
S Z K O Ł A  P O D S T W O W A  N R  2  

I M .  K S I Ę Ż N E J   

E L E O N O R Y  C Z A R T O R Y S K I E J   

W  R A D Z Y M I N I E  

 

Szkolny Kabel 
C E N A  2  Z Ł  G R U D Z I E Ń   2 0 2 2     N U M E R  I I  

WAŻNE TE-

MATY:  

• Radzymin 

łączy poko-

lenia 

• Kablujemy, 

że… 

• Wolontariu-

szem być 

• DZIAŁ 

ŚWIĄ-

TECZNY 

• Tradycje 

bożonaro-

dzeniowe 

• Czas świą-

tecznych 

przygoto-

wań 

• W króle-

stwie kuch-

ni 

• Za dużo 

jedzenia? 

• Sposób na 

święta 

• Pomysły na 

sylwestra 

• Zagadki 

świąteczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S T R .  2  

 

 „Chcemy bezpiecznie doczekać późnych 
lat…” - Słowa piosenki „Modlitwa o pokój” stały 
się  hasłem przewodnim występu przygotowane-
go przez uczniów naszej szkoły z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Wzięło w nim udział 
ponad 70 uczniów pod kierunkiem pań: Lidii Ba-
nasiak, Agnieszki Wardakowskiej, Olgi Karasek 
i  Justyny Abramczyk. 

10 listopada mieszkańcy Radzymina zgromadzili 
się w Miejskiej Sali Koncertowej. To właśnie tam 
odbył się patriotyczny wieczór zorganizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Mieli-
śmy ogromną przyjemność być częścią tego wy-
darzenia. 

„Józef Piłsudski wolny! Wrócił do Warszawy!” - 
tymi słowami rozpoczęliśmy nasz występ.  Ucz-
niowie w strojach nawiązujących do początku 
XX wieku przenieśli nas do Radzymina z roku 
1918.  Mieliśmy okazję usłyszeć kilka ciekawo-
stek historycznych związanych z tym czasem 
m.in. o rozbiciu oddziału niemieckich żołnierzy 

stacjonujących w Radzymi-
nie. Mogliśmy także posłu-
chać o tym, co działo się 
w naszym mieście w czasie, 
gdy byliśmy pod zaborami. 

Nasz występ, to jednak nie 
tylko słowa. Przejmującą je-
go częścią była pantomima. 
W tej formie artystycznej 
mogliśmy podziwiać dwie 
sceny. Pierwsza—w wykona-
niu uczniów klas 6a, 6b i 6c 
nawiązywała do powstania 
styczniowego. Wiele kobiet 

w tym czasie musiało pożegnać bliskich sobie 
mężczyzn: ukochanych, synów, ojców.  

 

 

Aktorzy w pełnym skupieniu oddali emocje towa-
rzyszące takim trudnym rozstaniom oraz walce 
o wolność kraju. 

 

 

 

 

 

 

W czasie 
drugiej 
części 
pantomi-
my, (w wy-
konaniu 
klasy 8b)  
przy  
„Modlitwie 
o pokój” w wykonaniu naszej uczennicy, mogliśmy 
obserwować zmagania sił dobra i zła walczących 
o los naszego państwa. Całości występu dopełniły 
narodowe tańce—mazur i polonez—
przygotowane przez uczniów klasy 8s.  

 

 

 

 

 

Oprawę 
muzyczną 
wydarze-
nia za-

pewnił niezastąpiony w ta-
kich sytuacjach chór szkol-
ny.  Pieśni „Bywaj dziewczę 
zdrowe”,  „Ułani, ułani” czy 
„Mamy siebie” wprowadziły 
zgromadzonych widzów 
w nastrój przedstawienia 
a nawet doprowadziły do łez 
wzruszenia. 

Serdecznie dziękujemy, że 
mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarze-
nia. Wszystkim występującym należą się ogrom-
ne brawa! 

 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

„Radzymin łączy pokolenia” 



S T R .  3  

 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

  
Nasza szkoła bierze udział w akcji 

„Eko—detektywi”. Na pewno każdy z Was spo-
tkał uczniów, którzy wchodzili do klas i ogłaszali  
główne założenie tej akcji, czyli OSZCZĘDZA-
NIE energii elektrycznej i ciepła. Przypomina-
my więc główne zasady, którymi się kierujemy: 

1. Nie otwieramy okien, kiedy są włą-
czone grzejniki. Nauczyciele wie-
trzą sale w czasie przerw. Jeśli 
koniecznie chcesz otworzyć okno, 
uchyl je, nie otwieraj na oścież. 

2. Odkręcamy grzejniki z głową! Za-
miast mocy na 5, wybierz na 2 lub 
3. Zbyt wysoka temperatura w kla-
sie sprzyja senności :) 

3. Po skończonych lekcjach wyłącza-
my w sali światło. Jeśli to ostatnia 
lekcja, warto wyłączyć również 
projektory i komputery. 

