
Witamy wszystkich serdecznie w nowym 2015 roku i na wstępie życzymy Wam mnóstwo rado-

ści, zabawy i uśmiechu w każdym dniu Nowego Roku. Przed Wami nowy numer naszej gazetki 

uczniowskiej, a w nim przyjrzymy się noworocznym postanowieniom. Czy warto je robić i co 

ważniejsze, czy dajemy radę w nich wytrwać. W cyklu w zdrowym ciele … przedstawimy Wam 

niezawodny zestaw ćwiczeń, które z pewnością przydadzą się po świątecznym obżarstwie.  W 

tym roku 14 lutego jesteśmy jeszcze na feriach, ale chcemy wam pokazać, jak w różnych kra-

jach obchodzone jest dzień św. Walentego. Na pewno zaciekawi Was wywiad z Panią wicedy-

rektor Beatą Płotką. Dowiecie się, co oznaczają kolory i jak mogą wpływać na nasze samopo-

czucie. U nas wprawdzie już dawno po sylwestrowej zabawie, ale w Chinach jeszcze stary rok. 

Przeczytajcie jak i kiedy Chińczycy obchodzą  nadejście Nowego Roku. Uwaga pytanie konkur-

sowe!!! Zapraszamy do udziału! Nagrody czekają.  Dodatkowo coś na wesoło, coś pysznego, coś 

dla każdego. Zapraszamy do lektury.  

Postanowienia noworoczne  

Z Nowym Rokiem nowym krokiem! 
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W tym numerze:  
 Postanowienia noworoczne 

 W zdrowym ciele …  

 Walentynki na świecie  

 Wywiad z panią Beatą   

   Płotką  

 Pomaluj swój świat  

 Dookoła Świata: 

    Chiński Nowy Rok   

 Humor 

 Coś na ząb  

 Konkurs  

 Ogłoszenia  

Witaj Nowy Roku, dobrze, że już jesteś. 

Niezmiennie z wielkimi nadziejami witamy Nowy Rok. Nowy -  

jeszcze „czysty”, jeszcze nienaznaczony błędami i upadkami.  

Nowy – dający nam nowe możliwości, pozwalający zacząć wiele 

spraw od nowa. Oczywiście nie wszystko wygląda dokładnie tak 

różowo. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele spraw 

„przechodzi” nam z roku na rok. Jednak my wolimy o tym nie pa-

miętać. Zapatrzeni w kolorowe fajerwerki chcemy wierzyć, że 

zaczynamy wszystko od początku. I tu z pomocą przychodzą nam 

postanowienia noworoczne. Bo w tym roku na pewno się uda schudnąć, lepiej organizować czas, 

lepiej się odżywiać być ogólnie lepszym.  Postanawiamy, że od tego nowego roku będziemy ćwi-

czyć, wyprowadzać codziennie psa, będziemy pracować nad silną wola. Nasz entuzjazm nie 

trwa jednak długo. Realizacja naszych postanowień zostaje bezlitośnie odsunięta w czasie, a 

my jak zwykle usprawiedliwiamy się trudnościami w ich wypełnianiu no i wszędobylskim brakiem 

czasu. W połowie roku już właściwie nie pamiętamy o tym, że chcieliśmy poprawić coś w sobie, 

czy też zrobić coś dla siebie. Ogarnia nas niepamięć i dobrze nam z tym. I … I znów: Witaj 

Nowy roku ! Witajcie nowe postanowienia! W tym roku wszystkie z pewnością zostaną zrealizo-

wane. Podpytaliśmy o wasze  noworoczne postanowienia, oto ranking.  
1. Rozpocznę dietę = schudnę.   

2. Będę się lepiej uczyć.  

3. Zacznę biegać.  

4. Będę częściej pomagał mamie.  

5. Będę mniej czasu spędzał na Facebooku.  

6. Będę więcej oszczędzał.   

7. Będę się częściej uśmiechać.  

8. Będę chodził do szkoły.   

 
Wszystkim rozpoczynającym Nowy Rok z nowym  postanowieniem życzymy silnej woli i wytrwa-

łości.  

 

        Dorota Chalicka III E  



Str. 2 Echo Szkoły  

Kochać jak to łatwo powiedzieć ….  

Wywiad z panią Beatą Płotką   
 

Echo Szkoły: Jak spędziła Pani Święta Bożego Na-

rodzenia? 

Beata Płotka: Co roku spędzam je w gronie rodzi-

ny i najbliższych przyjaciół. 

ES: Jak minął Pani Sylwester? Czego życzyłaby 

Pani sobie w Nowym Roku? 

BP: Jeżeli prawdą jest, że to, jak spędza się      

Sylwestra, jest przepowiednią nadchodzącego roku, 

to rok 2015 będzie dla mnie rokiem SPOKOJU i 

właśnie tego bym sobie życzyła... 

