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W tym numerze… 
1.Wywiad z… 

Panią Beatą Peciak - Borówką 

2. English  Corner  na ŚWIĘTA 

3. Coś dla ciała 

4. Dobry humor 

5. Czy wiesz, że…… 

7. Polecamy… ciekawa książka 

8. Kolorowanki 

9. Wieści ze szkoły 

 

 

 

 

 
 

 

 
REDAKCJA 

1. Jagoda Ablass 

2. Julia Barczewska 

3.Karolina Kucha  

4. Aleksandra  Niesłuchowska 

 
 

 

Witamy ŚWIĄTECZNIE! 

Przed nami święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok 2015  

oraz koniec I semestru. Dla nas, szóstoklasistów, to ostatnie miesiące 

w „podstawówce”. Trzeba dodać- bardzo pracowite miesiące. 

Przed nami cudowny czas bożonarodzeniowych świąt. 

Z tej okazji życzymy Wam uroczych, rodzinnych, wesołych, śnieżnych, 

słodkich, niezapomnianych, pełnych prezentów, pachnących choinką  

i tradycyjnymi polskimi potrawami Świąt. 

Oby Nowy Rok przyniósł Wam same dobre dni, świetne oceny  

i mnóstwo przyjaciół. 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
 
 

Redakcja KAŁAMARZA zachęca, aby w wolnych chwilach poczytać naszą gazetkę.  

Jeśli w szkole wydarzyło się coś ciekawego, jeśli masz coś fajnego do powiedzenia,           

 podziel się tym z innymi. 

 

Napisz na nasz adres kalamarz12@o2.pl 

 
Opiekun- REDAKTOR NACZELNA- Pani Beata Peciak- Borówka 

 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:kalamarz12@o2.pl
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Pani Beaty Peciak- Borówki  

 

 

 

Mój znak zodiaku to … Panna. 

W szkole miałam ksywkę … Bea. 

Postanowiłam studiować filologię angielską, ponieważ… zawsze 
interesowałam się różnymi językami. Wybór padł na angielski, gdyż jest to 
najczęściej używany język na świecie. W wolnych chwilach drążę zawiłości kilku 
języków europejskich. Fascynują mnie na przykład języki ugrofińskie ( fiński i 
węgierski ) i to jak kompletnie różnią się od pozostałych języków europejskich. 
Mogłabym tak długo… 

Moją ulubioną dyscypliną sportową jest … narciarstwo biegowe. 

Sportowiec, którego podziwiam to … Bjoern Daehlie. 

 Gdy miałam 10 lat chciałam zostać …  tancerką. 

Według mnie najpiękniejsze miejsce w Polsce to … Dolny Śląsk i jego zamki, 
jaskinie, schroniska. Kocham Karkonosze, które mają w sobie przyciągającą 
magię. 

Gdybym mogła zamieszkać w innym państwie wybrałabym … Norwegię. 
Byłam tam wielokrotnie i nadal zachwycają mnie góry spotykające się z 
morzem, fiordy wżynające się w głąb lądu, drewniane kościoły ze smokami, 
renifery przechadzające się drogami i dzień, który latem nigdy się nie kończy. 
No i zorza polarna, którą mam nadzieję zobaczyć na żywo. 

Miejscem na świecie, które chciałabym zobaczyć jest … Islandia, Grenlandia i 
Antarktyda. 

We Wrocławiu najbardziej podoba mi się … Ostrów Tumski ( to oczywiste ). 
Uwielbiam Śródmieście z jego kamienicami, podwórkami, zakamarkami. 

Moja ulubione danie to … sałatka caprese. 

W wolnych chwilach … a są takie? Gdy mam trochę czasu wolnego, to spędzam 
czas z rodziną, tropię różnice między językami norweskim, szwedzkim i 
duńskim, czytam, rozmawiam z przyjaciółmi, słucham muzyki. 

 

DZIĘKUJEMY!!! 
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Przesłodkie, urocze choineczki przykryte słodką czapą z lukru.                

