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     Najważniejszy w każdym działaniu jest początek... 

 

 
                                                              Drogi Czytelniku , 

                 Jesteśmy grupą uczniów, którzy postanowili stworzyć unikalną i jedyną w 
swoim rodzaju gazetkę szkolną - ,,Rozwiń żagle’’.  Wierzymy, że treści i artykuły, których 
jesteśmy autorami, dostarczą wam wielu cennych informacji, pobudzą waszą wyobraźnię, 
kreatywność i ciekawość. Być może nawet zainspirują do tworzenia projektów, które 
mogłyby znaleźć się w naszej gazetce?  

                W ,,Rozwiń żagle’’ masz jedyną i niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się 
wielu interesujących faktów o osobach dobrze Ci znanych i nie tylko. 

W każdym wydaniu naszej gazetki będą zamieszczone konkursy. To doskonała szansa na 
sprawdzenie samego siebie, a także wygrania interesującej nagrody przygotowanej przez 
naszą redakcję.  

                W pierwszym numerze ,,Rozwiń żagle’’  znajdziesz przepisy na świąteczne 
wypieki naszych mam i babć, pomysły na ozdoby świąteczne, unikalną krzyżówkę. Nie 
zabraknie artykułów poświęconych  jednej z powszechnie znanych i lubianych  tradycji 
bożonarodzeniowych, a także wyczekiwanego przez wszystkich wywiadu z Panią Aliną 
Dąbrowską! 

                 Mamy nadzieję , że nasza szkolna gazetka zaciekawi Cię i z utęsknieniem 
będziesz oczekiwał kolejnego numeru (tak jak my  ). 
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                                                Coraz bliżej Święta… 

 

          Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy wszystkim Pracownikom, 

Uczniom naszej szkoły, a także Rodzicom – dużo 

radości, życzliwości i miłości, a także Nowego Roku 

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 
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CZY WIESZ, ŻE… 

                  Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się głównie z choinką przystrojoną 

różnymi  ozdobami oraz z prezentami. W tradycji chrześcijańskiej żywe drzewko to symbol 

Chrystusa, jako źródła życia. Ozdoby choinkowe również mają swoją symbolikę. Gwiazda 

Betlejemska umieszczana na szczycie drzewka miała pomagać w powrotach do domu z 

dalekich stron, natomiast anioły mają się opiekować domownikami i domem. Z kolei 

choinkowe lampki osłaniały dom przed złymi mocami oraz miały odwrócić nieżyczliwość 

ludzi i złe uroki.  Papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem. W niektórych 

regionach Polski uważano, że łańcuch przez to, że oplata choinkę, symbolizuje więzy 

rodzinne, ale w okresach rozbiorów oznaczał łańcuch niewoli. Dzwoneczki zawieszane na 

choince niosą dobre nowiny i radosne wydarzenia. Jabłka umieszczone na gałązkach 

symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa. A jak powstały bombki? 

Dawniej na drzewku zamiast bombek wisiały jabłka i orzechy, które według wierzeń były 

pożywieniem dla duchów zmarłych pojawiających się w czasie Święta Godów (obecnie w 

tym czasie obchodzimy Święta Bożego Narodzenia). Jak mówi legenda, biedny rzemieślnik, 

który pracował w hucie szkła, nie mógł pozwolić sobie na ozdobienie choinki. Postanowił 

więc wydmuchać ozdoby ze szkła. Tak powstały piękne dekoracje, które urzekły wiele osób. 

Z kolei słodycze zawieszane na gałązkach są po to, aby życie  w przyszłym roku  było 

słodkie, pełne zadowolenia i miłości. Zwyczaj wręczania prezentów symbolizuje Jezusa jako 

dar Boga Ojca, przypomina o pierwszych pasterskich darach a także o wzajemnym 

obdarowywaniu się pierwszych chrześcijan. Symbolem jest też wieniec z ostrokrzewu. 

Roślina ta należała do świętych drzew. Wierzono, że odstrasza złe moce i duchy, szczególnie 

dokuczliwe w długie, zimowe noce. Wierzono także, że ostrokrzew chroni przed uderzeniem 

pioruna. Dekoracje mają nadać naszym domom klimat świąteczny, przyozdobić je, aby 

wyglądały inaczej niż przez większą część roku. Dzięki temu są one wyjątkowe.  

