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    Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie 

 

 
                                                             Numer 3/2020  

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świat Bożego 

Narodzenia pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 

szczęścia, radości i spokoju. Niech będzie 

to czas wypełniony miłością, rodzinnym 

ciepłem  i nadzieją na lepsze jutro. 

 

Otulmy ciepłem naszych  bliskich i uwierzmy 

w magię Bożego Narodzenia. (red.) 
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     Autorskie spotkanie online z Melanią Kapelusz 
 

 
 

Autorskie spotkanie online z Katarzyną Ryrych  
                

 
                

             

                                                     Świąteczny czas 
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KARTKA DLA NIEZNAJOMEGO 
 

16 grudnia w noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie odbyła się wigilia dla 

bezdomnych mężczyzn. Z uwagi na Covid w tym roku wigilia była inna niż każda do tej 

pory. Panowie nie mogli spotkać się przy wspólnym stole, nie łamali się opłatkiem i nie 

śpiewali wspólnie kolęd. Co roku w kilku szkołach są zajęcia, na których dzieci wykonują 

kartki świąteczne dla bezdomnych. Ze względu na zamknięcie szkół cała akcja została 

przeprowadzona online. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji, wykonując kilkadziesiąt 

kartek. Kolacje wigilijne w tym roku wydawane były do pokojów mieszkańców, a wraz                 

z potrawami dostarczono ręcznie robione kartki z życzeniami. Dzięki internetowej akcji 

zrobiono tyle kartek, że wszyscy mieszkańcy noclegowni otrzymali piękne życzenia. Zostało 

tak dużo kartek, że obdarowano nimi wszystkie kobiety ze Schroniska dla bezdomnych 

kobiet Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Sołtysowskiej 13 w Krakowie, 

mieszkańców Ośrodka Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza, a reszta zostanie rozdana przy 

okazji akcji Zupa na Plantach.                                                        Nicola, klasa  6a 
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Sposób na lekturę 

Uczniowie  klasy 7b zmierzyli się z książką Aleksandra Fredry pt. Zemsta. Historię 

przedstawili w formie komiksu. 

 

  

  

  
 

                                                                                                               Kasia, klasa 7b 
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Wigilia w pocztówkach ukryta 

 

 
Wigilia w okopie, Karasin, 1916, Legiony Polskie, I Brygada, fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa 

 

 
 

        Pocztówka "Wigilia – dzielenie się opłatkiem", początek XX wieku, fot. rep. Krzysztof Chojnacki / FOTONOVA 

 

 
 

       Pierwsze dziesięciolecie XX wieku. Dwie dziewczynki z sankami. Boże Narodzenie. Reprod 
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                                             SENS ŻYCIA 

                                      Wiktoria G., kl. 6b 

 

Dziewczyna  

Znowu ją zobaczyłem. Siedziała skulona na 

zardzewiałej ławce. Widywałem ją tu od 

kilku dni, za każdym razem siedziała w ten 

sam sposób i patrzyła w ten sam sposób. Jej 

wzrok był pusty, nie był smutny, szczęśliwy 

czy rozbawiony, był po prostu pusty. Tak 

jakby ona nie była kimś, ale czymś. Ona 

sama chyba tak  o sobie myślała. Za każdym 

razem gdy ją widziałem, chciałem podejść, 

ale się bałem, strach mnie zżerał i nic nie 

mogłem zrobić. Czułem dziwną więź, 

dziwną miłość. Tak, pokochałem ją. 

 

Uczucia 

Siedziałam i nic nie czułam. Zadawałam 

sobie tysiące pytań: „Kim jestem? Czym 

jestem? Po co jestem? Mam jakieś imię,  

a może nazwę?”. Były ich niezliczone setki. 

Tysiące. Miliony i miliardy.  

Dopiero po kilku dniach zdałam sobie 

sprawę, iż jestem istotą ludzką, dziewczyną, 

nadal nie znałam swojego imienia  

i odpowiedzi na pytanie „dlaczego jestem?”. 

Za to zaczęłam odczuwać uczucia, a potem 

poznawałam nazwy niektórych z nich. 

Wiedziałam już, co to jest smutek, żal                   

i zagubienie, ale co przestać istnieć 

cierpiałam jeszcze bardziej.  

