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Niech Święta Bożego 
Narodzenia, przyniosą 
Wam wiele szczęścia, 

wiary i nadziei, a 
miłość i pomyślność 

będzie z Wami, w 
każdym dniu 

nadchodzącego, 
Nowego Roku!

Światowe święta naszych przyjaciół
W różnych krajach Boże Narodzenie obchodzi się inaczej.  
W niektórych nie obchodzi się wcale.
Czasem, nawet w tym samym kraju, w każdym regionie 
różnią są tradycje rodzinne tworzone na przestrzeni lat.  

W tym roku redakcja Taktu zaprasza swoich czytelników 
na święta do Brazylii, Francji, Izraela, Niemiec i Japonii. 

Letnie Boże Narodzenie
- W Brazylii Boże Narodzenie jest latem, więc 
temperatura jest bardzo wysoka - opowiada mój kolega 
Matheus. - Tutaj wszystkie domy są oświetlone 
migającymi światłami, dobrze udekorowanymi choinkami 
i mnóstwem dekoracji wszędzie. 
- W Boże Narodzenie spotykamy się wszyscy jako rodzina 
w konkretnym miejscu, najczęściej u dziadków i cała 
rodzina bawi się jedząc grilla, dużo czekolady oraz 
słodyczy wykonanych przez babcię - dodaje Matheus.

Mikołaj

Indyk i ślimaki na świątecznym stole
We Francji święta Bożego Narodzenia świętuje się bardzo 
podobnie jak w Polsce, różnica jednak jest w jedzeniu. 
Potrawy, które znajdziemy w prawie każdym francuskim 

domu to indyk podawany z kasztanami, ostrygi i bardzo 
popularne we Francji ślimaki. Dowiedziałam się tego od 
babci mieszkającej kilka lat w tym kraju. Ciekawe we 
Francji jest to, że prawie nigdy nie usłyszymy tam kolęd, 
raczej będą to piosenki świąteczne. Na ulicach już od 
początku grudnia działają jarmarki świąteczne, na których 
można znaleźć słodkości, spróbować pieczone kasztany, 
kupić bombki i wiele innych ozdób. Na najmłodszych 
czekają zabawy oraz różnorodne konkursy. W prawie 
każdym domu można zobaczyć szopkę. Są one 
różnorodne i najczęściej ustawione pod choinką. We 
Francji święta trwają tylko dwa dni jest to wigilia i Boże 
Narodzenie.

Teresa

Chanuka zamiast Wigilii
Izraelczycy nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia ze 
względu na religię, którą wyznają:  Judaizm. 
Mimo tego mają swoje równie ważne święto odbywające 
się w podobnym czasie: Chanukę.
Mój tata mieszka w Polsce, ale od kilku lat obchodzi to 
święto i  opowiedział mi o nim nieco.
   Chanuka to święto świateł. Jest to święto historyczne, 
obchodzone z powodu  prawdziwych wydarzeń, które 
miały miejsce w II w. p. n. e. W tym czasie Grecy 
okupowali Jerozolimę, a żydowską Świątynię zaczęli 
wykorzystywać do modlitw i swojej religii, która była 
odmienna od wierzeń żydowskich. Grecy sprofanowali 
Świątynię ustawiając w niej swoje pogańskie posążki i 
niszcząc wszystkie żydowskie sprzęty liturgiczne m. in 
świeczniki i lampy oliwne. Żydzi nie mogli się z tym 
pogodzić i zorganizowali powstanie zbrojne przeciwko 
Grekom, aby bronić swojej Świątyni i wiary w jedynego 
Boga, który przez Żydów nazywany jest Haszem.

