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Drodzy Czytelnicy! 

 

 Małymi kroczkami nadchodzi zima. 

Śnieg zaczyna padać, więc cieplej się ubieramy. 

Grzecznych odwiedzi Święty Mikołaj, dając 

prezenty (i nie wykluczone, że też rózgi), 

a razem z rodziną udekorujemy nasz dom 

ozdobami i ubierzemy choinkę. To ulubiony 

czas dla wielu osób. Właśnie to 

wydanie ,,Prześwietlacza” będzie poświęcone 

zimowym zwyczajom. Zachęcam do czytania 

nowego czasopisma. 

 

Przemysław Zając – redaktor naczelny 
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Wywiad z panią Urszulą Przybyło - pracownikiem 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórzanach 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się  

Pani na przeprowadzenie wywiadu. 
 

M.O.: Jakie jest Pani największe marzenie?  
 

U.P.: Moim największym marzeniem jest zwiedzać 

świat i poznawać go, bo jest piękny.  
 

M.O: Kogo Pani najbardziej ceni?  
 

U.P.: Ludzi ambitnych, którzy dążą do spełniania 

swoich marzeń. 
  

M.O.: Jakie są Pani pasje?  
 

U.P.: Podróżowanie oraz malarstwo. 
 

M.O.: Kim chciała być Pani jak była mała?  
 

U.P.: Projektantem wnętrz. 
 

M.O.: Co lubi robić Pani w wolnym czasie?  
 

U.P.: Jeździć na rowerze. 
 

M.O.: Czy mogłaby Pani wymienić jedno 

wspomnienie, które jest dla Pani najcenniejsze? 
 

U.P.: Mam wiele wspomnień, ale te najpiękniejsze są 

z pobytu we Włoszech, gdzie przez jakiś czas 

pracowałam.  
 

M.O: Czy robi Pani w życiu to, co Pani kocha? 
 

U.P.: Tak, rozwijam swoje pasje i talenty. 
  

M.O.: Kto jest Pani autorytetem?  
 

U.P.: Podziwiam ludzi mądrych i dobrych. 
 

M.O.: Co motywuje Panią do wstawania 

z łóżka? 
 

U.P.: Rodzina i spotkania z ludźmi. 
 

M.O.: Gdy byłby to Pani ostatni miesiąc życia, 

co Pani by zrobiła?  
 

U.P.: Uwielbiam podróże, więc pewnie bym 

podróżowała. 
 

M.O.: Jak lubi Pani spędzać czas wolny? 
 

U.P.: Lubię chodzić na długie spacery i oglądać 

świat. 
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M.O.: Dlaczego Pani wybrała akurat ten zawód?  
 

U.P.: Wybrałam ten zawód, ponieważ realizuje w ten 

sposób siebie i pasje.  
 

M.O.: Co najbardziej Pani ceni w życiu?  
 

U.P.: Zdrowie.  
 

M.O: Co Panią denerwuje?  
 

U.P.: Osoby, które ciągle narzekają, ale nie próbują 

zmienić swojego życia. 
  

M.O.: Co Panią uspokaja?  
 

U.P.: Długie spacery na łonie natury. 
 

M.O.: Co daje Pani szczęście?  
 

U.P.: Szczęście rodziny i bliskich. 
 

M.O.: Co jest dla Pani najważniejsze i dlaczego?  
 

U.P.: Rodzina, ponieważ ich szczęście jest dla mnie 

najważniejsze. 
 

M.O.: Co sprawia, że Pani cieszy się życiem?  
 

U.P.: Moje dzieci, bo w nich odnajduję sens życia.  
 

M.O: Czy lubi Pani podróże, jak tak to dlaczego? 
 

U.P.: Uwielbiam podróżować, poznawać nowych 

ludzi, kulturę. 
 

M.O: Bez czego Pani nie wyobraża sobie życia?  
 

U.P.: Bez rodziny, domu, nowych technologii. 
  

M.O.: Gdzie lub w czym odnajduje Pani spokój?  
 

