Szczyptę gałki muszkatołowej 

 1 cytrynę 

 1 pomarańczę 

Sposób przygotowania: 

Kawałek świeżego imbiru obieramy i kroimy w cienkie plasterki.  

Do garnuszka wlewamy 1 litr wody. Wrzucamy pokrojony imbir, szczyptę 

gałki muszkatołowej, sok i skórkę z cytryny oraz pomarańczy.  

Napar przykrywamy i gotujemy ok. 5 minut. Gorący napar przelewamy 

do filiżanek, dodajemy kilka plasterków pomarańczy, dosładzamy 

miodem. Smacznego  

 

Paulina Gawlas IID 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne co nieco, czyli pyszne pierniczki 

 

 Ś więta  jak wszyscy dobrze wiedzą, to okres, gdy cała rodzina spotyka 

się przy wigilijnym stole i cieszy się z magii Boz ego Narodzenia. Wszyscy się 

s wietnie bawią, otwierając prezenty spod choinki, oglądając „Kevin sam w 

domu”, czy s piewając kolędy. A takie s wiąteczne zajęcia najlepiej jest 

wykonywac  w towarzystwie gorącej czekolady i… s wiątecznych 

pierniczko w! Śą one idealnym dopełnieniem dwunastu dan  wigilijnych, 

kto re z pewnos cią pojawią się na Waszym stole w s więta. Włas nie 

chciałabym podzielic  się z Wami przepisem na te pyszne pierniczki oraz 

kilkoma wskazo wkami, jak je przyrządzic . 

Najpierw składniki, kto re będą Wam potrzebne do przygotowania blachy 

pierniczko w: 

1. 100 gram masła 

 500 gram mąki pszennej (około 3 szklanki) 

 3 łyz ki miodu 

 ½ szklanki cukru 

 Łyz ka mleka 

 1 łyz eczka sody oczyszczonej 

 2 łyz eczki proszku do pieczenia 

 3 łyz eczki kakao 

 ½ torebki przyprawy do pierniko w 

 Woda lub jajko 

 



 

 

No, to skoro macie juz  wszystkie składniki, czas zabrac  się do roboty! 

Masło pokroic  w mniejsze kawałki i wrzucic  je do rondelka. Dodac  cukier. 

Mieszankę rozpus cic  na małym ogniu, by masło się nie przypaliło. W między 

czasie dodac  mio d i wszystko wymieszac . Kiedy juz  mieszanka się rozpus ci 

nalez y dodac  przyprawę do piernika, nie wyłączając palnika, po czym 

dokładnie wymieszac . Odstawic  wszystko do przestygnięcia na około 20 

minut. Jes li chcecie przyspieszyc  czas oczekiwania, moz ecie wystawic  

rondelek na przykład na balkon. 

Gdy juz  mieszkanka całkiem ostygnie, nalez y zabrac  się za przygotowanie 

ciasta. Mąkę przesiac  do duz ej miski. Do tego przelac  masę z rondelka, a 

następnie dodac  proszek do pieczenia, kakao oraz sodę, rozpuszczoną w 

łyz ce mleka. Wszystko dokładnie wymieszac , a następnie wyrobic  ciasto. 

Moz ecie robic  to w misce lub na stolnicy, gdzie będziecie miec  więcej 

miejsca i wyrabianie z pewnos cią będzie dla Was przyjemniejsze. Nie 

musicie obawiac  się, z e ciasto przyklei się Wam do rąk. Jest ono początkowo 

trochę kruche i mało plastyczne. Włas nie dlatego do wyrobionego ciasta 

nalez y dodac  odrobinę wody lub jajko. Zno w ugniatac . Dopiero wtedy, kiedy 

ciasto jest bardziej plastyczne, moz e przykleic  się do rąk, ale spokojnie, 

czasami trzeba się trochę pobrudzic . 

W pełni wyrobione ciasto przypomina plastelinę. Najlepiej podzielic  je na 

mniejsze częs ci, a następnie kaz dą z nich rozwałkowac  na posypanym mąką 

blacie. Grubos c  rozwałkowanego ciasta zalez y od Was. Jes li chcecie grubsze 

pierniczki, moz ecie rozwałkowac  je tylko trochę, ale musicie pamiętac , z e 

wtedy nie zrobicie ich tak wiele. 

Kiedy ciasto jest juz  rozwałkowane, zaczyna się prawdziwa zabawa. Moz ecie 

sami wycinac  ro z norodne kształty z ciasta albo uz yc  foremek. Jes li 

takowych nie macie, polecam odwiedzic  Ikeę lub jakis  inny sklep 

(przykładowe sklepy z foremkami podam po z niej).Blachę do pieczenia 

wyłoz yc  papierem, a następnie wyciętymi pierniczkami. Wstawic  do 

piekarnika nagrzanego do 180 C na 10 – 15 minut, jes li pierniki są cien sze i 

15 – 20 minut, jes li są grubsze. 

Gotowe pierniczki najlepiej jest trochę ozdobic . Moz ecie je posypac  cukrem 

pudrem lub polukrowac . A jak zrobic  lukier? Juz  Wam piszę. 

 

Śkładniki: 

 1 białko jajka 



 

 

 Śzklanka cukru pudru 

 Kilka kropel soku z cytryny lub innego aromatu 

Do miski wrzucic  białko jaja, dodac  cukier puder (najlepiej stopniowo) i 

miksowac , az  lukier będzie miał dobrą konsystencję – będzie bardzo gęsty. 

