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Wstępniak

Przed nami wyjątkowy czas. Mamy dla Was świąteczny prezent - kolejny numer naszej szkolnej
gazetki dzięki, której nie będziecie się nudzić podczas przerwy świątecznej. W „Blenderze” znajdziecie
przepis na pyszne pierniczki, pomysły, jak świątecznie ozdobić dom, jak ciekawie spędzić wolny czas,
opis dziwnych sportów zimowych, wywiady oraz wiele innych interesujących artykułów. Zapraszamy
Was do jej nabywania.

Ponieważ Święta już tuż, tuż. Pragnę w imieniu własnym oraz całej redakcji „Blendera” życzyć:
Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, wszystkim naszym nauczycielom i pracownikom
szkoły, Waszym rodzicom oraz Wam, Drodzy Czytelnicy cudownych, białych, zdrowych, radosnych
oraz upływających w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. I do zobaczenia w kolejnym roku.

Redaktor naczelna - Julia Brachowska
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Rodzice, Kochani Uczniowie,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowia, rodzinnego
ciepła, spokoju i radości, a w Nowym 2022 Roku wszelkiej pomyślności.

Redakcja Blendera

Serce naszej szkoły,
czyli wywiad z sekretarką Panią Anną Nowak
Dzień dobry Pani Aniu.
Dzień dobry.
Chcielibyśmy zająć Pani parę minut. To będzie wywiad do „Blendera”. Przygotowaliśmy kilka
pytań. Czy jest Pani gotowa?
Tak jest. Jestem gotowa.
No to zaczynamy. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pracuje Pani w sekretariacie naszej
szkoły?
Trudne pytanie. Pani, która wcześniej pracowała w sekretariacie…To ona ściągnęła mnie tutaj do
szkoły.
Na czym polega Pani praca?
O, to dużo obowiązków. Zajmuję się obsługą wszystkich wycieczek, wyjazdów, a także różnych
projektów, grantów. Obsługuję również kilka systemów związanych z prowadzeniem szkoły.
Wpisujemy do nich różne dane dotyczące uczniów, realizowanych zajęć, itp. Zajmuję się też organizacją
bieżących zakupów dla szkoły. A także różnymi umowami.
Co w tej pracy jest najtrudniejsze według Pani?
Teraz najtrudniejsze są kwarantanny i organizacja pracy szkoły w tym czasie.
A co sprawia Pani najwięcej przyjemności?
Ale w pracy czy poza pracą?
Poza pracą?
Lubię chodzi na długie spacery z psem, po lesie.
Jak Pani odpoczywa po pracy?
Czytam książki.
Czy kiedy była Pani w naszym wieku, lubiła Pani chodzić do szkoły?
Pewnie jak wszyscy. Wtedy nikt nie lubił chodzić do szkoły. To nastawienie dopiero później się
zmienia😊
Jaki był Pani ulubiony przedmiot? Dlaczego?

Mmmm… Moim ulubionym przedmiotem była chemia. Lubiłam się uczyć o tych wszystkich związkach
i reakcjach chemicznych, jakie zachodziły między różnymi substancjami. To, że trzeba było coś
udowodnić. Dlaczego coś jest tak, a nie inaczej.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy ma Pani jakąś ulubioną potrawę?
Uwielbiam barszcz z uszkami. Mogłabym jeść go przez cały rok, tylko.
Jaki jest Pani wymarzony prezent gwiazdkowy?
A, to żeby był wymarzony, to chyba nie mogę zdradzić, bo może się nie spełnić.
To może nie wymarzony prezent, ale taki, jaki chciałaby Pani dostać.
Zazwyczaj dostaję kolczyki. Mam ich multum, więc pewnie będą to kolczyki 😊
Na zakończenie. Czy chciałaby Pani przekazać kilka słów do naszych czytelników i czytelniczek?
Bardzo bym chciała życzyć Wszystkim wesołych świąt, tego żebyśmy wyszli z tych kwarantann. Po
prostu, żeby było normalnie. Życzę Wam również samych piątek.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i miłą rozmowę.
Rozmawiali: Julia Szwiec i Stefan Gandecki

DIY na święta
Będziesz potrzebować:
• Biały blok techniczny A4 (1-2 kartki)
• Kolorowe długopisy
• Brokat lub jakieś cekiny (najlepiej w małym
zaciskowym woreczku rozmiar 3 cm)
• Kartkę z bloku kolorowego (jaki chcesz kolor,
polecam te świąteczne)
• Czarny cienkopis
• Cyrkiel lub kubek, który będzie można
odrysować
• Koszulka na dokumenty lub przezroczysty
plastik np. po opakowaniu soku
• Klej zwykły lub na gorąco (lepiej będzie się
trzymać)
• Ozdóbki według uznania
Instrukcja wykonania:
Białą kartkę zegnij na pół. Na stronie
tytułowej narysuj koło w średnim wymiarze 8 centymetrów, a potem je wytnij. Ta część może być w
dowolnym kształcie. Nie musisz robić tego kształtu tak dużego, bo trudno znaleźć tak dużą ilość

cekinów. Najlepiej narysować kształt na środku, by móc na dole kartki napisać np. "Wesołych Świąt".
Na odwrocie strony w dziurze przyklej torebeczkę z brokatem/cekinami. Następnie ozdób kartkę z
zewnątrz kolorowymi długopisami, czyli obrysuj bombkę, narysuj wstążeczkę i napisz: Wesołych świąt.
Możesz też dokleić jakieś dekoracje. Potem weź kolorową kartkę, wytnij ją trochę mniejszą od kartki z
bombką i wklej ją w środku kartki świątecznej. Kartkę w środku możesz też ozdobić. Oczywiście,
koniecznie napisz świąteczne życzenia. Pamiętaj o życzeniach prosto z serca. Taka kartka będzie
świetna do wysłania np. rodzinie, do której nie możesz pojechać. Jest ładna i prosta! Życzymy
wszystkim: WESOŁYCH ŚWIĄT!