Dokończenie - str. 4 
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Kronika szkolnych wydarzeń
wrzesień - grudzień

 We wrześniu wyjechaliśmy na plener artystyczny do 
Mikoszewa. Odbyły się tam warsztaty mozaiki, 
improwizacji i hip-hopu;

 W październiku po plenerze odbyła się wystawa po 
plenerowa w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Na 
wystawie uczniowie naszej szkoły przedstawili efekty 
swojej pracy na plenerze. Była wystawa prac 
plastycznych i literackich oraz pokaz grup tanecznych i 
koncert zespołów muzycznych. Oglądaliśmy tam również 
„Puls po plenerze” przygotowany przez fakultet literacki z 
klasy 8;

 W październiku odbyły się wybory do samorządu 
szkolnego. W jego skład weszli: Zosia Marchalewicz z 
klasy IV, Kamila Gut z klasy V, Franciszek Zięba z klasy 
VI, Franciszek Suchowian oraz Amelia Harasimowicz z 
klasy VIII

 Na początku października uczniowie z Fakultetu 
Plastycznego z klasy 8 z panią Magdaleną Rząsą wybrali 
się do Doliny Pięciu Stawów na plener fotograficzny.

 Klasa IV brała udział w warsztatach zorganizowanych 
w willi Oksza. Tematem były portrety Witkacego.

 Klasa III, VIII i i V zostały zwycięzcami 
halloweenowego konkursu na „najciekawszą dynię”. Jego 
organizatorem był samorząd szkolny pod opieką pani 
Karoliny Sikorskiej;

 10 listopada, jak co roku, odbyła się uroczystość 
związana z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę. 
Każda klasa zaśpiewała patriotyczną piosenkę;

 Klasa 5 zwyciężyła ogólnopolski konkurs Minutowa 
Piosenka Klasowa;

 Klasa 4 wygra ła oczyszczacz powietrza w 
ekologicznym konkursie organizowanym przez Tatrzański 
park Narodowy;

 23 listopada samorząd szkolny zorganizował Dzień 
Myszki Miki. Każdy mógł pokazać swój strój 
przychodząc w nim do szkoły;

 25 listopada o godzinie 17.00 w hotelu Belweder odbyło 
się 75 lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Zakopanem. Podczas koncertu występowali również 
uczniowie naszej szkoły.

W piątek 26 listopada odbyły się Andrzejki klasy 8 i 6.
 W szkole w grudniu trwa ła akcja pomocy 

Fundacji ,,Zwierzęta Podhala”.
 Mateusz Walkosz z klasy VIII jest zdobywcą II nagrody 

w kategorii młodzieżowej XXII Konkursu 
Fotograficznego „Tatrzańska Jesień”. Mateusza 
nagrodzono za zdjęcie pt. „Zimowa przyroda”. Amelia 
Harasimowicz z tej samej klasy otrzymała wyróżnienie za 
dwa zdjęcia

6 grudnia odbył się Koncert Mikołajkowy klas I- III .
4 grudnia wzięliśmy udział w Zakopiańskich 
Mikołajkach.                                                opr. Mikołaj

Liga Mistrzów jest to największa klubowa impreza piłki 
nożnej. Co roku na jesień zaczyna się nowa edycja. W 
grudniu odbywała się ostatnia kolejka tegorocznej edycji. 
Najlepsze kluby przejdą dalej i słabsze odpadną do Ligi 
Europy czyli imprezy dla słabszych klubów niż takie 
potęgi jak FC Barcelona, Man. United oraz Real Madryt. 
Najwięcej zdobytych pucharów ma Real Madryt: 13 z 
czego pięć zdobyli z rzędu. Polski klub ostatni raz 
występował w Lidze Mistrzów w sezonie 2017/2018.
Była to Legia Warszawa, która może pochwalić się 
wynikiem 3:3 z późniejszym zwycięzcą Ligii - Realem 
Madryt. W obecnej edycji Ligi Europy występuje Legia 
Warszawa. Może się ona pochwalić dostaniem się do 
półfinału Ligi Europy w sezonie 1969/1970. Legia 
powtórzyła to w sezonie 1990/1991. 
Ten klub jest zdecydowanym faworytem Ekstraklasy. W 
poprzednim sezonie był nim Raków Częstochowa, który 
zajął 2 miejsce z 5 punktową stratą do triumfującej Legii. 
Polska liga czyli Ekstraklasa jest obecnie 28 ligą na 
świecie. Do tej pozycji napewno bardzo przyczyniła się 
Legia Warszawa wygrywająca z Leicester City oraz 
Spartakiem Moskwa w eliminacjach Ligi Europy. Klub 
ten pokonał: Slavia  Praga, Flora Talin czy Bodo Glimt. 
W bardzo dobrej formie obecnie jest Lech Poznań, Pogoń 
Szczecin oraz Raków Częstochowa. Do tego, by zagrać 
europejskich pucharach drużynie z Częstochowy zabrakło 
tylko jednego zwycięstwa z Gent.
Najbliżej  Zakopanego znajduje się Kraków. Grają tam 2 
kluby z Ekstraklasy jest to Cracovia Kraków oraz Wisła 
Kraków. W ostatnich derbach Krakowa silniejsza okazała 
się Wisła wygrywająca 1:0 po golu Yawa Yeboaha w 52 
minucie meczu przy ul.Reymonta 22.