Ubic  białko z cukrem na sztywną pianę, potem, po dodaniu cukru pudru 

piana nie będzie miała sztywnos ci, ale będzie na tyle gęsta, z e powstanie 

s wietny lukier. Do takiego lukru moz na dodac  kilka kropel aromatu lub soku 

z cytryny, po tym trzeba dodac  jeszcze trochę cukru pudru, bo lukier będzie 

rzadszy. Jes li lukier zastygnie w naczyniu, to nalez y rozpus cic  go kilkoma 

kroplami soku z cytryny albo wody i wymieszac  (wystarczy łyz ką). Lukier 

biały nałoz yc  do szprycy lub woreczka z wyciętą dziurką i ozdobic  

pierniczki. Po nałoz eniu lukier twardnieje i nic więcej nie trzeba robic . Jes li 

jednak chcecie kolorowy lukier, nalez y do niego dodac  barwniki spoz ywcze. 

Moz na uz yc  barwniko w naturalnych, ale nie dadzą one tak intensywnego 

koloru. 

 

Śklepy i strony internetowe, w kto rych  kupicie foremki: 

 Ikea 

 Tchibo 

 garneczki.pl 

 Empik 

 Allegro 

 MyKitchen.pl 

 

 Pierniczki zawsze bardzo prędko znikają z mojego stołu, dlatego jedna 

blacha najczęs ciej nie starcza. Zwykle robię dwie, a czasami nawet trzy 

blachy.  Polecam ro wniez  dekorowanie pierniko w lukrem, bo nadaje im to 

wręcz magiczny wygląd. Co do barwniko w, jest w nich sporo chemii, dlatego 

osobis cie nie koloryzuję lukru. Najlepiej piec pierniki tydzien , a nawet dwa 

tygodnie przed s więtami, gdyz  nie zepsują się, a za to  zmiękną. 

 Z yczę wszystkim udanego pieczenia i wesołych s wiąt!!! 

 

 



 

 

 

 

 

Przepis na 

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

 

 

 Pyszne, aromatyczne, świąteczne pierniczki. Podczas pieczenia 

cudownie pachnie w całym domu. Możemy upiec je już teraz na święta lub 

w ostatniej chwili, za każdym razem świetnie smakują. Ten wspaniały 

przepis dostałam w zeszłym roku od babci! Polecam, polecam… (najlepiej 

pierniczki upiec 2-3 tygodnie przed świętami). 

Pierniczki Świąteczne 

Składniki: 

150g masła 

250g naturalnego miodu 

300g cukru 

3 jajka 

2 łyżeczki cynamonu 

po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu  

1 łyżeczka sody 

około 770-820g mąki pszennej  

dodatkowo: 

lukier do ozdoby 

Sposób wykonania 

1. Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać, 

mieszając, aż składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; nie 

gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. 

2. Mąkę wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść 

ciasto rękoma. Jeśli ciasto będzie za bardzo klejące, proszę dodać jeszcze trochę 

mąki. 

3. Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-

5mm. Następnie foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej 



 

 

papierem do pieczenia. Proszę zachować między pierniczkami odstępy, 

ponieważ dużo rosną. 

4. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14 minut. 

Piec w temperaturze 170oC. Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia. 

5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w 

szczelnym opakowaniu najlepiej przez około 2-3 tygodnie. 

Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się całkiem 

miękkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nietypowa moda na... nietypowe 

zwierzęta 
 

 
 „Z nowym rokiem nowym krokiem” – jak  mówi nasze stare, dobre 

przysłowie. Masz nowe postanowienia? Nową fryzurę? A może nadal, od 

ponad miesiąca szukasz „tego czegoś” co odmieni ten 2017  rok, a może i 

kolejne? Jeśli lubisz być oryginalny, lubisz nowe wyzwania, a przede 

wszystkim kochasz zwierzęta, to ten artykuł jest jak najbardziej dla ciebie! 

 

Za najpopularniejsze zwierzęta domowe uważane są: psy, koty, króliki, chomiki 

i tym podobne zwierzęta- zazwyczaj spotykane w sklepach zoologicznych. W 

poszukiwaniu nowego nie wystarczy wycieczka do pobliskiego sklepu, tam nic 

nowego nie znajdziemy, aby móc zaopiekować się nietypowym zwierzakiem, 

najpierw warto poświęcić czas na znalezienie hodowcy, bo z żadnego innego 

źródła takich perełek nie kupimy. Zacznijmy od smoków. 

 

Mini-smok – Agama brodata 

Nie ma futerka, odstających uszu, nie szczeka, nie miauczy, a mimo wszystko, 

gdy jest dorosła może być traktowana jak pies lub kot, a w dodatku w niczym od 

nich nie będzie gorsza! Wiele nie wymaga. Potrzebne jej tylko miejsce, w 

którym będzie można ustawić małe, a z czasem większe terrarium – w nim 

lampa grzewcza (ponieważ agamie potrzebna jest wysoka temperatura) i 

żarówka UVB (pomagająca utrzymać w organizmie witaminę D3). Więcej jak 

dla każdego zwierzątka – miseczki i wystrój terrarium. Najważniejszą rzeczą 

potrzebną jej jest miłość właściciela dostarczana przez całe życie (około 15 lat). 

Barierą posiadania agamy brodatej dla niektórych osób jest jej jedzenie – żywe 

jedzenie (karaczany, mączniki, z czasem modliszki), ale czego się nie zrobi dla 

 



 

 

takiego malucha? 

Wodny smok - Aksolotl 

Niektórzy mówią, że aksolotl to wodna wersja agamy brodatej. 

Różnią się skórą (ponieważ ten ma bardzo delikatną), miejscem życia (aksolotle  

 

 

żyją w akwarium) oraz temperaturą dogodną do życia (tym płazom wystarczy 

domowa temperatura). 

Można powiedzieć, że jest ulepszoną wersją ryby, ponieważ ma nogi oraz może 

oddychać płucami i skrzelami. Aksolotle znajdziemy nawet w niektórych 

sklepach zoologicznych, ale bezpieczniej i napewno taniej jest kupić od 

hodowcy. Lubisz akwarystykę i nowości? To jak najbardziej zwierzę dla ciebie! 