Laura Miszczak i Karolina Krupa
Konkurs grudniowy
Już grudzień! Święta za pasem. Przygotowania, sprzątanie, dekorowanie. Wszyscy
czekamy już na rodzinne spotkania przy wigilijnym stole. Więc może jakiś mały konkurs? Ułóż
krótki rymowany wiersz o świątecznych tradycjach wigilijnych lub grudniowych, które są
co roku w Twoim domu. Czekamy na pomysłowe prace.
Laura Miszczak
Kalendarz grudniowy
3 grudnia- DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4 grudnia- BARBÓRKA
5 grudnia – DZIEŃ WOLONTARIUSZA
6 grudnia - MIKOŁAJKI
10 grudnia – DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
13 grudnia- DZIEŃ TELEWIZJI DLA DZIECI
18 grudnia - święto uchwalone w 2000r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EMIGRANTÓW- został
uchwalony z powodu szybko rosnącej liczbę migrantów.
19 grudnia - DZIEŃ WIECZNIE ZIELONYCH ROŚLIN. Iglaki w święta? Ja nie wyobrażam sobie
świąt bez pięknej choinki!
25 grudnia – DZIEŃ CIASTA DYNIOWEGO. Ciasto pokazuje się na amerykańskich stołach także w
haloween i Święto Dziękczynienia.
27 grudnia – DZIEŃ ODPOCZYNKU PO ŚWIĘTACH
30 grudnia – DZIEŃ SERKA WIEJSKIEGO. Mówi się, że po Wigilii powinno się przejść na dietę, a
serek wiejski jest produktem do tego stworzonym, więc ustanowiono takie święto.
31 grudnia – SYLWESTER

Emilia Zioło i Maja Olchawa

Wiersz
Kontynuując tradycję dzielenia się sukcesami naszych uczniów, zamieszczamy wiersz
uczennicy klasy 5a – Leny Stępień, której wiersz pt. „Jesień” zdobył I miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Literackim STOkrotka.
„Jesień”
Pojechała królowa z orszakiem,
Na złotym zydlu.
W czerwonej sukni,
Z szalem rumianym w wianie.
Nie była to przez Boga ,
Wizja pokazana.
To Jesień sama, na tronie świata zasiadła.

W dniu tym umarł starzec,
Panował on lecz koniec go dopadł.
Teraz Jesień zasiadła na łące,
I na świat patrzy,
Jak jej słudzy rozsypują barwny proch.

I tak patrzy przez kilka miesięcy,
Lecz czas tak jak historia lubi się powtarzać .
Jesień już niemłoda dziewica,
Na ucztę liście zaprasza.
I zjawiają się goście,
Lecz Jesieni nie ma.
Wtem drzwi się otwierają,
widzą Jesień nie samą.

Trzyma za rękę młodziutkiego rycerza,
Który na złotym zydlu zasiada.
I cały świat,
Białą płachtą przykrywa.

Trendy świąteczne
Boże Narodzenie to magiczny czas, który dzięki świątecznym dekoracjom nabiera dodatkowego
czaru, dlatego fajnie jest ozdobić nasz dom, tak aby było w nim przytulnie i świątecznie. Choinka,
lampki i wieńce ocieplają zimne, grudniowe dni. Sprawdźmy, jakie choinki i ozdoby będą królować w
tegoroczne święta Bożego Narodzenia. W tym roku możemy wyróżnić kilka motywów przewodnich:
Siła tkwi w prostocie

Ten styl charakteryzuje się dużą prostotą i polega na ograniczeniu ozdób i wyeksponowaniu naturalnego
piękna drzewka. Głównymi kolorami są: bieli, beże oraz odcienie brązu. Naturalne dekoracje: suszona
pomarańcza, ozdoby drewniane lub z tektury czy papieru oraz szyszki. Jednym słowem Święta w stylu
ECO, a dekoracje świąteczne w stylu boho.
Soft Glam

Głównym motywem przewodnim tego stylu są różne tekstury i kształty. Charakterystyczne kolory to:
srebro oraz złoto. Natomiast typowe ozdoby to: bombki z brokatem czy konfetti, bańki o aksamitnej
fakturze lub półprzezroczyste dekoracje.

Retro

Ten styl to HIT tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Charakterystyczne dla niego są barwy ciepłe.
Ozdoby retro to bombki w duchu vintage, tekstylia w kratę, wianki na drzwi z jarzębiny, kokardy na
choince, papierowe łańcuchy, słodycze, suszone owoce oraz ozdoby z dmuchanego szkła w kształcie
zwierząt.

Choinka retro ma wywoływać uśmiech na naszej twarzy oraz miłe wspomnienia. W tym roku, w moim
domu, choinka będzie ubrana właśnie w stylu retro!

