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Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Drodzy Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy trzeci, świąteczno-noworoczny numer gazetki.
Mamy nadzieję, że umili on Wam długie, zimowe wieczory.
Życzymy przyjemnej lektury!
SłowoTwórcy

W NUMERZE m.in.:
 ARTYKUŁ O ŚWIĘTACH
BOŻEGO NARODZENIA
NA ŚWIECIE
 WYWIAD Z PANIĄ
DYREKTOR MARZANNĄ
RYMSZĄ-LEOCIAK
 WIERSZ „MÓJ ADWENT”
 KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
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NASZ ZESPÓŁ DZIENNIKARSKI Z KLASY VT,
W SKŁADZIE: JAGODA FIJAŁKOWSKA, HELENA SALAK, SONIA SLEZKIN
ZAPRASZA NA
WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MARZANNĄ RYMSZĄ-LEOCIAK
J.F, H.S, S.S: Wiemy, że w naszej szkole działała już gazetka, która nosiła tytuł
„Przymierzalnia”. Kto przygotował tę gazetkę?
P. Dyrektor: Były nawet dwie gazetki „Przymierzalnia”. Jedną z nich prowadzili
gimnazjaliści. Sekretarzem redakcji była Ania Grzywacz, która pilnowała terminów
oddawania artykułów. Poprawiała je i robiła tak zwany „skład”. Można powiedzieć,
że była dobrą duszą tej „Przymierzalni”. Gazetka była prowadzona przez dwa lata.
Potem w podstawówce działała „Mała Przymierzalnia”. Kiedyś nasz uczeń, Jerzy
Traczyński, wydawał własną gazetkę.
J.F, H.S, S.S: Czy wtedy w naszej szkole też działało kółko dziennikarskie, a jeśli
tak, to kto je prowadził i ilu uczniów w nim uczestniczyło?
P. Dyrektor: Tak, było takie kółko, uczestniczyło w nim kilka osób.
J.F, H.S, S.S: Co znajdowało się wewnątrz „Przymierzalni”? Jakie artykuły,
jakiego typu teksty?
P. Dyrektor: Był np. numer „Przymierzalni” poświęcony wywiadom. Prowadziliśmy
w tym numerze wywiad z p. Dariuszem Szpakowskim. Był też numer poświęcony
obyczajom świątecznym. W „Małej Przymierzalni” zdarzało się zamieszczać przepisy
i krótkie artykuły na rozmaite tematy.
J.F, H.S, S.S: Jak wyglądała praca nad gazetką? Czy była możliwość
publikowania tekstów gościnnie?
P. Dyrektor: Tak. Co tydzień spotykała się nasza grupa kółka dziennikarskiego.
Na spotkaniach dyskutowaliśmy o tematach, którym będą poświęcone następne
wydania gazetki. Uczniowie zgłaszali się do napisania tekstów, a potem te teksty
poprawialiśmy, a czasem odrzucaliśmy i szukaliśmy kolejnych autorów.
J.F, H.S, S.S: „Przymierzalnia” była gazetką drukowaną czy pisaną odręcznie?
Jak często się ukazywała?
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P. Dyrektor: Drukowaliśmy ją. Ukazywała się nieregularnie, średnio co dwa miesiące.
Najbardziej zależało nam na numerze świątecznym, który uczniowie sprzedawali
na kolędowaniu, a zebrane przy tej okazji pieniądze wpłacaliśmy na cele dobroczynne.
J.F, H.S, S.S: Skąd pomysł na świetny tytuł gazetki „Przymierzalnia”?
Domyślamy się, że inspiracją mogło być słowo „przymierze”?
P. Dyrektor: Tak, to dokładnie słowo „przymierze” powtarzane wiele razy sprawiło,
że udało nam się wybrać właśnie nazwę „Przymierzalnia”.
J.F, H.S, S.S: W jakich latach działała „Przymierzalnia”? Kiedy i z jakiego powodu
gazetka przestała się ukazywać?
P. Dyrektor: „Przymierzalnia” przestała działać, kiedy uczennice tworzące zespół,
w tym Ania Grzywacz, skończyły gimnazjum.
J.F, H.S, S.S: Jak ocenia Pani naszą pracę nad gazetką?
P. Dyrektor: Jestem bardzo szczęśliwa, że pojawiła się kolejna gazetka szkolna.
No i bardzo wam kibicuję /uśmiech/.