informacje zebrał Mikołaj

Franek Zięba uczeń 7 klasy naszej szkoły trenuje 
narciarstwo alpejskie. Franek trenuje już 8 lat (napisz, że 9 
bo wtedy będę lepszy - żartował Franek). Zaczynał jak 
miał 5 lat. Uczęszczał do takich klubów jak: Frajda, Tatra 
ski Academy oraz Rakiety Stora. Franek kontynuuje 
swoją karierę obecnie w klubie Rakiety Stora. Ma na 
swoim koncie zwycięstwa w: Pucharze Zakopane, 
Pucharze Witowa oraz co roku wygrywa szkolne zawody 
w narciarstwie.

Mikołaj

Nasi szkolni sportowcy
Na nartach od piątego roku 

życia

Czym jest Liga Mistrzów 
- wyjaśnia Mikołaj Błasiak

Kącik sportowy
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Klasa VII odbyła ciekawą rozmowę z panią Ewą 
Samulak, która opowiedziała o znanych metodach uczenia 
się i zapamiętywania. Poniżej znajdziecie zapis tej lekcji.                                                                                                                   

UWAGA! Wszystkie z poniżej metody są potwierdzone 
naukowo, ale działają tylko wtedy, kiedy uczysz się 
regularnie (codziennie, albo co drugi dzień).

1. Metoda testu zderzeniowego.
Czytając tekst, którego masz się nauczyć, piszesz do 
niego pytania na osobnej kartce. Po przeczytaniu jeden raz 
zakrywasz owy tekst i próbujesz jak najdokładniej 
odpowiedzieć pisemnie na pytania, które wcześniej 
zapisałeś. Następnie otwierasz podręcznik i sprawdzasz, 
czy poprawnie odpowiedziałeś na pytania. 

2. Metoda hiper nauczyciela 
Po przeczytaniu tekstu łapiecie jakąś ofiarę np. 
rodzeństwo, psa, sąsiada, pani w „Żabce” i opowiadacie 
jej o tym. Jeśli nie macie „ofiary” to po prostu mówcie do 
ściany. W chwili jak to opowiecie wasz mózg przetworzy 
informacje i w taki sposób to zapamiętacie, a nie 
wkujecie.

3. Metoda 40-stu sekund
Po przeczytaniu tekstu, zamykasz podręcznik (lub to, z 
czego się uczyłeś) i przez 40 sekund powtarzasz to, co 
przeczytałeś. Można mówić na głos lub po cichu, ale 
najważniejsze jest aby to wypowiedzieć. Pani Ewa dodała, 
że naprawdę 40 sekund wystarcza. Lepiej zapamiętuje się 
informacje jak się je powie przez 40 sekund, niż jak się 
nie powie wcale.
 