Ozłoć się

Ten styl nie jest dla każdego. Bogato przystrojona choinka niektórym może się nie spodobać. Kolorami
przewodnimi są odcienie: złota, granatu, bordo oraz ciemnej zieleni. Typowe ozdoby to bańki pokryte
aksamitem lub brokatem. Świąteczne drzewko błyszczy, świeci i lśni. Decydując się na ten styl, trzeba
uważać, aby nie przesadzić z ozdobami, gdyż mogą zabić magię świąt.
Na końcu tęczy

Ten styl wprowadza do wnętrza bardzo dużo pozytywnej energii. Jak nazwa wskazuje, typowymi
kolorami są wszystkie odcienie tęczy. Wybierając ten motyw, mamy bardzo szeroki wybór różnych
ozdób. Tak naprawdę zielone choinki czy bombki w kształcie pastelowych domków świetnie
wpasowują się w ten styl.
Trendy w ozdobach na Boże Narodzenie 2021 mówią, że ma być na bogato. Nie oznacza to
jednak przepychu, złota, wyszukanych wzorów lub kryształków na choince. Bogactwo polega na
obfitości głębokich kolorów i ciepłych dodatków, które budują wrażenie przytulności. To również dużo
nastrojowego oświetlenia oraz naturalnych akcentów. Bożonarodzeniowe ozdoby powinny znaleźć się
w każdym pokoju, na ścianach, w każdym zakamarku domu i w ogrodzie.
Myślę, że w tym roku będziecie mieli wiele kreatywnych i niesamowitych pomysłów na świąteczne
udekorowanie Waszych domów i pachnących drzewek.

Arktyka czy Antarktyda
Witajcie! Zima już tuż, tuż …. kalendarzowa i mam nadzieję ta meteorologiczna też. ☺
Moja babcia często mówi, że ja to nie znam prawdziwej zimy, a ja co roku mam nadzieję, że
spadnie dużo śniegu… Też tak macie? Czy raczej nie lubicie zimy, brrr…

Zastanawiałam się, o czym napisać w „moim” kąciku “Blendera” i pomyślałam, że w
tym numerze spróbuję wyjaśnić, czym się różni Arktyka od Antarktydy, bo to chyba nie tylko
mnie się myli.
Arktyka
Tu chyba nie ma wątpliwości, że Arktyka znajduje się na dalekiej północy.
Obejmuje ona Ocean Arktyczny oraz wyspy
na nim się znajdujące, w tym Grenlandię i
Islandię. Do Arktyki zalicza się też często
najdalej wysunięte na północ fragmenty
kontynentów, należące do Rosji, Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i
Finlandii. Symbolem Arktyki są niedźwiedzie
polarne, a jej rdzenni mieszkańcy to Inuici –
zwani potocznie Eskimosami.

Antarktyda
W przeciwieństwie do Arktyki, Antarktyda
jest kontynentem, który położony jest najdalej
na południe, a w głębi znajduje się biegun
południowy.
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procent

powierzchni

Antarktydy zajmuje pokrywa śnieżno-lodowa
o grubości dochodzącej do 5 kilometrów,
która tworzy zwarty lądolód.
Jest to najmroźniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny kontynent na świecie i zawiera aż 90
procent globalnych zasobów słodkiej wody. Symbolem Antarktydy są pingwiny. Jest to lodowa
pustynia, gdzie jest bardzo trudno przetrwać ludziom i zwierzętom. Pośród nocy polarnej
temperatura potrafi spaść do blisko minus 100 stopni.

Mam nadzieję, że teraz jest już jasne,
jak odróżnić Arktykę od Antarktydy, ale
żeby nie było zbyt łatwo, dobrze jest jeszcze
wiedzieć, co to jest Antarktyka.

Antarktyka obejmuje: kontynent Antarktydę, Ocean Południowy oraz położone na nim wyspy
w tym Szetlandy Południowe i Orkady Południowe.
Gdybyście mieli jakieś pytania, to odsyłam Was do redakcji, spróbuję znaleźć odpowiedź.
Wiktoria Gorczyca

Mól książkowy

Tym razem chciałem polecić Wam serię książek „8+2”. Ich Autorką jest norweska
pisarka Vestly Anne-Catharina. Książki opowiadają o przygodach dziesięcioosobowej rodziny
- Mamy, Taty i ich ośmiorga dzieci (Maren, Martin, Marta, Mads, Mona, Milly, Mina i mały
Morte).
Pierwsza część to „8+2 i ciężarówka”
„8+2 i ciężarówka” to fantastyczna książka, którą polubiłem już
od pierwszych stron. Jest to ciekawa opowieść o dużej rodzinie
oraz ich codziennych problemach. Wszystko pokazane z dużym
humorem. Na tyle mi się spodobała pierwsza część, że
przeczytałem prawie całą serię.
Rodzina mieszka w małym mieszkaniu w Oslo i pomimo
panującej ciasnoty, ich życie jest bardzo pogodne i wesołe. Tata
zarabia na życie, będąc kierowcą ciężarówki, która rozwozi
towary do sklepów. Problem pojawia się, kiedy ciężarówka
znika…

Wojtek Olawski

Refleks historyczny

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem historycznym w listopadzie
jest dla Polaków odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. 11 listopada 1918
roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Stało się to nie tylko
dzięki walczącym Legionom, ale także dzięki Polakom, którzy wpoili wiedzę o
Polsce młodemu pokoleniu.
W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające
okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko
siebie na froncie walki. Polacy chcieli odzyskać niepodległość, jednak wiedzieli,
że sami tego nie zrobią, więc zastanawiali się, po której stronie stanąć. Czy po
stronie Niemiec i Austrii, czy Anglii, Francji i Rosji. Podzielili się i niestety
walczyli przeciw sobie w armiach innych krajów. Po dwóch latach bratobójczych
walk, w sprawie polskiej nastąpił przełom. Niemcy podpisali akt, według którego
na podbitych rosyjskich ziemiach miała powstać Polska. Lecz oprócz tego nie
ustanowiono w sumie nic więcej, co bardzo rozczarowało Polaków. Jednocześnie
Niemcy i Austro-Węgry zaczęły przegrywać, co nie pasowało Polakom, którzy
walczyli po stronie niemieckiej. Za namową Piłsudskiego większość legionistów
nie złożyła przysięgi Niemcom, co skończyło się uwięzieniem legionistów w
obozach. Za to drugi sojusz na wojnie (Anglia, Francja, USA i Rosja) sprzyjał
naszej sprawie i wspierał dążenia do niepodległości Polski. W lutym 1918 roku
całkowicie zerwano z Niemcami. Gdy w wrześniu i październiku wojna na
zachodzie się kończyła, Legiony Polskie rozbrajały niemieckich żołnierzy.
Na początku października 1918 r. na wieść o nawiązaniu przez Niemców
kontaktu z Amerykanami w sprawie warunków zawieszenia broni, doszło do
wzrostu aktywności politycznej na ziemiach polskich. Następował także rozpad
Austro-Węgier. W dniu 10 listopada do Warszawy przybył pociągiem z Berlina
wypuszczony z więzienia kilka dni wcześniej Józef Piłsudski. Następnego dnia
rano - 11 listopada - powitał zebrany tłum i wygłosił mowę. Tego samego dnia
we Francji podpisano pakt o zakończeniu I wojny światowej.
Mikołaj Krzesiński