U.P.: Spokój odnajduję w ciszy np. godzinami mogę 
wpatrywać się morze i słuchać jego szumu. 
 

M.O: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 

pytania. 

 

Wywiad przeprowadziła: Milena Orlof  



 Narodowe Święto Niepodległości miało 

w tym roku swoją 104 rocznicę. Święto to 

corocznie obchodzimy w dniu 11 listopada dla 

upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Data ta jest datą umowną, przyjętą jako 

oficjalny Dzień Niepodległości w 1937 roku. 

Nawiązuje ona do terminu zakończenia I wojny 

światowej w 1918 roku i odzyskania suwerenności 

przez Polskę po 123 latach zaborów. To właśnie 

11 listopada podpisano rozejm w Compiègne, który 

ostatecznie potwierdził klęskę Niemiec w wojnie. 

Do Polski zaś w tym czasie powrócił Józef 

Piłsudski, któremu Rada Regencyjna przekazała 

naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem 

Polskim. Niestety, Polacy nie mieli dużo czasu na 

celebrowanie tego święta, ponieważ już w 1945 

roku, po zakończeniu II wojny światowej, zostało 

ono zniesione przez władze komunistyczne 

i przywrócono je dopiero w roku 1989. Obecnie 

jest to jedno z dwóch najważniejszych świąt 

państwowych w Polsce, obok Święta 3 Maja. To 

dzień ustawowo wolny od pracy. 

 

 Nieodzownie związane ze świętowaniem 

odzyskania niepodległości przez Polskę są nasze 

symbole narodowe. Należą do nich barwy 

narodowe, flaga i godło państwowe oraz hymn. 

Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało-

czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach 

słychać „Mazurka Dąbrowskiego”. W naszej szkole 

z okazji tego święta przygotowana została piękna 

akademia z udziałem chóru szkolnego oraz o godz. 

11:11, cała szkoła odśpiewała hymn państwowy 

w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki - 

„Szkoła do hymnu”.  

 

 

Aleksandra Rybka 
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 Dzień Wszystkich Świętych jest obchodzony 

w kościele katolickim od IX wieku. Od 1 listopada 

837 roku istnieje to święto, a wyznaczył je papież 

Grzegorz IV. Przed dniem 1 listopada porządkujemy 

groby zmarłych. We Wszystkich Świętych tradycją jest 

odwiedzanie grobów i modlitwa za zmarłych. Na 

groby zanosi się chryzantemy i znicze. Kiedyś 

wierzono, że ogień palony na grobach zmarłych ma 

moc oczyszczającą. W Meksyku Wszystkich Świętych 

nazywa się Día de Muertos – Dzień Zmarłych. 

Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy, święto 

kościelne, ale również swojego rodzaju święto 

państwowe. W różnych regionach Polski można 

zauważyć różne tradycje związane z obchodami Dnia 

Zmarłych. 

 

Natalia Halik 

Narodowe Święto Niepodległości! 

Wszystkich Świętych  
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Dyskoteka szkolna 

 Dnia 23.11 odbyły się szkolne andrzejki. Ta 

impreza była tematyczna, a jej hasłem przewodnim 

była czerń i mrok. Dyskoteka rozpoczęła się 

o godzinie 16:00, a zakończyła o 20:00. Podczas  

zabawy było parę wspólnych tańców i gra w gorące 

krzesła. Wspólnymi tańcami była ,,Belgijka’’, 

,,Macarena’’ i ,,Kaczuszki” . Odbyła się też wycieczka 

po szkole w zabawie ,,w pociąg’’. W dyskotece brały 

udział klasy 4-8. Słuchaliśmy różnych piosenek. 

Zaśpiewaliśmy też ,,Barkę” i ,,To już jest koniec”. Po 

tej ostatniej trzeba było wracać do domów. 

Dyskoteka była ciekawa i na pewno wszyscy długo 

będą ją pamiętać. 
 