4. Jeśli to możliwe, staramy się ko-
rzystać ze światła dziennego. 

 

Akcja „Eko—detektywi” zakończy się dopiero 
w 2023r., niedługo przed końcem roku szkolne-
go. Jeśli uda nam się zaoszczędzić na energii 
elektrycznej i cieple, zaoszczędzone pieniądze 
wrócą do nas! O tym, jak je wydamy, w 50% de-
cydowali będą uczniowie, a w pozostałej części 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 

 

Zachęcamy do włączenia się do akcji i wspólne-
go oszczędzania:) 

Julia Wojtyńska, 8e 

 W naszej szkole w dniach 14.11-18.11 
odbył się kiermasz słodkości. Na stoisku każdy 
znalazł coś dobrego dla siebie. Na kiermaszu 
oprócz przepysznych ciast i babeczek można 
było zakupić m.in. galaretki, desery z owocami, 
popcorn, mandarynki, jabłka, wodę, soczki oraz 
wiele innych pysznych dobroci. Uczniowie oraz 
ich rodzice bardzo się postarali. Wszystko było 
bardzo dobre i chciało się jeszcze. Panie i pano-
wie stojący na kiermaszu byli bardzo mili 
i z chęcią pomagali z wybieraniem słodkości.  

Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Na 
przerwach było najwięcej dzieci i ledwo dało się 
przejść przez korytarz, ale to wszystko świad-
czy o tym, jakie pyszne smakołyki musiały być 
na stolikach. Oprócz dzieci na stoisko przycho-
dzili nauczyciele, którzy zachwalali wszystkie 
słodkość.  

 

Tydzień uważam za 
udany, ponieważ każ-
demu poprawia się 
humor, gdy zje odro-
binkę słodkości. 
Dziękujemy bardzo 
Radzie Rodziców, 
która zorganizowała 
nam bardzo miłą 
przyjemność pod-
czas listopadowych ponurych dni.  

Zuzanna Milewska, 8e 

 

 

 

 

 

„Kablujemy”, że... 
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 9 grudnia był w naszej szkole świętem 
ortografii. Na małej sali gimnastycznej aż 47 
uczniów naszej szkoły przystąpiło do Ogólno-
polskiego Konkursu Ortograficznego 
„Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”. Konkurs 
podzielony był na trzy poziomy, dopasowane 
do wieku uczestników. Zadania były zróżnico-
wane, począwszy od wyboru odpowiedniego 
zapisu wyrazu, aż do znajomości reguł orto-
graficznych. Do wykonania niektórych zadań 
należało uruchomić pokłady pamięci i wyob-
raźni, by wiedzieć choćby to, kto jest  faso-
li :)  
Z niecierpliwością czekamy do stycznia na 
wyniki konkursu. Trzymajmy kciuki, by to wła-
śnie uczeń naszej szkoły został Mistrzem Or-
tografii :) 
 
 
Nadeszła  długo wyczekiwana zima, a wraz 
z nią, co oczywiste, niże temperatury.  Dla 
nas może być to czas beztroskich zabaw w 
śniegu (choć do tej pory nie ma go zbyt du-
żo), jednak dla większości zwierząt jest to 
czas trudny. 
Spójrzmy więc, co ciekawego dzieje się 
u nasz mniejszych towarzyszy. 
 

Zwierzęta zimą 
 
Kiedy za oknem pojawi się zimowa aura, tem-
peratura spadnie poniżej zera, a glebę pokry-
je warstwa śniegu, dla zwierząt zaczyna się 
ciężki okres. Mimo że wypracowywały sobie 
kilka strategii na ten mroźny czas, te słabsze 
czy chore nie przetrwają zimy. Bez względu 
na to, czy to są to zwierzęta kopytne,  dra-
pieżniki czy ptaki lub mniejsze ssaki, będzie 
im ciężko przetrwać zimę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migracja 
 
Taki model walki o przetrwanie stosuje wiele  

 
ptaków. Do najpopularniejszych, pokonują-
cych nierzadko wiele kilometrów na połu-
dnie, zaliczyć można m.in. bociana białego, 
bociana czarnego żurawia, jaskółkę, wilgę 
czy słowiki.  Ucieczka nie jest taka łatwa, 
jakby mogło się wydawać. Kilkutygodniowy 
lot to duży wydatek energetyczny oraz 
skomplikowana operacja logiczna.  
 
Sen zimowy 
 
Ten wariant wybrało część ssaków oraz ga-
dy i płazy, jak również większość bezkrę-
gowców naszego klimatu. Sen zimowy przy-
bierać może różne formy: od płytkiego, po 
głęboki. W sen zimowy zapadają borsuki, 
niedźwiedzie. 
 