E. T. A. Hoffmann, Dziadek do Orzechów i Mysi Król /fragment/
Sądzę, moje dzieci, że żadne z Was nie wahałoby się ani chwili i że wszystkie poszłybyście za
poczciwym i zacnym Dziadkiem do Orzechów, który nigdy nie miał złych zamiarów. Klara uczyniła to
tym chętniej, że liczyła na wdzięczność Dziadka do Orzechów i pewna była, że dotrzyma słowa i pokaże
jej wiele cudownych rzeczy.
— Pójdę z panem chętnie — powiedziała — ale pod warunkiem, że to niedaleko i że nasza
wycieczka nie będzie trwała zbyt długo, bo jeszcze nie zdążyłam się wyspać.
— Dobrze — odparł Dziadek do Orzechów — wybiorę najkrótszą, choć trochę uciążliwą drogę.
Dziadek poszedł naprzód, a Klara za nim; zatrzymali się przed wielką szafą do ubrań, stojącą w
przedpokoju.
Klara zauważyła ze zdumieniem, że szafa, która zwykle była starannie zamknięta, teraz stała
otworem; widać było wyraźnie lisie podróżne futro ojca, które wisiało na wierzchu. Dziadek wdrapał
się zręcznie po listwach i ornamentach szafy, po czym chwycił za frędzlę umocowaną na sznurze do
tylnej strony futra. Gdy Dziadek pociągnął za frędzlę, przez rękaw futra opuściły się ozdobne schodki z
drzewa cedrowego.
— Niech pani wejdzie — powiedział Dziadek do Orzechów.
Klara weszła na schodki, ale zaledwie przeszła przez rękaw, zaledwie wyjrzała poza kołnierz futra,
oślepiła ją wielka jasność. Znalazła się nagle pośrodku łąki przecudnie pachnącej i świecącej miliardami
iskier, jak gdyby była wysadzana drogimi kamieniami.
— Jesteśmy na Łące Cukrowej — rzekł Dziadek do Orzechów — a teraz przejdziemy przez tamtą
bramę.
Klara podniosła głowę i teraz dopiero spostrzegła prześliczną bramę, która wznosiła się na łące kilka
kroków przed nią. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że brama ta jest zbudowana z marmuru białego,
brązowego i rodzynkowego, ale kiedy Klara podeszła bliżej, przekonała się, że cała budowa składała
się z rodzynków i migdałów w cukrze; brama ta, jak objaśnił Dziadek do Orzechów, nazywała się Bramą
Migdałowo-rodzynkową, zwaną także Bramą Łakomczuchów.
Na galeryjce, otaczającej szczyt bramy i zbudowanej, jak się zdawało, z cukru smażonego,
umieszczona była janczarska orkiestra złożona z sześciu małpek w ciepłych surducikach. Słuchając
muzyki, Klara nie spostrzegła prawie, że przeszli już kawał drogi po płytach z barwnego marmuru, które
nie były niczym innym, jak misternie odrobionymi marcypanami.
Z lasku, w którym teraz się znaleźli, dochodziły najsłodsze zapachy. Ciemną zieleń rozświetlały
tysiączne ogniki. W ich blasku widać było wyraźnie złote i srebrne owoce wiszące na barwnych
ogonkach oraz pnie i gałęzie drzew, przystrojone we wstążki i bukiety kwiatów jak szczęśliwi
narzeczeni lub radośni, weselni goście. Gałązki i listeczki szumiały w powiewach zefiru pełnego woni
pomarańcz. Cienkie złote nitki, zwisające z drzew, dzwoniły jak muzyka, a błyszczące ogniki skakały i
tańczyły do taktu.
— Ach, jak tu pięknie! — zawołała uszczęśliwiona Klara z zachwytem.
— Jesteśmy w Lesie Gwiazdkowym, droga panno Klaro — pośpieszył z odpowiedzią Dziadek do
Orzechów.