Bez jabłka na plecach – Jeż pigmejski 

Jeże spotykane są zazwyczaj na ulicy. Jeża pigmejskiego można nazwać 

miniaturką, która jest udomowiona. Niestety nie będzie mogła nosić jabłka na 

plecach, tak jak sobie można wyobrażać jeżyki z bajek, ponieważ będzie cięższe 

od niej oraz igiełki są małe i miękkie. Jego wygląd, zachowanie i sposób życia 

można porównać do chomika. Żyje w terrarium lub klatce (w którym/której 

wystarczą miseczki i kołowrotek), prowadzi nocny tryb życia, karmi się karmą 

dla kota, warzywami, owocami i czasem może owadami. Raz na jakiś czas 

trzeba go kąpać. Jest to zwierzak, który bardzo przywiązuje się do właściciela, 

co można łatwo zauważyć po okazanej mu sympatii. Jedno spojrzenie i lepszy 

dzień gwarantowany! 



 

 

 

 

Prawie jak pies – lis rudy domowy 

Lisa można tak jak psa przyuczyć do życia w domu. Najlepiej czułby się, gdyby 

miał swoje miejsce na dworze, zwane wolierą, w którym znajdowałyby się 

opony, piłeczki, gryzaki i inne zabawki dla niego, ale w domu będzie mu też 

dobrze, lecz na pewno będzie problem z wszędzie będącą sierścią. Jest 

wszystkożerny, więc karmić go można wszystkim, ale podstawą powinna być 

dobra psia karma. Lis jest bardzo wrażliwym i uczuciowym zwierzęciem, które 

się bardzo przywiązuje. Żyje w zgodzie z innymi zwierzętami, więc nie jest 

ograniczeniem. Ten futrzak potrzebuje zainteresowania, a w zamian odwdzięczy 

się tym samym. 

Jak widać przed wyborem „nietypowego zwierzęcia” trzeba przemyśleć to 

z każdej strony tak jak przy najzwyklejszym zwierzaku. Czy jest na to czas, 

ponieważ jedne żyją krócej, drugie dłużej; czy mamy miejsce na posłanie, klatkę 

lub akwarium, których wielkości się mogą zmieniać; czy będziemy w stanie 

zapewnić im dogodne życie, ponieważ koszt nie kończy się na zakupie 

zwierzęcia. Dobrze przemyślana decyzja może dać szczęście obu stronom, a 

pochopna może nieść nieszczęście niewinnemu zwierzęciu. 

Szczęśliwcom z możliwością posiadania takiego zwierzaka oraz 

wszystkim czytającym ten artykuł redakcja życzy Wesołych Świąt oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku.  

 

 

 

 

Klaudia Pasternak II D 

 



 

 

 

Świąteczne prezenty dla Twojego kota! 

 

Ho, ho, ho! Idą Święta. Atmosfera świąteczna coraz mocniejsza, zapach 

pierniczków i choinki  coraz bardziej intensywny, a wieczór wigilijny coraz 

bliżej. Niestety wiele osób zapomina w tym okresie o swoich zwierzakach . W 

grudniu  wiele pupili domowych porzuconych. Te osoby, które posiadają 

zwierzęta nie pamiętają także o nich w wigilijny wieczór, tak ważny dla nas w 

całym roku. 

Jeśli posiadacie kota lub psa nie zapomnijcie w najważniejszy wieczór w roku 

także o nim! Spójrzcie, jakim prezentem możecie go obdarować w te święta! 

Sprawcie, aby w te święta Wasze zwierzaki poczuły się wyjątkowo! 

 Na gwiazdkę możecie podarować Waszemu kociakowi na przykład 

automatyczne karmidełko. Będzie to korzystne rozwiązanie i prezent 

jednocześnie dla obu stron - taki dozownik przyda się np. na weekendowy 

wyjazd, gdy kot zostanie sam w domu. Należy jednak uważać, aby nie dopuścić 

do sytuacji takiej, jak ze zdjęcia poniżej. Na pewno nie jest  rozwiązanie dla 

łapczywych i pazernych na jedzenie kociaków!  

 

 Kolejnym ciekawym podarunkiem pod choinkę dla zwierzaka może być  

mysz zrobiona ze sznurków i piórek . Kot może się nią bawić i podrzucać  i 

ćwiczyć swoje wrodzone, instynkty! Wydatek niewielki, a zabawa w  Wigilię i 

resztę roku  gwarantowana! Zabawki dostępne są w różnych wzorach i kolorach. 

 

Możemy także iść naprzód o jeden krok do przodu i   kupić swojemu kociakowi 

nowoczesną, interaktywną zabawkę - tor do zabawy . Zagwarantuje on 

naszemu pupilowi długą i ekscytującą zabawę! Jest to fantastyczny symulator 

ruchu - kot wpędza w ruch małą, świecącą piłeczkę, w której zawarty jest 

przysmak wprawiając ją w coraz większą prędkość. Produkt ten również 

zaspokoi  naturalne instynkty łowieckie oraz wspomoże zręczność naszego 

zwierzaka. 

 



 

 

Żaden kot nie pogardzi także ekskluzywnym drapakiem, najlepiej jak 

największym! Przecież prawdziwy, kochający właściciel weźmie wieloletni 

kredyt na zaspokojenie potrzeb swojego kota, aby było mu jak najlepiej i miał 

jak największe wygody! Proponujemy drapak w - jak na jego możliwości - 

dosyć przystępnej cenie, za jedyne 599 zł: 

 

Wiemy jednak, że nie każdy może pozwolić sobie na takie wydatki na święta, 

dlatego dla uboższych polecamy nieco tańszą i mniej wypasioną wersję drapaka 

za jedyne 299 zł: 

 

Istnieje również wiele innych propozycji na prezenty dla naszych Kocich 

Lordów - na przykład tunele do zabawy, piłeczki, klikery, wędki z zabawkami, 

lasery, wiklinowe domki, szczotki do czesania czy wygodne legowiska (choć w 

przypadku tego ostatniego, jak powszechnie wiadomo - koty dużo bardziej wolą 

zwykłe, prymitywne kartony...) - A może w tym roku kupicie swoim kiciusiom 

nowoczesną, samoczyszczącą się kuwetę?  