4. Inny sposób na wykonanie testu zderzeniowego
Po przeczytaniu tekstu zamykasz książkę (lub to, z czego 
się uczysz), bierzesz kartkę i na środku piszesz słowo, 
które jest tematem tego tekstu (np. kości). Następnie 
wypuszczasz strzałki od tego słowa i zapisujesz pod nimi 
wszystkie informacje, które zapamiętałeś/aś z tego tekstu 
(tylko to, co pamiętasz). Następnego dnia znowu 
otwierasz książkę, czytasz to raz, zamykasz książkę i 
jeszcze raz bierzesz kartkę, zapisujesz na środku temat 
owego tekstu, wypuszczasz od niego strzałki i zapisujesz 

wszystko, co zapamiętałeś/aś. Po kilku dniach zauważysz, 
ze udało ci się zapisać poprawnie wszystkie informacje, z 
tego tekstu.

5. Robienie ściąg 
Robienie ściąg to jest przetwarzanie wiedzy, czyli praca 
na tym tekście, który poznałeś/aś i zapisywanie go. Kiedy 
zapisujecie te informacje wasza ręka je przetwarza i 
pewnym stopniu zapamiętuje. Wtedy mózg też to łatwiej 
przyswaja. Nie jest to aż tak skuteczne jak poprzednie 
metody, ale jednak działa. Jest to moment, kiedy się 
skupiasz i działasz powoli. Oczywiście ściąg poźniej się 
nie wykorzystuje! Samo skupienie się na ich zapisaniu i 
zajęcie tego czasu pomaga się tego nauczyć i zapamiętać
UWAGA! Nigdy nie wykorzystuj ściąg, ani ich nie 
bierz do szkoły

6. Metoda terminatora
Chodzi tutaj o terminację, czyli uczenie się. Nawiązuje to 
do relacji mistrz i uczeń. Ten ostatni był nazywany 
terminatorem. Jest to dobra metoda do zapamiętywania 
rzeczy, nie wiedzowych, tylko manualnych, np. gra na 
instrumencie. Jeżeli np. chwyty na gitarze powtarzasz na 
sucho, to działa wtedy pamięć mięśniowa, mięśnie 
zapamiętują ten ruch. 
Nie musisz mieć wtedy w ręku instrumentu. Np. siedzisz 
w autobusie, jedziesz i powtarzasz te chwyty, czy akordy.

7. Metoda pałacu myśli
Działa ona w ten sposób że macie przed sobą np. obraz 
swojego pokoju i jak zamkniecie oczy widzicie jakieś 
miejsce, które dobrze znacie. Do każdej rzeczy w tym 
pokoju podkładacie jakąś informacje np. łóżko to są kości 
długie, okno - kości krótkie itd.  Jeżeli sobie podłożycie 
tak część rzeczy to wtedy, jak zamkniecie oczy na 
sprawdzianie i wejdziecie do tego pokoju to 
przypominacie sobie przypisane do miejsc informacje. 
Jest to trudna metoda, ale jak jej się nauczysz i ją 
opanujesz to jes t naprawdę fan tas tyczna do 
zapamiętywania.

8.Rymowanie
Wymyślanie piosenek czy wierszyków.

Stosowanie wszystkich tych metod, bardzo Wam usprawni 
i przyspieszy czas uczenia się. Po prostu będziecie mieli 
lepsze oceny, które są sercem uczenia w polskich 
szkołach.

spisały Ula i Terka

Jak uczyć się skutecznie
metody polecane przez Panią Ewą Samulak, nauczycielkę biologii  
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Światowe święta naszych przyjaciół