Pewnego dnia zobaczyłam po raz kolejny 

ludzi takich jak ja, ale tym razem było 

inaczej. Ludzie mieli na twarzach dziwny 

grymas i choć był dziwny, miło było tak na 

nich patrzeć. Potem zaczęli wydawać 

dziwnie dźwięki. 

 

 

 
 

Wtedy poznałam uśmiech oraz śmiech. Ale 

ilekroć starałam się którekolwiek z nich 

naśladować, nic się nie udawało. 

Zrozumiałam, iż żeby się uśmiechnąć czy 

zaśmiać, trzeba poczuć RADOŚĆ, a ja 

radości  nie czułam, choć bardzo chciałam ją 

poczuć.  

 

Zdziwienie 

Dzisiaj poszedłem do parku i znowu ją 

zobaczyłem. Dziś była inna. Najpierw 

wydawało mi się, że jest smutna potem, że 

zatroskana, ale zdałem sobie sprawę, że jest 

spięta. Jakby za chwilę miała przebiec 

bardzo długi maraton. Zaciekawiło mnie to, 

ale jak zwykle nie odważyłem się podejść             

i zapytać. A szkoda. 

 

Nowy początek 

Gdy byłam już gotowa, wzięłam głęboki 

oddech i rozpoczęłam moją drogę, moją 

szczęśliwą drogę. Nie miałam obranego celu, 

więc szłam tam, gdzie mnie nogi poniosły. 

Zobaczyłam wiele miejsc, których już nigdy 

nie zapomnę. Były odzwierciedleniem tego, 

czego szukałam. A szukałam szczęścia, które 

znalazłam bardzo szybko. Prócz tego 

poznałam nowy, nieoczekiwany ból. Bolało 

mnie, gdy długo nie miałam czegoś do 

jedzenia i picia. Gdy było bardzo zimno, to 

bolały mnie ręce i nogi, więc nie mogłam 

dalej iść. Gdy było za gorąco, byłam 

przemęczona i musiałam często odpoczywać. 

Wtedy nie było idealnie, ale mimo to szłam 

dalej, zła na siebie, gdy zwalniałam.   (cdn.) 
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                                                       PŚ w Niżnym Tagile 

 

Halvor Egner Granerud okazał się bezkonkurencyjny w drugim indywidualnym konkursie 

Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Poza Norwegiem w czołowej 

trójce znaleźli się dwaj jego rodacy - Robert Johansson i Marius Lindvik. Naszą drużynę 

najlepiej reprezentował Paweł Wąsek, który został sklasyfikowany na szóstej pozycji. 

                                                Mick Schumacher mistrzem F2! 

Syn Michaela Schumachera, Mick został nowym mistrzem Formuły 2. Niemiec w klasyfikacji 

generalnej pokonał Caluma Ilotta o 14 punktów po emocjonującym ostatnim wyścigu                      

w Bahrajnie. Prawdziwym zwycięzcą końcówki tego sezonu serii był jednak Yuki Tsunoda, 

który wygrał dwie ostatnie rundy skończył na podium i może dostać szansę jazdy w Formule 

1 w przyszłym sezonie.                                                                             Karol M. kl. 6a 
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Ubrać sweter czy choinkę? 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i w naszych domach będziemy ubierać choinki, czyli 

zakładać coś (bombki, bańki) na choinkę. Coraz częściej ubieramy buty, swetry, płaszcze. Jest 

to forma niepoprawna. Zapamiętajmy - ubieramy choinkę, natomiast wkładamy ubranie, 

buty. Kiedy mówimy, że ubieramy buty, można złośliwie zapytać, w co je ubieramy?                     

W bluzkę, a może  w sweter? Z kolei „założyć” odnosi się do akcesoriów, np. założyć krawat, 

plecak, okulary. Ewentualnie możemy ubrać się w sukienkę. 
 

 
 

Mikołajki 

 

 

Mikołajki to nazwa zwyczaju (nie święta), który 

obchodzony jest w Polsce 6 grudnia. W języku 

polskim zwyczaje zapisujemy  małą literą, tak jak 

andrzejki, walentynki.  

 

 

 

 

 

 

SMS czy SMS-a? 

