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Cześć! 

Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

Trzymacie właśnie  

BOŻONARODZENIOWY numer  

naszej gazetki szkolnej „ROZGADANI“! 

W środku znajdziecie same artykuły 

ŚWIĄTECZNE! 

ZAPRASZAMY! 



KALENDARIUM 

GRUDZIEŃ 

 

1 grudnia  Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia  Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia  Dzień Niepełnosprawnych 

4 grudnia   Barbórka 

6 GRUDNIA  MIKOŁAJKI 

10 grudnia  Dzień Praw Człowieka 

17 grudnia  Dzień bez Przekleństw  

24 GRUDNIA  WIGILIA 

25 GRUDNIA  BOŻE NARODZENIE 

26 GRUDNIA  II DZIEŃ ŚWIĄT 

31 grudnia  Sylwester 

  
Ola Belcyr 8b 
 
 
 

 





Kalendarze adwentowe 

– budowa,  historia i współczesność 

 

Kalendarz adwentowy – jest to specjalny kalendarz służący do odliczania 

dni od 1 grudnia do wigilii. Te kalendarze są uwielbiane szczególnie przez 

dzieci. 

 

Pomysł na kalendarz adwentowy pochodzi z Niemiec i wywodzi się od wieńca, w 

którym zamiast świec umieszczano 24 małe woreczki z drobnymi niespodziankami. 

Wzmianka o kalendarzu znalazła się w książce dla dzieci autorstwa Elise Averdieck z 1851 

roku. Za pierwsze drukowane kalendarze adwentowe uznaje się te pochodzące z 1902 r. 

(Hamburg) lub z 1908 r. (Monachium). Wcześniej zamiast nazwy kalendarz adwentowy 

używano nazwy kalendarz mikołajkowy, gdyż był wręczany 6 grudnia, a następnie kalendarz 

bożonarodzeniowy, w którym odliczanie rozpoczęło się 1 grudnia. Jednak I wojna światowa 

zahamowała proces popularyzowania. Po II wojnie światowej tradycja kalendarzy 

adwentowych objęła inne kraje europejskie, a także USA. 

Obecnie na sklepowych półkach można spotkać 

kalendarze adwentowe z czekoladkami, lecz 

pośród tych tańszych można spotkać kalendarze z 

czekoladkami nawet za 30 złotych. Oprócz 

kalendarzy do jedzenia spotkamy także takie z 

zabawkami, kosmetykami lub biżuterią. Możemy 

też znaleźć kalendarz adwentowy z żelkami, 

chrupkami/chipsami, a nawet ze zdrową 

żywnością! Kalendarz adwentowy można też 

robić samemu, np.: dla koleżanki lub kolegi. 

Małym dzieciom polecam kalendarze z 

zabawkami lub czekoladkami, starszym polecam 

z żelkami, ze zdrową żywnością lub chrupkami, a 

dziewczynom także kalendarze z kosmetykami. 

 

Damian Kaczmarek 8b 



Boże Narodzenie w innych krajach 

Niemcy  

Jak w wielu krajach, niemieckie dzieci zaczynają przygotowania do 

Bożego Narodzenia z początkiem grudnia. W niektórych domach 

wykonuje się bardzo oryginalne kalendarze 

adwentowe z girlandami i malutkimi 

paczuszkami. W każdą niedzielę adwentu na 

wieńcu zapalana jest jedna świeczka. W dniu 

św. Barbary do wazonu wkłada się forsycje, 

które zakwitną na święta. Wieczorem 24 

grudnia Dzieciątko Jezus lub Święty Mikołaj 

przynosi prezenty i kładzie je pod choinką. W 

dniu Św. Mikołaja (Mikołajki) wszystkie 

dzieci zostawiają buty przed drzwiami 

swoich pokojów. Choinka ubierana jest w 

Wigilię, czyli 24 grudnia. Główną potrawą 

jest pieczona gęś z czerwoną kapustą i ziemniakami. W Dniu Trzech 

Króli dzieci przebierają się za mędrców i piszą na drzwiach ich inicjały. 