Cóż, mamy nadzieję, że w te święta nie zapomnicie o swoich kotowatych 

sierściuchach!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Kowalski 2D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekran bez Kevina 
 

 Mały chłopiec zmagający się z parą przestępców gości na 
naszych ekranach od lat. Dzieje się to głównie w okresie 
świątecznym. Nie każda rodzina myśląc o tym szczególnym czasie 
wyobraża sobie go z włączonym telewizorem. Lecz co z tymi, dla 
których wspólny film jest formą spędzenia wolnego czasu? Czy są 
skazani na Kevina? 

Świąteczna atmosfera w telewizji nie musi być wcale przepełniona 
kilkoma częściami Kevina samego w domu. Filmów odpowiednich do 
danego czasu jest wiele, każdy kto lubi przebywać przed ekranem 
oglądając różne produkcje zainteresuje na pewno podana niżej lista 
filmów, które warto oglądnąć w święta Bożego Narodzenia. 
 

1. „Grinch: świąt nie będzie” 

 
 

2. „Opowieść Wigilijna” 

(Film obyczajowy, USA 1999) 

Dobrze być bogatym, ale bogaci czasem bywają smutni, zgorzkniali i 
źli. I wcale nie jest dobrze być biednym, ale za to biedni często bywają 
szczęśliwi. I chociaż bogaci stronią na co dzień od biednych, a biedni 
nie szukają towarzystwa bogatych, jednak jest taki jeden nadzwyczajny 
dzień w roku, gdy i pierwsi, i drudzy mogą siebie wzajemnie czymś 
obdarować. Ten wyjątkowy dzień to Boże 
Narodzenie. W wigilijną noc, którą Scrooge jak 
zwykle spędza samotnie, niespodziewanie 
zjawia się duch jego zmarłego wspólnika, 
Jacoba Marleya. 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
4.    „Święty Mikołaj z 34. Ulicy” 

    (Komedia, USA 1994) 

Nowy Jork w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. Dorey Walker jest 
kierowniczką luksusowego magazynu z odzieżą i galanterią. Niestety 
sklep jest w poważnych tarapatach - wisi nad nim groźba przejęcia przez 
inną sieć. Dorey gorączkowo szuka sposobu na wyjście z impasu. 
Okazuje się nim niejaki Kriss Kringle, który zostaje zaangażowany w 
charakterze świętego Mikołaja. Wkrótce jego niekonwencjonalne 
pomysły podwajają obroty sklepu. Kriss utrzymuje, że jest prawdziwym 
świętym Mikołajem, ale ani Dorey, ani nawet jej 7-letnia córka Susan w to 
nie wierzą. Nie wierzy w to również szef konkurencyjnej sieci, więc 
obmyśla intrygę, która ma skompromitować domniemanego świętego. 
Niebawem Kriss staje przed sędzią Harperem, który ma ustalić jego 
prawdziwą tożsamość. 

 

 

 

 

5.    „Ja cię kocham, a ty śpisz” 

   (Komedia romantyczna, USA 1995) 

Samotna Lucy jest zakochana w przystojnym nieznajomym, którego 
widuje codziennie na stacji metra. Ratuje mu życie i przypadkowo 
zostaje uznana za narzeczoną Petera, który zapadł w śpiączkę. 
Przypada do gustu rodzinie ukochanego i zostaje poproszona, by 
spędziła z nimi święta. O umówionej porze Lucy zjawia się w luksusowej 
posiadłości. Tu poznaje brata Petera, który zakochuje się w niej z 
wzajemnością. Tymczasem Peter budzi się ze śpiączki i dowiaduje się, 
że ma narzeczoną, która uratowała mu życie. 

 

 

 



 

 

 

 

6.    „Cztery Gwiazdki” 

  (Komedia, USA 2008) 

Kate i Brad są szczęśliwą, potrafiącą cieszyć się życiem parą. By 
uniknąć konieczności spędzania świąt z rozwiedzionymi i skłóconymi 
rodzicami obojga, co roku wyjeżdżają na wakacje. Niestety, gdy mgła 
uniemożliwi lot, Kate i Brad są zmuszeni świętować Boże Narodzenie z 
rodziną. Odwiedzają więc cztery domy rodziców. 
 
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Krawczyk II D 

 

 



 

 

Jakie są najlepsze piosenki na święta? 

 

 

 Mamy już grudzień 2017 roku pogoda za oknem coraz bardziej zimowa, 

wszędzie czuć już zbliżające się święta. Świąteczne piosenki towarzyszą nam 

nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale już na kilka tygodni przed. 

Każdy ma mniej lub bardziej lubiane hity, których słucha w tym wyjątkowym 

okresie.  Najpopularniejsze piosenki świąteczne usłyszeć możemy: w centrach 

handlowych czy w naszym samochodowym radio , kiedy  rano jedziemy  szkoły. 

Poniżej przedstawiam  moją subiektywną listę  najlepszych piosenek w okresie 

bożonarodzeniowym. 

NUMER 1 

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 

Jest to najpopularniejsza  piosenka  od 20 lat! 

NUMER 2 

Wham! - Last Christmas 

Absolutny hit!Mimo ,że piosenka nie opowiada o świętach lecz o rozstaniu bije 

rekordy popularności. 

NUMER 3 

Margaret ft. The Voice of Poland 2015 Finalists - Coraz Bliżej Święta 

Polska piosenka w wersji Margaret jest jedną z najbardziej słuchanych polskich 

piosenek świątecznych. 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjij8LlmIDYAhXiYpoKHdusCXQQFghmMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.tekstowo.pl%2Fpiosenka%2Cwham%2Clast_christmas.html&usg=AOvVaw0Xxgc-PDVuyKtfN6vPe1YQ


 

 

NUMER 4 

Ariana Grande - Santa Tell Me 

Piosenka śpiewana przez młodą gwiazdę ma ponad 100 milionów wyświetleń w 

serwisie YouTube. 