 Składniki na około 14 choinek: 

 230 g masła 

 3/4 szklanki cukru pudru 

 1 szklanka miodu 

 1 duże jajko 

 5 szklanek mąki pszennej (odjąć 2 - 4 łyżki dodając w to miejsce kakao) 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 2 łyżki przyprawy korzennej 

 szczypta soli 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do naczynia przesiać 

mąkę, kakao, sodę, przyprawę korzenną, sól, wymieszać i odłożyć. W misie utrzeć masło 

z cukrem pudrem, na puszystą masę. Dodać miód, jajko i zmiksować, do połączenia. 

Dodać przesiane suche składniki, zmiksować lub wyrobić do otrzymania gładkiej, 

elastycznej masy. Z otrzymanej masy uformować kulę, lekko spłaszczyć, owinąć folią 

spożywczą i schłodzić w lodówce przez 2 - 4 godziny lub całą noc. Po schłodzeniu 

odrywać część masy piernikowej i wałkować na grubość około 3 - 4 mm, podsypując 

delikatnie mąką. Wykrawać różnej wielkości gwiazdki, kwiatki lub okrągłe kształty. Piec 

w temperaturze 200ºC przez około 8 minut, najmniejsze kształty około 4 - 5 minut (w 

zależności od wielkości foremek). Wyjąć, wystudzić na kratce. 

  Lukier królewski: 

 4 białka 

 4 szklanki cukru pudru 

 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii                        

W misie miksera ubić białka, na sztywną pianę. 

Stopniowo dodawać cukier puder, cały czas ubijając. 

Na sam koniec ubijania dodać ekstrakt z wanilii. 

Formować choinki: na każdy upieczony pierniczek, od 

największego zaczynając kłaść łyżkę lukru 

królewskiego, rozprowadzając po powierzchni piernika i przykrywając kolejnym. Z 

ostatniego, najmniejszego pierniczka zrobić gwiazdę umieszczając ją na szczycie 

każdej choinki. Odstawić do wyschnięcia.                                        

    Można zapakować na prezenty :-) 
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Przedszkolak pyta kolegę:                                      

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę.                                                                

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 

Jasio czeka na prezenty od świętego Mikołaja. 

W końcu o północy zniecierpliwiony pyta: 

- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie święty   

Mikołaj? 

- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie 

twój tatuś wróci z pracy? 

Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie 

sterowanego robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. 

Mikołaj słyszy każdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry 

przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w 

porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za 

starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. 

Mikołaj! 
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Kochani, postaramy się Wam opisać jak w innych krajach 

spędza się Boże Narodzenie. Wiadomo jest, że u nas w Polsce Wigilia 

jest świętem bardzo rodzinnym i najważniejszym dniem 

w roku. Natomiast w wielu krajach nie ma aż takiego dużego 

znaczenia jak dla nas Polaków. Podobnie jednak jak u nas w 

Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na Słowacji. 

Anglia - Dzieci stawiają w przedsionku swoich pokoi buty lub wieszają pończochy, a 

Święty Mikołaj napełnia je w nocy łakociami. W tym kraju Wigilii praktycznie nie ma.   

W pierwszy dzień Świąt spożywają oni pieczonego indyka nadziewanego cebulą, 

pieczonymi ziemniakami, brukselką, w sosie borówkowym. 

Austria - Tutaj natomiast w Wigilię spożywają karpia albo kaczkę, 

jakieś proste ciasto, pieczone kasztany, migdały, pierniki, 

wino z korzeniami. W niektórych miastach na rynku śpiewa się wspólnie kolędy. 

Belgia – Wieczerzę wigilijną często zamienia się na śniadanie świąteczne w restauracji, 

a daniem tradycyjnym jest indyk z puree kasztanowym i borówkami,                     

kaszanka bożonarodzeniowa z rodzynkami. 

Boliwia – Tam w Wigilię święci się własnoręcznie wykonane 

figurki i po święceniu ich, wszyscy bawią się całą noc. 

Dania – Tutaj w Wigilię spożywają pieczoną kaczkę i ryż z owocami w miseczkach, a w 

jednej z nich znajduje się migdał i osoba, która dostanie tę miseczkę z migdałem 

dostaje dodatkowy prezent. Swoją drogą bardzo nam się to podoba. 