Irlandia  

W Irlandii obchody Bożego Narodzenia rozpoczynają się 12 dni przed 

Gwiazdką. Okres ten nazywany jest Little Christmas, czyli „Małe Boże 

Narodzenie”. W świąteczny dzień na parapecie stawia się świecę. 

Przed wyjściem na mszę zostawia się również szklaneczkę whisky dla 

Świętego Mikołaja oraz marchewki dla reniferów. Prezenty są 

otwierane 25 grudnia. Świąteczny obiad rozpoczyna się około godziny 

14:00 lub 15:00. Nazajutrz, 26 grudnia, Irlandczycy obchodzą dzień 

św. Stefana. Wiele osób przychodzi na wyścigi konne, podczas gdy 

inni spacerują ulicami, śpiewając. Na wsiach młodzi chłopcy, 

nazywani Wren Boys, przebierają się w stare ubrania i śpiewając oraz 



grając na instrumentach, chodzą od domu do domu, aby zebrać 

trochę drobnych pieniędzy. 

 

Meksyk  

W tym kraju świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się 16 

grudnia. W wielu wioskach odtwarzana jest podróż Józefa i Maryi do 

Betlejem. Z kościoła zabierane są figurki Józefa i Marii ubrane w 

podróżne stroje. Postaci ustawia się stabilnie na noszach. Dwie 

dziewczynki niosą je do wybranego wcześniej domu, aby poprosić o 

gościnę. Figurki umieszcza się na przygotowanym wcześniej ołtarzyku 

przybranym kwiatami. 

Postaci wędrują przez 

osiem dni. Co wieczór 

przenoszone są do 

kolejnej rodziny, w której 

odbywa się wówczas 

święto dla dzieci zwane 

Piñata. 24 grudnia Józef i 

Maria zostają ustawieni 

obok Dzieciątka Jezus w żłóbku wzniesionym pod kościołem.  

Australia  

Australijczycy świętują narodziny Jezusa przy upalnej pogodzie. Ich 

świąteczny posiłek często składa się z pieczonego indyka lub gęsi oraz 

puddingu. Niektórzy obchodzą Boże Narodzenie na plaży. Organizują 

duży piknik, na który przynoszą zimnego indyka, sałatki i ciasta. 

Wieczorem spotykają się w domu przy pięknie udekorowanej 

choince. 

Dominika Gniewosz 8b 



Co można podarować TACIE  

na prezent gwiazdkowy? 

 
1. Kubek z napisem SUPER TATA. 

2. Koszulkę z napisem NAJLEPSZY TATA POD 

SŁOŃCEM. 

3. Zdjęcie z tatą odprawione w złotą ramkę. 

4. Czekoladki o różnych smakach. 

5. Odblaski NAJLEPSZY TATA 

Mam nadzieję, że Waszym TATUSIOM 
prezenty się spodobają! 
 
Pozdrawiam  
Gabrysia Szweda 5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chcecie? Opowiem Wam ciekawostkę... 

W każdym kraju dzieci w coś wierzą. Na przykład w Hiszpanii 

dzieci wierzą w trzech króli i to od nich dostają prezenty 6-go 

stycznia. Przed domem wystawiają pojemniki z wodą dla 

spragnionych wielbłądów. Do Świąt przygotowują się nieco inaczej. 

Robią szopki, a nawet miasteczka Betlejem.  

W mieście Beas w starej bodedze winiarni jest zrobione miasteczko 

Betlejem. Wszystkie postacie i zwierzątka są żywe. Występują dzieci.  

W mieście, w którym mieszkałam, jest tradycja, że w okresie 

poprzedzającym Boże Narodzenie, późnym wieczorem ludzie 

przebrani w stroje meksykańskie i orkiestra chodzą ulicami miasta, 

grając i śpiewając kolędy i pieśni okołobożonarodzeniowe, a 

mieszkańcy częstują ich. Jest to bardzo ładna tradycja.  

 

Sara Florencio-Kicińska 5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cześć dzisiaj chciałabym Wam napisać, jak się 
nazywa Święty Mikołaj w różnych językach.  
 
Bo w końcu dzieci na całym świecie na Niego 
czekają, choć bardzo różnie go nazywają. 