str. 4

Dokończenie ze str. 1
Po długich walkach odzyskali Jerozolimę i zniszczoną 
Świątynię. Żydowscy kapłani zaczęli porządkować 
Świątynię i przywracać swoje obrzędy religijne. Niestety 
odnaleźli tylko jeden dzbanek koszernej oliwy, 
przygotowywanej wcześniej przez żydowskich kapłanów. 
Zwykle taka porcja oliwy w świeczniku, dawała światło, 
tylko przez jeden dzień. A jednak stał się cud i ta jedna 
porcja oliwy paliła się w lampce oliwnej przez osiem dni. 
A był to odpowiedni czas, aby wyprodukować potrzebny 
zapas nowej oliwy. Później przez następne 200 lat w 
Świątyni Jerozolimskiej odbywały się obrzędy religijne. 
Na pamiątkę tego wydarzenia żydzi na całym świecie 
obchodzą święto Chanuka. 
   To święto przypada w okolicy grudnia, każdego roku. 
W tym roku Chanuka zaczęła się 28 listopada, a 
skończyła 6 grudnia. 
Podczas tego święta w każdym żydowskim domu przez 
osiem dni zapala się świece w specjalnym świeczniku, 
który nazywa się Chanukija. Świecznik ten ma miejsce na 
osiem świec plus dziewiąta (pośrodku), która jest świecą 
pomocniczą. Pierwszego dnia Chanuki zapala się 
pierwszą świecę od pomocniczej, drugiego zapala się 
dwie, trzeciego trzy, itd. Zawsze świece zapala najstarszy 
mężczyzna w rodzinie. Świecznik zawsze ustawia się w 
oknie. 
 W czasie tego święta bardzo popularna jest  wśród dzieci 
gra w drejdla. Drejdl to rodzaj bączka, a na każdym jego  
boku są cztery hebrajskie litery. Kręci się z drejdlem i w 
zależności od tego, która literka wypadnie gracz musi 
oddać lub nie swoje pieniążki (zwykle są one 
czekoladowe).
 W czasie tego święta opowiada się zagadki, bajki i 
opowieści. Je się również placki smażone na oleju, pączki 
i inne, tłuste, smażone potrawy np. racuchy. 
Święto Chanuki ma radosny charakter, nie ma wtedy 
postu i nie powinno się też pracować.                          Ula

KFC w Boże Narodzenie 
Święta w Japonii są obchodzone ale nie mają znaczenia 
religijnego tylko rozrywkowe (w tym kraju jest naprawdę 
bardzo mało chrześcijan). Już w  połowie listopada klimat 
świąteczny staje się naprawdę intensywny. Dzieci 
odwiedza nie tylko Mikołaj, lecz między innymi panda. 
W wigilijny wieczór nie znajdziemy na stole dwunastu 
potraw. Pojawi się na nim pieczony kurczak (naczęściej z 
KFC) oraz bardzo popularne kurisumasu keeki, czyli 
bardzo słodkie, i niezwykle kolorowe ciasto świąteczne. 
W Japonii często wieczór wigilijny jest traktowany jako 
drugie święto po Walentynkach i nazywany jest  
kurisumasu, Jest to wieczór podczas którego Japończycy 
chętnie chodzą do restauracji. Zwykle stoliki w lokalach 
są pozajmowane. Jest to też okazja, w czasie której pełno 
par organizuje oświadczyny. W tym niezwykle ciekawym 
kraju nikogo nie zdziwi jedzenie wigilijnej kolacji w 
KFC.

Teresa

Parówki na kolacje
Święta u naszych zachodnich sąsiadów (Niemcy) 
wyglądają bardzo podobnie do naszych. Jednak tamtejsze 
zwyczaje mogą niektórych zaskoczyć. Pierwszą różnicą 
jest to, że post w Niemczech nie obowiązuje. Ludzie cały 
czas od początku grudnia opychają się słodkościami. 
Zasadniczą odmienność stanowi zwyczaj wcześniejszych 
choinek. Te ozdobione bombkami i cukierkami drzewka 
w domach pojawiają nawet na miesiąc przed świętami, 
zazwyczaj jest to do około dwóch/trzech tygodni. Oprócz 
tego różnią  się potrawy na stołach.. Wigilijna kolacja 
składa się w większości z gęsi, kaczki lub dziczyzny. Do 
tego do zagryzania są parówki lub kiełbaski. Ogółem 
dużo mięsa. Posiłek nie zaczyna się od dzielenia się 
opłatkiem. Taki zwyczaj jest jedynie w Polsce i na Litwie.

