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Korzystając z tego, że naszą
szkołę odwiedził sam święty
Mikołaj, poprosiliśmy, by
odpowiedział na kilka pytań,
które specjalnie na tę okazję
przygotowała Oliwia z 5d.

Drogi Święty Mikołaju, tyle
legend o Tobie krąży, na tyle
różnych sposobów się Ciebie
przedstawia, a jaka jest prawda o
Tobie?

Obecnie mieszkam w niebie, do
którego podążałem całe ziemskie
życie. Żyłem na przełomie wieku III
i IV. Z woli ludzi zostałem wybrany
biskupem Miry. Dzisiaj to miasto
leży na terenie Turcji. Ubierałem
się, jak biskup, a nie krasnal.

Jak zaczęła się Twoja
działalność w roznoszeniu
prezentów?

Po śmierci moich rodziców
odziedziczyłem spory majątek,
postanowiłem podzielić się nim
z najbardziej potrzebującymi.
Chciałem to robić dyskretnie,
dlatego podrzucałem pieniądze lub
prezenty nocą.I cieszę się, że dziś
znajduje się tylu moich
naśladowców, choć niekoniecznie
ubierają się podobnie jak ja.

Czy zdarzyło Ci się spotkać
bardzo niegrzeczne dziecko?

Oj, i to jak często.

I co wtedy robiłeś?

Nie miałem serca, by go nie
obdarować choćby najmniejszym
prezencikiem, ale nie obyło się bez
moich napomnień, a ze strony
dziecka obietnic poprawy. Zawsze
trzeba dać szansę wszystkim na
przemianę, nawet największym
łobuziakom.

Jak przychodzisz z nieba?

Dzieci na świecie jest bardzo dużo i
nie do wszystkich jestem w stanie
dotrzeć osobiście, ale podczas
modlitwy każdy może się ze mną
spotkać. Na ziemi mam swoich
pomocników. Najczęściej wspierają
mnie wasi najbliżsi, im zaś wasi
aniołowie stróżowie.

Co robisz przez cały rok?

Patrzę na Was z nieba, wstawiam
się u boga w różnych Waszych
sprawach, o które mnie prosicie.
Cieszę się, gdy jesteście blisko
nieba, gdy robicie coś dobrego
i żyjecie tak, jak tego od Was
oczekuje Pan Bóg. Ale czasem
patrzę ze smutkiem, gdy
zapominacie o Nim 
w codziennej modlitwie, gdy nie ma
Was w niedzielę na Mszy, gdy
jesteście nieposłuszni rodzicom,
czy swoim nauczycielom. Na
szczęście, wciąż więcej w Was
dobra i miłości.

Dziękujemy Ci za to, że
poświęciłeś nam czas. 
Pozdrów od nas wszystkich
w niebie.

Cała przyjemność po mojej stronie.
Spotkanie z Wami było dla mnie
wielką radością. Oczywiście,
pozdrowię od Was wszystkich. I do
zobaczenia
w niebie.

Pytania przygotowała i wywiad
przeprowadziła:

Oliwia Chodzidło z kl. 5d

św. Mikołaj

WYWIAD ze Świętym Mikołajem

źródło Internet
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KTÓRY PRAWDZIWY?

Mikołaj czy krasnal?

DESTINY 
na zimowe
wieczory

   Na pewno wiecie kim jest Mikołaj.
W waszej głowie otworzy się obraz
krasnala z czerwoną czapką,
ubrankiem i spodenkami, które
obszyte są futerkiem. NIE, 
św. Mikołaj tak nie wygląda. 
Św. Mikołaj był biskupem! 
   W ukształtowaniu 
i rozpowszechnieniu jego
współczesnego wizerunku,
stworzonego dopiero w 1931 roku,
pomogły... reklamy napoju Coca-
Cola.
   Sporo dzieci zna właśnie takiego
Mikołaj elfa dzięki bajkom. Tak, to
zagraniczne bajki mają wpływ na
taki obraz Mikołaja. 
   Na dodatek w tych bajkach
Mikołaj przynosi prezenty 
w Święta Bożego Narodzenia, 
w naszej tradycji w te święta
prezenty otrzymujemy od
Dzieciątka. 
 Przecież każdy wie, że św. Mikołaj
przychodzi do nas 6 grudnia,
wtedy, gdy wspominamy go 
w Kościele.

  Chciałabym, abyście wiedzieli jak
wygląda PRAWDZIWY
św. Mikołaj. 