 

1. Język Polski 

- Święty Mikołaj 
2. Język Angielski  

- Santa Claus  

3. Język Portugalski 

- Papai Noel 

4. Język Arabski 

- Santa Kluz 

5. Język Bułgarski 

- Dyado Koleda 

6. Język Czeski: 

- Santa Claus 

7. Język Gruziński:  

- Tovlis Babua 

8. Język Niemiecki: 

- Weihnachtsmann 
9. Język Koreański: 

- Santa 

Keulloseu 



10.Język Rosyjski: 
- Ded Moroz 

11.Język Serbski: 
- Deda Mroz 

12.Język Szwedzki: 
- Jultomten 

13. Język 
Ukraiński: 

- Did Moroz 

14. Język Włoski: 
- Babbo Natale 

15. Język Norweski: 
- Julenissen 

 
To wszystko, co  mam dzisiaj dla Was. Mam 
nadzieję, że wam się podobało. 
 
Do przeczytania następnym razem, pa, pa. 

 

Natalka Witczak 5a 

 
 
 



REKORDY  GUINNESSA  ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI 
 

Najdłuższy list do świętego Mikołaja 

Aż 75 954 życzeń od ponad 25 tysięcy osób znalazło 

się na najdłuższym liście zaadresowanym do św. 

Mikołaja w Laponii. List miał formę zwoju o długości 

prawie 4 kilometrów i ważył aż 160 kilogramów. Co zaskakujące – rozwinięcie, 

przeczytanie oraz ponowne zawinięcie zwoju trwało aż 2 godziny. 

Największa grupa kolędników na świecie 

Wspólne śpiewanie to najradośniejszy sposób na świętowanie Bożego Narodzenia. 

Wiedzą o tym mieszkańcy Nigerii, którzy w 2014 roku postanowili pobić rekord w 

najliczniejszej grupie kolędników. Ponad 27 tysięcy osób zebrało się na ogromnym 

placu i razem śpiewało kolędy. 

Najwięcej świątecznych lampek w jednym miejscu 

W księdze rekordów Guinnessa znalazł się Australijczyk, który stworzył gigantyczną 

instalację przedstawiającą trzy bożonarodzeniowe pudełka prezentowe. Do 

wykonania tego dzieła potrzebował aż 1 194 380 różnokolorowych, migoczących 

światełek LED. Całość została umieszczona i uruchomiona w centrum handlowym w 

miejscowości Canberra. 

Najstarszy list do św. Mikołaja 

Ponad 100 lat temu dwójka rodzeństwa, Hannah i Fred, postanowili napisać list do 

św. Mikołaja. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że list przetrwał do 

dzisiaj i jest wyjątkowym przykładem tego, czego życzyły sobie dzieci w 1911 roku. 

W najstarszym liście do św. Mikołaja znalazły się prośby o takie prezenty, jak lalka, 

płaszcz przeciwdeszczowy i oczywiście słodycze. 

Najwyższa żywa choinka na świecie 

Rekord został ustanowiony w 1950 roku i od ponad 60 lat nikt nie jest w stanie go 

pobić. W stanie Waszyngton postawiono wtedy najwyższą żywą choinkę, która 

mierzyła aż 67  metrów. Gigantyczne drzewko wystawiono w centrum handlowym w 

Seattle. 

Julia Ochnicka 8b 



SKĄD SIĘ WZIĄŁ BAŁWAN ZE ŚNIEGU? 

 

 Pierwsze słowo snowman jest 

użyte dopiero w 1827 roku, w 

angielskim słowniku Webstera. 

Tak samo ludzie zaczęli kojarzyć 

dopiero w XIX wieku słowo śnieg 

ze świętami. Pierwsze bałwany ze 

śniegu pojawiły się w Rosji ok. 

pierwszej połowy XIX wieku. 

Dzieci zaczęły lepić bałwana na 

pamiątkę po Yeti (człowiek 

śniegu), który z czasem zniknął. 

Bałwan w tłumaczeniu z rosyjskiego znaczy śnieżna baba. 

Niektórzy mówią, że ludzie po prostu bali się Yeti i zaczęli 

mówić na niego baba. Z czasem zaczęło się to przyjmować w 

innych częściach świata, można powiedzieć, że bałwana 

zaczęto lepić regularnie na święta dopiero, krótko przed XX 

wiekiem. 