HELENA SALAK Z KLASY V T
PREZENTUJE WIERSZ PT. „MÓJ ADWENT”
Kiedy liście już opadną,
Przyjdą krótkie dni grudniowe,
Czekam na świąteczną aurę
I zapachy piernikowe.
Najpierw czas się przygotować,
Rekolekcje i nauka,
By Jezusek maluteńki
Mógł do serca nam zapukać.
I miłości w nim poszukać.
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JAGODA FIJAŁKOWSKA (KLASA V T)
JAK WYGLĄDAJĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NA ŚWIECIE?
W różnych krajach Święta Bożego Narodzenia są obchodzone na rozmaite
sposoby. Różnice dotyczą dań serwowanych na kolacji wigilijnej, wręczania
prezentów, innych świątecznych zwyczajów, a nawet dnia głównych obchodów.
Na przykład we Francji Święta Bożego Narodzenia są obchodzone
w następujący sposób: Ludzie nie dzielą się opłatkiem, podczas Wigilii nie ma
dwunastu dań i nie je się wtedy karpia, nie obowiązuje post, a najpopularniejsze dania
to pasztet z gęsi, indyk oraz owoce morza, a na deser roladka z lodów. Dzieci dostają
prezenty pierwszego dnia Świąt. Wieczorem członkowie rodzin zostawiają swoje buty
pod choinką, a rano znajdują świąteczne
upominki właśnie w butach. Co ciekawe,
prezenty nie są podpisane, bo Święty Mikołaj,
który we Francji nazywany jest Père Noël,
dokładnie wie, do kogo należą dane buty i jaki
prezent do nich włożyć.
W Rosji Święta obchodzone są dwa
tygodnie później niż w Polsce, czyli 7. i 8. stycznia. Podobnie jak u nas obchody
rozpoczyna wieczerza wigilijna składająca się z 12 postnych dań. Głównym daniem
wigilijnym jest kutia (mak z pszenicą na słodko), którą znaleźć można też na stole
wigilijnym u mnie w domu, zresztą tak jak kompot z suszu, który również pochodzi
ze Wschodu. W Rosji bardziej uroczyście niż Boże Narodzenie świętowany jest Nowy
Rok, który zawsze wita się w gronie rodziny
i przyjaciół, przy choince. Wtedy wszyscy
składają sobie życzenia i obdarowują się
prezentami. Dzieciom podarunki przynoszą
Dziadek Mróz i Śnieżynka.
Jak widzicie: co kraj, to obyczaj. Święta
są obchodzone na różne sposoby. Te, które Wam przybliżyłam, to tylko przykłady,
bo… na opisanie wszystkich zabrakłoby miejsca w gazetce. :) A Wy znacie jakieś
świąteczne zwyczaje charakterystyczne dla innych krajów niż Polska? A może
w Waszych domach podczas Wigilii również serwuje się jakieś dania zagranicznego
pochodzenia, np. kutię czy lodowe roladki? Zapytajcie o to bliskich!
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CO SŁYCHAĆ W KULTURZE?
HELENA SALAK (KLASA V T)
RECENZJA KSIĄŻKI „TONJA Z GLIMERDALEN”
Książkę „Tonja z Glimerdalen” napisała Maria Parr.
Są w niej piękne i zabawne ilustracje, które wykonała
Heleena Brulot. Powieść została opublikowana przez
wydawnictwo Dwie Siostry.
„Tonja

z

Glimerdalen”

to

historia

pewnej

dziewczynki, która mieszka sama z tatą, ponieważ jej
mama pracuje bardzo daleko. Najlepszym przyjacielem Tonji jest starszy pan, który
nazywa się Gunwald. Pewnego dnia Gunwald trafia do szpitala i życie Tonji staje
do góry nogami… Dlaczego? Żeby się tego dowiedzieć, trzeba otworzyć książkę
i po prostu zacząć czytać.
Już od pierwszego rozdziału tej powieści nie mogłam się od niej oderwać.
Myślę, że i Was może ona wciągnąć! Do sięgnięcia po tę lekturę zachęcam zarówno
dziewczynki, jak i chłopców. Na pewno Wam się spodoba!
HELENA SALAK (KLASA V T)
RECENZJA KSIĄŻKI „TAJEMNICA MIŁOŚCI”
Ostatnio wpadła mi w ręce książka „Tajemnica
miłości” z serii „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai”. Cały cykl, w tym również „Tajemnicę miłości,
napisał Martin Widmark, natomiast zabawne ilustracje
wykonała

Helena

Willis.