— Gdybym tu mogła trochę dłużej pozostać! Tak tutaj prześlicznie!
Dziadek do Orzechów klasnął w swe małe dłonie i w tej samej chwili ukazali się mali pasterze w
towarzystwie maleńkich pasterek, a za nimi panowie i panie w strojach myśliwskich; wszyscy byli tak
delikatni i biali, że wyglądali jak z najczystszego cukru. Klara dziwiła się, że teraz dopiero ich
spostrzegła, chociaż już tak długo chodziła po lesie.
To nowe towarzystwo przyniosło złoty, misterny fotelik, położyło na nim białą poduszkę z kwiatu
lukrecji i poprosiło Klarę, żeby zechciała usiąść. Gdy to uczyniła, pasterze i pasterki wykonali uroczysty
taniec, a myśliwi rytmicznie przygrywali na rogach; potem wszyscy rozproszyli się po zaroślach.
— Niech mi pani wybaczy, droga panno Klaro — powiedział Dziadek do Orzechów — że balet
udał się tak marnie. Tancerze wchodzący w skład naszej trupy poruszają się na drutach, mogą więc tylko
wykonywać jedne i te same ruchy. Strzelcy także trąbili nieco nudno i ospale.
— Ach, to wszystko było przecież cudowne i bardzo mi się podobało! — odrzekła Klara, po czym
podniosła się z fotela i poszła za Dziadkiem do Orzechów.
Szli teraz brzegiem szemrzącego potoku, z którego, jak się zdawało, unosiły się te wszystkie
przecudne zapachy napełniające las.
— To Potok Pomarańczowy — odpowiedział Dziadek do Orzechów na zapytanie Klary — ale choć
pachnie tak pięknie, nie może równać się z Rzeką Limoniadową, która wraz z nim wpada do jeziora z
migdałowego mleka.
Rzeczywiście, Klara usłyszała po chwili silniejszy plusk i szmer i ujrzała szeroką Rzekę
Limoniadową, toczącą swe żółte wody wśród zielonych zarośli błyszczących jak jasne szmaragdy. Nad
rzeką unosił się orzeźwiający wietrzyk. W pobliżu dostrzegła Klara strumień o barwie ciemnożółtej,
płynący powoli i z trudem i roztaczający wokoło słodką woń. Na brzegu siedziało mnóstwo
prześlicznych dzieci, które łowiły małe, ale tłuste rybki i zjadały je na poczekaniu. Klara podeszła bliżej
i zauważyła, że rybki te były cukrzonymi orzeszkami. W pewnej odległości widniała malownicza
wioska leżąca nad brzegiem strumienia. Domy, kościoły, stodoły i wszystkie inne zabudowania były
ciemnobrązowej barwy, a pokrywały je złote dachy. Ściany mieniły się przeróżnymi kolorami, jak
gdyby były upstrzone migdałami i skórkami cytrynowymi.
— Ta wioska nazywa się Piernikowo — objaśnił Dziadek do Orzechów — a leży nad Strumieniem
Miodowym. Mieszkają w niej bardzo mili ludzie, ale są zwykle bardzo rozdrażnieni, bo cierpią stale na
silne bóle zębów. Lepiej więc nie chodźmy tam.
W tej chwili Klara ujrzała małe miasteczko składające się z domów kolorowych i zupełnie
przezroczystych, co wyglądało prześlicznie. Dziadek do Orzechów skierował się w tę stronę. Wnet dał
się słyszeć hałas wesołych, zmieszanych głosów i Klara spostrzegła, jak tłumy małych, zgrabnych ludzi
przyglądają się stojącym na rynku naładowanym wozom i zabierają się do ich wyładowania.
To, co zdejmowali z wozów, wyglądało jak kolorowy papier i tabliczki czekolady.
— Jesteśmy w Smakołykach — powiedział Dziadek do Orzechów — właśnie nadeszły towary z
Kraju Papierowego i od Króla Czekoladowego. Cukierkowe domki były niedawno w wielkim
niebezpieczeństwie, bo zagrażała im armia admirała Much; dla zabezpieczenia ich mieszkańcy oklejają
je darami otrzymanymi z Kraju Papierowego i budują wały obronne z materiału, który nadesłał Król

Czekoladowy. Ale, panno Klaro, nie będziemy zwiedzali
wszystkich miast i wsi tego kraju. Chodźmy do stolicy.
Dziadek do Orzechów ruszył szybko dalej, a za nim
zaciekawiona Klara. Po niedługim czasie poczuła
przepyszny zapach róż, wydało się jej, że wszystko
otoczone jest lekką i zwiewną różową światłością. Klara
spostrzegła, że był to odblask różowej wody, która
pluskała i szemrała tuż przed nimi jasnymi falami,
wydając przy tym tony zlewające się w słodką melodię. Na
powierzchni tej wody, która rozszerzając się tworzyła
rozległe jezioro, pływały piękne srebrnobiałe łabędzie ze
złotymi opaskami na szyjach i śpiewały najpiękniejsze
piosenki. Do taktu tych melodii tańczyły diamentowe
rybki, to wynurzając się z różanej wody, to kryjąc się w
niej znowu.
— Ach! — wykrzyknęła zachwycona Klara. — To jest przecież jezioro, które ojciec chrzestny
Droselmajer chciał zrobić dla mnie, na pewno to samo! A ja jestem dziewczynką, która miała bawić się
z łabędziami.
Dziadek do Orzechów uśmiechnął się z przekąsem, czego Klara nigdy dotąd u niego nie spostrzegła,
i powiedział:
— Sądzę, że wujaszek nie potrafiłby nigdy stworzyć czegoś podobnego; już prędzej pani by to
potrafiła. Ale nie zastanawiajmy się nad tym; teraz przeprawimy się przez Jezioro Róż do stolicy.

Wywiad
DZIEŃ DOBRY DRODZY CZYTELNICY!
Dziś będziecie mogli przeczytać wywiad z Panią Magdaleną Dudzik z fundacji La Fauna, która
odwiedziła nas w szkole ze swoimi podopiecznymi 10 listopada br. Jest to mała fundacja, zajmująca
się ratowaniem zwierząt (głównie psów i kotów). Dochód ze sprzedaży październikowego numeru
„Blendera” przeznaczyliśmy na tę właśnie fundację, aby pomóc zwierzakom.
Karolina Krupa, Laura Miszczak: Dzień dobry, czy możemy zacząć?
Magdalena Dudzik: Oczywiście !
Na początku chciałyśmy zapytać, skąd pomysł na założenie fundacji dla zwierząt?
Tak naprawdę to fundacji nie założyłam ja, a moja szefowa, która jest biznesmenką, przez co ma dużo
pieniędzy i postanowiła, że założy fundację, która zrobi coś dobrego dla innych. Miała możliwości i
fundusze, więc to zrobiła.
Ile zwierząt trafia do Was miesięcznie?
My jesteśmy malutką fundacją, ponieważ pracują w niej tylko trzy osoby i nie mamy swojej siedziby.
To jest o tyle trudne, że nie mamy gdzie ulokować potrzebujących zwierząt. Dlatego bazujemy na