 

 

Zofia Starobrzyńska 8b              

 



 Nowi domownicy 

Kilka tygodni temu pojawiły się w 

naszym domu dwa przemiłe koty. 

Jeden ze schroniska, a drugi z innego 

domu. Tego kotka w schronisku 

wybrał mój brat. Spodobał mu się, bo 

ma białe łapki. Przywieźliśmy go do 

domu i zastanawialiśmy się nad 

imieniem. Dałem mu na imię 

Manfred, ponieważ skończyłem  

czytać książkę Felix, Net i Nika oraz 

Gang Niewidzialnych Ludzi. Tego 

samego dnia mama  przywiozła drugiego kotka - rudego, 

którego mój brat nazwał Puszek.  Manfred jest bardzo 

żarłoczny i porywa nam kanapki  z talerza. Ostatnio wyjął 

parówkę z garnka i zjadł łącznie z folią.  

Puszek jest mniejszy, bardzo dobry w jedzeniu i w 

spaniu, nie jest  żarłoczny i  nie porywa nam kanapek z 

talerza.  Tylko je i śpi. 

Fajny jest, ponieważ bawi się z Manfredem moim 

laserem z latarką. 

Ciekawe, czy moje kotki przemówią ludzkim głosem? 

                                       The end 

Javier Ambrosini Sobczak 5a 

 



Co  powinno być na stole wigilijnym według mojej Babci? 
 

1. Barszcz z uszkami – czyli potrawa, która zwykle na święta jest za 

ostra lub za mało doprawiona. 

2. Pierogi z kapustą i grzybami – potrawa, której nigdy nie jadłam, ale 

w ostatnie święta się przemogłam. 

3. Zupa grzybowa – zmora wszystkich przeciwników grzybów. 

4. Karp – czyli ryba, przez którą nie będziesz się kąpać do świąt. 
5. Kluski z makiem – zbawienie dla wszystkich, którzy nie lubią 

potraw wigilijnych. 

6. Karp w galarecie – potrawa, która niebezpiecznie się gibie. 

7. Kapusta z grzybami – chyba pozostałości po farszu do pierogów??? 

8. Sałatka jarzynowa – potrawa, którą przywożą wszystkie ciotki,  

a potem nie ma kto jej jeść. 

9. Śledź w śmietanie – czyli ulubione danie mojego dziadka. 
10. Śledź w oliwie – ryba skłaniająca się bardziej ku oliwie niż 

śmietanie. 

11. Makowiec – ciasto 

mające na celu 

uśpić rodzinę. 

12. Kompot  

z suszonych 

owoców – napój, 
który w wykonaniu 

mojej babci 

smakuje jak 

węgiel. 

 

Nina Pestka 8b 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Co jest najważniejsze w świętach? 
 

To bardzo dobre pytanie i choć wydaje się oczywiste, w obecnych czasach 

odpowiedź nie jest taka jednomyślna. Wiele osób odpowiada, że w świętach chodzi o 

prezenty. Zgadzam się, że są one pewną częścią Bożego Narodzenia, ale czy one są 

najważniejsze? W świętach liczy się czas spędzony z rodziną. Dla mnie świąteczną 

atmosferę tworzy wspólne ubieranie choinki, robienie pierniczków, przygotowywanie 

wieczerzy wigilijnej, wspólne śpiewanie kolęd czy kultywowanie świątecznych tradycji. 

Faktycznie elementem tworzącym świąteczną atmosferę są prezenty, ale nie można ich 

ustawić na pierwszym planie. Obdarowujemy ukochane osoby upominkami, by sprawić im 

radość i móc razem przeżywać z nimi ten czas. Gdy skupiamy się wyłącznie na rzeczach 

materialnych, prawdziwa istota i magia świąt nam umyka. Nie pozwólcie, by święta były 

szaleństwem zakupowym, a nie spotkaniem rodzinnym. Mam nadzieję, że spędzicie te 

święta wyjątkowo w przyjemnej rodzinnej atmosferze i życzę Wam tego z całego serca. 