                                                                                                                     Klaudia Marszałek 
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Choinka z makaronu 

 

Nie masz pomysłu na stworzenie ciekawych ozdób świątecznych? Zainspiruj się naszą 

koncepcją! Samodzielne zrobienie choinki z makaronu nie jest trudne. Wystarczy trochę 

czasu i cierpliwości.  

Do jej wykonania potrzebować będziemy: 

- brystol lub sztywny papier 

- cyrkiel 

- nożyczki 

- zszywacz 

- makaron (np. rurki, świderki, kolanka itp.) 

- kilka koralików lub innych drobnych ozdób 

- klej, np. wikol lub pistolet z klejem na gorąco 

- farbę w sprayu (najlepiej złotą lub srebrną) 

 

Wykonanie 

Na brystolu za pomocą cyrkla narysuj półkole i wytnij je (im większe półkole, tym większa 

choinka). 

Zwiń półkole w stożek, a boki połącz zszywaczem lub sklej klejem. 

Przyklej makaron do stożka, zaczynając od dołu. Po przyklejeniu dolnego paska przyklej 

następny. Powtarzaj czynność do momentu uzyskania choinki. Na czubku doklej największy 

koralik lub inną ozdobę, która będzie imitować czubek choinki (może to być gwiazda 

zrobiona z makaronu). 

Na koniec całość pomaluj srebrną lub złotą farbą w spreyu. 

Tak przygotowaną choinkę można już postawić na stole albo przyozdobić bardziej – posypać 

brokatem, poprzyklejać ozdobne koraliki lub łańcuszki.   

                                                                                                                         Julia Marszałek 
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W roli poety…. 

 

Tadeusz Peiper powiedział: ,,Poezja to tworzenie pięknych zdań’’. Wiedzą o tym uczniowie 

klasy IV, którzy w duchu słów poety postanowili napisać wiersze z użyciem jak największej 

ilości środków stylistycznych.  

                                                    

Konrad Szmaragowski                                                         Marysia Kowalczyk 

 ,,Jesień w Lubczynie’’                                                                 ,,Ruda jesień’’       

Mama skacze po drabinie,                                             Cóż za piękna pora roku. 

Zbiera jabłka w mroźną zimę.                                       Złota i ruda,                     

Te zielone i czerwone,                                                   Przyszła do nas znów tak prędko,                                               

Będą dobre na szarlotkę.                                               Czy to czary, czy zabawa? 

Tata kosi jeszcze trawkę                                               Listki tańczą już na wietrze, 

I malować będzie ławkę.                                              Takie ich szaleństwo, 

Babcia grabi żwawo liście,                                           Taka jesień czarodziejska, 

Te brązowe i złociste.                                                   Kolorowe piękno. 

Siostra z bratem zbierają gruszki                                 Gonią się te listki, trochę wygłupiają 

Dla miłej sąsiadki – staruszki.                                         Jesienny obraz swymi tańcami  

ocieplają, 

A wysoko nad chmurami,                                            Patrzę na tę jesień, na jej czar głęboki, 

Lecą dzikie gęsi dużymi kluczami.                              I myślę sobie jedno: 

Bardzo lubię jesień w Lubczynie.                                Każda pora roku ma swe uroki. 

Godzina za godziną szybko tutaj każdemu minie. 
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Okiem eksperta  
                Moją ulubioną książką jest ,,Mały Książę '' Antoine'a De Saint-Exupery'ego. 

Opowiadanie zostało wydane w 1943 roku. Przetłumaczono ją na ponad 270 języków, a 

sprzedano w ponad 140 milionach egzemplarzy. ,,Mały Książę’’ należy do klasyki światowej 

literatury . 

                Narrator pewnego dnia poznaje małego chłopczyka, który zmienia jego życie. 

Opowiada on historię Małego Księcia mieszkającego na swojej  planecie z ukochaną -Różą, 

którą  w dalszej części opowieści musi opuścić.  Chłopiec leci na paru balonach między 

innymi planetami  (nie większymi od niego), aż w końcu ląduje na Ziemi . Zawiera tu 

przyjaźnie na całe życie oraz miewa niezapomniane przygody . 