domach tymczasowych. Ale odpowiadając na Wasze pytanie, na
razie mamy około 50 podopiecznych w naszej fundacji, ale trudno
mi powiedzieć, ile ich przybywa miesięcznie.
Jaki był najgorszy stan zwierzaka, który do Was trawił?
W zeszłym roku dostałyśmy zgłoszenie o suni, która leżała w rowie
na budowie. Ludzie, od których dostaliśmy zgłoszenie myśleli, że już
jest martwa, ponieważ muchy już na nią siadały. Od razu
pojechałyśmy do weterynarza, lecz nie udało się jej ocalić.
Jak długo istnieje Wasza fundacja?
Od 2017 r.
W jaki sposób zajmujecie się zwierzętami? Na czym polega Wasza praca?
Kiedy dostajemy zgłoszenie lub znajdujemy jakiegoś zwierzaka,
potrzebującego pomocy, to najpierw bierzemy go do weterynarza.
Tam go odrobaczamy lub jeśli jest taka potrzeba, leczymy go. Potem
go wychowujemy, szukamy mu domu tymczasowego, aż w końcu
znajdujemy osobę, która chciałaby go adoptować.
Czy trafia do Was więcej kotów czy psów?
To trudne pytanie, ponieważ kotów jest bardzo dużo w lecie,
natomiast w zimie prawie ich brak, a psy znajdujemy i latem i zimą.
Bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia.
Ja również dziękuję.
Wywiad przeprowadziły: Karolina Krupa i Laura Miszczak

Nietypowe sporty zimowe

Zima to czas, kiedy warunki atmosferyczne nas nie rozpieszczają. Bywa też, że
z motywacją do jakiegokolwiek ruchu jest ciężko. Jednak to właśnie o tej porze roku można
uprawiać lub oglądać wiele dyscyplin, które nieodłącznie kojarzą się z zimą. Wszyscy znamy:
narciarstwo zjazdowe, saneczkarstwo, biegi narciarskie. Już na początku lutego będziemy
dopingować Kamila Stocha czy Sylwię Jaśkowiec na zbliżających się igrzyskach olimpijskich
w Pekinie. Jednak na świecie istnieją jeszcze inne dyscypliny sportowe, rozgrywane zimą, które
są bardzo oryginalne i przez to nietypowe. Wybrałem dla Was pięć, moim zdaniem,
najciekawszych.
1.

Shovel Racing, czyli wyścigi na łopatach, mają już blisko 50 lat. Po raz pierwszy ten

nietypowy sposób zjazdu ze szczytu większego lub mniejszego wzniesienia zastosowano
w 1970 roku. Zawdzięczamy go operatorom wyciągu narciarskiego w Angel Fire Resort –
kurortu zlokalizowanego w Górach Skalistych w północnej części Nowego Meksyku. Znudzeni
pracą i ciągłym wyjeżdżaniem wyciągiem góra-dół, postanowili sobie nieco urozmaicić
codzienne zajęcia, wykorzystując swoje narzędzie
pracy - łopaty do odśnieżania. Zjazdy na łopatach
szybko zdobyły duże grono zwolenników.
Zainteresowanie nietypową formą było tak duże,
że przeobraziła się w jedną z dyscyplin
sportowych - Shovel Racing, czyli wyścigi na
łopatach. Każdego roku w lutym w amerykańskim
stanie Nowy Meksyk odbywają się mistrzostwa świata w shovel racingu.

2.

Ukigassen lub yukigassen to jedna z

najbardziej zwariowanych dyscyplin, jakie można
uprawiać na śniegu. Sport ten pochodzi z Japonii i
jest bitwą na śnieżki, zbliżoną zasadami do
paintballu lub zbijanego. W grze biorą udział dwa
zespoły, które obrzucają się nawzajem śnieżkami i

próbują zdobyć flagę przeciwników. Uczestnicy tego nietypowego sportu zimowego noszą
kaski, chroniące twarz. Mogą też chować się w specjalnych schronach. Flagę może zdobyć
tylko ten, kto nie został ani razu trafiony. Ukigassen jest popularne w krajach Europy Północnej,
Japonii, Kanadzie, USA i Armenii.

3.

Ice Yachting (regaty na lodzie) to dyscyplina

nazywana

naprzemiennie

ice

yachtingiem,

ice

boatingiem lub po prostu żeglarstwem lodowym. To
wyścigi specjalnie zaprojektowanych żaglówek

z

płozami, rozgrywane na zamarzniętych zbiornikach
wodnych. Sport ten jest popularny m.in. w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Polsce, krajach skandynawskich
oraz USA i Kanadzie. Niektóre łodzie, w zależności od
siły wiatru, mogą osiągnąć prędkość nawet do 150 km/h.

4.

Snowkiting – to taki kitesurfing na śniegu.

Zasady są niemal identyczne, a główna różnica
polega na surfowaniu po śniegu, zamiast po
morskich falach. Oczywiście również tutaj
potrzebny jest wiatr, a przy tym duże połacie
otwartej przestrzeni. W snowkitingu używa się
latawca

pociągowego,

podobnego

do

spadochronu, podpiętego do uprzęży na ciele. Sterować można nim z pomocą drążka
sterowniczego lub manetki. Sport ten uprawia się zarówno na nartach, jak i snowboardzie.

5.