Zuzanna Milewska, 8e 
 
Pamiętajmy szczególnie o zwierzętach, 
które zimę spędzają  w Polsce. Nie wszyst-
kim jesteśmy w stanie pomóc, ale…  
 
Jeśli możemy, wykorzystujmy karmniki dla 
ptaków. Jeśli wsypiemy tam odpowiednie 
ziarna, skorzystają z nich np. sikorki. Ta-
kich karmników nie brakuje również przy 
naszej szkole. 
 
Z naszej pomocy (choć wykonanej rękoma 
leśników) chętnie skorzystają zwierzęta 
leśne np. sarny i jelenie. Leśnicy do paśni-
ków znoszą m.in. siano, które z apetytem 
zjadają mieszkańcy lasu. 
 
Jeśli mieszkasz niedaleko lasu, lub po pro-
stu blisko drzew, możesz wspomóc także 
wiewiórki. Chętnie skorzystają one z ko-
szyczka, w którym znajdą świeże orze-
chy :) 
 
Warto pamiętać też o zwierzętach nam 
najbliższych, czyli psach i kotach. Najczę-
ściej mają one ciepłe miejsca w naszych 
domach (szczęściarze!). Jeśli jednak Twój 
pies nie mieszka w domu, zadbaj o to, żeby  
buda była szczelna i odpowiednio ocieplona. 
Zadbaj wtedy także o ciepły posiłek dla 
swojego pupila. 
A co z tymi psiakami, które nie mają tyle 
szczęścia? Im również możemy pomóc, 
także w naszej szkole. Jak? Szczegóły na 
następnej stronie. 
 

 

S Z K O L N Y  K A B E L  

„Kablujemy”, że... 
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S Z K O L N Y  K A B E L  

 O tym, że uczniowie naszej szkoły ma-
ją wielkie serca i są otwarci na pomoc, wiado-
mo nie od dziś. Wielu z  nich angażuje się 
w  akcje charytatywne prowadzone w naszej 
szkole. Zapewne większość z Was słyszała o 
zbiórce produktów dla domu Samotnej Mat-
ki, zbiórce słodyczy dla dzieci z Domu Dziec-
ka w Wyszkowie czy prowadzonej nadal akcji 
„Rodacy—Bohaterom” , polegającej na zbiór-
ce artykułów spożywczych i chemii gospodar-
czej dla ubogich dzieci i Kombatantów Armii 
Krajowej mieszkających na Kresach 
Wschodnich. 

 

Wielu z naszych uczniów zostało w tym roku 
szkolnym wolontariuszami. Pod bacznym 
okiem naszych nauczycieli angażują się 
w  różne akcje prowadzone nie tylko w szko-
le, ale również poza nią.  

Wolontariuszy z Dwójki mogliście spotkać 
m.in. w  radzymińskich sklepach.  

 

„W dniach 2 -3 grudnia Szkolne Koło Caritas 
zbierało żywność dla potrzebujących. Byli-
śmy m.in. w Biedronce przy ul. Weteranów. 
Zbieraliśmy m.in. mąkę, makarony, słodycze 
dla dzieci. Dziękujemy wszystkim za 
udział ! „  

- Wolontariuszka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ostatnich dniach nasi Wolontariu-
sze pojawili się również w…. lesie! Dlaczego? 
Już zdradzamy przyczynę. 

 W sobotę 03.12.2022r. Odbył się 3 Radzy  
miński Trail- bieg przełajowy rozgrywany na 
dystansie 10km organizowany w lesie w Alek-
sandrowie koło Radzymina.  

Uczniowie naszej szkoły w ramach wolonta-
riatu wspierali biegaczy dobrym słowem i do-
pingiem. Czuwali również nad prawidłowym 
przebiegiem trasy oraz odpowiednim nawod-
nieniem uczestników. Organizatorem biegu 
jest “Radzymin Run Team”, a współorganiza-
torem Radzymiński Ośrodek Kultury i Spor-
tu. Bieg odbywa się cyklicznie, raz do roku. 
Celem biegu jest propagowanie zdrowego 
stylu życia, a także integracja biegaczy. Wy-
darzenie mające miejsce w lasach ma na celu 
także zwrócenie uwagi na dbałość o czystość 
środowiska. 

Sobotni bieg był ważny również dla nas, wo-
lontariuszy. Był okazja do wspierania ludzi 
z pasją i obserwowania ich dążenia do celu.  