  Ekranizacja filmowa różni się od pierwowzoru literackiego. Film przedstawia losy 

córki i matki, które przeprowadzają się do innego domu. Podczas przeprowadzki nowa 

uczennica poznaje tajemniczego, starszego pana, który opowiada jej  opowieść o kiedyś 

poznanym  chłopczyku. Opowieść mężczyzny zmienia  podejście dziecka do świata . 

Pewnego dnia dziewczynka wyrusza na poszukiwanie  Małego Księcia. 

             Znam wiele osób , które wybrało się na  ,,Małego Księcia’’ do kina . 

Każdej z nich podobała się ekranizacja opowieści (chwalono świetny pomysł i  dopracowany  

każdy  szczegół ). Moim zdaniem, książka  jest  lepsza, ponieważ przekazuje  ona  życiową 

naukę – oczywiście, film też to robi, lecz w inny sposób . Ta opowieść jest adresowana nie 

tylko  dla  dzieci, ale też dla  dorosłych . 

 Moja babcia, która czytała  utwór do tej pory jest nią zafascynowana. ,, Mały Książę” to 

także moja ulubiona pozycja. Uwielbiam ją za  uniwersalność, pomysł, przekaz, dosłownie za 

wszystko . 

                                                                                           

                    Oliwia Ucińska                                                                                                            
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Sentencje z powieści ,,Mały Książę’’. 

1. "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem" - oznacza, że to 

nie wygląd zewnętrzny ani ubiór świadczą o człowieku, nasze oczy mogą być niejednokrotnie 

oszukiwane, powinniśmy się kierować w życiu sercem. 

2. "O wiele trudniej jest sądzić samego siebie niż bliźniego"- łatwiej jest nam wystawić krytykę 

innym niż samemu sobie. 

3. "Wśród ludzi jest się także samotnym" – czasem, mimo tego że otacza nas wiele osób, 

możemy poczuć pustkę i samotność. 

4. "Mowa jest źródłem nieporozumień" - czasem jest lepiej siedzieć cicho i trzymać język 

za zębami niż niepotrzebnie wszczynać awantury, kłótnie, zwady. 

5. "Nawet w obliczu śmierci, przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela"- człowiek 

potrzebuje przyjaciela w każdej sytuacji życia, nawet tej najgorszej. 

6. "Tylko oswajając możemy kogoś poznać"- aby kogoś poznać, należy stworzyć z nim więzy 

i rozmawiać. 

7. "Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko"- nie mając celu w życiu, niczego 

się nie osiągnie. 

8. "Ludzie tłoczą się w pociągach i nie wiedzą czego szukają"- oznacza to, że człowiek idzie 

przed siebie, nie mając żadnego celu i potrzeby. 

9." Jeśli kochasz kwiat, który znajduje się na jednej ze gwiazd, jakże przyjemnie jest popatrzeć w niebo"- 

jeśli się kocha świat, staje się on kolorowy. 

10. "Decyzja oswojenia niesie w obie wiele łez"- nie zawsze da się kogoś oswoić, czasami 

wymaga to bólu i poświęcenia. 

12. "Nie ma na świecie rzeczy doskonałych"- oznacza, że w naszym życiu nie ma rzeczy 

idealnych i bezbłędnych, wszystko ma swoje wady i zalety. 
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Pod bombką… 
 

                  Zapewne nikt z was  nie zastanawiał się nad historią  pięknej, świątecznej choinki. 

Jak powstała,  kto ją wymyślił? Ten artykuł poświęcony jest  tak długo wyczekiwanej w 

czasie grudnia choince.   

    Zanim w okresie bożonarodzeniowym w domach pojawiła się choinka, 

tradycyjną ozdobą była podłaźniczka. Historia podłaźniczki nie jest do końca znana. Wiemy 

tylko, że: był to czubek jodły , świerka lub innego drzewa iglastego, wieszane były  

(najczęściej) nad sufitem. Ozdabiane ręcznie przez całe rodziny: wstążkami, ciasteczkami, 

słomianymi gwiazdkami, kolorową bibułą oraz światami – kolorowe krążki opłatków. Obyczaj 

ten zachował się do lat dwudziestych  XX w.   