Natalia Halik  

1. Eldorado- sanah, Daria Zawiałow  

2. Nic dwa razy ( W. Szymborska )- sanah  

3. Riptide- Vance Joy 

4. Dom- Cleo 

5. Summer- Calvin Harris  

6. Brother- Kodaline 

7. Szary świat- sanah, Kwiat Jabłoni 

8. Jeszcze będzie pięknie- B.R.O. 

9. Afera- Viki Gabor 

10. Ostatnia nadzieja- sanah, Dawid Podsiadło 

 

Milena Orlof 

Play lista przebojów 

Mini słownik polsko-angielski 

Jak się masz? - How are you? 

Która jest godzina? - What time is it? 

Przepraszam, nie rozumiem. - I’m sorry, I don’t 

understand. 

Jaką mamy dziś pogodę? - What’s the weather like 

today? 

Ile to kosztuję? - How much does it costs? 

Jak tam dojadę? - How can I get there? 

Gdzie mieszkasz? - Where do you live? 

Skąd pochodzisz? - Where do you come from? 

 

Przemysław Zając 

 Tegoroczne Mikołajki w naszej szkole 

zaczęły się wyjątkowo. Kiedy do niej przyszłam,  

większość uczniów była ubrana na czerwono 

i miała różne ozdoby (np. czapki Mikołaja, rogi 

renifera itp.) W mojej klasie na jednej z lekcji 

złożyliśmy wszystkie przyniesione prezenty 

w specjalnie do tego wyznaczone miejsce. Nasza 

pani wychowawczyni wcieliła się w rolę 

Mikołaja i rozdała wszystkie prezenty. 

W klasach 4 - 8 było podobnie. Do naszych 

najmłodszych (klas 1 - 3) jak co roku przyszedł 

Św. Mikołaj i rozdawał prezenty. Dzieci 

zaśpiewały piosenki, mówiły różne wierszyki, 

a Mikołaj pytał ich czy byli grzeczni. W naszej 

szkole odbył się również konkurs na najładniej 

ozdobione świątecznymi dekoracjami drzwi. 

W kategorii 1-3 wygrała klasa druga, 

a w kategorii 4 - 8 szósta. To były wspaniałe 

Mikołajki, szkoda, że Mikołaj odwiedza nas 

tylko raz w roku. 

Amelia Czyżykiewicz 

Szkolne Mikołajki 



 24 listipada uczniowie kl. 2 zorganizowali 

„Zbiórkę dla Burusia i Burka”. Tego dnia można 

było oddać karmę, miski i kocyki dla 

potrzebujących zwierząt. Oprócz tego 

sprzedawany był popcorn, który cieszył się 

ogromną popularnością, bo kolejki były bardzo 

długie. Już za pięć złotych można było kupić 

dowolny z dwóch smaków solony i maślany. 

Pieniądze zebrane w czasie sprzedaży popcornu 

oraz rzeczy dla zwierząt przekazane zostały 

fundacji psystań, która pomaga chorym 

i porzuconym pupilom. 

 

Jagoda Bukowska 
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 Dnia 25 listopada 2022 roku klasy 5 - 7 

pojechały do ,,Kina kolory” na film pt. ,, Serce 

dębu”. Opowiada on o zwierzętach, takich jak: 

sójki, myszy, wiewiórki, dziki, sarenki, jelenie oraz 

liczne gatunki owadów. Zwierzęta te mieszkały 

w 200- letnim dębie nad jeziorem w lesie. Bardzo 

często warunki atmosferyczne zmieniały się. 

Wydarzenia rozgrywały się  wiosną, latem, jesienią 

oraz zimą. Film pokazywał życie zwierząt przez 

cztery pory roku, dowiedzieliśmy się czym się 

odżywiają  i jak się zachowują. Film ten bardzo mi 

się podobał, ponieważ można było zobaczyć 

zwierzęta z bliska, których codziennie się nie 

spotyka. Polecam obejrzeć go każdemu, kto kocha 

przyrodę i zwierzęta.  

Milena Orlof 

Zbiórka dla Burusia i Burka  

„Serce dębu” - wycieczka do kina 

Co warto obejrzeć? 