Zbliżają się święta i większość z nas będzie wysyłać SMS-y. W języku polskim rzeczowniki 

męskie nieżywotne – czyli wszystkie te, które nie są ludźmi ani zwierzętami w bierniku 

przyjmują taką samą formę jak mianownik – czyli: widzę stół, wysyłam list.  Niemniej 

z SMS-em jest tak, że forma z -a jakoś bardziej Polakom pasuje i chyba słychać ją częściej.                                       

Należ jednak pamiętać, że poprawna forma to: „wysyłam SMS” – nie SMS-a, tak możemy 

ewentualnie powiedzieć i tylko w sytuacji nieoficjalnej, np. do koleżanki. 
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Przepis na uśmiech w Covidzie 

Składniki: 

 1 kg milych wspomnień 

 2 kg szczęścia 

 szklanka wakacyjnych przygód 

 0,5 dag cierliwości rodziców 

 szczypta milości 

 1 l dobrych wiadomosci 

Sposób przygotowania: 

Do garnka wsyp  0,5 kg miłych wspomnień, 0,5 dag cierpliwości rodziców, 1 kg szczęścia i pół 

szklanki wakacyjnych przygód. Wszystko wymieszaj. Następnie dosyp 0,5 l dobrych wiadomości            

i szczyptę miłości. Mieszaj  składniki przez 3 min. Wstaw do lodówki na 10 min, następnie dosyp 

pozostałe składniki. Całość zagnieć, rozwałkuj i uformuj ciasteczka. Potrawę wstaw do piekarnika na 

45 min. Piecz w temeraturze gorącego serca. Gotowe ciasteczka ostudź. Rozkoszuj się ich smakiem,  a 

uśmiech zawsze będzie gościł na twojej twarzy.  

                                                                                                                  Karol M. kl. 6a 
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Czy wiesz, że… 

Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń 

słowiańskich, przejętych przez Kościół 

w okresie średniowiecza. Pierwotnie 

kolacja była ucztą ofiarną składaną            

w darze mieszkańcom zaświatów, czyli 

duchom.  

Pierwowzorem dzisiejszego Świętego 

Mikołaja był biskup Miry (dzisiejszej 

Trucji), który rozdał swój majątek 

ubogim. Znany jest także z legendy o 

trzech młodych damach, które znalazły 

mężów, dzięki posagowi dostarczonemu 

dyskretnie przez Mikołaja. 
 

 

Pierwszą szopkę stworzył święty 

Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. Miała 

ona wymiar czysto edukacyjny; przy jej 

pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym 

sedno Bożego Narodzenia. 

 

 

 

Zwyczaj ubierania choinki 

przywędrował do nas z Niemiec. 

Tradycyjne kolory świąt to zielony, 

czerwony i złoty. Zieleń symbolizuje 

życie i odrodzenie, czerwień krew 

Chrystusa, a złoty bogactwo i 

królewskie pochodzenie. 

Pierwszą udekorowaną choinkę na Boże 

Narodzenie miano pokazać w łotewskiej 

Rydze w 1510 roku. 
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Modowe trendy na zimę w 2020-2021 

W tym roku nie ma  rewolucji i wielu nowinek, możemy więc bez obaw wykorzystać ubrania            

z ostatnich sezonów. Płaszcz w kratę, oversizowy sweter czy trencz spokojnie można 

zostawić na wieszaku. Wciąż modna będzie skóra. Z ciekawych trendów przewijających 

się podczas pokazów warto wymienić proste sukienki "tuby", strojne falbany, frędzle, 

koronki, powrót do stylu retro z lat 40-tych, zestawy nawiązujące do "stylu dżokejskiego", 

mocno zaznaczone ramiona, płaszcze militarne o linii A oraz żakardowe marynarki, sukienki i 

spodnie. 

                                         Modne kolory jesień-zima 2020/2021 

W tym sezonie modne                  

będą kolory neonowe:                         

żółty, pomarańczowy, fuksja, 

limonka, kobalt, delikatniejsze 

pastele: lawendowy, miętowy, 

jasnoszary szary, bławatkowy, 

kremowy oraz przygaszone 

kolory z domieszką czerni: 

żółty, rdzawy, dusty blue, grafit, 

beżowy (kakaowy), oraz 

fioletowy, biały, czarny                    

i czerwony w wielu odcieniach. 

 

 

 

Jak wiadomo moda z roku na rok się zmienia, 

projektanci prześcigają się coraz bardziej w 

wymyślaniu nowych stylizacji, jednak jest jeden 

element modowy, który towarzyszy nam od kilku lat, 

tak zwana krata. 

                        Patrycja, Wiktoria P., Sofia, kl. 6b 
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życzą redaktorzy gazetki 

   

 
 

 

   
 

 

 
 
 