Marta Polewka, kl. 5d

Św. Mikołaj biskup  - Mikołaj
urodził się w Patras w Grecji 
ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem
zamożnych rodziców, uproszonym
ich gorącymi modłami. Od
młodości wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także
wrażliwością na niedolę bliźnich. Po
śmierci rodziców swoim
znacznym majątkiem chętnie dzielił
się z potrzebującymi. Wybrany na
biskupa miasta Miry podbił sobie
serca wiernych. 
W czasie prześladowań uwięziony.
Po długich latach błogosławionych
rządów zmarł między 345 a 352 r.
(brewiarz.pl)

Św. Mikołaj - biskup

   Na czas długich zimowych
wieczorów, mamy dla was
propozycję – grę Destiny.

   Fabuła gry przenosi nas 
w przyszłość (XXVIII w). Gdy złota
era niespodziewanie kończy się,
ludzkość staje na krawędzi
zagłady. Według legendy jedynym
ratunkiem przed nieznanym
wrogiem jest tajemniczy statek,
zwany Podróżnikiem (Traveler),
który został zawieszony nad
planetą.    
  Ocaleni ludzie połączyli siły 
i zbudowali ostatnie miasto na
ziemi, które miało stanowić bazę
wypadową odradzającej się
cywilizacji. Teraz jednak
niebezpieczeństwo powróciło, 
a wrogie istoty próbują doszczętnie
wytępić ludzkość.
Gracze wcielają się w strażników 
zdolnych posługiwać się
niezwykłymi mocami
zapewnianymi przez Podróżnika.
   Do wyboru gracz ma trzy klasy:
Titana jest wytrzymały i posiada
dużą siłę ognia, Hunter atakuje 
z ukrycia, świetnie strzela ze
snajperki i Warlocka który
posługuje się swoją ''magią'.
Destiny promują wspólną zabawę
choć można też grać samemu 
i nie oglądać na innych graczy.

          Maciej Jerominek,
  i Krzysiu Wachowicz, kl. 5d

Źródło: Gry-Online.pl
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KONIE ZIMĄ

Witajcie :)
  Wielkimi krokami zbliża się do nas
zima. W tym okresie właściciele
koni zaczynają się zastanawiać,
czy warto wypuszczać swych
podopiecznych na padok, czy nie
grozi im to przeziębieniem. Ale
powiem Wam coś, dla koni
nieważne jest czy to zima czy lato,
zawsze lubią ruch i cieszą się
każdą chwilą spędzoną na
świeżym powietrzu. Wszystkie
zdrowe i dobrze odżywione konie
obrastają na zimę gęstą, długą i
ciepłą sierścią, by móc spędzać
dzień na dworze. Nocą oczywiście
wracają do swoich ciepłych
schronień 
w stajniach.

   Dawka ruchu, którą konie
otrzymują od jeźdźca pod siodłem
jest dla nich bardzo potrzebna 
i cieszą z tego. Ale prawdziwego
relaksu dostarcza im  odpoczynek
w towarzystwie innych koni, dlatego
warto nawet w zimne dni
wypuszczać je na padok. 

   

Koń na padoku w derce

Konie zimą

   Należy jednak pamiętać, że im
większa rasa konia tym gorzej
znosi zimno, więc należy rozsądnie
dawkować pobyt na dworze w
bardzo mroźne dni, dbając
jednocześnie by koń był
odpowiednio żywiony, tak by
otrzymana pasza pozwoliła
wytworzyć mu wystarczająco dużo
energii dla ogrzania organizmu. 

   Zimą koń nie odżywia się trawą,
należy więc zastąpić ją sianem.
Musimy pamiętać także o tym, aby
koń miał dostępną wodę do picia.
Jeżeli koń nie należy do
"niszczycieli" ;) można na padok
wypuścić go w derce. Pamiętajmy
jednak, że derka może się z konia
ześliznąć, może on zaplątać się 
w jej pasy podtrzymujące, może się
zranić metalowymi elementami
derki lub też inny koń może porwać
derkę na naszym koniu, tak więc
należy co jakiś 

kontrolować stan derki i konia na
łące. Derka powinna być
wodoodporna, by padający śnieg
bądź wytarzanie się konia 
w śniegu nie spowodowały jej
zamoczenia.

   Moi kochani, pamiętajmy zatem,
że zdrowy, spokojny 
i wesoły koń to taki, któremu przez
cały rok oprócz jedzenia i miłości
dostarczamy dużo ruchu :)
Opracowała: Pati Nowok kl. 5d,

(Źródło: Opieka nad koniem, 
Konie - poradnik opiekuna
Zdjęcia: Włosań, internet)

Konie zimą
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Ponieważ nadchodzi zima, a wraz z nią piękny świąteczny czas, zapowiadana
niespodzianka będzie musiała poczekać do następnego numeru. Dziś kilka informacji 
o najbardziej popularnych w Polsce sportach zimowych. Do ich popularności przyczynili się
nasi sportowcy, którzy na swym koncie mają sporo sukcesów.