Kevin sam w domu 

 Jest to film, który rozgrywa się 

w przedmieściach Chicago w czasie świąt Bożego 

Narodzenia. W filmie główny bohater zostaje sam 

w domu, ponieważ rodzice zapomnieli go wziąć ze 

sobą. Reszta rodziny, pojechała w tym czasie do 

Paryża. Kevin (główny bohater) zostaje napadnięty 

przez dwóch złodziei podczas nieobecności 

rodziców. Chcecie śledzić jego przygody? 

Obejrzyjcie film. 

 

napisał: Mateusz Bargieł 

Sylwester  

 Jest to święto, które obchodzi się w starym 

roku, wyczekując nowego. 31.12 wieczorem każdy 

dobrze się bawi, słucha piosenek, pije szampana, 

ogląda fajerwerki na niebie lub  je ,,puszcza”. 

Każdy w tym czasie zapomina na chwilę o swoich 

zmartwieniach i dobrze się bawi na imprezie lub 

w swoim domu. Większość osób wymyśla dla 

siebie postanowienia noworoczne takie, aby 

zmienić swój nowy rok na lepszy.Wyczekuje się w 

tym czasie Nowego Roku. Trzeba również zadbać 

o nasze zwierzęta, które zostają w domach, 

ponieważ najczęściej psy boją się dźwięku, które 

wydają fajerwerki. 

 

napisał: Mateusz Bargieł 



- Ziemia jest jedyną planetą w układzie słonecznym, 

której nazwa nie pochodzi od Boga. 

- W Chinach jest zakazane przytulanie drzew. 

- Ludzkie oczy nie zmieniają swojej wielkości od 

urodzenia. 

- Kichnięcie “podróżuje,, z prędkością około 44 m/s. 

- W Singapurze jest zakazane żucie gum. 

- Liczba rozmaitych form życia, które zasiedlają się na 

ludzkiej skórze, przekracza liczbę ludzi żyjących na 

ziemi. 

- Leonardo Da Vinci potrafił malować jedną ręką 

i drugą jednocześnie pisać. 

- Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie 

więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych 

krajów łącznie. 

- Woda kokosowa może być stosowana jako osocze 

krwi. 

- Przeciętny czterolatek zadaje dziennie ponad 400 

pytań. 

- Szminki mogą zawierać rybie łuski. 

- Od 1945 r. wszystkie brytyjskie czołgi są 

wyposażone w zestaw do parzenia herbaty. 

- Najwięcej zarejestrowanych rozmów telefonicznych 

jest w Dzień Matki. 

- Żeby wejść na Wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 

stopni. 

- Wieża Eiffla została w 1967 r. czasowo przeniesiona 

do Kanady. 

- Tylko 15 procent Sahary pokryte jest piaskiem 

 

 

zebrał: Mateusz Bargieł 

źródło: polityka.pl 
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A to ciekawe? 

 Dzięki  dofinansowaniu dla  szkół 

z programu ,,Poznaj Polskę” została zorganizowana 

wycieczka Łańcut-Krosno. W wycieczce uczestniczyła 

klasa czwarta i szósta. Wyjechaliśmy o godzinie szóstej 

nad ranem, więc pewnie każdy miał problem ze 

wstaniem z łóżka. W autobusie uczniowie mieli 

wyśmienite humory, wielu z nich słuchało piosenek, 

a nawet niektórzy śpiewali. Było bardzo radośnie! 

Pierwszym przystankiem był pałac w Łańcucie. 

Widzieliśmy wiele starych pomieszczeń, obrazów 

i rzeźb, które pokazywały, jak żyli kiedyś szlachcice. 

Nie mieliśmy przewodnika. Z głośników, które były 

w każdym pomieszczeniu, wydobywał się głos, który 

mówił, gdzie mamy popatrzeć i dokąd pójść dalej.  

