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Co w numerze? 

 My też pomagamy, s. 2 

 Przybieżeli do Betlejem…, s. 2 

 Dzień Babci i Dziadka, s. 3 

 Horoskop na nowy rok, s. 4, 5 

 Depresja, s. 5 

 Humor, s. 6 

Styczniowe kalendarium: 

1 stycznia - Nowy Rok 

6 stycznia - święto Trzech Króli 

21 stycznia - Dzień Babci 

22 stycznia - Dzień Dziadka 

29 stycznia - 11 lutego 

    FERIE ZIMOWE!!! 



Przybieżeli do Betlejem... 

 „Ach, co za noc…” - taki tytuł nosiło te-

goroczne jasełkowe przedstawienie. Uczniowie 

naszej szkoły zaprezentowali własną wizję  na-

rodzenia Chrystusa. Obok współczesnych epizo-

dów nie mogło jednak zabraknąć tradycyjnej 

szopki,  małych zwierzątek, pastuszków witają-

cych Dziecię… Całości dopełniła wspaniała 

choreografia oraz doskonałe występy wokalne. 

My też pomagamy!!! 
 "Rodacy-Bohaterom" jest akcją ogólnopolską orga-

nizowaną już po raz siódmy. Jej celem jest pomoc tym, 

którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a przez sze-

reg różnych zdarzeń pozostali po II wojnie światowej 

za wschodnią granicą. Obecnie są zapomniani, często 

żyją w biedzie i osamotnieniu. 

 W ramach akcji w całej Polsce zbierane są dary dla 

kombatantów, które są odpowiednio segregowane 

i transportowane do rodzin i osób wskazanych przez 

Związki Polaków na Kresach Wschodnich. Do akcji włą-

czyli się również uczniowie i pracownicy naszej szkoły. 

 Za wszystkie przekazane produkty - 

       DZIĘKUJEMY!!! 



5 pomysłów  
na prezent  

dla dziadków: 

 kubki 

poduszki figurki 

laurki 

kwiaty 

Najsłodszą babeczką na 

świecie jest moja BABCIA 



Waga - jest sympatyczna i towarzy-
ska, mądra, zdolna, ma wielu kolego w, 
lubią ją nauczyciele.  

Wagi bywają uparte, mają oryginalne 
poczucie humoru. Trudno je przekonac  do zmiany 
zdania. Lubią przekonywac  do swoich argumen-
to w, chociaz  same zwykle nie zmieniają zdania, 
nie dają się przekonac  do czyichs  racji. Wagi po-
winny starac  się byc  bardziej elastyczne, nie upie-
rac  się bez sensu przy swoim. Zapał i energię po-
winny przeznaczyc  na zdobywanie wiedzy, rozwi-
janie swoich  talento w. Ulubione przedmioty: ję-
zyki obce, literatura, historia, matematyka. 

Skorpion - w szkole do nauki podcho-
dzi z pasją, wszystko go interesuje, lubi 
gdy wkoło cos  się dzieje.  

Skorpiony kierują się w z yciu emocjami, 
interesuje je wiele dziedzin nauki. Bystre i inteli-
gentne, z łatwos cią zdają egzaminy. Skorpiony  
to osoby obdarzone wyobraz nią, pomysłowe. 
Sport nie jest ich mocną stroną. Skorpiony bywa-
ją zbyt krytyczne wobec siebie, zbyt łatwo się 
zniechęcają, gdy spotyka je niepowodzenie. Po-
trzebują więcej wiary w siebie i więcej konse-
kwencji w działaniu, a mniej emocji. Ulubione 
przedmioty: matematyka, plastyka, język polski, 
języki obce, informatyka. 

Horoskop szkolny na 2018 rok 
Byk - w szkole spokojny i cichy, pilny  
i sumienny, ale bez przesady - nie lubi 
robic  więcej niz  musi.  

Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pil-
ne. Są lubiane przez nauczycieli. Mają dobrą pa-
mięc , są pracowite. Są często uzdolnione arty-
stycznie. Byki powinny starac  się bardziej rozwi-
jac  swoje zainteresowania, wkładac  w naukę wię-
cej pasji. Więcej odwagi w klasie ro wniez  się przy-
da. Ulubione przedmioty: matematyka, biologia, 
geografia, plastyka, muzyka. 

Baran -  to klasowy rozrabiaka, cie-
kawski łobuziak. 