Francja - Najważniejszy jest dla nich obiad świąteczny. Spożywają oni pasztet z gęsiej 

lub kaczej wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, ślimaki, indyka lub koguta 

faszerowanego kasztanami albo truflami. We Francji, w zależności od regionu i 

rodzinnych tradycji, prezenty przynoszą Aniołek, Dzieciątko Jezus lub, podobny do 

Świętego Mikołaja, „Père Noël”.                                                                               

Wieczorem 24 grudnia należy zostawić pod choinką parę własnych butów 
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Holandia - Tutaj nie mają żadnego postu, Wigilii ani prezentów. Jest natomiast 

pasterka. Wiecie, że wtedy jest to jedyna Msza w roku, kiedy kościoły są pełne? 

Śpiewa się kolędy i dekoruje choinki. Bardzo ważne jest dla nich także pisanie, 

wysyłanie i wystawianie otrzymanych kartek. Dzieci piszą do Mikołaja listy, a 

święty przyjeżdża do kraju na białym koniu.  

Kamerun - W Kamerunie jest to okres prac rolnych, przy których pomagają dzieci. 

Jednak w Wigilię wszyscy mają wolne, palą ogniska, czytają pismo, odmawiają modlitwy i 

śpiewają. 

Kolumbia - Tutaj świętowanie rozpoczyna się już od 8 grudnia. 

Przystraja się krzewy lampkami i ozdobami. 

17 grudnia, dzieci otrzymują leguminę z bakaliami i małe ciasteczka. Wyobraźcie sobie, 

że tutaj nie ma zwyczaju prezentów, opłatka i wieczerzy wigilijnej, 

ale za to po ostatnim nabożeństwie nowenny świętuje się do rana. 

Meksyk – Tu, zawiesza się pod sufitem kubeczki, w których czasem jest prezent,          

a czasem piasek. 

Święta natomiast przeżywa się w tym kraju bardzo religijnie. 

 

Niemcy - W Niemczech przygotowuje się kiełbaski, 

sałatkę kartoflaną, a w pierwszy dzień Świąt pieczoną gęś. 

Słowacja – Natomiast na Słowacji jest Wigilia, opłatek z czosnkiem, orzechy, z których 

się wróży zdrowie, jabłko, z którego się wróży, czy wszyscy się za rok spotkają. 

Spożywa się również zupę z kiszonej kapusty z grzybami lub z suszonych jabłek i 

soczewicy, karpia, sałatkę ukraińską z burakami i innymi warzywami,                       

ciastka z makiem lub twarożkiem tzw. bobalki. 

USA – U nich postu nie ma, pasterki nie ma, dzielenia się opłatkiem nie ma. Jest 

tylko pieczony indyk na świąteczny obiad, a wcześniej szał kupowania prezentów. 

Dzieci telefonują do Świętego Mikołaja, a ten przybywa, posługując się 

spadochronem bądź przyjeżdża saniami. 

Nie we wszystkich krajach choinka jest taka jak w Polsce – drzewko 

iglaste (świerk, jodła). 
 

W Burundi (państwo w środkowej Afryce) tradycyjną 

bożonarodzeniową choinkę zastępują bananowce.  

 

 

W Indiach w roli choinek występują drzewka mango. 
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Trudno wybrać książki dla dwóch grup wiekowych. Postanowiłam zatem, że polecę Wam  

książkę dla każdego. Osobiście sama przeczytałam całą serię przygód Percy’ego.  

Jednak pięć książek to trochę za dużo jak na jedną gazetkę.   

Przejdźmy od razu do opisu. 

Percy Jackson, lat dwanaście. Sześć szkół w przeciągu sześciu lat zdaje się o czymś 

świadczyć. Cóż, dysleksja, kłopoty z koncentracją i ADHD. Wyjątkowo dużo dziwnych 

zdarzeń wokół niego. Krótkotrwałych, acz dotkliwych w skutkach. Oto Percy. 

Wydarzenia na szkolnej wycieczce na Manhattan to jednak prawdziwy przełom. 