NUMER 5 

Shakins Stevens "Merry Christmas Everyone" 

Pogodna, ciepła i pozytywna. Wprowadza w cudowny świąteczny nastrój. 

NUMER 6 

Frank Sinatra "White Christmas" 

Absolutna klasyka, jeden z najbardziej znanych i lubianych przebojów. 

NUMER 7 

Glee - Jingle Bell Rock  

Piosenka, która każdemu chociaż raz chodziła po głowie. 

NUMER 8 

Justin Bieber - Santa Claus Is Coming To Town 

Kultowy przebój, który umila nam świąteczny czas. 

NUMER 9 

Dean Martin "Let It Snow" 

Od dawna stanowi kanon świątecznych hitów. 

 

NUMER 10 

 John Lennon& Joko Ono "Happy Xmas (War is Over )   

Jest zupełnie inna, niż wszystkie pozostałe świąteczne utwory, lecz pomimo tego stała się 

świątecznym klasykiem, uważanym niekiedy za kolędę. 

 

Magdalena  Wnuk   II D 

https://www.youtube.com/watch?v=VfLf7A_-1Vw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wygraj marzenia! 
 
 

 
 

Jak ciężko jest w tych czasach, osiągnąć więcej niż reszta? Aby uzyskać 

odpowiedź, wystarczy posłuchać znanych i spełnionych osobowości w Polsce i 

na świecie. Talent jest tylko fundamentem. W tej chwili praktycznie każdy 

artysta lub sportowiec, mówi o tym, że najważniejszym czynnikiem w drodze po 

sukces, jest praca. Brzmi banalnie, ale gdyby to było takie proste, każdy by to 

robił. 

Kiedy chcesz zajść dalej niż inni, musisz pracować ciężej. Musisz poświęcić 

więcej czasu, energii, przelanego potu, a czasami nawet łez. Sportowcy 

spełnieni w sztukach walki, często trenują po 5/6 godzin dziennie, tylko i 

wyłącznie po to, żeby wygrać walkę i iść do przodu. Lepszym piłkarzem zawsze 

będzie ten, który będzie bardziej przykładał się do treningów i robił to częściej. 

Idealnym przykładem jest nasza piłkarska duma narodu, Robert Lewandowski. 

Gdy miał 17 lat, nie sprawdził się w Legii Warszawa. Trenerzy nie widzieli dla 



 

 

niego miejsca w rodzimej Ekstraklasie. Wszyscy wiemy w jakim Robert jest 

teraz miejscu. Gdyby wtedy przestał, chociaż na chwilę zwątpił i odpuścił, nigdy 

by tyle nie osiągnął. Jest to przykład mówiący, że talent wcale nie gra tak dużej 

roli w osiągnięciu sukcesu. Najważniejsza jest ciężka praca. 

 

Z dwóch raperów, którzy wydają płytę w tym samym czasie, lepszy będzie ten, 

który więcej siedział nad swoimi tekstami, podkładem, czy warsztatem 

muzycznym. Ciężko jest sobie wyobrazić, jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby 

wejść w tę branżę i zostać znanym. W tej chwili większość młodych chłopaków, 

marzy o tym żeby być raperem. Na tysiąc z nich, tylko jeden odniesie 

jakikolwiek sukces, tylko dlatego, że poświęcił więcej pracy niż inni. Oni o tym 

śpiewają. Zrywają się z lekcji po to, żeby szlifować teksty. Stawiają całe swoje 

życie, poniżej marzeń. Nie przyjmują do wiadomości, że coś może im się nie 

udać. 

Załóż sobie w życiu jakiś cel. Jakikolwiek. Postanów, że od dzisiaj będziesz 

najlepszy w robieniu pompek. Jeśli Twój kolega, będzie ich robił sześćdziesiąt, a 

Ty dziesięć, musisz poświęcać na to więcej serca od niego. Gdy tak będzie, na 

dłuższą metę, zawsze będziesz lepszy. Nie ważne w tym przypadku czy Twój 

kolega ma do tego talent, czy nie. Talent jest tylko pomocą i dodatkiem. Kiedy 

go nie szlifujesz i nad nim nie pracujesz, to zawsze znajdzie się ktoś, kto nawet 

może go nie mieć, ale sercem, zaangażowaniem i poświęceniem, zajdzie dalej 

niż Ty. 

Wszyscy znamy tradycję postanowień noworocznych. Już za chwilę 2017 rok 

dobiega końca. Zadaj sobie pytanie, ile przez 12 miesięcy zrobiłeś, żeby być 

najlepszy? Niech Twoim postanowieniem, będzie robienie więcej. Życie nie raz 

da Ci w kość, ale musisz stąpać twardo po ziemi, być skromnym i robić to co do 

Ciebie należy. Postęp i sprzyjające Ci opinie, powinny być dla Ciebie tylko 

motywacją i znakiem, że to co robisz ma sens, że idziesz w dobrym kierunku. 

Zawsze Ci się uda, wystarczy że będziesz chcieć. Ja w tym momencie kończę 

pisanie artykułu, odkładam wszystko i idę ćwiczyć, a Ty? 

 

 

 

 

 

Michał Rudy, klasa II d 

 



 

 

 

 

Boże Narodzenie w Japonii i Szwajcarii. 
 

 

Japonia 

 

 W kraju kwitnącej wiśni Święta Bożego Narodzenia obchodzi się zupełnie 

inaczej niż u nas. Także wygląd miast jest charakterystyczny. 

Co prawda święto to w Japonii nie ma większej wartości dla Japończyków, 

to jednak iluminacje  świetlne są oszałamiające. Samo obchodzenie tego święta 

jest nastawione komercyjnie. Japończycy kupują ozdoby, chociaż nie bardzo są 

świadomi samej idei tego wydarzenia. 