  Choinka (prawdopodobnie) występowała jako rajskie drzewo ,,poznania dobra 

i zła''. Tradycja choinki narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewko, przyozdabiano je 

ozdobami z papieru oraz jabłek (nawiązanie do rajskiego drzewa). Ten zwyczaj do Polski 

przynieśli  Niemcy (do których tradycja drzewa świątecznego trafiła wcześniej ). Z początku 

była ona jedynie widoczna w miastach, lecz trochę później i we wsiach( zastępując polskie 

tradycje, jakimi była wcześniej wspomniana podłaźniczka. Jemioła, czy tak zwany diduch - 

dekorowanie snopu zboża. Ciekawe jest to, iż dawniej wniesienie choinki do domu oznaczało 

kradzież- gospodarz udawał się do lasu, wycinał  drzewo lub obrywał gałęzie, szedł z nimi do 

domu wierząc, że  zabranie jakiejś części lasu (nazywanego innym światem), przyniesie 

szczęście .  

                      Ciocia opowiadała mi, że choinki były dekorowane ciastkami, świeczkami - 

broniły  dostępu złym mocom, a także miały odwrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły 

urok), orzechami - symbolizowały siłę, czerwonymi jabłkami zwanymi rajskimi, 

adwentowymi ozdobami z bibuły, kolorowymi łańcuchami, cukierkami ( w zasadzie nie były 

to cukierki , lecz kamienie zawinięte w różnokolorowe papierki), piórami oraz ozdobami ze 

zboża, słomy i źdźbeł trawy. Oczywiście wszystko było wykonywane ręcznie. Dzieci 

znajdywały pod choinką  najczęściej cukierki . 

                     Ja nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki . Jednak uważam, 

że gdyby do tej pory wcześniej wspomniane tradycje polskie zostały zachowane, święta 

wyglądałyby inaczej. Chciałabym zobaczyć choinkę, o której opowiadała mi ciocia.   

 

                                                                                                                    Oliwia Ucińska  
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Amuse bouche 
 Był sernik, był makowiec, a czy znacie seromakowca? Niezapomniany smak i 

niepowtarzalny zapach ciasta skusi niejednego łasucha!  

Seromakowiec:  
Składniki : 

1 łyżeczka  proszku do pieczenia 

2 szklanki cukru 

3 szklanki mąki 

1,5  kostki  margaryny 

1 kg twarogu 

2 budynie waniliowe 

6 żółtek 

6 białek 

2 kg maku  

Sposób  przygotowania :  

Do miski wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodajemy margarynę, jajka i cukier. 

Wszystko razem wygniatamy na jednolitą  masę  i  odstawiamy do lodówki na 30 minut. W 

tym czasie ubijamy żółtka z cukrem i margaryną . Po uzyskaniu puszystej masy dodajemy 2 

budynie w proszku i twaróg. Wszystko razem miksujemy. W osobnej misce  ubijamy białka 

 na sztywną pianę. Po ubiciu białek, dodajemy pianę do masy serowej. Na koniec dodajemy 

masę makową. Schłodzone  ciasto wyjmujemy z lodówki i rozwałkowujemy, a następnie 

wykładamy  na blachę  na wyłożone  ciasto. Wlewamy masę serową do blaszki  i pieczemy 

przez 30 min. 

 

                                                                                                                  Amelia Pogródek 

  

 

 

 

 

 

Konkurs! Dowiedz się czym 

jest Amuse bouche! 

Odpowiedzi zapisane na 

kartce proszę kierować do 

Pani Michaliny Urbańskiej 
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W roli głównej… Pani Alina Dąbrowska! 

Z Panią Aliną Dąbrowską rozmawiały - Daria Malinowska i Julia Solińska 

- Kilka lat temu pracowała Pani w tej szkole. Czy od tego czasu dużo się zmieniło? 

- To zależy z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Jeśli weźmiemy pod uwagę pracowników 

szkoły, nauczycieli, to tak. Jest dużo nowych osób. Jeśli chodzi o szkołę jako budynek to nic 

się nie zmieniło, ale wspólnie z pracownikami administracji, nauczycielami, rodzicami, no i 

też z Wami powoli zmieniamy oblicze szkoły. Odnawiamy sale, kupujemy nowe pomoce 

dydaktyczne, których w  szkole nie było na początku roku szkolnego w ogóle. Staramy się 

nadać naszej szkole nowy charakter, wprowadzić żeglarstwo, które jako dyscyplina ma 

wpływ na wychowanie człowieka, ale to wszystko jeszcze przed nami. Trzeba dużo zapału i 

wytrwałości całej społeczności szkolnej i rodziców.  