Kto wie? Może wśród wolontariuszy są przy-
szli biegacze :)  

 

Błażej Pałdyna, 8e 

 

Warto wspomnieć także o tym, że pomagać 
należy nie tylko ludziom, ale również zwie-
rzętom. Przypominamy więc, że akcja PEŁNA 
MISKA DLA ZWIERZAKA ZE SCHRONI-
SKA została wznowiona. Zbieramy zabawki 
dla zwierzaków oraz karmę mokrą i suchą. 
Organizatorkami akcji są p. Marta  Szczęsna 
oraz p. Jolanta Kot. Zebrane produkty poda-
rowane zostaną zwierzętom, znajdującym się 
pod opieką fundacji  „Znajdka”.  

Jest to organizacja dla znalezionych i porzu-
conych zwierząt.  



S T R .  6  G R U D Z I E Ń   2 0 2 2     N U M E R  I I  

Drodzy Czytelnicy!  

Wielkimi krokami zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Z tej okazji odda-

jemy w Wasze ręce cały dział „Szkolnego Ka-
bla”, poświęcony temu pięknemu czasowi. Za-
praszamy do lektury :) 

 Przygotowywania do Świąt Bożego Na-
rodzenia dla wielu trwają od początku grudnia 
– stworzenie bądź kupienie kalendarza adwen-
towego, pieczenie pierniczków na choinkę, 
przemyślenia nad wyborem choinki. 

Dla nas, uczniów, Boże Narodzenie wiąże się 
głównie z:  

1. Wigilią 

Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i prze-
sądy, które, jak 
wierzono, miały 
moc. Zazwyczaj 
znajdują one swój 
rodowód w lokal-
nych, przedchrze-
ścijańskich wierze-
niach. W ten dzień 

dokładamy szczególnych starań, aby okazywać 
sobie wzajemnie życzliwości.  Najważniejszym 
punktem Wigilii jest oczywiście uroczysta ko-
lacja, jedzona w gronie rodzinnym. Zanim do  
niej zasiądziemy, dzielimy się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia. Bardzo często jest to 
wzruszający moment. 

2. choinką 

W listopadzie, wśród uczniów naszej szkoły 
przeprowadzona została ankieta dotycząca te-
go, kiedy zazwyczaj ubierają oni świąteczne 
drzewko. Oto jej wyniki: 

 

*pozostałe głosy nie spełniały wymogów ankiety 

Choinka, nazywana też drzewem życia, zgodnie 
z tradycją, powinna być ubierana w Wigilię. 
Jak widać, nasi koledzy i koleżanki zdecydowa-
nie wybierają wcześniejszy termin. Cóż… magia 
Świąt działa :) 

Pozostałe symbole Bożego Narodzenia to: 

  Sianko pod obrusem – ten zwyczaj po-
chodzi jeszcze z czasów pogańskich. Na 
wsiach, po zjedzeniu kolacji wigilijnej 
sianko spod obrusa dawane było zwierzę-
tom np. krowom. W ten sposób one też 
brały symboliczny udział w kolacji. 

   Pierwsza gwiazdka – wieczorna wiecze-
rza tradycyjnie zaczyna się wtedy, gdy 
rozbłyśnie ona na niebie 

  Opłatek - jest to centralny punkt wie-
czerzy wigilijnej. Symbolizuje Chrystusa, 
ale również miłość i pojednanie. 

  Potrawy - 12 potraw, których trzeba 
każdej o trochu spróbować. Polska trady-
cja zakłada, że wszystkie potrawy na wi-
gilijnym stole są bezmięsne.  

  Dodatkowe nakrycie – przeznaczone dla 
niezapowiedzianego gościa . 

Zuzanna Milewska, 8e 

         Historia Świętego Mikołaja   

   Czy wszyscy znają prawdziwą historię 
 św. Mikołaja ? Obecnie kojarzy się on 
 zarówno - dzieciom jak i dorosłym - z  
 czerwonym, ciepłym strojem, tego sa-
 mego koloru czapką z białym pomponem 
 i saniami ciągniętymi przez magiczne 
 renifery. Św. Mikołaj rozdaje prezenty, 
 wchodzi do domów przez komin, z ocho-
 tą zajada i popija ciasteczka zastawione 
 mu pod choinką. 

 PRAWDZIWA HISTORIA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA  

 Święty Mikołaj zanim faktycznie został 
 kanonizowany na świętego był biskupem 
 dzisiejszej Turcji. Żył na przełomie III 
 i IV wieku naszej ery. Ponieważ Mikołaj 
 był jedynakiem i odziedziczył po rodzi-
 cach majątek, postanowił pomóc potrze-
 bującym. Był też uznawany za cudotwór-
 cę, o czym świadczą liczne legendy.  

 

24 grudnia Wcześniej 

9% 85,5% 

Tradycje bożonarodzeniowe 
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Zmarł 6 grudnia. Na pamiątkę 
tego zdarzenia obchodzone są 
mikołajki. Jego relikwie znaj-
dują się we Włoskim mieście 
Bari. Jest patronem wielu 
miejsc i profesji, jest mu po-
święcone wiele świątyń na 
świecie.  