Każde drzewko jest obwieszone lampkami. Ulice wyglądają pięknie. 

 
 

Jedne z najpopularniejszych iluminacji znajdują się w : 

Roppongi Hills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co roku w Fukuoce organizowany jest także jarmark świąteczny. Co prawda nie 

porywa on tak bardzo jak np. w Polsce,ale  jest przyjemnym urozmaiceniem. 



 

 

W Japonii chrześcijanie stanowią niecały jeden procent społeczeństwa, 

więc nikomu nie przeszkadza połączenie wizerunków bóstw szintoistycznych z  

Mikołajem bądź  aniołkami. 

 Boże Narodzenie zaraz po walentynkach stało się w Japonii 

kolejnym świętem dla zakochanych. Nie spędza się go w rodzinnym gronie z 

dwunastoma potrawami. W ten dzień idzie się najczęściej  do ekskluzywnej 

restauracji lub do restauracji typu fast food. 

Azjaci  kupują tort. Nie zwracają specjalnie uwagi na jego smak, ważne, żeby  

był słodki i  biały i pięknie udekorowany truskawkami. 

Caretta Shiodome jest kompleksem handlowym w Tokio. To właśnie jeden 

z wiodących organizatorów iluminacji w tym kraju. 

Co roku zmienia się motyw widowiska. 

 
 

Znajdująca się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO 

miejscowość Shirakawago słynie z tradycyjnych japońskich domostw w stylu 

gasshou-zukuri. Termin ten oznacza dosłownie „wybudowane jak ręce w 

modlitwie”, gdyż dachy pokryte strzechą przypominają ręce buddyjskiego 

mnicha, złączone podczas modłów. Konstrukcja ta, mimo iż nie wykorzystuje 

się ani jednego gwoździa, skutecznie wytrzymuje ogromne ilości śniegu, które 

zimą sięgają nawet 4 metrów. 

 

Zimą wioska ma bajkowy klimat, który potęgują odbywające się tam w styczniu 

i lutym iluminacje. Wieczorami domostwa podświetlane są delikatnym światłem 

różniącym się od tego wykorzystywanego podczas pokazów w pozostałych 

częściach kraju. Dzięki temu Shirakawa dodatkowo zyskuje na popularności. 

Istnieje wiele możliwości wykupienia 2-dniowych wycieczek, podczas których 

oprócz podziwiania iluminacji śpi się tradycyjnej chacie. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Szwajcaria 

 

Boże Narodzenie w tym kraju obchodzi się całkiem inaczej niż w Japonii. 

Mamy tutaj w końcu wschód kontra zachód. 

W Szwajcarii święta te mają wyjątkowo relaksacyjny klimat. Każdy 

wypoczywa, spotyka się z rodziną i przyjaciółmi. Nie ma tutaj presji idealności. 

Szwajcarom szkoda czasu na niekończące się sprzątanie i gotowanie w święta. 

Jest to czas, który każdy powinien spędzić z najbliższymi, tak więc robią. 

Chwila ucieczki od codzienności. Bardzo popularne jest wychodzenie na 

jarmark i picie grzanego wina. Także spotykanie się z przyjaciółmi w centrum 

miasta i wspólne składanie życzeń. W Zurichu niewiele trzeba szukać, żeby 

znaleźć coś pięknego. Uliczki przy jeziorze Zuryskim, piękne budynki, śnieg i 

lampki. Wszechobecny zapach czekolady dodatkowo potęguje cudowną 

atmosferę. To w tym kraju powstały znakomite firmy typu Lindt czy Toblerone. 

W okresie Adwentu w Zurychu wiele się dzieje: na świąteczne przedstawienie 

warto udać się do Conelli Christmas Circus, wieczorami przespacerować się po 

oświetlonej światełkami Bahnhofstrasse, a 18 grudnia miasto zaprasza na 

Lichterschwimmen – ponad 800 małych świeczek jest wypuszczanych w podróż 

po rzece Limmat. 

 

 
 

 

 

Na głównej stacji kolejowej w Zurychu odbywa się jeden z największych w 

Europie wewnętrznych jarmarków świątecznych. Wychodząc z pociągu trafiamy 

prosto między świąteczne stragany, a jest ich tu ponad 150. Nad straganami 

góruje ponad 50-metrowa choinka ozdobiona tysiącami kryształków 

Swarovskiego. 



 

 

 
 

 

 

Największą atrakcją są jarmarki świąteczne. Ten najstarszy możemy 

odwiedzić w Zurychu w dzielnicy Niederdorf – otwarty jest codziennie 
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Adrianna Guziewicz 

   II D 

 

 



 

 

 

Chińskiego Nowego Roku! 

Chiński Nowy Rok (春节), zwany również Świętem Wiosny, to jedno z najważniejszych 

świąt obchodzonych w Państwie Środka. Przypada ono między końcem stycznia a początkiem 

lutego zgodnie z kalendarzem księżycowym. Tradycyjnie Święto 

Wiosny trwa 15 dni              i zakończone jest Świętem Latarni 

(元宵节). Każdy dzień ma przyporządkowany sobie rytuał. 

Chińczycy już miesiąc wcześniej porządkują i dekorują swoje 

domy (dekoracje są oczywiście koloru czerwonego, który 

oznacza szczęście. Chińczycy uważają również, że kolor ten 

pomaga w zachowaniu dobrego zdrowia, a także przynosi 

sławę), starają się również pozałatwiać sprawy w swoim życiu. 

Mówi się, że nie powinno się wkraczać w nowy rok mając długi, 

niezałatwione sprawy czy będąc w konflikcie, ponieważ będzie 

to nas prześladowało przez cały rok. 

Warto wspomnieć, że każdy rok posiada towarzyszący mu 

chiński znak zodiaku, który charakteryzuje nadchodzący czas, 

co również określane jest przez chiński kalendarz księżycowy. 

