
Wydanie 
świąteczne

Grudzień 2018

W tym wydaniu znajdziesz:

Przekazujemy do Waszych rąk pierwszy, po długiej 
przerwie, numer gazetki szkolnej „6 na 6”. Wznawiamy 
działalność specjalnym świątecznym wydaniem. Zapraszamy 
do lektury!

  -Redakcja

Zespół redakcyjny:
Maja Leśniewska kl. 3c

Maja Pęśko kl. 3c

- 6x6, czyli sześć świątecznych 
pytań do sześciu nauczycieli
- „Uśmiechnij się” - świąteczna 
dawka humoru
- stronę poświęconą 
klimatycznej chwili 
refleksji
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Zadaliśmy sześć świątecznych pytań sześciorgu nauczycielom. 
Oto wybrane z ich odpowiedzi:

„Barszcz czerwony – dużo barszczu czerwonego.”
-p. T. Kaźmierczak

„Uwielbiam kluski z makiem, ale także śląską potrawę, która nazywa się 
„moczka”. Składa się ona z moczonego piernika, gotowanych owoców oraz 
bakalii.”

-p. B. Iwanek
„Christmas pudding with Brandy Sauce.”

-p. R. Carter-Gill

 „Kapcie.”
-p. P. Jażdżyk

„Choinka w trzeciej klasie liceum – dostałem książkę z dedykacją 
„Andrzejowi, w dniu imienin, babcia.” - Andrzej to był mój „ulubiony” 
kolega.”

-p. T. Kaźmierczak 

1. Jaka jest Pana/Pani ulubiona potrawa świąteczna? 

2. Jaki był najgorszy prezent, który Pan/Pani znalazł/znalazła 
pod choinką?

3. Bez czego nie ma Bożego Narodzenia?

„A rolling-pin.”
-p. R. Carter-Gill

„Święta to rodzinna atmosfera, uroczysty 
nastrój, bycie razem. Nie powinno też braknąć 
opłatka i choinki.”

-p. K. Orzechowska
„Bez rodziny, choinki, pysznych potraw.”

-p. Buczek-Grzebiela
„Bez zapachu świerka, opłatka, tradycyjnych 
dań i wypatrywania pierwszej gwiazdy
na niebie.”

-p. B. Iwanek

„6x6”, czyli nauczyciele „przy tablicy”
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4. Kiedy ubiera Pan/Pani choinkę?
„Myślę, że mniej więcej tydzień przed Wigilią, żeby się nią nacieszyć :).”

-p. K. Buczek-Grzebiela
„22 grudnia.”

-p. P. Jażdżyk
„W Wigilię po południu – od zawsze.”

-p. T. Kaźmierczak
5. Czy lubi Pan/Pani Święta Bożego Narodzenia?
„Nie będę oryginalna, jeśli powiem, że są to najpiękniejsze święta i 
zawsze z niecierpliwością ich oczekuję.”

-p. K. Orzechowska
„Tak, lubię.”

-p. P. Jażdżyk
„Święta Bożego Narodzenia to moje ulubione święta, ponieważ towarzyszy 
im wspaniała rodzinna atmosfera nadziei i radości. Jeśli spadnie śnieg, 
magia się potęguje.”

-p. B. Iwanek

6. Jaka jest Pana/Pani ulubiona świąteczna piosenka lub kolęda?
„Kolędy bardzo mnie wzruszają. Wybranie ulubionej jest bardzo trudne, 
ale na pewno jedną z nich jest „Cicha noc”.”

-p. K. Orzechowska
„”Gdy się Chrystus rodzi”.”

-p. K. Buczek-Grzebiela
„”Merry Christmas Everyone”.”

-p. R. Carter-GillUśmiechnij się! :)
Tata tłumaczy Jasiowi:
- Jesteś już dostatecznie duży, aby 
wiedzieć, że nie ma żadnego Mikołaja. 
To ja kupuję prezenty.
- Wiem, wiem. Bocian to też ty.

- Jasiu, co chcesz dostać od Mikołaja 
pod choinkę?
- Tę ciężarówkę, którą dziadek trzyma 
pod poduszką. 3



A teraz pora na chwilę świątecznej 
refleksji...

Następną planetę, jaką odwiedził Mały Książę, zamieszkiwał 
Bezdomny. Planeta była niewielka, stał na niej niski murek, a pod nim 
siedział samotny człowiek. Naprzeciwko Bezdomnego leżał kapelusz
 z paroma groszami w środku.

- Dzień dobry- powiedział Mały Książę.
- Dzień dobry- odrzekł Bezdomny.- Dawno nie słyszałem tych słów.
- Dlaczego?- spytał chłopiec.
- Bo jestem bezdomny.
- A czemu jesteś?- wciąż pytał Książę.
- Bo nie znam się na liczbach.

Mały Książę usiadł obok niego i obaj patrzyli w dal. Po chwili chłopiec 
zapytał:

- Dlaczego liczby są takie ważne w życiu dorosłych?
- Bo na nich opiera się nasz świat. Ważne są tylko liczby: numery 

kont, ceny, kwoty, piny, szyfry. Ten, kto się na tym nie zna, nie ma prawa 
głosu we współczesnym świecie.

- Ale co dorośli widzą w tych liczbach?
- Nie wiem. I właśnie dlatego nie mam domu.
Mały Książę zamilkł. ''Dorosłych trudno zrozumieć''- pomyślał. 

Pożegnał się z Bezdomnym i przygnębiony wyruszył w dalszą podróż.
Alicja Czajkowska - uczennica klasy 7B

W tak wyjątkowym czasie nie zapominajmy o swoich bliskich, 
pamiętajmy, że bez nich nie byłoby nas. Teraz warto jest zadzwonić
do cioci, z którą nie widzieliśmy się pół roku, babci, która z utęsknieniem 
czeka na nasz telefon. Święta to jedyny taki czas w roku, w którym dzieją 
się magiczne rzeczy. W najbliższych dniach zapomnijmy o wszystkich 
kłótniach i innych złych emocjach, a zamiast tego posiedźmy z całą 
rodziną w ciepłej i dobrej atmosferze.

 Redakcja
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