Spędźcie te chwile wyjątkowo i pamiętajcie, żeby doceniać swoich bliskich i każdą 

chwilę, przecież nie wiemy, ile jeszcze świąt będzie nam dane z nimi spędzić. 
 

 

Emilka Borysiak 8b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenzja filmu Kevin sam w domu 
    

Biorąc pod uwagę, że już za niedługo są święta Bożego 

Narodzenia, postanowiłam, że najlepiej będzie, jeśli 

napiszę o kultowym świątecznym filmie Kevin sam w domu 

w reżyserii Chrisa Columbusa.  

    

Rodzina McCallister’ów postanawia spędzić Święta we 

Francji. Niestety, dzień przed wylotem dwoje rabusiów – 

Harry (Joe Pesci) oraz Marv (Daniel Stern) próbują włamać 

się do jednego z 

domów w dzielnicy 

McCallister’ów. Przez 

to na osiedlu zostaje 

odłączony prąd i 

główni bohaterowie 

niemal spóźniają się 

na samolot. W 

połowie lotu zdają 

sobie sprawę z tego, 

iż tytułowy bohater – 

Kevin (Macaulay 

Culkin) został sam w 

domu. Chłopiec na początku jest bardzo szczęśliwy z tego 

powodu, lecz w pewnym momencie pojawia się problem. 

Harry i Marv postanawiają włamać się do jego domu. 

Chłopiec musi jakoś przechytrzyć włamywaczy, ale czy mu 

się uda? 

   Podczas oglądania tego filmu głównie się śmiałam, jednakże 

w pewnym momencie bardzo się wzruszyłam. Jest to idealny 

film na świąteczny wieczór z rodziną.  

Polecam  

Julia Makarewicz 8B 
 



 

Co robić, aby Święty Mikołaj odwiedził Twój dom? 
 

1. W pierwszym tygodniu grudnia zrób 
świąteczne porządki. Pamiętaj, aby 
dokładnie wysprzątać swój pokój. Mikołaj 
lubi, gdy dzieci mają czysto. 
 

2. W drugim tygodniu grudnia kup 
wszystkie dekoracje, lampki, światełka, 
ozdoby na ściany i okna. Mikołaj lubi, gdy 
w domu jest kolorowo i przytulnie. Ale 
pamiętaj! Co za dużo, to niezdrowo. 
 
3. W trzecim tygodniu grudnia, niech Twoi 
Rodzice kupią choinkę. Następnie 
udekorujcie ją bombkami, łańcuchami i 
lampkami. Pod ładną choinką Święty 
Mikołaj zostawia więcej prezentów. 
4. W czwartym tygodniu grudnia pomóż 
Mamie w pieczeniu pierników i Babci w 
lepieniu pierogów. Zapach dobrego 
jedzenia przyciąga Świętego Mikołaja. 

 
5. Pamiętaj, aby być grzeczny/a przez cały 
rok, bo Mikołaj zawsze patrzy. 
Jeżeli spęłniłeś/aś wszystkie powyższe 

punkty, 
jesteś gotowy/a na Wigilię. WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

 
Oliwia Manista 8b 

 
 
 

 

 



ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W KOREI 

 

Jeżeli jesteście ciekawi, jak Boże Narodzenie spędzają 

mieszkańcy Korei, weźcie zapas pierniczków  

i przeczytajcie mój najnowszy artykuł  

 

24 grudnia jest dniem, który Koreańczycy spędzają na 

radosnej zabawie. Dla par to okazja, aby pójść na 

romantyczną randkę, na którą zwykle nie starcza sił i 

czasu w codziennym, zawrotnie szybkim życiu. Z kolei 

single wolą wigilijny  wieczór spędzić na świątecznym 

przyjęciu w gronie przyjaciół lub współpracowników. 

Miejscem do świętowania (oprócz mieszkań) stają się 

restauracje oraz popularne w Azji bary karaoke, które 

przeżywają 

w ten 

wieczór 

prawdziwe 

oblężenie. 

Na stole 

królują  

Christmas 

cakes, 

tradycyjne dania kuchni koreańskiej oraz soju. 

Chrześcijanie w wigilijny wieczór mogą wziąć udział w 

wieczornej mszy, będącej odpowiednikiem naszej pasterki. 