Ida

Krzyżówka dla starszych

Poziomo:
2. Jak ma na imię pan od historii sztuki
4. Imię kota pani Ireny
5. Ilu woźnych jest w naszej szkole
7. Ilu chłopców jest w 8 klasie
8. Imię jednego z chłopców z klasy 3
Pionowo:
1. Jaki numer sali ma klasa 7
3. Ile jest fakultetów
6. Ile osób dołączyło w tym roku do naszej szkoły
7. Ile polonistek jest w naszej szkole
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Autorzy poniższych przepisów podawali je „na gorąco” 
prosto z głowy. Niektóre z nich są więc zaskakujące. 
Spróbujecie przygotować je sami:)

Maks kl. 1- sałatka jarzynowa
Pomidory, ogórek pokroję i mieszam, dodam pieprz i 
śmietanę, dodam jeszcze jabłko, banana, gruszkę, 
wszystko jeszcze pomieszam i dodam pieprz. Na koniec 
przełożę do miski i podzielę się z rodziną.

Zuza i Magda kl. 2 - kompot z suszu
Najpierw suszymy owoce, dolewamy wodę, suszymy 
śliwki, gruszkę, jabłka, dodajemy cukier do wody i 
owoców. Mieszamy i gotujemy. Gotowe!

Ignacy kl. 3 - makowiec
Piekę ciasto z maku (w sensie dokładam mak do miski), 
później z mąki i cukru i wody robię ciasto i później piekę 
to przez 15 minut, wykładam i jem. 

Jasiek 1 kl i Zośka 2 kl - grzybowa
Umielić grzyby, zrobić jakiś wywar z grzybów, później 
trzeba zmielić te grzyby, wrzucić grzyby do wywaru! 
Dodać ziele angielskie, trochę soli, trochę pieprzu, gałki 
muszkatołowej i grzyby. Dodajemy uszka, które robimy 
tak: musimy zrobić ciasto z mąki, miksujemy je z cukrem 
i zrobimy jakieś ciasto i jeszcze trzeba wsadzić tam jajka i 
wszystko wymieszać, włożyć mięso i kapustę i złączyć to, 
dać do pieca. Wtedy dodaje się to do zupy grzybowej.

Pan Paweł - barszcz z uszkami
Przede wszystkim barszcz z buraczków. Najpierw się 
buraczki gotuje, dodaje się przyprawy, ocet, żeby nie 
straciło koloru. Później, najlepiej zrobić samemu, 
swojskie uszka. Farsz trzeba wyrobić z mięska pysznego, 
później ciasto z mąki, wody, jajeczka. Do uszek 
wigilijnych oczywiście nie daje się samego mięsa, więc 
raczej grzyby i kapusta. Oczywiście uszka najbardziej 
smakują mi z mięskiem, ale wigilia to wigilia.

Milena 4. kl - piernik
Może tam być jajko, mleko, olej, nie wiem, robi tak moja 
koleżanka. Następnie daje się tam kakao, miksuje się 
potem wkłada się do piekarnika, wyciaga się leje 
czekoladą i tyle.

Iza kl. 4 - śledź w śmietanie 
Nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje … 
Najpierw oczywiście kupuje się śledzia później się go 
wsadza do piekarnika. Robi się śmietanę albo się kupuje 
w sklepie. Śmietanę robię z żółtek i (nie nie z mąki) z 
mleka i to się miksuje i tak miesza aż wychodzi śmietana. 

Do tego śledzia dodaję sól, pieprz, tymianek, kolendrę, 
później nalewa się do miski śmietany, wsadza się tam 
śledzia i się go tam moczy. Wyjmuje się  i jest śledź w 
śmietanie?

