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Boże Narodzenie…. 

Szczególny czas… nastrojowo… spokojnie… nikt się nie kłóci… świą-

tecznie…. śpiewamy kolędy…. odświętnie się ubieramy… dzielimy się 

opłatkiem… składamy sobie  życzenia… jemy świąteczne pyszności… 

ubieramy choinkę…. zawieszamy świąteczne ozdoby… spędzamy czas 

razem z bliskimi… wymarzone święta… 

Ale w tym wyjątkowym czasie pamiętamy też o tych, którzy już od 

nas odeszli, o tych, którzy przed wojną i głodem musieli uciekać ze 

swoich domów, o tych, którzy są smutni, samotni i chorzy…  

 Niech te Święta będą dla 

wszystkich niezapomniane. 

Wszystkim naszym         

czytelnikom życzymy pięknych 

i dobrych Świąt Bożego    

Narodzenia.  

W imieniu Redakcji  

Wiktoria Sułkowska, kl. 3o    

i Krystian Misztal, kl. 1t 
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ZOOlogiczne ciekawostki 

Hipcie, czyli inaczej hipopotamy….  

Czy lubicie hipopotamy? Ja lubię, a nawet 

bardzo lubię. To niesamowite zwierzęta, 

które możecie spotkać w naszym        

warszawskim ZOO. A teraz ki lka 

ciekawostek o hipciach: 

Nazwa Hipopotam pochodzi od starożytnego greckiego „konia rzecznego”.  

Hipopotamy żyją do 40 lat. 

Hipopotamy żyją w Afryce. Mieszkają tam, gdzie jest dużo wody,  ponieważ 

większość czasu spędzają pod wodą. Dzięki temu ich skóra jest zawsze zimna 

i wilgotna. Tak chronią się też przed słońcem.  

A teraz UWAGA, mimo że hipopotamy przebywają w wodzie przez dużą część 

swojego życia, nie potrafią pływać! W ZOO można zobaczyć, jak dostojnie, 

powoli  chodzą lub stoją na powierzchniach pod wodą.  

Hipopotamy mogą z łatwością prześcignąć większość ludzi, bo biegają z prędko-

ścią 30 km/h na krótkich dystansach. 

Kiedy hipopotam otwiera paszczę, to wcale nie ziewa, ale oznacza tak swoje     

terytorium i ostrzega innych przed wtargnięciem na jego teren.  

Hipopotam jest trzecim co do wielkości ssakiem lądowym; większy jest od niego 

tylko słoń i nosorożec. 

 Hipopotamy rodzą się w wodzie.

Bogna Krasnodębska, kl. 1c 
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Warto zobaczyć… 

Chciałabym przedstawić recenzję    

serialu  o dziewczynce w białym     

kołnierzyku i czarnej sukience,           

z charakterystycznymi warkoczykami 

i pochmurnym spojrzeniu… Pewnie    

domyślacie się, kto to może być. Tak, 

to Wednesday z rodziny Adamsów. 

Serial wyreżyserował Tim Burton. Od  

niedawna można go oglądać na Netfixie, a już stał się numerem jeden wśród   

oglądanych.  W rankingu oglądalności pokonał nawet czwarty sezon ,,Stranger 

things". Serial jest bardzo intersującym połączeniem serialu kryminalnego z 

odrobiną czarnego humoru. Produkcja  trzyma w napięciu, gdyż opowiada historię 

rozwiązania niezrozumiałej serii zabójstw, której podejmuje się sama Wed-

nesday. Według mnie dobór aktorów,  szczególnie do głównej roli jest bardzo    

dobry. Bardzo urzekła mnie rola Jenny Ortegi i  Christany Ricci, bo obydwie     

wypadły na plus. Niesamowita był też taniec głównej bohaterki na balu, podobna 

aktorka inspirowała się muzyką z lat 80- tych. Niezwykła jest też scenografia i 

muzyka ze sceny gry na wiolonczeli. Oczywiście w serialu nie mogło zabraknąć 

również charakterystycznego pstryknięcia, które możemy usłyszeć wielokrotnie i 

jej ukochanego przyjaciela rączki. Z całą pewnością mogę gorąco polecić ten     

serial. Zobaczcie sami:) 

 

Tekst: Sylwia Romanowska, kl. 3g 

Tekst do druku przygotował: Bartosz Saks, kl. 1t  
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Moje hobby 

„Moje hobby” to miejsce w naszej szkolnej gazetce, gdzie każdy może zaprezentować    

swoje hobby, zainteresowania. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do redakcji gazetki. 