 
 
 
 

 
 

POMYSŁY NA OZDOBY ŚWIĄTECZNE  
 
Ozdoby świąteczne nie muszą kosztować for-
tunę. Z tanich, dostępnych powszechnie pro-
duktów możesz szybko i łatwo wykonać ozdoby 
bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne, które 
zachwycą rodzinę i gości.  
 
ŚWIECĄCE BUTELKI  
 
Co potrzebne ?     
  
Puste butelki np. po soku     
Lampki choinkowe   
 
Sposób przygotowania: 
1. Myjemy dokładnie środek butelki. 
2. Do butelki upychamy lampki 
3. Włączamy lampki. 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Czas świątecznych przygotowań 

 

MINI CHOINKI Z SZYSZEK  

Co potrzebne? 

Szyszki 

Zielona farba 

Ozdoby ( pompony, cekiny itp.)  

Gorący klej 

Podstawka, na której postawisz szyszkę np. 
kawałek drewna 

 

Sposób przygotowania: 

1. Szyszkę czyścimy z piachu i innych za-
nieczyszczeń. 

2. Szyszkę malujemy i czekamy aż wy-
schnie . 

3. Ozdabiamy szyszkę według gustu. 

4. Gdy będzie gotowa, przyklejamy ją do 
przygotowanej podstawki. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udanej zabawy przy przygotowywaniu ozdób. 

 

Zuzanna Milewska, 8e 
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 Zanim usiądziemy do wigilijnego 
stołu, zanim będziemy jeść świą-
teczne obiady z naszą rodziną, ser-
ce, naszych domów będzie kuchnia. 

Jeśli nie znaleźliście jeszcze sprawdzonych 
przepisów na tradycyjne świąteczne potrawy, 
poniżej zamieszczamy kilka propozycji. 

Pierogi z kapustą i grzybami 

 

 

 

 

 

Składniki na ciasto: 

0,5kg mąki 

1 jajko 

3/4 szklanki ciepłej wody 

Składniki na farsz: 

30dkg suszonych grzybów 

0,5kg kiszonej kapusty 

Olej 

Przygotowanie ciasta: 

1. Mąkę, jajko i wodę wymieszać ze sobą, a 
następnie odstawić. 

2. W tym samym czasie przygotuj farsz. 

3. Suszone grzyby namocz wcześniej w wo-
dzie. Po namoczeniu umyj je pod bieżącą 
wodą. 

4. Tak  przygotowane grzyby gotuj 40 mi-
nut. 

5. Kapustę przysmaż na oleju. 

6. Ugotowane grzyby pokrój i wymieszaj z 
kapustą. 

7. Ciasto rozwałkuj na grubość 2 mm i wy-
krajaj szklanką kółka. Na środek każdego 
połóż farsz i zaklej go. 

8. Gotuj pierogi do momentu, aż wypłyną na 
powierzchnię. 

9. Gotowe pierogi podawaj z olejem i zasma-
żaną kapustą. 

 

Zupa owocowa: 

Składniki: 

Suszone owoce—jabłka, śliwki, gruszki i morele 

Makaron 

Cynamon i goździki  

Woda do zagotowania 

Sposób przygotowania: 

1. Owoce moczyć w ciepłej wodzie przez 3 
godziny. 

2. Po upływie wyznaczonego czasu, owoce 
przelać do garnka i dolać wody. 

3. W czasie gotowania owoców, dodać do 
nich cynamon i goździki.  

4. W osobnym garnku ugotuj makaron w lek-
ko posolonej wodzie. 

5. Po zagotowaniu zupy, podawaj ją na głę-

bokich talerzach razem z makaronem. 

SMACZNEGO! 

 

 

 

wyszukała—Julia Wojtyńska, 8e 

   

 

 

W królestwie kuchni  
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Gdy przygotowujemy się na Święta Bożego Naro-
dzenia, stajemy przed dużym wyzwaniem—co przy-
gotować, aby wszystkim gościom smakowało? Czę-
stym problemem staje się to, że przygotowujemy 
wszystkiego za dużo. Co więc zrobić, aby nie mar-
nować, a tym bardziej nie  wyrzucać żywności? 
Przychodzimy Wam z pomocą! 

Jak nie marnować jedzenia? 

 W Polsce jest bardzo duży problem, jeśli 
chodzi o marnowanie żywności. Wyrzucanie jedze-
nia jest nie tylko nieetyczne i nieekonomiczne, ale 
przekłada się na gospodarkę żywnościową oraz na 
funkcjonowanie środowiska. Jednak sytuacja może 
ulec zmianie, ponieważ aż 60% Polaków przyznaje 
się do marnowanie jedzenia, co oznacza, że zauwa-
żają problem. Producenci i sprzedawcy jedzenia 
także zauważają problem i coraz częściej oddają 
nadwyżkę produktów do banków żywności, które 
później przekazują ją potrzebującym ludziom. 
W okresie świątecznym marnuje się zdecydowanie 
najwięcej żywności. Warto dobrze się przygotować 
do świątecznych zakupów, sprawdzić, co mamy 
w lodówce, przeanalizować, ilu będziemy mieć go-
ści, zaplanować potrawy, jakie chcemy wykonać. 
Dzięki temu zmarnujemy i kupimy mniej. 