Całą

serię

publikuje

wydawnictwo Zakamarki.
Dlaczego książka nosi tytuł „Tajemnica miłości”? Otóż w Valleby odbywa się
festyn miłości. Uczestniczą w nim wszyscy mieszkańcy miasteczka. Za każdy
pocałunek najbogatszy człowiek w mieście daje pięć koron na rzecz biednych dzieci.
Jednak gdy festiwal dobiega końca, pieniądze ze zbiórki znikają w tajemniczych
okolicznościach… Lasse i Maja stają przed kolejnym wyzwaniem! Muszą odszukać
zaginione pieniądze. Czy im się to udaje? Dowiecie się, sięgając po książkę!
Zachęcam wszystkich do jej przeczytania!
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JAN SCHWENDIMANN (KLASA VI B)
MINECRAFT WIECZNIE ŻYWY
Gra

Minecraft

(czyt.

majnkraft)

to absolutny klasyk wśród współczesnych
gier. Jednak jeśli myślisz, że brat, który
grał w Minecrafta pięć czy sześć lat temu,
będzie dobrym przewodnikiem po grze,
to prawdopodobnie się mylisz…
Wymyślony w 2009 r. Minecraft był grą polegającą na budowaniu, kopaniu
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zbieraniu.

Do

tworzenia

używano

najczęściej

podstawowych

materiałów

budowlanych, czyli kamienia, ziemi, drewna, szkła czy kolorowej wełny. Jednak dzisiaj
Minecraft to rozbudowany świat, a raczej kilka światów. Jednym z najciekawszych
pomysłów było wprowadzenie alchemii – możliwości mieszania substancji do produkcji
mikstur. Mogą one uleczać, ranić, pomagać, np. w przebywaniu pod wodą. Nowym
elementem jest również zaklinanie. Na specjalnym stole, wykorzystując lapis lazuli
(minerał znany ze starożytnego Egiptu), ulepszasz narzędzia i zbroje.
Jednym z ostatnich wynalazków Minecrafta są komendy i tzw. „comand-block”.
Kiedy zostaną aktywowane, wykonują różne czynności, np.: dają graczowi rzeczy,
zmieniają ustawienia, przesuwają, stawiają lub niszczą bloki i wykonują szereg innych
czynności. Wielu

dzisiejszych

graczy

nie

wyobraża

sobie

Minecrafta

bez

wymienionych wyżej funkcji. To i tak tyko kilka przykładów ulepszeń i dostosowań
gry do rosnących wymagań nowych użytkowników. Fani Minecrafta wierzą, że kolejne
lata przyniosą jeszcze więcej interesujących rozwiązań i niebanalnych pomysłów.
A co to będzie konkretnie, to już odkryje następne pokolenie graczy.