Wszystko opowiada nam Percy. Pogoda 

od pewnego czasu zdaje się 

zapowiadać coś niezwykłego. Deszcze, 

burze, tornada, nawałnice 

przekraczają porządną wieloletnią 

średnią dla tego obszaru. Nic 

dziwnego, że na wycieczce wszystko 

idzie nie tak, jak trzeba i to pomimo 

wzmożonych wysiłków nastolatka. Pani 

Dodds - nauczycielka matmy nie jest człowiekiem, co potwierdził nawet nauczyciel łaciny 

pan Brunner. Postanawia ona porozmawiać z Percym na osobności. W muzeum, w galerii 

grecko-rzymskiej próbuje postawić „kropkę nad i” zaczynając od niejasnych słów: 

„Nie jesteśmy głupi, Percy Jacksonie. Prędzej czy później i tak byśmy cię znaleźli. 
Przyznaj się, a masz szansę złagodzić swoje cierpienia.” 

Sęk w tym, że chłopak w ogóle nie ma pojęcia, o czym mowa, a zdenerwowana pani Dodds 

udowadnia, że rzeczywiście nie jest człowiekiem, a „pomarszczoną wiedźmą ze 

skrzydłami nietoperza, pazurami i pyskiem pełnym żółtych kłów”. Z morderczego starcia 

z owym monstrum Percy wychodzi na szczęście cało - dzięki pomocy pana Brunnera- 

choć trochę zaczyna wątpić w jakość swoich zmysłów, kiedy wszyscy zaprzeczają, że 

kiedykolwiek znali jakąś panią Dodds. Naprawdę zaskakujący, niezły początek książki, 

ale weźcie pod uwagę, że to tylko zapowiedź naprawdę niesamowitych przygód 

Perseusza Jacksona. Współczesnego herosa. 

„Jak już przyzwyczaiłem się do tego, że mój nauczyciel łaciny jest koniem, odbyliśmy 
miłą przechadzkę, choć uważałem, żeby nie zajść go od tyłu.” 

 

Polecam, Julka 
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„WIELKA PAKA DLA FUTRZAKA” 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję na 

rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Pomogliśmy 

zaopatrzyć zwierzaki w legowiska. Dostały też mnóstwo 

jedzonka. Przed nimi ciężka zima. Dobrze, że są osoby, które 

o nich nie zapominają. 
PAMIĘTAJ! 

ONE CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOCNĄ DŁOŃ I CIEPŁY KĄT! 

NIE POZWÓLMY, ABY CIERPIAŁY Z GŁODU I Z ZIMNA! 

MOŻEMY IM POMÓC! 

XVII Konkurs Plastyczny "Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna" 

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym, 

organizowanym przez związek zawodowy NSZZ "Solidarność". Konkurs swoim zasięgiem 

obejmuje całe województwo dolnośląskie, dlatego jest nam szczególnie miło, że nasza 

uczennica Julia Barczewska z klasy 6a zdobyła pierwszą nagrodę w swojej kategorii 

wiekowej. 

„Tangramowe spotkanie Żaków i Przedszkolaków” 

W piątek, 28 listopada, odbyło się w nasze szkole „Tangramowe Spotkanie Żaków 

i Przedszkolaków”. Były to międzyszkolne warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie 

naszej szkoły tj. SP 84, Gimnazjum nr 13, Szkoły Podstawowej nr 63, i Przedszkola nr 

34. Warsztaty te zostały przygotowane przez panie I. Mazurkiewicz,J. Lewandowską, 

i A. Tumir oraz ich uczniów podczas pracy nad projektem matematycznym. 

Celem piątkowych zajęć było rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności 

kreatywnego myślenia na podstawie układania figur i obrazów z elementów tangramu. 

Uczestnicy warsztatów uczyli się także umiejętności współdziałania w grupie, 

w szczególności w zespole uczniów z różnych poziomów edukacyjnych, gdyż w skład 

każdej grupy wchodzili gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych i przedszkola. Nasi 

uczniowie zapoznali gości z historią tangramu i legendami z nim związanymi. 

Przygotowane przez nich wcześniej prace- Tangramowe obrazki, były inspiracją 

zarówno dla gimnazjalistów jak i przedszkolaków w tworzeniu swoich własnych wzorów. 

Efekty ich wspólnej pracy można zobaczyć na zdjęciach i w holu naszej szkoły. 