Moją uwagę przykuły piękne i wielkie żyrandole oraz 

gabloty z szablami i srebrnymi sztyletami. Myślę, że 

każdemu się podobało. Zrobiliśmy sobie kilka 

klasowych zdjęć i ruszyliśmy dalej. Kolejnym 

przystankiem było Krosno. Na obiad zjedliśmy zupę 

pomidorową, kotlet schabowy, ziemniaki oraz 

surówkę. Następnie wybraliśmy się do huty szkła, 

gdzie obserwowaliśmy, jak powstaje szkło. Kolejną 

atrakcją było malowanie obrazów na szkle, a ci którzy 

skończyli, dostawali szklane odznaki ze znakiem huty 

w Krośnie. Po tych wydarzeniach, razem 

z przewodnikiem zaczęliśmy zwiedzać budynek. 

W pewnym momencie weszliśmy do pomieszczenia, 

gdzie widzieliśmy, jak wyglądają prace ozdabiania 

różnych przedmiotów. Wyglądało to dosyć 

satysfakcjonująco, ale nie wiem, czy chciałbym mieć 

taką prace. Obejrzeliśmy nawet krótki film o legendzie 

powstania materiału. Pod koniec poszliśmy do sklepu, 

żeby kupić pamiątki i muszę powiedzieć, że wybór był 

duży. W drodze powrotnej nie było tak wesoło jak 

wcześniej. Większość osób po prostu oglądała coś na 

swoich telefonach. Myślę, że wycieczka była bardzo 

ciekawa oraz fascynująca i każdemu podobało się 

zwiedzanie. 

 

Przemysław Zając 

Wycieczka Łańcut - Krosno 



*** 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Jasiu dlaczego twoje wypracowanie jest bezbłędne? 

- Bo akurat taty nie było w domu. 

*** 

Nowakowie postanowili pójść do opery. Odświętnie 

ubrani ustawili się przed kasą. Przed nimi stoi jakaś 

para. Kobieta mówi: 

-,,Tristan i Izolda” dwa poproszę. 

Nowak jest następny: 

-Marian i Helena. Dla nas też dwa.  

*** 

Zima, Alpy, Stok. Facet rusza z góry, odbija się 

kijkami jedzie na bombę. Nagle podskakuje na 

narcie, obraca go, leci koziołkuje, w trumanie 

śniegu. 

Uderza w drzewo… 

Kijki w jedną, narty w drugą, gość rozwalony, zęby 

wybite, krew z nosa, nogi poskręcane w dziwny 

sposób. 

Otwiera nieprzytomne oczy, w ciągu górskie 

powietrze i mówi: 

-I tak lepiej niż w pracy. 

*** 

- Czy chciałbyś zarabiać miesięcznie dwadzieścia 

tysięcy złotych jak mój brat? 

- Oczywiście! A on zarabia tyle forsy? 

- Nie, ale też by chciał. 

*** 

Rozmawia urzędniczka z urzędnikiem: 

- Ja zaczynam pracować dopiero po trzeciej kawie. 

- A ile pijesz? 

- Dwie. 

*** 

- Byłem u dentysty. 

- To nie będziesz mógł teraz jeść przez dwie 

godziny. 

- Tyle zapłaciłem, że nie będę jadł przez tydzień. 

*** 
 

zebrała: Amelia Czyżykiewicz 

 Boże Narodzenie i poprzedzający je 

Adwent obfituje w wiele tradycji i zwyczajów. 

Przedstawię kilka z nich. 

 U b i e r a n i e  c h o i n k i  t o  c h y b a 

najpopularniejsza i najbardziej lubiana 

świą teczna  tradyc j a .  Do Pol sk i 

przywędrowała  z Niemiec. Co ciekawe, 

choinki kiedyś wieszano do góry nogami, 

pod sufitem. 

 Oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę jest 

związane z Gwiazdą betlejemską, która 

zwiastowała narodzenie Jezusa. 

 12 potraw wigilijnych zwyczaj ten wiąże się 

z liczbą Apostołów, którzy towarzyszyli 

Jezusowi w czasie Ostatniej Wieczerzy 

i liczbą miesięcy w roku. 

 Dzielenie się opłatkiem to symbol 

przebaczenia. To bardzo stara tradycja, która 

pochodzi już od pierwszych chrześcijan, 

którzy dzielili się chlebem. 