A oto kilka rad, jak ograniczyć wyrzucanie żywno-
ści:  

       1.Kupuj tylko to, czego potrzebujesz. 

Przed zrobieniem większych zakupów najlepiej 
przejrzeć zawartość kuchennych półek i lodówki, 
aby uniknąć dublowania się produktów, a w konse-
kwencji ich wyrzucania. Najczęściej wyrzucamy 
żywność, bo kupujemy za dużo, nie jesteśmy w sta-
nie ocenić, ile jedzenia rzeczywiście potrzebujemy 
i dajemy złapać się na reklamy typu "weź 3 i zapłać 
za 2". 

       2.Sprawdzaj termin ważności. 

Warto wiedzieć, co oznaczają określenia przy ter-
minie ważności. "Należy spożyć do" znajduje się na 
produktach mało trwałych, jak nabiał i oznacza, że 
po podanym terminie produkt nie nadaje się do 
spożycia. "Najlepiej spożyć przed" mówi o tym, że 
po upłynięciu terminu, produkt nadal można jeść, 
ale może on stracić swoje niektóre właściwości. 
Nie kupuj na zapas produktów, które łatwo się psu-
ją i mają krótki termin przydatności do spożycia. 

 

       3. Odpowiednio prze-
chowuj żywność. 

Warzywa najlepiej trzymać 
w dolnej szufladzie lodówki, 
mięso mrozić, jeśli nie planujesz go od 
razu użyć, a wędliny kupione na wagę w 
foliowym woreczku przekładać do pudełka 
lub zawijać w papier. Sprawdzaj też tem-
peraturę w lodówce i dostosowuj ją do 
ilości rzeczy, które przechowujesz. 

       4.Używaj zamrażarki. 

Jeśli przygotowałeś za dużo jedzenia 
(a tak się może zdarzyć zwłaszcza 
w okresie świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocnych), nikt nie ma już na nie 
ochoty, zamroź je na później. Gdy kupiłeś 
za dużo owoców, pokrój je na kawałki, po-
dziel na porcje i zamroź. Będą się ideal-
nie nadawały na smoothie. Nie obawiaj się 
mrożenia. To najmniej inwazyjna metoda 
przechowywania żywności, która pozwala 
zachować większość wartości odżywczych 
produktów. 

        5. Podziel się z innymi. 

Jeśli zostało Ci dużo jedzenia, na przy-
kład po świętach, to poczęstuj nim sąsia-
dów lub kolegów z pracy, albo oddaj je do 
placówek pomocowych, jadłodajni oraz 
schronisk. 

         6. Wykorzystuj resztki. 

Wyrzucanie resztek z obiadu to częsta 
praktyka w wielu domach. Można je jed-
nak wykorzystać, np. zjadając na kolację, 
przeznaczyć resztki mięsa na zupę, wa-
rzywa dodać do omletu, a czerstwy chleb 
obsmażyć w jajku i zrobić tosty francu-
skie. Możliwości jest bardzo dużo, a je-
dyne ograniczenie to opór przed używa-
niem resztek. 

         

Mam nadzieję, że dzięki moim wskazów-
kom ograniczycie marnowanie jedzenia do 
minimum. Pamiętajcie, że razem dbamy 
o przyszłość naszej planety! 

 

Oliwia Kujawa, 8a 

   

 Za dużo jedzenia? 
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 Święta Bożego Narodzenia  
to najpiękniejszy czas dla mojej 
rodziny.  Na tydzień przed święta-
mi czuć już świąteczną atmosferę. 

Razem z tatą kupujemy choinkę, którą ubiera-
my dzień przed świę-
tami. Pod choinką 
zawsze są prezenty.  

 

 

 

Mama przygotowuje 
12 potraw, a ja z ro-

dzeństwem nakrywamy do stołu. Stół przykryty 
jest białym obrusem, pod który wkładamy sian-
ko. Zawsze zostawiamy jedno wolne miejsce 
dla wędrowca. Na wigilię przyjeżdżają do nas 
dziadkowie i bracia moich rodziców wraz z ro-
dzinami. Wszyscy oczekujemy pojawienia się 
na niebie pierwszej gwiazdki, a gdy już się po-
jawi rozpoczynamy uroczystą kolację wigilijną. 
Zanim zasiądziemy do stołu dzielimy się opłat-
kiem i składamy sobie życzenia. Przed rozpako-
waniem prezentów próbujemy każdej z potraw. 
Na naszym stole jest min. barszcz z uszkami, 
pierogi z kapustą i grzybami oraz smażony 
karp. Jest również kapusta wigilijna, śledzie 
pod pierzynką i sałatka jarzynowa. 