Nadchodzący Chiński rok, będzie rokiem Psa. Nadejście tego 

czasu będziemy świętować 16 lutego 2018 roku. 

 

Wigilia Nowego Roku w Chinach 

Najważniejszy dzień obchodów Chińskiego 

Nowego Roku. 

W kuchni od rana trwają przygotowania,             

w których udział bierze cała rodzina. Wszyscy 

lepią popularne chińskie pierożki zwane jiaozi     

(饺子), których późniejsze zjedzenie ma 

przynieść mnóstwo pieniędzy w nadchodzącym 

roku. Na stole musi pojawić się również ryba, 

ponieważ kojarzona jest z dobrobytem. W tym 

dniu popularne jest również wręczanie sobie 

prezentów: owoców, ciastek, a także czerwonych 

kopert z pieniędzmi, zwanymi inaczej honbao (红

包). O północy wychodzi się na zewnątrz by móc 

podziwiać fajerwerki, które mają odstraszyć 

niechciane zło. Po obejrzeniu pokazu, rodziny 

wracają do domu i do białego rana grają w gry, 

rozmawiają, jedzą i piją. 

Rok psa 

Rok Psa jest czasem przyjaźni oraz zacieśniania 

kontaktów międzyludzkich. To także czas 

współpracy i okazywania większej tolerancji sobie nawzajem. Teraz staniemy się bardziej 

wrażliwi, dzięki czemu wiele dotychczasowych nieporozumień oraz konfliktów może zostać 



 

 

zażegnanych. Wystarczy jedynie odrobina dobrej woli. 

 

Ogólny chiński horoskop na rok Psa 2018 

Pokój – to może zaskakiwać w obliczu panującej obecnie na świecie sytuacji, ale w 2018 

roku więcej ludzi zdecyduje się na pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Co prawda, globalna 

wojna nadal wisi na włosku, ale w 2018 roku pojawi się realna szansa na oddalenie jej widma. 

Jeśli ludzie na wysokich stanowiskach nie stchórzą, odwrócą los całej cywilizacji. 

 

Opieka – Pies to istota dbająca o innych. Nic więc dziwnego, że w 2018 roku zaczniemy 

bardziej zwracać uwagę na potrzeby innych ludzi. Niepełnosprawni mogą liczyć na większą 

pomoc. Nie tylko od organów państwowych, ale i zwykłych obywateli. Społeczeństwo będzie 

bardziej wrażliwe na krzywdę i niesprawiedliwość. 

 

Idealizm – ludzie w roku Psa zaczną bardziej kierować się szlachetnymi pobudkami, zamiast 

wciąż gonić tylko za bogactwem, sławą i władzą. Nawet najbardziej zatwardziałe jednostki 

mają szansę poczuć, czym jest prawdziwe braterstwo oraz jak dobroczynny wpływ na ludzkie 

życie ma etyczne postępowanie. 

 

Solidarność – Pies jest lojalny z natury i zawsze dąży do utrzymania dialogu pomiędzy 

zwaśnionymi stronami.  W 2018 roku każdy ma szansę na zostanie wysłuchanym. Dzięki 

temu możemy liczyć na bardziej racjonalne rozwiązywanie problemów światowych. 

 

Konserwatyzm – jest równie ważny, jak pozostałe kwestie w 2018 roku. Dlaczego? 

Ponieważ Pies nie przepada za zmianami. Zdecydowanie bardziej woli rutynę i postępowanie 

według dotychczasowych paradygmatów. Z tego powodu możemy być świadkami dość 

niepokojących zdarzeń. Skoro bowiem Pies pragnie zachować status quo, a jednocześnie dąży 

do pokojowych przemian (które nie są obecnie standardem w polityce światowej) – chwilami 

będziemy się czuli bardzo niepewnie. 

Zodiak Chiński 

Chiński system astrologiczny jest zupełnie odmienny od 

zachodniego. Co roku władanie       w chińskim zodiaku przejmuje 

inne zwierzę zodiakalne. Rok zaczyna się od drugiego nowiu po 

zimowym przesileniu Słońca, czyli jest to data ruchoma. W 

systemie europejskim Znaki Zodiaku zmieniają się co miesiąc, 

zależnie od przebytej przez Słońce drogi na ekliptyce. Obieg 

chińskiego Zodiaku trwa 12 lat, a podstawowy cykl słoneczny 

europejskiego zodiaku trwa rok. Zwierzęta, które władają 

chińskim zodiakiem, zmieniają się co 12 lat, ale w każdym roku 

nabierają zabarwienia jednego z pięciu chińskich żywiołów. W ten 

sposób pełny cykl chińskiego kalendarza zodiakalnego zajmuje 60 

lat. 

 

Tygrys 

Wie, czego chce, i umie o to skutecznie zawalczyć. Ale nie idzie do celu po trupach – lubi i 

szanuje ludzi, dlatego oni też darzą go sympatią. 



 

 

23.01.1974 – 10.02.1975 (Drewno), 

09.02.1986 – 28.01.1987 (Ogień), 

28.01.1998 – 15.02.1999 (Ziemia), 

14.02.2010 – 02.02.2011 (Metal). 

 

 

 

 

 

 

Bawół 

Działa rozważnie i spokojnie, może powolnie, ale skutecznie. Trudno 

namówić go na jakieś szaleństwo, za to przyjaciele  mogą na niego liczyć w 

każdej sytuacji. 

03.02.1973 – 22.01.1974 (Woda), 

20.02.1985 – 08.02.1986 (Drzewo), 

07.02.1997 – 27.01.1998 (Ogień), 

26.01.2009 – 13.02.2010 (Ziemia). 

 

 

Małpa 

Sprzeda ci najświeższe plotki, opowie inteligentny 

dowcip, oczaruje, owinie wokół palca, uwiedzie i… 

zostawi z pustym kontem. Ale ty i tak będziesz tęsknić 

za jej uroczym, wesołym towarzystwem. 