Dla dzieci dużą atrakcją są koncerty kolęd. 25 grudnia jest 

dniem wolnym od pracy w całej Korei. 
 



 
Zwierzęca miłość 
Bożego Narodzenia 

 

 Odkąd mam moje myszoskoczki (Kiti i Didi), 
co roku na Wigilię częstuję je opłatkiem dla 
zwierząt. Otrzymują również ode mnie małe 
prezenciki w postaci nowych przysmaków 
zawiniętych w chusteczkę do nosa, którą 
chętnie gryzą i wykorzystują do budowania 
gniazda. 
 A czy Wy wiecie, co Nam nasze ukochane 
zwierzęta dają w prezencie? No właśnie radość, 
przyjaźń i oczywiście wielką, nieograniczoną 
miłość. Bardzo im za to dziękuję. Jestem 
ciekawa, w jaki sposób Wy dziękujecie i 
odwzajemniacie uczucia, którymi Nas 
obdarowują zwierzaki? 

 
Do zobaczenia! 

Hanna Tomczak 
5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Moje zniszczone Święta 

 

Trzy lata temu... Był grudzień, dwudziesty drugi dokładnie. Wieczorem 

paliło się w kominku, a wielka, jak i piękna 

choinka stała w rogu pokoju. moja siostra 

Daria robiła zdjęcia choinki na insta (tak 

bywa ze starszymi siostrami). Matias grał, a 

ja co? Oglądałam Spongeboba, a potem 

Teletubisie. Na serio oglądałam Teletubisie! 

Mama zaproponowała mi spacer z Belitką 

(moim psem). Szłyśmy wolnym krokiem, 

rozmawiając o zbliżających się Świętach i 

prezentach od Mikołaja...  

- Sara. Powiem ci coś.  

- Oki doki! – powiedziałam.  

- Powiem ci coś delikatnie – mówiła mama. – Mikołaj nie istnieje.  

- Co proszę? – odpowiedziałam zasmucona.  

Mama mi wytłumaczyła, że niektóre „postacie“ nie istnieją, są jedynie 

tradycją. Poprosiłam ją, aby wyjaśniła mi te wszystkie listy do Mikołaja i 

odpowiedzi od niego, te ślady butów przy kominku, wypite mleko i zjedzone 

pierniki, rozmowy telefoniczne z Mikołajem, czapkę, którą zgubił... I tak dalej... 

Powiedziała mi, że bardzo się starała i z babcią „knuły“, abym wierzyła w 

Mikołaja i „Magię Świąt“. 

No cóż, w tym dniu przestałam być dzieckiem. Czar prysł, ale Magia Świąt 

wciąż trwa! 

 

Sara Florencio-Kicińska 5a 

 
 
 

 



HOROSKOP 
 

na grudzień 
Baran                   22 marca - 21 kwietnia     Byk                                  22 kwietnia – 21 maja  
Słuchaj intuicji, nie rozsądku. Wykaż się wię-    Przejmiesz kontrolę nad związkiem i swoim                                                                           
kszą empatią względem najbliższych, bo                                    życiem. Uważaj jednak, aby całkowicie nie   
nieświadomie możesz wyrządzić krzywdę,      uzależnić od siebie partnera. W sprawach zawo- 
nawet słowem. Do świąt pozaliczaj zaległe                   dowych wykorzystaj swój spryt i przebiegłość. 
prace, sprawdziany lub popraw jedynki.                     Uważaj na infekcje gardła i jamy ustnej. 
 

Bliźnięta             22 maja – 21 czerwca    Rak    22 czerwca – 22 
lipca 
Przyjaciele dostarczą Ci świetnych rad. Warto    Małe zawirowania w pracy czy szkole wypro- 
ich słuchać, ponieważ wsparcie będzie teraz    wadzą Cię z równowagi. Uzbrój się w cierpliwo- 
niezwykle ważne. Nawet w okresie świąte-                   ść i nie bierz niczego do siebie. Zorganizuj wypad 
cznym nie będzie łatwo, jak Ci się wydaje.                                  na weekend i zabierz ze sobą ukochaną osobę.  
Dlatego każde dobre słowo, na wagę złota.     Zmniejszy to przedświąteczne napięcie. 
 