 

 

 

 

 

Kolejne dwa dni świąt spędzamy w gronie naj-
bliższych.  

Święta Bożego Narodzenia to czas przepełnio-
ny miłością. Bardzo lubię te święta. 

Błażej Pałdyna, 8e 

 

 

 

Ozdoby bożonarodzeniowe w produkcji, przepi-
sy na przykładowe dania świąteczne podane, 
nadeszła pora, żebyśmy wspomogli Was w po-
szukiwaniach pomysłów na świąteczne prezen-
ty. 

 

Witajcie!  

Jak wiecie, zbliża się 24 grudnia, czyli Wigilia, 
a po niej nadejdzie długo wyczekiwane Boże 
Narodzenie. W tych dniach wręcza się prezen-
ty bliskim. Jeśli nie macie na nie pomysłu, to 
kilka Wam podrzucam. 

Dla mamy możecie kupić poinsecję, czyli gwiaz-
dę betlejemską, pudełko najwspanialszych cze-
koladek lub piękną filiżankę, aby pijąc z rana 
kawę, myślała o Was. 

Dobrym pomysłem na prezent dla taty narzę-
dzia, bo lubi majsterkować, szalik lub ręka-
wiczki (tatusiowie notorycznie je gubią) lub coś 
słodkiego—wbrew pozorom mężczyźni też 
uwielbiają słodycze. 

Rodzeństwu wybierzcie prezenty zgodnie z ich 
upodobaniami. Może to być książka, kalendarz, 
pluszak.  

Wesołych Świąt! :) 

Basia Szymankiewicz, 8e 

Warto wspomnieć, że oryginalne prezenty oraz 
ozdoby bożonarodzeniowe można kupić także 
na jarmarkach świątecznych. Nie musisz ko-
niecznie wybierać się do Warszawy czy innego 
dużego miasta. Kiermasz świąteczny w najbliż-
szych dniach będzie zorganizowany także 
w  naszej szkole. Za jego organizację odpowia-
dają nauczyciele świetlicy. Serdecznie zapra-
szamy do wzięcia udziału. 

 

Mój sposób na Święta 
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 Co robić w sylwestra? To pytanie towarzy-
szy każdemu przynajmniej od połowy grudnia każ-
dego roku. Dokąd pójść? Gdzie i z kim się bawić w 
wieczór sylwestrowy? Jaką opcję wybrać, żeby ta 
noc była naprawdę niezapomniana? Bal sylwestro-
wy, impreza sylwestrowa, wyjazd, a może wieczór 
w domowym zaciszu? Przygotowałam dla Was kilka 
pomysłów na sylwestra, dzięki którym ta noc bę-
dzie z pewnością wyjątkowa.   

Maraton filmowy: 

To idealna opcja dla tych, którzy chcieliby trochę 
odpocząć. Stwórzcie w domu prawdziwą salę kino-
wą- prześcieradło jako rzutnik, projektor i zgaszo-
ne światło. Oczywiście, możecie też skorzystać 
z telewizora lub laptopa/komputera. Wcześniej 
wybierzcie filmy, jakie chcielibyście obejrzeć, 
kupcie przekąski i odpoczywajcie, ciesząc się 
ostatnim wieczorem obecnego roku.  

Gotowanie: 

Nikt nie powiedział, że nie można spędzić sylwe-
stra w kuchni. Jeśli macie jakąś kuchnię, którą 
zawsze chcieliście wypróbować lub po prostu macie 
ochotę na jakieś konkretne danie- to jest ten mo-
ment, aby je zrobić. Pobawcie się i przy okazji 
przygotujcie pyszny posiłek. Razem z rodziną lub 
przyjaciółmi możecie wykorzystać ten wieczór 
w przyjemny i pożyteczny sposób. 

Domowe SPA: 

Jeśli chcecie całkowicie odetchnąć i zrelaksować 
się, to domowe SPA będzie strzałem w dziesiątkę! 
Maseczki, peelingi, gorąca kąpiel z pachnącymi, 
musującymi kulami, będą idealnym sposobem na re-
laks. Przy okazji możecie też zadbać o urodę. Aby 
w łazience był klimat jak w prawdziwym SPA, pole-
cam włączyć relaksującą muzykę i zapalić świeczki. 
Jeśli chcecie, możecie zapewnić sobie różne prze-
kąski i napoje. 