30.01.1968 – 16.02.1969 (Ziemia), 

16.02.1980 – 04.02.1981 (Metal), 

04.02.1992 – 22.01.1993 (Woda), 

22.01.2004 – 08.02.2005 (Drzewo) 

 

 

 

Kogut 

Ludzie spod tego znaku wiodą niezwykłe, barwne życie. 

Snują szalone plany i nie wahają się ich realizować. A 

wszystko po to, by na ich widok inni pieli z zachwytu. 

17.02.1969-05.02.1970 (Ziemia), 

05.02.1981-24.01.1982 (Metal), 

23.01.1993-09.02.1994 (Woda), 

09.02.2005-28.01.2006 (Drzewo). 

 

Pies 

Ma nosa do ludzi i interesów, choć pieniądze nie są dla niego najważniejsze. Z przyjaciółmi 

podzieli się ostatnią kością, a wrogów pokąsa. 

06.02.1970 – 26.01.1971 (Metal), 

25.01.1982 – 12.02.1983 (Woda), 



 

 

10.02.1994 – 30.01.1995 (Drzewo), 

29.01.2006 – 17.02.2007 (Ogień). 

 

Świnia 

Nie grzeszy wyobraźnią, ale nigdy nie przestaje 

wierzyć       w ludzi. Z pozoru słaba i delikatna, ma 

złote i bardzo odważne serce. 

27.01.1971 – 14.02.1972 (Metal), 

13.02.1983 – 01.02.1984 (Woda), 

31.01.1995 – 18.02.1996 (Drzewo), 

31.01.1995 – 18.02.1996 (Ogień). 

 

Szczur 

Bystry, inteligentny i niebywale przebiegły. Działa po cichu, 

ale skutecznie. Potrafi wybrnąć z największych kłopotów, a 

każdą sytuację obrócić na swoją korzyść. 

15.02.1972 – 02.02.1973 (Woda), 

02.02.1984 – 19.02.1985 (Drzewo), 

19.02.1996 – 06.02.1997 (Ogień), 

07.02.2008 – 25.01.2009 (Ziemia). 

 

 

Koza 

Wzruszy się łzawą historyjką i uwierzy niemal we 

wszystko. Wymarzony cel dla oszustów i podejrzanych 

typów. Jak to się dzieje, że mimo to ma w życiu tyle 

szczęścia? Chińczycy wierzą, że to nagroda za dobre 

serce. 

09.02.1967 – 29.01.1968 (Ogień), 

28.01.1979 – 15.02.1980 (Ziemia), 

15.02.1991 – 03.02.1992 (Metal), 

01.02.2003 – 21.01.2004 (Woda). 

 

Koń 

Bez przerwy gdzieś goni. Kocha podróże, zabawę, imprezy i przygody. Ma dużo energii i 

wewnętrznej radości, którą potrafi zarazić nawet największego ponuraka. Bardzo lubi 

flirtować, ale na stałe wiąże się niechętnie. 

21.01.1966 – 08.02.1967 (Ogień), 

07.02.1978 – 27.01.1979 (Ziemia), 

27.01.1990 – 14.02.1991 (Metal), 

12.02.2002 – 31.01.2003 (Woda). 

 

Wąż 

Porusza się z gracją, mówi cicho, lecz dobitnie, działa bez 

rozgłosu, ale za to skutecznie. Kto raz miał do czynienia z 

Wężem, na zawsze pozostanie pod wrażeniem jego 



 

 

magnetycznej osobowości. 

02.02.1965 – 20.01.1966 (Drzewo), 

18.02.1977 – 06.02.1978 (Ogień), 

06.02.1989 – 26.01.1990 (Ziemia), 

 24.01.2001 – 11.02.2002 (Metal). 

 

Smok 

Niech drżą słabi, tchórzliwi i 

chwiejni! Nadchodzi Smok – 

potężny, odważny, pewny siebie. 

Robi tylko to, co sam uzna za 

słuszne. I biada tym, którzy 

spróbowaliby go powstrzymać. 

13.02.1964 – 01.02.1965 (Drzewo), 

31.01.1976 – 17.02.1977 (Ogień), 

17.02.1988 – 05.02.1989 Ziemia), 

05.02.2000 – 23.01.2001 (Metal). 

Królik 

Marzy o sielskim, spokojnym życiu i cichej norce, w której może 

ukryć się przed złym i niebezpiecznym światem. Ale wbrew pozorom to niezły spryciarz, 

który wie, jak wyjść na swoje. 

11.02.1975 – 30.01.1976 (Drzewo), 

29.01.1987 – 16.02.1988 (Ogień), 

16.02.1999 – 04.02.2000 (Ziemia), 

03.02.2011 – 22.01.2012 (Metal). 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec ciekawostka 

Legenda mówi, że Budda zaprosił do siebie wszystkie zwierzęta. Jednak wiele z 

nich było tak zajętych swoimi sprawami, że nie przyszło. Stawiło się tylko 12 

zwierzęcych gości – Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, 

Małpa, Kogut, Pies i Świnia. W podzięce za przybycie gospodarz dał im we 



 

 

władanie po jednym roku kalendarzowym. Tak właśnie powstał chiński zodiak. 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Chmiel    kl. IID 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Przy wigilijnym stole 
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty” 

Jan Kasprowicz  „ Przy wigilijnym stole” 

 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy 

Dyrekcji   VL LO im. J. Korczaka w Sosnowcu, 
Gronu Pedagogicznemu, 

uczniom, 
aby ten czas spędzony  przy wigilijnym stole 

zaowocował 
 życzliwością do drugiego człowieka, 



 

 

a w Nadchodzącym Nowym Roku  2018 
przyniósł tylko optymistyczne  dni. 

 
Uczniowie klasy 2 d 

 
 