 Zostawianie wolnego miejsca przy stole 

to tradycja, która pokazuje życzliwość 

okazywaną w czasie świąt.  

Jagoda Bukowska 

Humor  
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Zwyczaje Bożonarodzeniowe 



1. Seria ,,Dziennik Cwaniaczka” to opowieści 

o dorastającym chłopcu Gregu. Mieszka on w 

Stanach Zjednoczonych z dwoma braćmi 

i rodzicami. Razem ze swoim przyjacielem 

Rowleyem mają mnóstwo przygód w szkole i nie 

tylko! To idealna książka dla tych, którzy lubią 

czytać, a tym bardziej dla tych, którzy nie lubią. Po 

przeczytaniu jednej książki nie można się oderwać 

od czytania następnych. Książek jest w tej chwili 

osiemnaście, a nowe ciągle powstają, więc nie 

brakuje wrażeń. 

2. Seria ,,Strrraszna Historia” powstała dla tych, 

którzy interesują się dawnymi czasami. Jest wiele 

części, każda opisuje inne, różniące się od siebie 

cywilizacje ludzi z innych epok i kontynentów. Jest 

tam dużo humoru, szczegółów krótkich historyjek 

i ciekawostek, o których nie słyszy się na co dzień, 

ani w szkole. To świetna książka dla uczniów, 

którym gorzej idzie nauka historii, a chcą się 

poduczyć. 

3. ,,Baśniobór” to książka fantastyczna 

i przygodowa. Rodzeństwo Kendra i Seth mają 

spędzić wakacje u dziadka, ale nie są tym 

zachwyceni. Jednak okazuje się, że starszy pan jest 

strażnikiem Baśnioboru, czyli magicznej krainy 

zamieszkiwanej przez wiele niezwykłych stworzeń. 

Dzieci idą do lasu, nie wiedząc, że uwolnią siły zła, 

które będą musieli powstrzymać. To ciekawa 

książka dla osób od dziewięciu lat. 

 

Przemysław Zając 
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Książki, które warto przeczytać! 

Czy czytasz? Czytam! A Ty? 

 Biblioteka  szkolna poleca nowości zakupione 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa.  

 

Operacja … 

 Seria „Operacja…” to wciągająca seria książek 

dla dzieci. Opowiada o działalności dwójki młodych 

detektywów, którzy prowadzą Biuro Detektywistyczne 

numer 2  w pewnym nadmorskim miasteczku 

w Norwegii. 

 

DETEKTYWISTYCZNA SERIA KSIĄŻEK DLA 

DZIECI, w której Bohaterowie cyklu mają bez 

wątpienia nosa do wyjaśniania zagadek! W małym, 

miłym miasteczku Elvestad czasami dzieją się dziwne 

rzeczy. Dwoje młodych detektywów, Tiril i Oliver, na 

szczęście zawsze jest na posterunku, żeby razem ze 

swoim psem rozwiązywać zagadki, z którymi nie mogą 

poradzić sobie dorośli policjanci. 

 

p. Joanna Cieśla - bibliotekarz 
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,,Podróż na tajemniczą wyspę” 

Sean  Ande r son  odb ie ra 

zakodowany sygnał o pomoc 

z wyspy, której nie ma na mapie. 

Znajduje się tam jego zaginiony 

dziadek , którego Sean postanawia 

odnaleźć. Pomaga mu ojczym oraz  

pilot helikoptera Gabato i jego 

córka Kailani. Razem wyruszają 

w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć tajemniczą 

wyspę i uratować jej mieszkańców oraz swego dziadka. 

Okazuje się, że ta wyspa ma własny klimat i żyją na 

niej różnego rodzaje zwierzęta nieznane ludzkości. 

Rodzina odnajduje dziadka, następnie okazuje się, że 

na wyspie ma wybuchnąć wulkan, więc rodzina ucieka 

na statek morski. Chcesz dowiedzieć się co się dzieje 

potem? - obejrzyj film! 