Zwierzęta 

Bardzo lubię zwierzęta, od zawsze chciałam mieć  psa, 

choć bałam się bardzo jego szczekania. Jeszcze w 

przedszkolu mama zapisała mnie na zajęcia do pana Mar-

cina, który prowadzi hipoterapię. Hipoterapia to rehabi-

litacja z udziałem koni. Jego szkółka jeździecka nazywa 

się Ławra i znajduje się w Łajskach na ulicy Nowodwor-

skiej. Od początku bardzo mi się w stadninie pana Marcina spodobało. Oprócz 

koni, które były najważniejsze, były tam psy, koty, króliki. Na zajęcia chodzę 

już kilkanaście lat i rzadko je opuszczam. Chodzę nawet wtedy, kiedy na     

dworze jest bardzo niska temperatura i wtedy kiedy jest upał. Zimą zajęcia 

odbywają się przeważnie w lonżowniku, latem najbardziej lubię spacery do lasu. 

Lonżownik to ujeżdzalnia dla koni. Na początku jeździłam na Pysi lub Pytce – co 

ciekawe to matka i córka. Niestety obydwie już nie żyją. Pysia zmarła zimą 

ubiegłego roku, po ciężkim złamaniu nogi. Po kilku la-

tach pan Marcin kupił dwa koniki – Tatianę i Maniannę 

(Tania i Mania). Wyglądały trochę inaczej niż Pysia i 

Pytka, przeprowadziły się z Podkarpacia, były dość ni-

skie, miały masywne nogi i brązowe umaszczenie. Teraz 

najczęściej jeżdżę konno na Gracji lub Aferze – to 

piękne kare konie. Oprócz jazdy staram się pomagać w 

stajni. Uwielbiam spędzać tam mój wolny czas.  

Zosia Senderowska, kl. 1h 
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Piłka nożna 

Teraz trochę o jednym z ,, najlepszych ‘’ piłkarzy świata, zgadniecie, kto to? No jasne, 

mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który już od wielu lat jest gwiazdą świato-

wego futbolu.  

Piłka nożna dała  ,,Lewemu ‘’ bardzo dużo. Jest sławny, 

popularny, uwielbiany przez ludzi na całym świecie. Tak 

dobrych piłkarzy jest bardzo mało. Na przykład w plebi-

scycie tygodnika ‘’France Football ‘’ w 2015 roku zajął 

bardzo wysokie 4 miejsce . Wyprzedziło go jedynie trzech gigantów światowej piłki: Leo 

Messi , Cristiano Ronaldo i Neymar.  

Według wielu znawców piłki nożnej, ale też moim zdaniem, sukcesy Roberta będzie trud-

no powtórzyć jakiemukolwiek Polakowi. Ale warto próbować. 

Ogrodnictwo 

Moją wielką pasją jest ogrodnictwo.  

W wakacje i zawsze, kiedy mam czas, jeżdżę do mojej babci Marysi na 

działkę i tam pomagam w uprawianiu działki. Na przykład koszę trawę, 

koszę nenufary ze stawu, grabię liście. Lubię też karmić kaczki. 

Popatrzcie też, jakie ciekawe są maszyny ogrodnicze, które pomagają 

w codziennej pracy ogrodnika. 

Franczesko Kmieciak, kl. 1h 

 

 

 

TRAKTOREK KOSIARKA                                               

Kacper Podolski, kl. 3g 

KOSA SPALINOWA                                               
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Uśmiechnij się : 

 

 

Żarty specjalnie 

dla Was wybrał 

Bartosz Saks, kl. 

1t :) 
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