Wieczór planszówek: 

Najlepszym-według mnie- sposobem na rozrywkę 
w domu jest granie w gry planszowe. Monopoly, 
scrabble czy inne planszówki będą idealnym pomy-
słem na spokojne spędzenie sylwestrowej nocy. Ra-
zem z rodzicami i rodzeństwem może urządzić tur-
niej gier planszowych. Podzielcie się na dwie dru-
żyny: dorośli kontra dzieci i grajcie dopóki wam się 
nie znudzi. Za każdą wygraną rundę/grę zwycięska 
drużyna otrzymuje punkt. Na koniec zabawy, liczy-

cie punkty i wyłaniacie mi-
strzów. Możecie też zapew-
nić jakiś słodki upominek :)  

,,Koncerty’’: 

,,Sylwester Marzeń z Dwójką’’, sylwester 
z Polsatem lub TVN to wydarzenia, które 
są wszystkim znane. Koncerty z gwiazda-
mi muzyki disco polo (nie tylko :)) potra-
fią rozkręcić w każdym domu imprezowy 
klimat. Ze znajomymi czy rodziną, można 
wybrać się na taki event lub bawić się 
w domu przed telewizorem. 

Tematyczna impreza: 

Zaproś do domu znajomych lub rodzinę 
i tańczcie do białego rana! Ale jest jeden 
warunek, żeby wejść: strój nawiązujący 
do tematu domówki. Może to być cokol-
wiek sobie wymyślicie: piraci, postacie 
z bajek, Święty Mikołaj i elfy itp. 
Stwórzcie playlistę, kupcie przekąski, 
szampana- Piccolo oczywiście :) świętuj-
cie nadejście nowego roku! 

Podsumowanie roku: 

Usiądź sobie w wygodnym miejscu, weź 
kartkę i długopis. Napisz, co takiego wy-
darzyło się w minionym roku, co nowego 
cię spotkało i co się zmieniło. Możesz tez 
napisać swoje postanowienia noworoczne, 
a już po północy wdrożyć je w życie- no 
chyba, że pójdziesz spać. Poprzeglądaj 
zdjęcia, które masz, porozmawiaj z bli-
skimi. Możesz im podziękować za ten 
wspólnie spędzony rok i zaplanować przy-
szły. 

 

To już wszystkie propozycje na spędze-
nie sylwestra, które miałam do zapropo-
nowania. Mam nadzieję, że pomogłam 
Wam zdecydować, co będziecie robić tej 
nocy.  

 

Szczęśliwego Nowego Roku!!! 

Oliwia Kujawa, 8a  

 

 

 

 A gdy miną Święta, pora na... 



Zagadki świąteczne 

W którym roku Wigilia i Sylwester wypadają 
w tym samym dniu? 

W każdym roku.  

Jaka jest ulubiona kolęda rodziców? 

Cicha noc 

Czego elfy uczą się w szkole? 

Elf-abetu 

Dlaczego Mikołaj jest dobry w karate? 

Bo ma czarny pas. 

Dlaczego choinki nie są dobrymi krawcowymi? 

Bo ciągle gubią igły.  

Dlaczego bałwan musi używać szamponu prze-
ciwłupieżowego? 

Bo ma białe płatki na całej głowie. 

Gdzie Boże Narodzenie jest wcześniej niż Mi-
kołajki? 

W słowniku 

Co to jest: niebieskie i chodzi zimą po ulicy? 

Święty Mikołaj w przefarbowanym ubraniu  

 

P.S. Zapomnieliśmy o pierniczkach! 

SKŁADNIKI : 

-1 jajko 

-2 szklanki mąki pszennej  

-1 łyżka kakao 

-80g masła 

-1 łyżeczka miodu 

-pół szklanki cukru  

-1 łyżeczka sody oczyszczonej  

1. Miód, masło i cukier podgrzej na małym 
ogniu w garnku intensywnie mieszając .  

2. Po ostudzeniu dodaj resztę składników 
i zmiksuj. Po zmiksowaniu polecam odstawić 
ciasto do zimnego miejsca by masa nabrała 
temperatury . 

3. Po wyjęciu ciasta z zimnego miejsca roz-
wałkuj masę i wycinaj pierniczki, używając 
kilku foremek ze wzorkami.  

4. Przygotowane pierniczki rozłóż na blasze 
na papierze do pieczenia i wstaw do roz-
grzanego piekarnika. Piecz ok. 8-10 min 
w temperaturze 180’C. Pamiętaj że jeśli za 
długo będziesz piekł pierniki to zrobią się 
za kruche. Trudno będzie wyjąć je z blachy 
bez rozwalenia. 

5.  Po wyjęciu upieczonych pierników udekoruj 
je lukrem i posypkami. Polecam tez cynamo-
nem, lecz uważaj z jego ilością. 

Pozdrawiam :) 

Damian Nizioł, 8e 
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