ES: Hasło przewodnie naszego nowego numeru to:    

"Z nowym rokiem nowym krokiem". Musimy więc 

zapytać, czy ma Pani jakieś postanowienia nowo-

roczne? 

BP: Moja przyjaciółka życzyła mi na nadchodzący 

rok "Spełniania myśli, zanim staną się marzeniem" - 

i to stało się moim postanowieniem noworocznym. 

ES: Wszyscy chcieliby się dowiedzieć, co lubi Pani 

najbardziej w swojej pracy. 

BP: Kontakt z ludźmi i to, że każdy nowy dzień       

w pracy może przynieść  jakieś nowe doświadcze-

nia. 

ES: Co w byciu wicedyrektorem i nauczycielem ję-

zyka polskiego w tym samym czasie powoduje naj-

więcej pracy i stresu? 

 

BP: Połączenie tych dwóch zadań spowodowało, że mo-

ja praca musi być dokładnie zaplanowana. Nie mogę 

pozwolić sobie na improwizację. Świadomość tego, że 

od niektórych moich decyzji dużo zależy (np. podczas 

układania planu lekcji) niesie ze sobą odrobinę stresu, 

ale jest to stres budujący - staram się wykonać po-

wierzone mi zadania najlepiej jak potrafię.   

ES: I już ostatnie pytanie, które zadajemy wszystkim 

nauczycielom z którymi rozmawiamy. Czy lubi Pani 

swoją pracę? 

BP: Tak. Dorastałam w środowisku nauczycieli i nigdy 

nie zastanawiałam się nad wyborem zawodu - zawsze 

wiedziałam, że moje życie związane będzie 

ze szkołą.  

ES: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo upragnio-

nego spokoju.  

BP: Dziękuję bardzo.  

 

 

Rozmawiały:   Natalia Dolniak i Dorota Chalicka  III e  



Nowy rok to zmiany, a zmiany najłatwiej wprowadzić dzięki 

kolorom. Warto więc dopasować kolory do tego, jacy jeste-

śmy lub do tego jak chcemy się czuć.  

Czerwień - Kolor kojarzący się z 

miłością jest również tym, który 

symbolizuje ambicję i odwagę.     

Osoby lubiące czerwień są z 

reguły pewne siebie.   

Róż - Kolor empatii, wrażliwości i 

uczuciowości. Jednak osoby nie-

dojrzałe emocjonalnie będzie on przytłaczał. Róż charaktery-

zuje romantyków. 

Pomarańcz - Kolor energiczny, żywy. Kojarzy się często          

z wakacyjnymi wspomnieniami o zachodzie słońca. Pomarańcz 

charakteryzuje nowatorskość, energiczność i porządek. 

Żółć - Kolor komunikatywności, bystrości, otwartości. Ten 

kolor zwiększa poczucie własnej wartości, stymuluje do dzia-

łania i poprawia nastrój. Nadmiar jednak wzmaga strach i lęk 

Zieleń - Kolor równowagi i spokoju. Wbrew powszechnemu 

przeświadczeniu zielony nie jest kolorem zazdrości, ale intu-

icji.  

Błękit - Kolor spostrzegawczości i twórczości. Cechuje ludzi 

o ścisłym umyśle oraz artystów. 

Granat - Kolor inteligencji, przywództwa i rozsądku. 

Kolor granatowy pomaga w podejmowaniu decyzji. 

Czerń - Kolor prestiżu, niezależności. Czarny lubią osoby 

o silnej woli. W naszej kulturze to kolor żałoby. Po-

wszechnie mówi się, że czarny wyszczupla, ale to mit.  

Biel - Kolor indywidualistów. Kojarzy się z uroczystymi 

chwilami. Biel jest symbolem niewinności i czystości.      

W naszej kulturze w biel ubierają się panny młode i dzie-

ci przystępujące do pierwszej komunii świętej. natomiast    

w wielu kulturach Wschodu biały jest kolorem śmierci       

i żałoby.  

Szary - to kolor pasywny. Kolor ten przeważnie jest ko-

jarzony z biernością, często  jednak ludzie związani z 

tym kolorem są w dobrej formie i rozpiera ich energia.      

Sypialnia pomalowana na szaro przynosi ukojenie po cięż-

kim dniu.  

Chiński Nowy Rok zwany również Świętem Wiosny to naj-

ważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim  

przypadające między końcem stycznia a końcem lutego.      

W tym roku chiński Nowy Rok przypada 19 lutego. Od naj-

dawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świę-

tem publicznym i prywatnym. Tradycyjnie trwa ono piętna-

ście dni i kończy się Świętem Latarni.  Przygotowania do 

Święta Wiosny rozpoczynają się już na początku ostatniego 

miesiąca starego roku. W ósmy dzień tego miesiąca cała ro-

dzina przystępuje do generalnych porządków w domu celem 

wygnania złych duchów. Tego dnia spożywa się tradycyjnie 

słodką zupę ryżową zwaną laba. 23 dnia ostatniego miesiąca 

roku uroczyście żegna się domowego boga kuchni, który od-

chodzi zdać coroczny raport przed Nefrytowym Cesarzem. 