 

,,Gęsia skórka”  

Po przeprowadzce do małego 

miasteczka Zach zaprzyjaźnia się 

z Hanną. Ich znajomość oparta 

jest początkowo na niewyjaśnionej 

t a j e m n i c y ,  k t ó r ą  n i e u f n a 

dziewczyna nie chce się podzielić. 

Sytuacja zmienia się diametralnie, 

kiedy Zach poznaje ojca Hanny, 

twórcę książek dla dzieci. Niestety, chłopak 

przypadkowo uwalnia zamieszkujące karty powieści 

Stine’a duchy i potwory, które opanowują miasteczko. 

Film oparty na podstawie bestsellerowej serii książek 

pod tym samym tytułem, autorstwa R.L. Stine’a. Film 

w mrocznym klimacie wszystkie historie pisarza 

ożywają. Bardzo polecam ten film, jest to jeden 

z najlepszych, jaki oglądałem. 

zebrał i napisał: Mateusz Bargieł 

źródło: filmweb 

Baran 

W tym roku będziesz pełen energii i entuzjazmu. 

W szkole będziesz dostawał bardzo dobre oceny. 

Byk 

Rok 2023 będzie dla Ciebie wyjątkowy. W szkole 

będziesz bardzo skupiony i to spowoduje wysokie 

wyniki w nauce. 

Bliźnięta 

To będzie dla Ciebie rok odnowienia relacji 

z najbliższymi. Ten rok upłynie Tobie bardzo szybko 

w gronie przyjaciół. 

Rak 

Twój czas upłynie na spędzaniu czasu ze znajomymi 

i rodziną. W tym roku będziesz dużo podróżował po 

świecie. 

Lew 

W tym roku spotkasz dużo nowych ludzi. Będzie to 

dla Ciebie rok pełen niespodzianek. 

Panna  

Ten rok poświęcisz na odkrywanie swoich 

największych pasji. Spędzisz ten rok ze swoimi 

najlepszymi przyjaciółmi. 

Waga 

W tym roku dostaniesz swój wymarzony prezent. 

W szkole będziesz dobrze się uczył. 

Skorpion 

W końcu osiągniesz swój cel na, który długo 

pracowałeś. Dużo czasu spędzisz z rodziną. 

Strzelec 

Rok ten  będzie dla Ciebie bardzo pracowity. 

Podczas lekcji w szkole będziesz słuchał nauczyciela 

i będziesz skoncentrowany. 

Koziorożec 

Większość czasu spędzisz przed komputerem lub 

telewizorem. Będziesz się rozpraszał i nie będziesz 

się koncentrować. 

Wodnik 

Będziesz w tym roku bardzo dużo sprzątał w swoim 

domu. Odkryjesz swoje nowe pasje, o których nie 

wiedziałeś. 

Ryby 

Spędzisz dużo czasu na boisku sportowym. Będziesz 

ćwiczyć często swój ulubiony sport. 

Milena Orlof 

Ciekawe filmy 

Horoskop 



 Gdy masz dużo czasu i nie wiesz co robić, 
mogę ci w tym pomóc, abyś się nie nudził. Oto 
kilka przykładów co możesz zrobić: 

 możesz pomalować lub ozdobić etui na 
telefon 

 

 poczytać ciekawe książki 

 

 pomalować materiałową torbę w jakiś 
fajny wzór  

 

 spędzić czas ze znajomymi 

 

 przejść się na spacer 
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Co można robić w wolnym czasie? 

 zagrać z rodziną w planszówkę 

 

 możesz zrobić przemeblowanie pokoju 
i go udekorować 

  

 listę rzeczy do zrobienia w wakacje  

 

 porobić biżuterię z koralików 

 

 

Amelia Czyżykiewicz 
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Jagoda Bukowska 

Rebusy - rusz głową!!! 
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1. Gdy sypie za oknem to dodaje uroku świętom. 

2. Piecze się je na choinkę. 

3. Np. z grzybami. 

4. Śpiewamy je w wigilię. 

5. Błyszczy na niebie. 

6. Uroczysta kolacja 24 grudnia. 

7. Dostajemy je pod choinkę. 

8. Coraz słabiej świeci. 

Milena Orlof 