Skoki narciarskie – rozgrywane
są na skoczniach narciarskich już
od połowy XIX wieku. Skoki
narciarskie wraz z biegami
narciarskimi oraz kombinacją
norweską (połączenie biegów 
i skoków) cieszą się popularnością
głównie w Europie, zaś poza
Europą w Japonii. Celem jest
wykonanie jak najdłuższego skoku
po rozpędzeniu się i odbiciu od
progu skoczni. Na największych
skoczniach, tzw. mamucich,
możliwe są skoki przekraczające
200 metrów (konkurencję tę
nazywa się wtedy lotami
narciarskimi). 
W skokach ocenia się odległość
skoku oraz styl skoku. 

Skocznia w Zakopanem

Łyżwiarstwo szybkie – dyscyplina
której celem jest jak najszybsze
przejechanie na łyżwach
określonego dystansu po torze
lodowym. Sportowca
uprawiającego ten sport nazywa się
panczenistą. Łyżwiarze konkurują
w parach i każdy z nich jedzie na
zmianę po torze wewnętrznym i
zewnętrznym. Zawodnicy jadący w
danej parze nie eliminują się
wzajemnie, ważny jest jedynie
czas, jaki osiągnął każdy z nich
(przy ustalaniu klasyfikacji bierze
się pod uwagę czasy wszystkich
zawodników). Światową czołówkę
w łyżwiarstwie szybkim stanowią
obecnie zawodnicy pochodzący 
z Holandii, gdzie dyscyplina ta
cieszy się dużą popularnością.
Coraz większą rolę odgrywa
nowoczesny sprzęt, przede
wszystkim kostiumy zawodników,
które muszą cechować się dobrą
aerodynamiką.

Polski panczenista

Biegi narciarskie to dyscyplina
narciarstwa klasycznego,
polegająca na pokonaniu
określonego dystansu w jak
najkrótszym czasie. Stosowane są
dwie techniki biegowe - styl
klasyczny i dowolny, nazywany
potocznie łyżwowym. Obecnie
zawodnicy wykorzystują do
biegania zarówno styl klasyczny,
jak i styl dowolny. Konkursy
rozgrywają się na różnych
dystansach innych dla mężczyzn 
i dla kobiet. W 2002 roku w Salt
Lake City po raz pierwszy
rozegrano zawody sprinterskie na
1,5 km - zarówno wśród pań jak 
i panów, które zastąpiły,
odpowiednio, biegi na 5 i 10 km. 

Cezary Janus, kl. 4a

Źródło: Wikipedia, sport.tvp.pl,
Zdjęcia: zasoby internetu

Biegi narciarskie

ZIMOWE SPORTY 
okiem Czarka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerodynamika
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zima zima
zimo mroźna, zimo groźna, zimo przejrzysta

gdy pierwszy płatek śniegu spadnie
gdy sroga zima światem zawładnie

kiedy na sanki pierwszy raz wyjdziemy
to bałwanki razem ulepimy
zimo czemuś taka sroga

czemuś taka długa
czemuś taka biała

czemuś do lata nie zaczekała
przecież w lato jest upał wielki

nie smakuje czekolada i cukierki
Paulina Nocoń, kl. 4a

Kącik poetycki
Po raz pierwszy prezentujemy wiersz o zimie,

którego autorką jest Paulina z kl. 4a

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że

chciałby zostać św. Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? 

– pyta nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

***
Mama Jasia pracuje w kuchni. 
Przygotowuje potrawy wigilijne. 

Nagle słyszy głos Jasia dochodzący z pokoju:
– Mamo, choinka się pali !!!

– Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się „pali”,
tylko  „świeci” !
Jasiu po chwili:

– Mamo, firanki się świecą !!!

UŚMIECHNIJ 
SIĘ

Skład Redakcji: 

Patrycja Nowok, Marta Polewka, Oliwia Chodzidło, Zuzia Adler, Paulina Nocoń
Cezary Janus, Maciej Jerominek, Krzysztof Kuźniacki, Krzysztof Wachowicz, Dominik Pęcherek

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć w każdy wtorek o godz. 14:30

Krzyżówkę przygotowała Marta Polewka, kl. 5d