Skijoring to nietypowy sport, przypominający nieco kulig. Jest odmianą zaprzęgu

ciągniętego najczęściej przez psy lub konie. Główna różnica polega na tym, że jest on przypięty
bezpośrednio do korpusu człowieka, jadącego na nartach. Wyścigi narciarzy ciągniętych przez

zaprzęg były dyscypliną pokazową II Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w St. Moritz w 1928 roku. Zawody te są
popularne m.in. na polskim Podhalu, w Szwajcarii oraz
Kanadzie.

Może któraś z tych dyscyplin spodoba się Wam na tyle, że spróbujecie się z nią zmierzyć?;)
Tomek Zachwieja

Pomysły na zimową stylizację

Jest już zima - w nocy są przymrozki, temperatura jest już minusowa, a czasami nawet pada drobny
śnieżek! Trzeba się dostosować do mroźnej pogody, dlatego mam dla Was propozycję na ładną
zimową stylizację, która wpasowuje się również w klimat nadchodzących świąt.

PUCHOWE KURTKI
Są bardzo modne, nosi je mnóstwo osób. Każdemu się spodobają - kurtki są bardzo klasyczne i do
wszystkiego pasują, do tego nigdy nie wyjdą z mody! I na pewno będzie Wam w nich cieplutko : )

BRZYDKIE ŚWIĄTECZNE SWETRY
Świąteczne swetry są bardzo pozytywne! Dzięki nim poczujemy lepiej
klimat świąt! Wywołają też mnóstwo śmiechu - im brzydszy i
dziwniejszy będzie ten sweter, tym lepiej! Śmieszne zwierzątka,
radosny Mikołaj, choinka lub prezenty - do tego odstające gwiazdki,
dzwoneczki, bombeczki i cokolwiek, co przyjdzie Wam do głowy!

ŚWIĄTECZNE DRESY LUB LEGGINSY
Do swetra będą też bardzo pasować wszelkiego rodzaju luźne dresy i legginsy z motywem świąt.
Oczywiście tutaj też sprawdzą się zabawne ciuchy - uśmiechnięte pierniki, laseczki lub choinki - to
wygląda bardzo fajnie zwłaszcza, gdy spodnie są ocieplane lub mają na sobie puchate elementy.

GRUBE, WEŁNIANE I ŚWIĄTECZNE SKARPETY
Wielkie, puchate świąteczne skarpety to prawdziwy hit! Znamy je z amerykańskich filmów i książek,
gdzie wieszano je przy kominku, ale na stopach również możemy nosić coś podobnego! Będą
bardzo ciepłe, z grubej wełny - na wieczorne picie herbatki przy kominku - idealnie! Takie skarpety
są fajne np. w elfy.

BUTY EMU
Są to chyba najsłodsze buty na świecie! Wyglądają jak kapcie, są puchate, wygodne i bardzo ciepłe. W
dodatku wygląda się w nich jak mały, nieporadny niedźwiadek : )

OGROMNE CZAPKI, SZALIKI, RĘKAWICZKI
Na tę zimę polecam zaopatrzyć się w czapki, szaliki i rękawiczki w bardzo dużych rozmiarach. Wygląda
to mega cute, ogrzeje Was i sprawi, że będziecie się czuli jak mały, opatulony pingwinek.
Weronika Murzyn

SGandi poleca
Immortal Fenyx Rising

To pełna ekscytujących wrażeń gra komputerowa z
gatunku open world. Przemierzając złotą wyspę,
zmierzymy się z mitycznymi potworami, takimi jak:
minotaury, cyklopi, gryfy, gorgoni, a także z samym
Heraklesem.
Nasza postać ma na imię Fenyx. To zapomniany
bohater lub bohaterka – o tym wyborze pozwala nam
zdecydować kreator postaci, na podstawie licznych cech
wyglądu. Celem misji Fenyxa jest uratowanie greckich
bogów poprzez odzyskanie ich esencji, którą
wykorzystują w rządzeniu światem. Bogowie stracili
swoje moce w walce z Tyfonem, najgroźniejszym z tytanów, który wydostał się z Tartaru i mszcząc się
na Bogach, chciał przejąć kontrolę nad światem.
Fenyx, by powstrzymać Tyfona, udaje się na Złotą Wyspę, gdzie pozna wiele postaci z mitologii
greckiej. Ważnym momentem gry jest spotkanie Hermesa i Zeusa, którzy zaprowadzą Fenyxa do
siedziby bogów i opowiedzą mu, co się stało ze światem oraz co musi zrobić, by go ocalić.
Polecam tę grę, ponieważ ma bardzo ciekawą fabułę i piękną grafikę. Dodatkowo ma również
prostą mechanikę walki i rozbudowane postaci.

Dinotrux
Ten amerykański serial animowany w Polsce
miał swoją premierę 9 maja 2016 roku na antenie
Nickelodeon. Obecnie można go obejrzeć na
platformie Netflixa. Serial powstał na podstawie
książek dla dzieci autorstwa Chris’a Gall.
Fabuła serialu przedstawia prehistoryczny świat
dinozaurów. Postacie w bajce przedstawione są w
dość nietypowy sposób. Są one hybrydami maszyn
budowlanych i dinozaurów.
Pewnego ranka główny bohater, t-rex o imieniu Ty je rudę żelaza i nagle dostrzega wybuch
wulkanu. Uciekając od zagrożenia, dociera do krateru, gdzie spotyka innego t-rex’a – Distrucsa,
który chce go zniszczyć. Potyczka bohaterów nie jest łatwa. Distrucs daje Tyowi ostatnią szansę
na ucieczkę. Ten postanawia jednak zostać w kraterze, gdzie poznaje m.in.: Trybka, Dożera,
Ton-Tona, Skay, Waldka, Asha oraz Click-Claka. Ta grupa przyjaciół spędza razem czas na
budowaniu, pomaga sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązuje liczne problemy. Często też
zadziera z nimi Distrucs, któremu spuszczają łomot.
To ciekawy serial dla dużych i małych. Ja oglądam go z moją młodszą siostrą Małgosią
.
Pierniczki „Na choinkę”
Czas: około pół godziny
20 porcji
Składniki:
♪ mąka jaglana - 1 szklanka
♪ mąka kasztanowa- ½ szklanki
♪ mąka gryczana - ½ szklanki
♪ olej kokosowy - 10 łyżek
♪ jajka – 2 szt.
♪ cynamon – 2 i ½ łyżki
♪ goździki mielone - ½ łyżeczki
♪ imbir – ½ łyżeczki
♪ kurkuma – ¼ łyżeczki
♪ gałka muszkatołowa - szczypta
♪ kardamon - szczypta
♪ kakao (płaskie) - 2 łyżki
♪ soda – 1 łyżeczka
♪ proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
♪ cukier kokosowy - ½ szklanki