MATEUSZ PLEWCZYŃSKI
CZARNA GWIAZDA – część 3. (ciąg dalszy)
W ubraniu czarnej gwiazdy wszedłem do sali. Był tam już S., w pełnym stroju.
Miał na sobie niebieski kombinezon z czarnymi pasami, a na jego na twarzy
znajdowała się czarna maska wzorowana na chuście kowboja. Z tyłu stroju wisiały
dwie katany, a do pasa były przypięte dwa sztylety.
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- Pokaż, co umiesz – powiedział S. Po chwili dodał: – O ile coś umiesz.
Wyjąłem dwie katany i zaatakowałem. S. z łatwością odparł mój atak. Wytrącił
mi z rąk katany, które z uderzyły w ścianę i skierował w moją stronę swoje ostrza.
W tym momencie S. mógłby mnie pokonać, gdyby nie to, że nagle poczułem wielki
dreszcz… Wyciągnąłem rękę… i wtedy wydarzyła się dziwna rzecz, której ani ja,
ani S. nie spodziewaliśmy się. Z mojej dłoni wydobyła się niewidzialna siła, która
zatrzymała noże. Teraz przedmioty obróciły się i wystrzeliły w kierunku S. ze zdwojoną
siłą. Ten jednak zrobił unik i sztylety wbiły się w ścianę.
Wtedy zaczęła się prawdziwa walka. S. próbował różnych chwytów i rzutów,
ale ja skutecznie je odpierałem, by potem zaatakować. Starcie trwało już ok. 10 minut.
Wtem S. wyjął katany i skoczył ku mnie. Ja jednak zrobiłem kolejną dziwną rzecz,
której się nie spodziewałem – skoczyłem i przebiegłem po ścianie. Czułem się
tak jakbym biegł po podłodze. Potem odepchnąłem się od ściany i uderzyłem S.,
doprowadzając do tego, że upadł…
*
Wyszedłem z sali uśmiechnięty. Mutanci oglądali się za mną. W końcu jeden
z nich podszedł do mnie i powiedział:
- Widziałem twoją walkę z S.
Kątem oka dostrzegłem, że mutant miał czarne włosy, wysokie buty i czarny, skórzany
kombinezon, do którego przypięty był wielki miecz.
- I co o tym myślisz? – zapytałem.
- No cóż… Od 35 lat nikt nie pokonał S. Tobie to się udało.
- Jak się nazywasz? To znaczy jak nazywa się bohater, którym jesteś?
-Ja? Eee… Fireman. A ty?
-Ja? Czarna Gwiazda.
- Zatem… Witaj, Czarna Gwiazdo, w ośrodku mutantów.
- Cześć – bąknęłam i miałem zamiar się oddalić. Fireman zauważył to i zareagował:
- Właśnie miałem ci powiedzieć, że mamy zebranie w sali ‘5HYDHVX7E5’.
- A gdzie to jest? - zapytałem nieco zbity z tropu.
- Tam, za rogiem. Już wszyscy czekają.
-Aha – odpowiedziałem, po czym pośpiesznie udaliśmy się do sali.
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*
Na ścianach dużego pomieszczenia, do którego dotarliśmy, wisiały liczne
ekrany. Przy stołach siedzieli już Mutanci. S. zajmował wielki fotel przy biurku i pił
kawę. Kiedy usiedliśmy na miejscach, S. wstał i przemówił:
- Drodzy mutanci! Spotkaliśmy się tutaj między innymi po to, by przyjąć do drużyny
elite nowego mutanta. – W tym momencie wskazał na mnie. – To jest Czarna Gwiazda.
Nasz nowy członek squadu elite.
Z sali dobiegły słabe oklaski.
- A teraz do rzeczy – kontynuował S. – Od jakiegoś czasu znikają metra. Odjeżdżają
ze stacji i nigdy nie przyjeżdżają na stację. Znajdujemy tylko puste pociągi – gdy padły
te słowa, na wszystkich ekranach w sali pokazały się zdjęcia znalezionych wagonów,
robiąc piorunujące wrażenie na zebranych i podsycając chęć rozwikłania tajemnicy...
S. przemawiał blisko trzy godziny. Kiedy zmęczenie już mocno dawało mi się
we znaki i prawie zasypiałem, do Sali wbiegł chudy chłopak w kombinezonie z logiem
ośrodka mutantów i prawie krzycząc, powiedział:
- Zlokalizowano Ducha.
Cała sala zamarła. Wszyscy – poza mną – wiedzieli, czym lub raczej kim jest
Duch. Domyślałem się jedynie, że trzeba się go bać. Jak na komendę wszyscy mutanci
wybiegli z sali i popędzili w stronę okolicy, w której prawdopodobnie został
zlokalizowany Duch…
c. d. n.
To

kolejna

część

opowiadania

autorstwa

Mateusza

Plewczyńskiego.

Jeżeli jesteście ciekawi, kim jest tajemniczy Duch i co wydarzy się dalej,
zajrzyjcie do kolejnego numeru gazetki. Zapraszamy!