Pani Karolina S.-  sernik
Idę do sklepu, chciałabym kupić ser , ale go nie ma, są 
tylko jajka ale z samych jajek sernika nie zrobię. Idę w 
takim razie do następnego sklepu - mam same biszkopty, 
nie ma sera i nawet nie ma jajek. Dalej nie jestem w 
stanie zrobić sernika, więc podchodzę do najbliższego 
sklepu typu „Samanta" i kupuję kilogram sernika potem 
go kroję i rozkładam na stół i oczywiście dzielę się z  
rodziną (dając im po pół centymetra).

Julka kl. 7- śledź w oleju
Kupuję śledzia, idę do domu, nalewam trochę oleju na 
patelnię i  wsadzam tam śledzie i niech się moczą przez 
24 godziny na wyłączonej patelni, dodaję sól, pieprz, 
oregano i bazylię. 

Wojtek B. kl. 5- pierniczki
Wziąłbym mąkę, wziąłbym ciasto, zrobiłbym ciasto, coś 
bym tam znalazł w pokoju nauczycielskim, poszedłbym 
do Żabki, kupił patelnię, wylałbym to całe ciasto i 
poczekałbym, aż będą pierniki.

Natalka i Basia kl. 8 - karp
Odpalamy piekarnik, przyprawiamy karpia oregano, 
przyprawami do ryb, wsadzamy do piekarnika i 
czekamy…. nie lubimy karpia.

Mikołaj kl.7  - kutia
Najpierw się daje ryż, trzeba go ugotować, nie wiem -10 
minut? Później daję mak, śmietanę. To trzeba wszystko 
wymieszać. Dodaję fasolkę, żeby było ładniej i ziemniaki 
(trzeba ugotować tak przez 10 minut) i później  to trzeba 
zmieszać. Na koniec to dam na stół.

Jasiek kl. 3 - pierogi ruskie
Dałbym mąkę do ciasta, jajka, sól i mleko. Zagniótłbym 
to i zrobił ciasto, ulepiłbym i potem pokroiłbym to na 
koła, wsadził tam farsz z cebuli i sera białego, nie 
dawałbym przypraw i ugotowałbym w wodzie.

Świąteczne przepisy prosto z głowy

Redakcja „Taktu” w składzie Mikołaj Błasiak, Urszula 
Gutfeld, Ida Kurkiewicz, Teresa Wierzejska, uczniowie 
fakultetu literackiego z kl. VII. (rys. Teresa 
Wierzejska).

Siedziba redakcji: sala komputerowa, Biały Dom
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W klasach I-III uczniowie polecają:
-„Potwory Kontra Obcy” - reż. Conrad Vernon, Rob 
Letterman
-„WALL-E - reż. Andrew Stanton
-serial „Historie z Dreszczykiem” - reż. Bede Blake, 
Robert Butler
-„Hobbit”  - reż. Peter Jackson
-„Harry Potter” - reż. Chris Columbus, David Yates, 
Alfonso Cuarón, Mike Newell
- „Venom” - reż. Andy Serkis
W klasach VII-VIII uczniowie polecają:
-„Enola Holmes” - reż. Harry Bradbeer
-„Czarny Młyn” - reż. Mariusz Palej
-„Spirited Away- w Krainie Bogów” - reż. Hayao 
Miyazaki
-„The Kissing Both” - reż. Vince Marcello
-„Cruella” - reż. Craig Gillespie
-„Jumanji” - reż. Jake Kasdan, Joe Johnston
-„Jumanji: Przygoda w Dżungli” - reż. Jake Kasdan 
Nauczyciele polecają:
-„Brunet Wieczorową Porą” - reż. Stanisław Bareja
-„Przeminęło z Wiatrem” - reż. Victor Fleming
-„Obraz Bez Autora” - reż. Florian Henckkel von 
Donnersmarck
-„Kler” - reż. Wojciech Smarzowski
-„Obecność” - reż. James Wan
-„Absolwent” - reż. Mike Nichols
*Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść polecanych przez uczniów filmów, oraz ewentualne 
skutki uboczne!