Wieczorem urządzana jest suta wieczerza złożona ze słod-

kich dań, a usta posążku boga kuchni smaruje się miodem. 

Następnego dnia rozpoczynają się właściwe przygotowania 

do święta – zakupy, przygotowywanie prezentów, a także 

oklejanie drzwi wejściowych obrazkami noworocznymi. W 

dobrym zwyczaju jest oddać w tych dniach długi. Najważ-

niejszym dniem jest wigilia Nowego Roku. Od rana cała ro-

dzina bierze udział w przygotowywaniu posiłków. Głównym 

daniem są pierożki jiaozi. W przeciwieństwie do Europejczy-

ków Chińczycy spędzają Nowy Rok w domu i w gronie rodzin-

nym.  
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DOOKOŁA ŚWIATA -  CHIŃSKI NOWY ROK  

Pomaluj swój świat.  

Str. 3 

W tym dniu wręcza się sobie nawzajem prezenty. Zazwy-

czaj są to świeże owoce, owoce w cukrze, ciastka, cukier-

ki lub koperty z pieniędzmi. O zmroku na ulicach odbywa-

ją się pokazy sztucznych ogni i wybuchy petard. Następ-

nie tradycyjnie składa się ofiarę na domowym ołtarzyku 

poświęconym przodkom i zasiada do wspólnej wieczerzy, 

do której tradycyjnie spożywa się grzane wino lub wódkę. 

Rodzina spędza czas przy stole do rana, rozmawiając i 

grając w różne gry.  O świcie Nowego Roku gospodarz 

domu zdejmuje znad drzwi obrazki. W tym dniu ponownie 

składa się ofiary przodkom, a następnie odbywa się 

wspólne świętowanie na ulicach miasta, gdzie w towarzy-

stwie muzyki i eksplozji petard oraz fajerwerków odby-

wają się tradycyjne tańce lwów. Kulminacyjnym elemen-

tem świętowania jest korowód kilkudziesięciu osób niosą-

cych wyobrażenie smoka. Zabawy uliczne trwają do póź-

nych godzin nocnych. W następnych dniach ulice miast 

pustoszeją a większość sklepów i urzędów jest zamknię-

te, gdyż Chińczycy tradycyjnie udają się w podróż do 

krewnych. Po dwóch tygodniach obchody Nowego Roku 

kończy Święto Latarni. 

Co mówią badania  
Siłę kolorów wykorzystują specjaliści od reklamy.  

Kolory podnoszą rozpoznawalność marek i pomagają sprzedawać 

produkty. Jak wynika z badań,  kolorowe reklamy czyta się o 

ponad 40% częściej niż czarno-białe.   

Kolory pomagają w nauce. 

Użycie kolorowych zakreślaczy podnosi skuteczność  uczenia 

się o 78% ,a rozumienia przekazu o 73%.  

Marta Kalkowska II e  
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COŚ NA ZĄB !!! 

Kółko Redakcyjne !!! 

„Czyn
y, nie

 słow
a nie

ch św
iadcz

ą 

o dok
onani

ach” 
Jan H

eweliusz
  

 Masz pomysł na artykuł  

 Chcesz się podzielić swoją pasją  

 Lubisz tworzyć i pisać  

Przyjdź na spotkanie Kółka Redakcyjnego.  

Spotykamy się w każdy czwartek o 10;35 (duża przerwa) w sali 53a 

RAZEM MOŻEMY STWORZYĆ COŚ FAJNEGO  

ZAPRASZAMY.  

HUMOR !!! 

DOBRA MYŚL ...  

echoszkoly@interia.pl 

Konkurs !!! 
Kiedy w 2015 roku Chińczycy obchodzą 

Święto Wiosny?  
Odpowiedzi przysyłajcie na adres gazetki szkolnej  

echoszkoly@interia.pl  

Kto pierwszy ten lepszy !!! 

Poprawna odpowiedź, imię i nazwisko oraz klasa.  

Nagrody czekają!!! 

Dasz radę !!!    16 stycznia—wystawienie ocen  

 27 stycznia wywiadówka podsumowująca pierwszy semestr  

 30 stycznia—ostatni dzień szkoły przed przerwą  

 02 luty—PIERWSZY DZIEŃ FERII  

 13 luty—OSTATNI DZIEN FERII  

 16 luty—powrót do szkoły  

 

Pyszna owsianka 
Pół szklanki płatków owsia-

nych zalej mlekiem lub wodą. 

Odczekaj, a kiedy zrobią się 

miękkie, zetrzyj do nich jabł-

ko, dodaj posiekane orzechy 

lub jeśli lubisz suszone owoce 

tj. rodzynki, śliwki, żurawinę.  

 

 

Pyszne, pożywne śniada-

nie gotowe w parę minut.  


