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  Świąteczne życzenia!!! 

Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd oraz radość przystrajają-

ca ludzkie serca niech oznajmiają, że nadszedł czas odpoczynku i święto-

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 

by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, 

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój a radość pojawiała się z każdym no-

wym brzaskiem. 

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość 

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 

a kolędowych śpiewów nie było dość!  

Redakcja gazetki. 

Już niedługo święta 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – 

święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest 

to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grud-

nia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygo-

dniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwa-

nego adwentem.  

Choinka – ustrojone drzewko świerku lub jodły naturalne lub sztuczne, pier-

wotnie wiązane z przed chrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielo-

nego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Na-

rodzenia  

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za 

symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako 

drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku, lecz 

prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie 

"drzewo poznania dobra i zła" w misteriach o Adamie i Ewie. 

wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia  

Niebieska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wcielenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
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Dnia 13 listopada wzięliśmy udział w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy 

Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj 

znów pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz niepodległo-

ściowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych zie-

miach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć 

ze swojego własnego domu ? Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Au-

strię. 

Narodowe Święto Niepodległości 

„Matematyka wygrywa” 

Uczennice klasy IV B – Alina Kowalska i Alicja Wicińska wzięły udział w konkursie na matematyczną grę 

organizowanym przez Gazetę Wyborczą. Patronatem akcji i sponsorem nagród była Fundacja mBanku. 

Zadaniem uczennic było stworzenie gry matematycznej i opracowanie do niej zasad. Gra 

„Matematyczny połów”- stworzona przez uczennice naszej szkoły zajęła I miejsce w konkursie. 29 li-

stopada na Festiwalu Matematyki w Warszawie, w siedzibie Gazety Wyborczej,  dziewczęta odebrały 

dyplom i główną nagrodę w wysokości 5000 zł. Nagroda zostanie przeznaczona na zakup elementów wy-

posażenia oraz dodatkowego sprzętu do sali matematycznej. Gratulujemy bardzo dziewczynkom  i ży-

czymy dalszych sukcesów. 

Opiekun: Robert Baca 

http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6165.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6166.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6168.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6169.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6170.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/11/IMG_6176.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/12/DSCF0502.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/12/DSCF0512.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/12/DSCF0517.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/12/DSCF0539.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2014/12/PB140757.jpg
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FIFA 15  

Z serią FIFA jest trochę jak z produktami Apple - albo się ją ślepo kocha, albo nienawidzi, jednocześnie 

zerkając ukradkiem, bo to w końcu klasyk. Wielu graczy uważa, że kolejne odsłony FIFY przynoszą 

wyłącznie aktualizacje składów, ale zapaleni fani dostrzegają subtelne, choć znaczące usprawnienia. FIFA 

15 miała przynieść powiew świeżości, szczególnie za sprawą silnika IGNITE, który miał wyciskać siódme poty 

z komputera. Chyba jest coś na rzeczy bowiem sceptycy symulatorów sportowych przechadzający się za 

moimi plecami przystawali na dłuższy moment i pod nosem przyznawali „no ładnie to wygląda”. W poniższym 

tekście nie zamierzam nikomu udowadniać, że powinien biec do sklepu po FIFĘ 15, postaram się jednak 

subiektywnie ocenić zapowiadane przez producenta innowacje. No to zaczynamy, prawda czy fałsz? 

 

Dynamiczna prezentacja meczu. Najlepszym testem tego elementu byłoby zapytanie postronnego 

przechodnia, czy dana powtórka pochodzi z rzeczywistego meczu, czy jest animacją gry. Z całą pewnością 

oprawa przed meczem, szczególnie w zimowej scenerii robi wrażenie. Również w przerwie przed stałym 

fragmentem gry czasem pokazywany jest widok z zewnątrz stadionu lub na dopingujących kibiców. 

Przyznam szczerze, że o ile nie rozgrywałem emocjonującego spotkania z kolegą z redakcji, to 

zastanawiałem się „dwa razy” przed przerwaniem animacji. Na uwagę zasługuje również system Goal-line 

wzięty żywcem z ostatniego Mundialu, który nawet jeśli nie padła bramka, jest prezentowany w przerwie 

meczu, przy spornych sytuacjach. 

 

 

 

 

 

 

KRÓL JULIAN 

Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Meery. 

- Jaka Mary? 

- Meery Crismas! 

Świąteczny humor 

Są święta Bożego Narodzenia.  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  

-Mamo, choinka się pali.  

-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  

Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

-Mamo, a teraz firanka się świeci. Co mówi bombka do bombki?  

Chyba nas powieszą. 

Jaka jest ulubiona kolęda 

świeżo upieczonych rodziców?  

- Cicha noc. 

Alishja 

http://www.benchmark.pl/tematyka/fifa.html
http://www.benchmark.pl/tematyka/apple.html
http://www.benchmark.pl/produkt/fifa-15-pc
http://www.benchmark.pl/produkt/fifa-15-pc
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/fifa-15-na-silniku-ignite-wrazenia.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html


 

 

 

Nasza gazetka również na stronie: http://www.marki.net.pl/sp4 

Nowi redaktorzy naszej gazetki: 

 
Radek Lipka  

Daniel Jakubczyk  

Jaś Grzegorzewski  

Maks Królik  

Ala Markiewicz  

Ada Cierlica  

Mateusz Wycech  

1. Służy świętemu Mikołajowi w 

przenoszeniu prezentów. 

2. Znajdujemy je pod choinką. 

3. Pod wigilijnym obrusem. 

4. Śpiewamy je w okresie świąt Bo-

żego Narodzenia. 

5. Łamiemy się nim z najbliższymi 

podczas kolacji wigilijnej. 

6. Wysyłamy je na świątecznych 

kartach do bliskich osób. 

7. Chroni głowę przed zimnem. 

8. Gdy zimno, pijemy gorącą ……. 

9. ...Bożego Narodzenia. 

10. Ciasto z makiem. 

11. Przystraja się ją 24 grudnia. 

12. Wesołych.... 

13. Uroczysta msza święta odpra-

wiana w noc wigilijną.  
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