Zebrała Ida

Co oglądać?
Szkolny poradnik filmowy

Polecane filmy przez uczniów dla uczniów 
i nauczycieli dla nauczycieli

Horoskop z dedykacją

Poziomo:
2.Dzieło, które powstało na plenerze w Mikoszewie.
6.Ile osób jest w największej klasie?
7.rekwizyt swiąteczny
Pionowo:
1.Jaki kolor ma auto Pani Vice Dyrektor?
3.Ile komputerów jest w sali informatycznej?
4.Przedmiot na, którym uczymy się o gazetach.
5.Zwierze Pani Ani.                          Opracował Mikołaj

Krzyżówka dla najmłodszych
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Koziorożec (22.12 - 19.01) - Aniu z kl.VIII, w styczniu 
koziorożca spotka dużo sprawdzianów. Jedynki posypią 
się kopami. Jednak zdecydowanie lepiej pójdą mu lekcje z 
panem R. Gapskim, M. Nadymusem oraz panią A. Warek.
Wodnik (20.01 - 18.02) - Antku z kl. III, styczeń będzie 
dla wodników wspaniałym czasem pełnym wewnętrznego 
szczęścia z powodu świąt i nadchodzących urodzin. 
Nawet kilka słabych ocen nie zaważy na ich 
samopoczuciu.
Ryby (19.02 - 20.03) - Helu z kl. III, Ty i drogie  rybki w 
nowym roku popływacie trochę w morzu …Bałtyckim. 
Morsowanie w takich temperaturach jest bardzo zdrowe. 
Powiedzie się Wam szczególnie z   matmą.
Baran (21.03 - 19.04) - Kalino  z kl. II,  myślę, że 
pocieszy Cię wiadomość, że nawet jeśli się pokłócisz z 
przyjaciółką to i tak szybciutko się pogodzicie.
Byk (20.04 - 20.05) - droga Olu z kl. I, w styczniu pani 
Ania M. będzie dla Ciebie zawsze miła i nawet pomoże 
przy trudnym zadaniu. 
Bliźnięta (21.05 - 20.06) - Maja z kl.V zasłynie z 
chodzenia na wagary w poniedziałki.
Rak (21.06 - 22.07) - Natalka z kl.VIII oraz inne raki w 
styczniu na szczęście nie dostaną tak okropnych ocen, ale 
muszą się strzec, bo może je opętać noworoczny  duch 
radości.
Lew 23.07 - 22.08)-  Zosię z kl. IV  czeka ogromna ilość 
śniegu w butach, bo zostawi je na podwórku. Do tego 
znajdzie nowego przyjaciela.
Panna (23.08 - 22.09)-  Kamili  z kl. V  zdrówko w 
styczniu będzie dopisywać i nie ominie jej żaden dzień w 
szkole i na nartach. 
Waga (23.09 - 22.10) - Franek  z kl.VII zostanie zasypany 
uwagami, a w śniadaniówkach znajdzie pierniczki i 
słodkości.
Skorpion (23.10 - 21.11) -  dla  Maksa z kl.VII styczeń 
będzie czasem wspaniałych ferii, sport przeniknie go na 
wylot. 
Strzelec (22.11 - 21.12)-  Kasia z kl. VI oraz inni strzelcy 
ustrzelą sobie jakiś fajny serialik na Netflixie i będą 
wieczornymi godzinami oglądać go z kotem na kolanach 
(może być też inny zwierzak), a zabawa sylwestrowa 
skończy się całym przespanym dniem.

Baba Jaga Ida

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1120&bih=817&q=David+Yates&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzN8s1UeIEsc3i8wzjtWSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWbpfEsswUhcjEktTiHayMAITvkmpJAAAA&ved=2ahUKEwiunaHtuoH0AhVus4sKHfJlCvwQmxMoAnoECDIQBA
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1120&bih=817&q=Mike+Newell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzN8s1UeIEsY1TClJytGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWbt_M7FQFv9Ty1JycHayMAHQf8QhJAAAA&ved=2ahUKEwiunaHtuoH0AhVus4sKHfJlCvwQmxMoBHoECDIQBg