Przygotowanie:
Krok 1 : Rozpuścić w kąpieli wodnej olej kokosowy. Roztrzepać delikatnie jajka.
Krok 2: Połączyć wszystkie suche składniki, dodać do nich mokre, wyrobić ciasto. Kulę z
ciasta zawinąć w papier do pieczenia, wstawić do lodówki lub do zamrażarki na około 1h.
Krok 3: Wyciągnąć ciasto z lodówki, podzielić na części, rozwałkować na cienkie placki.
Wyciąć kształty, a przy brzegu pierniczka zrobić dziurkę słomką do picia, (aby przeciągnąć
po upieczeniu sznureczek lub wstążkę i zawiesić na choince).
Krok 4: Piec w piekarniku nagrzanym od 170 do 180 stopni Celsjusza do 15 minut.
Ostudzone schować do szczelnego pojemnika.
Smacznego!
Wiktoria Dziurzyńska
Świąteczna wiadomość dla Tajemniczego Wędrowca…
•

•

•

•

•

•

•

Drogi Kolego, bardzo mi przykro, że musisz uciekać ze swojego kraju przed wojną i
innym złem. Mam nadzieję, że w końcu znajdziesz bezpieczny kawałek świata dla
Ciebie i Twoich bliskich. Bądź dzielny! Wysyłam Ci moc serdeczności. Jestem z Tobą
myślami…
Mój Drogi Rówieśniku, rozumiem Twoją sytuację. Jesteś poza domem, a na dodatek
nie masz schronienia. Mam nadzieję, że ktoś Ci dostarczy jedzenie i picie. Życzę Ci,
aby Twoja sytuacja się polepszyła…
Drogi Rówieśniku, mieszkam w Krakowie, ale wiem, co dzieje się na granicy. Jest mi
niesamowicie przykro. Znalazłeś się w bardzo trudnej sytuacji. Chcę życzyć Wam,
abyście to wszystko przetrwali i by wszystko wróciło do normy. Wiem, że marzysz o
ciepłym domu, jedzeniu i po prostu chcesz żyć normalnie. Pomyśl o tym, że to wszystko
kiedyś się skończy. Nie trać nadziei…
Wiem, jakie bolesne i trudne chwile teraz przeżywasz. Ja mam dom i schronienie, w
którym czuję się bezpiecznie. Twoja sytuacja jest okropna. Nie masz miejsca, w którym
możesz spokojnie zastanowić się, co dalej. Z całego serca współczuję Tobie i Twoim
bliskim…
Drogi Rówieśniku, jestem człowiekiem, który aż za dobrze wie, co przeżywasz. Wierzę,
że uda Ci się wyjść z tej trudnej sytuacji. Gdybym mogła, oddałabym Ci moje szczęście
życiowe. Nie poddawaj się, miejmy nadzieję!
Drogi Wędrowcu, mam nadzieję, że jesteś lub wkrótce już będziesz szczęśliwy i że
znajdziesz swój dom, w którym będziesz bezpieczny i w którym nikt nie będzie Ci
przeszkadzał…
Drogi Rówieśniku, wiem, że i Ty i ja jesteśmy dokładnie tacy sami. Mimo, że Ty
mieszkasz w lesie, a ja w domu odczuwamy tak samo. Pozdrawiam Cię.

•

•
•
•

Drogi Rówieśniku, życzę Ci szybkiego powrotu do normalności. Gdybym mógł, to
podarowałbym Ci piękny dom, jedzenie i picie. Należy Ci się każde udogodnienie. Jak
wszystkim! Nie znoszę, gdy komuś dzieje się coś złego.
Wierzę, że Wasza tułaczka szybko się skończy. Wierzę, że dotrzecie do wymarzonego
miejsca.
Cześć! Wiem, że jest Ci ciężko i że nie rozumiesz, co się dzieje, ale wiem też, że dasz
radę. Jesteś silny!
Drogi Wędrowcze! Widzę, jak Ty, Twoja rodzina, Twoi rodacy i przyjaciele zamarzacie
na granicy. Staramy się Wam pomóc, jednak to nie zawsze jest możliwe. Dzieli nas
język, obyczaje i tryb życia, jednak nas – ludzi – łączy jedno. Chęć życia!
Uczennice i uczniowie z klasy 5a i 5b

Suchary i Zagadki
* Co ma wspólnego pokój dziecięcy z Bolesławem Chrobrym ?
I tu dziecko mieszka i tu dziecko Mieszka.
* Co mówi strateg, gdy przykłada ucho do zegarka ?
Taktyka.
Zgadnij co to?
W święta uroczyste, grudniowe,
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe,
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana
Odp………………………………………….
Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom...
Odp……………………………..
Lena Stępień
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