NAD PRZYGOTOWANIEM TEGO NUMERU GAZETKI PRACOWALI
UCZNIOWIE KLASY V T:

UCZNIOWIE KLASY VI B

JAGODA FIJAŁKOWSKA

ALEX BONIECKI

ALICJA ŁODKO

MATEUSZ PLEWCZYŃSKI

HELENA SALAK

JAN SCHWENDIMANN

SONIA SLEZKIN

JAGODA ŻALIŃSKA
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JAGODA ŻALIŃSKA (KLASA VI B)
PROSTY PRZEPIS NA KRUCHE, MAŚLANE CIASTECZKA
OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE?
SKŁADNIKI

SPRZĘTY KUCHENNE

300 g mąki

miska

150 g masła

wałek

100 g cukru

świąteczne foremki

1 jajko

blacha do pieczenia

szczypta soli

papier do pieczenia

PRZYGOTOWANIE
Uwaga! Pamiętaj, żeby najpierw umyć ręce!
Wymieszaj wszystkie składniki (mąkę, masło, jajko, cukier, sól) w misce. Następnie
zagnieć je tak, by powstało masa na ciasto. Tak wyrobione ciasto włóż do lodówki
na 30 minut. Po wyjęciu ciasta z lodówki, rozwałkuj je. Następnie wybierz najładniejsze
świąteczne foremki i za ich pomocą wykrawaj kształty z ciasta. Ułóż je na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia i umieść w piekarniku nagrzanym do 175°C.
Piecz około 15 minut. Smacznego!

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NADCHODZĄCEGO NOWEGO
ROKU WSZYSTKIM UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM,
CZYTELNIKOM I SYMPATYKOM GAZETKI SKŁADAMY NAJLEPSZE
ŻYCZENIA! NIECH PAN JEZUS ZAGOŚCI W WASZYCH DOMACH
I SERCACH, PRZYNIESIE RADOŚĆ, MIŁOŚĆ, POKÓJ ORAZ WSZYSTKIE
POTRZEBNE ŁASKI. ŻYCZYMY, ŻEBY NOWY 2018 ROK BYŁ DLA NAS
WSZYSTKICH PO PROSTU SZCZĘŚLIWY!
SŁOWOTWÓRCY
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KĄCIK ŻARTÓW
OPRACOWAŁ JAN SCHWENDIMANN (KLASA VI B)

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę
z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu, tylko ciągnij!

Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy
i mówi:
- Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się „pali",
tylko „świeci".

Wigilia. Rodzina gotowa, czeka

Po chwili Jasiu znów przychodzi:

na pierwszą gwiazdkę.

- Mamo, a teraz firanka się świeci.

Oczywiście jedno miejsce zostawili
puste dla wędrowca, aż tu nagle
dzwonek.
- Puk, puk!

Mama pyta Jasia:

- Kto tam?

- Kto cię nauczył przeklinać?

- Strudzony wędrowiec. Czy jest
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?

- Święty Mikołaj, mamo.
- Mikołaj? Jak to?!
- Zawsze, gdy podkłada prezenty,
to uderza kolanem o szafkę

- Nie.
- Czemu?
- Bo tradycyjnie musi być puste!
Na lekcji religii ksiądz kazał
narysować rysunek związany
z wybraną kolędą.
-Co to znaczy jak ktoś znajdzie
4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń
lata boso.

Jasiu narysował jeża.
Ksiądz pyta:
- Do jakiej to kolędy?
- Jeżu malusieńki.
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ALEX BONIECKI (KLASA VI B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Miejscowość, w której urodził się

8. Dzielimy się nim w Wigilię.

Pan Jezus.

9. Bombki, łańcuchy, lampki

2. Świąteczne drzewko.

to choinkowe …………. .

3. Pierwsze łóżeczko Jezusa.

10. Pierwsza ………. – wypatrujemy

4. Idziemy do niej według słów kolędy:

jej przed wieczerzą wigilijną.

Pójdźmy wszyscy do…

11. Zimowe wakacje.

5. W nich jeździ Święty Mikołaj.

12. Jeździmy na nich na stoku.

6. Uroczysta Msza o północy.

13. Obchodzimy ją 24 grudnia.

7. Znajdujemy je pod choinką.

14. Osoby, które odwiedzają nasz
dom, to nasi ……… .
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HELENA SALAK (KLASA V T)

XX X
-LA

X

-SKA

X
X

-MIEŃ

-O +AJA

ROZWIĄZANIE:

…………………………………………
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