- Dlaczego zdecydowała się Pani na tę pracę? 

- Zdecydowałam się wrócić do szkoły, ponieważ kocham swoją pracę. Praca w szkole to moja 

pasja i chciałabym, aby dla Was-uczniów szkoła była również miejscem, do którego będziecie 

chodzić chętnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze będzie pięknie – pojawią się wzloty 

i upadki, ale razem możemy dokonać wiele pozytywnych zmian. Wspólnie z nauczycielami 

będziemy rozwijać i odkrywać Wasze talenty. Będę dążyć do tego, abyście w tej szkole 

zdobyli wiedzę, która otworzy Wam bramę do dalszych etapów edukacji: w szkołach 

średnich, a potem na studiach. 

- Jak Pani obchodzi Święta Bożego Narodzenia? 

- Tradycyjnie, jak w wielu polskich domach. Najważniejszy moment to wieczerza wigilijna, 

wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. A później, po kolacji oczywiście 

prezenty od Mikołaja, które leżą pod choinką. 

- Jaka świąteczna potrawa jest Pani ulubioną? 

- Moje ulubione potrawy to uszka z grzybami i czerwony barszcz. Zawsze uszka robię sama 

według rodzinnego przepisu przekazywanego przez moją babcię. 

- Jakie są Pani plany na tegoroczne Święta? 

-W tym roku jadę na Święta do mojej córki, już nie mogę się doczekać, bo spotkam się z 

ukochanymi wnukami. Dołączy do nas także mój syn, więc święta na pewno będą rodzinne i 

wesołe, bo będę z moimi najbliższymi. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna. 

- Jaką potrawę świąteczną lubi Pani najbardziej przyrządzać? 

- Lubię robić wspomniane już wcześniej uszka z grzybami i barszcz czerwony, ponieważ są to 

również ulubione potrawy moich dzieci. 

- Czy lubi Pani ubierać choinkę? Jeśli tak, to dlaczego? 

- Nie lubię, to jest zadanie dla moich dzieci i wnuków, im sprawia to dużą przyjemność, a ja 

się tylko przyglądam i ewentualnie podpowiadam, gdzie jeszcze powiesić jakąś ozdobę. 

- Dziękujemy za wywiad!   
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Główkuj…                                 Autor-Szymon Krajcer 
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Tradycyjne ciasto wigilijne 
 T  Tradycyjne ciasto wigilijne                                 Świeci kolorowo na choince… 
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Odpowiedzi zapisane na kartce proszę kierować do autora krzyżówki. 

 

 

 
 

 

     

      Główkuj… dalej…. 
 
 
                               Wskaż podejrzanego 

     W sali balowej zrobiło się na chwilę ciemno. Gdy zapaliło się światło, okazało się, że jednej z pań 

ukradziono drogocenny naszyjnik. W wyniku dochodzenia wyłoniono czterech podejrzanych. Oto co 

powiedzieli prowadzącemu śledztwo komisarzowi: 

     - W chwili, gdy zrobiło się ciemno, akurat stałem na drugim końcu sali i rozmawiałem z mecenasem 

Olszewskim o moich rodzinnych problemach. Mecenas może to potwierdzić - zeznał pan A. 

     - Przyznaję, że kiedy to się stało, akurat tańczyłem z poszkodowaną. Ale to naprawdę nie ja 
ukradłem ten naszyjnik! - zapierał się pan B. 

     - Kiedy zgasło światło, byłem zajęty podkładaniem papierka pod jedną z trzech nóg stolika, przy 

którym siedziałem, bo strasznie się kiwał. Państwo Wróblewscy, którzy ze mną siedzieli, mogą to 
potwierdzić- ze spokojem odparł pan C. 

     - W tym momencie nie pamiętam, co wtedy robiłem. Prawdopodobnie rozmawiałem z pewnym 

jegomościem w zielonej marynarce. Nie znam jego nazwiska, ale myślę, że gdyby go odszukać, 
potwierdziłby moje alibi - tłumaczył pan D. 

Pytanie: Komisarz już wie, kto z tej czwórki jest najbardziej podejrzany. A ty? 
 

     

  

Boski 
stróż 
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