Barany to osoby bystre, ciekawskie, 
a przy tym bardzo ambitne. Nie lubią 
siedziec  spokojnie w szkolnej ławce. Swoich poglą-
do w bronią uparcie. Barany są zwykle uzdolnione, 
przedmiot, kto ry lubią, pochłania je całkowicie. Ba-
rany powinny popracowac  nad koncentracją, wy-
kazywac  więcej samokontroli i zdyscyplinowania,  
a wtedy dobre oceny i sukcesy przyjdą same. Ulu-
bione przedmioty: języki obce, matematyka, fizyka, 
informatyka, wf. 

Bliz nięta - osoba spod tego znaku  
to klasowy gaduła, kaz dego rozbawi, 
wszędzie go pełno.  

Bliz nięta szybko się uczą, są ciekaw-
skie i inteligentne. Zwykle są lubiane 
przez nauczycieli i kolego w. Mają dobrą pamięc , 
zdolnos ci artystyczne. Są pomysłowe, mają poczu-
cie humoru. Bliz nięta powinny popracowac  nad 
koncentracją i systematyką, solidniej przykładac  
się do nauki i wykorzystywac  zdolnos ci. Ulubione 
przedmioty: języki obce, polski, historia, informa-
tyka. 

Rak - jest pilny i obowiązkowy, 
szybko się uczy, spokojny, lubią 
go nauczyciele.  

Raki mają duz ą wyobraz nię, 
szybko się uczą, są kreatywne w działaniu. Czę-
sto są tajemnicze, nie mają zbyt wielu przyjacio ł. 
Mają talenty artystyczne. Raki powinny byc  bar-
dziej wytrwałe w nauce, nie rozpraszac  się, ucie-
kając w s wiat marzen , konsekwentnie i systema-
tycznie zdobywac  wiedzę. Ulubione przedmioty: 
matematyka, fizyka, geografia, plastyka. 

Lew - jest zdolny i ambitny, zawsze 
chce byc  pierwszy, chciałby rządzic   
w klasie, uwielbia zwracac  na siebie 
uwagę.  

Lwy są z ądne władzy i sukceso w, zwykle zdolne, 
zazwyczaj lubiane przez nauczycieli. Lubią wystę-
powac  na szkolnych apelach. Lwy nie powinny 
przesadzac  ze swoimi ambicjami, z większym dy-
stansem powinny podchodzic  do siebie i swoich 
ewentualnych niepowodzen . Troszkę więcej 
skromnos ci nie zaszkodzi. Ulubione przedmioty: 
język polski, historia, matematyka, wf. 

Panna - jest zdolna, szybko się 
uczy, ale jej wrodzona nies miałos c  
sprawia, z e w szkole nie czuje się 
najlepiej.  

Panny są samotnikami, nie lubią szkolnych dys-
kotek, wycieczek. Potrafią przekonac  innych  
do swoich racji. Mają zmysł praktyczny, zdolno-
s ci do przedmioto w s cisłych. Panny powinny sta-
rac  się wykorzystywac  swoje talenty. Czasem w 
zdobyciu sukcesu przeszkadza im nadmierna 
drobiazgowos c . Ulubione przedmioty: informaty-
ka, biologia, matematyka, plastyka. 



Wodnik - oryginalny i pomysłowy, lubi 
dyskutowac  i popisywac  się wiedzą, nau-
ka to dla niego przyjemnos c .  

Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe. Lubią dysku-
towac . Nauczyciele zwykle starają się utemperowac  
ich szaloną naturę. Uczą się szybko, duz o czytają. 
Interesują się informatyką, ciekawostkami, wszyst-
kim co tajemnicze. Wodniki są konsekwentne  
w działaniu. Jednak powinny więcej pracowac   
nad koncentracją oraz unikac  popisywania się. Ulu-
bione przedmioty: język polski, geografia, informa-
tyka. 

Ryby - pracowite, spokojne, lubiane 
przez innych, w szkole osiągają sukcesy.  

Ryby są  uzdolnione, zwykle są pilne  
i zdyscyplinowane. Nie sprawiają problemo w 
wychowawczych, nauczyciele chwalą je. Wszyst-
ko co robią, wykonują z zaangaz owaniem. Mają 
wielu znajomych. Nie lubią byc  w centrum zain-
teresowania, z yją we własnym s wiecie marzen . 
Ryby powinny byc  bardziej konsekwentne i wy-
trwałe, nie zniechęcac  się za szybko. S wiat ma-
rzen  powinny zastąpic  trzez wym spojrzeniem  
na otaczającą rzeczywistos c . Ulubione przedmio-
ty: historia, literatura, muzyka, biologia. 

Strzelec– bardzo zdolny, bystry, gada-
tliwy, umie dyskutowac , lubi konkursy 
i olimpiady, często je wygrywa.  

Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięc . Inte-
resują się filozofią, religią, socjologią. Mają duz o 
znajomych, lubią dyskutowac  na wszystkie tema-
ty. Zwykle są lubiane przez nauczycieli. Lubią ry-
walizację, konkursy, testy to dla nich nowe wy-
zwanie. Strzelce powinny bardziej koncentrowac  
się na tym co robią, działac  konsekwentnie, uczyc  
się systematycznie, nie odkładac  wszystkiego  
na po z niej. Ulubione przedmioty: geografia, reli-
gioznawstwo, język polski. 

Kozioroz ec - pracowity, dokładny  
i pilny, bardzo odpowiedzialny i roz-
sądny, a do tego wyjątkowo zdolny , 
chociaz  za szkołą nie przepada.  

Kozioroz ce to zwykle samotnicy, lubią czytac  
ksiąz ki. Szybko ujawniają się ich zdolnos ci,  
jak ro wniez  pracowitos c . Kozioroz com przyda się 
więcej wiary w siebie. Ich wrodzony takt i dobre 
wychowanie sprawiają, z e nie potrafią sobie ra-
dzic  w sytuacjach konfliktowych. Ulubione przed-
mioty: matematyka, informatyka, geografia. 

 Wielu tra-
gediom można 
by zapobiec, 
gdybyśmy po-
święcali więcej 
uwagi innym.  
Czasem wystar-
czy zwykła roz-
mowa, by pro-
blemy dały się 
rozwiązać.  

Depresja - choroba XXI wieku 
 Kim Jong-Hyun to południowokoreański  piosenkarz, 

członek boysbandu SHINee (08.04.1990-18.12.2017), który 18 

grudnia popełnił samobójstwo. Chłopaka znaleziono o godzi-

nie 18.10 czasu lokalnego, po przewiezieniu do szpitala stwier-

dzono zgon przez zatrucie tlenkiem węgla. 27-letni Jonghyun 

cierpiał na depresję, o czym nikt nie wiedział. W liście poże-

gnalnym do siostry napisał:- To było dla mnie bardzo trudne, 

aż do teraz. Cierpiałem. Proszę, pozwól mi odejść, to jest moje 

ostatnie życzenie.  

 Według Światowej Organizacji Zdrowia 
depresja stanowi obecnie czwarty najpoważ-
niejszy problem zdrowotny na świecie. Choro-
ba ta dotyka około 10 procent populacji. W Pol-
sce objawy depresji ma około 20% nastolat-
ków.  
 Z depresją kojarzy się smutek, przygnę-
bienie, apatia. Tymczasem u nastolatków obja-
wy te mogą występować w niewielkim nasile-
niu, często na pierwszy plan wysuwa się aro-
gancja, agresja, czasem choroba ukrywa się 
pod maską dolegliwości fizycznych, jak bóle 
głowy czy brzucha. Choroba odbiera nadzieję 
i sens życia, nierzadko, jak w przypadku Kim 
Jong-Hyun, pcha do samobójstwa.  

 Rodzina, fani  i członkowie zespołu SHINee są 
w rozpaczy, ponieważ stracili bliską osobę. Może i w na-
szym otoczeniu jest ktoś kto potrzebuje pomocy? 



Spotykają się dwie blondynki i jedna 
mówi:  
- Ty, słuchaj, wiesz, że w tym roku syl-
wester wypada w piątek? 
A na to druga:  
- Kurczę, żeby tylko nie trzynastego!  

Student pyta studenta:  
- Powtarzałeś coś przed egzaminem?  
- Tak.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze...  

Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzi-
siaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś 
jest 0 stopni...  
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Lekarz wybrał się na urlop na narty, 
niestety zboczył z trasy i zabłądził. 
Aby ułatwić akcję poszukiwawczą, 
wydeptał na śniegu napis POMO-
CY! Niestety, akcja ratownicza 
skończyła się niepowodzeniem. 
Nikt nie potrafił odczytać napisu. 
Wśród ratowników nie było apte-
karza.  

Baca żali się juhasowi: 
- Telewizja kłamie i manipuluje nawet w prognozie pogody! Jak 
w Warszawie spadło 15 centymetrów śniegu, to alarmowali,  
że katastrofa pogodowa. A jak mi całą chałupę zasypało, to mó-
wili, że są świetne warunki narciarskie.  

Początkujący narciarz pyta bacę: 
- Czy ten zjazd jest niebezpieczny? 
- Nie, panocku, syćka rozwolają się 
dopiero na dole!  