Lew                 23 lipca – 23 sierpnia    Panna            24 sierpnia – 23 września 
Twoja rozległa wiedza znajdzie zastosowanie    Zawsze chętna do pomocy, jeśli zajdzie taka 
w pracy, co udowodni jaki jesteś niesamowity.        konieczność. W grudniu pojawi się taka potrzeba 
Pojawi się okazja zrobienia pracy dodatkowej,                    i jak zawsze nie odmówisz. Ze względu na natłok 
z czego chętnie skorzystasz, ponieważ lubisz    przed świętami będziesz musiała zakasać rękawy  
uczyć się nowych rzeczy. Nagroda po choinką.    i nieźle się napocić, aby wykonać wszystkie prace. 
 

Waga            24 września – 22 października     Skorpion  23 października – 22 
listopada 
Grudzień upłynie po znakiem miłości. Miłość     W grudniu poświęć czas na pracę i obowiązki.  
będzie kwitła i przyniesie sporo pozytywnych                      Masz dużo do zrobienia i będziesz późno wracał 
wrażeń. Jeśli nie zajmiesz się sprawami bizne-    do domu, co nie spodoba się rodzinie. W okresie 
sowymi, wiele okazji przejdzie Ci koło nosa.    świąt, wynagrodzisz najbliższym brak Twojej 
osoby. 
 

Strzelec      23 listopada – 21 grudnia     Koziorożec         22 grudnia – 20 stycznia 
Czeka Cię okres szampańskiej zabawy. Nie    Poczujesz potrzebę zmiany pracy lub szkoły.  
spędzisz zbyt wiele czasu w domu. Większość    Czas rozstać się z zajmowaną posadą i poszukać  
wieczorów będziesz bawić się ze znajomymi.     nowego miejsca dla siebie i swoich pomysłów. 
Nie zapomnisz jednak o obowiązkach zawo-     W domu pojawią się drobne i przejściowe pro- 
dowych, które zrzucisz na innych.                                  blemy, ale spokojna rozmowa wszystko załatwi.  
 

Wodnik         21 stycznia – 18 lutego     Ryby                 19 lutego – 21 marca 
Zastanów się co konkretnie chcesz robić w                   Grudzień to czas nieoczekiwanych wydarzeń 
życiu. Skup się na sobie i swoich potrzebach,                   i kompromisów. Musisz je osiągnąć, jeśli chcesz 
a sukces Cię odnajdzie. Rodzina będzie Cię                  zrealizować swoje cele. Pomoże Ci w tym urok  
wspierać w osiągnięciu swoich celów. Może                  osobisty i dbanie o towarzyskie kontakty. Spędź 
wybierz się na jakiś kurs czy szkolenie.      trochę czasu z ukochaną osobą i przyjaciółmi.  

     
 

Dominika Kiszakiewicz 8 

 

 



REDAKCJA „ROZGADANYCH“ TO MY! 

 
REDAKCJA „ROZGADANYCH“ SKŁADA SIĘ 

Z CZŁONKÓW KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

PROWADZONEGO POD KIERUNKIEM NASZEJ 

POLONISTKI, 

PANI ANI TOMCZYK.  

 

JESTEŚMY REDAKTORAMI  

Z KLAS 5A I 8B. 

 

OTO NAJLEPSZA REDAKCJA POD SŁOŃCEM! 
 

 

REDAKTOR NACZELNA: EMILKA BORYSIAK 

Z-CA: OLIWKA MANISTA 

ŁĄCZNIK: NATALKA WITCZAK 

 
REDAKTORZY: JAVIER AMBROSINI SOBCZAK, 

OLA BELCYR, SARA FLORENCIO-KICIŃSKA, 

DOMINIKA GNIEWOSZ, AMELKA HERNAT, DAMIAN 

KACZMAREK, DOMINIKA KISZAKIEWICZ, JULKA 

MAKAREWICZ, JULKA OCHNICKA, NINA PESTKA, 

ZOSIA STAROBRZYŃSKA, GABRYSIA SZWEDA, 

HANIA TOMCZAK.  

 

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 
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