
Już niedługo Święta Bożego Narodzenia! 

Przygotowaliśmy dla was specjalne świąteczne wydanie naszej gazet-

ki uczniowskiej. Jak już wysprzątacie wszystkie kąty, udekorujecie 

choinkę, pierniczki będą się piekły, mamy nadzieję, że znajdziecie 

chwilę na lekturę. W grudniowym numerze wspominamy egzaminy 

próbne, które były dla klas trzecich przedsmakiem tego, co czeka je 

w kwietniu. Zainspirujemy was do rodzinnego spędzania czasu w dłu-

gie świąteczne wieczory. Grajcie w gry planszowe, ponieważ to do-

skonała rozrywka dla całej rodziny. Aby uczynić ten wyjątkowy czas 

jeszcze bardziej magicznym, przeczytajcie o zasadach dobrego za-

chowania przy wigilijnym stole i nie tylko.  Dowiecie się o najciekaw-

szych tradycjach sylwestrowych na świecie. Dodatkowo wyszperali-

śmy najśmieszniejsze nazwy miejscowości w naszym województwie.  

Serdecznie zapraszamy do lektury.  

Magiczny czas  
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Z okazji  Świąt Bożego Naro-

dzenia  życzymy wszystkim 

uczniom, nauczycielom i pra-

cownikom naszego gimnazjum 

zdrowia, spokoju i radości.  

    Redakcja  



Str. 2 Echo Szkoły  

Wszystko gra … zabawa na planszy  

Jeśli myślisz, że planszówki to przeżytek i nuda, pora zrewido-

wać swoje poglądy. Okazuje się, że w naszym cyfrowym świecie 

dobrze zaprojektowana i pięknie wydana gra planszowa potrafi 

przyciągnąć miliony  graczy i zyskać międzynarodową popular-

ność. Od blisko dwudziestu lat na całym świecie trwa boom na 

jedną z najpopularniejszych planszówek. „Osadników z Catanu” 

kupiło ponad 15 mln osób. Grają młodzi, starzy, wnuki, rodzice i 

dziadkowie.  Święta to doskonały moment na wprowadzenie gier 

planszowych do rodzinnego życia. Nie tylko świetnie nadają się 

na prezent, ale również zapewnią nam godziny wspaniałych wspól-

nych przeżyć. Gdy skończy się kolejna powtórka „ Kevina”, wszy-

scy mają już dość pierogów, a na dworze zimno i ponuro, gra pla-

nowa zapewni wam fantastyczną rozrywkę w długie zimowe wie-

czory.   

Wyłącz telewizor i telefon, smartfon schowaj w szufladzie i 

wstań od stołu. W te święta zaproś bliskich do wspólnej zabawy. 

Będzie wam potrzebna kostka do gry, pionki i gra planszowa.  

Gry rodzinne z założenia mają proste zasady, krótkie tury, dyna-

miczną rozgrywkę i sprawiają wiele radości osobom w różnym 

wieku. Granie to sama frajda, chociaż nie tylko. Psychologowie 

już dawno udowodnili, że najlepiej uczy się poprzez zabawę. Gry 

planszowe rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć, powiększają 

zasób wiedzy oraz wymagają  skupienia i koncentracji.   

  

Gry planszowe roz-

wijają wyobraźnię, 

ćwiczą pamięć po-

większają zasób 

wiedzy oraz wyma-

gają skupienia i kon-

centracji  

Już jakiś czas temu jako uczniowie trze-

cich klas pisaliśmy próbne testy, które mia-

ły nas przygotować do tego jak będą wyglą-

dały te, które będziemy pisać w kwietniu. 

Pierwszego dnia zaczęliśmy testami z hi-

storii i WOS-u. Po przerwie podeszliśmy do 

języka polskiego. Drugi dzień zaczęliśmy 

testami z przedmiotów przyrodniczych, po 

których przyszła kolej na matematykę. 

Trzeci dzień był pod znakiem języka obce-

go, najpierw poziom podstawowy, następnie 

rozszerzony. Testy, które zawierały za-

mknięte jak i otwarte pytania, sprawdzały 

nasz sposób myślenia, niektóre pytania były 

wyjątkowo zawiłe i dwuznaczne, więc myśle-

nie nad ich sensem sprawiało, że gubiliśmy 

się jeszcze bardziej. Dzięki testom prób-

nym wiemy już, jak to wszystko wygląda ze 

strony organizacyjnej. Myślę, że dzięki 

temu łatwiej nam będzie odnaleźć się pod-

czas właściwego egzaminu. Co więcej wiemy 

już, ile pracy przed nami, nad czym trzeba 

jeszcze popracować tak, żeby w kwietniu 

wszystko wyszło na 100%.   

No nic, testy już minęły i jak na razie mamy 

święty spokój - do kwietnia...  

Próbne testy klas trzecich. 

Marta III E  

Jak się uczyć, żeby się nauczyć.  

Rób notatki. To bardzo pomocne szczególnie dla wzrokowców. Użyj papieru 

lub fiszek dla każdej partii materiału, którą musisz przyswoić.  

Nagrywaj. Obojętnie, czy wolisz nagrywać czytane przez siebie na głos notat-

ki, czy przerabiać dokument tekstowy w pliki audio. Słuchanie materiału 

nawet podczas robienia czegoś innego sprawi, że coraz głębiej będzie on 

się utrwalał w Twojej pamięci długotrwałej.  

Przyklejaj notatki, gdzie tylko możesz. Wypisz kluczowe zagadnienia, najle-

piej na przyklejanych karteczkach typu “post it”. I rozklejaj je gdzie 

tylko możesz. Zerkając na nie w kuchni, podczas śniadania, mycia zębów 

czy ubierania się – na pewno dużo szybciej zapamiętasz wymagany mate-

riał.  

Używaj kolorów. Najlepiej, by każdy dział miał inny kolor podkreślenia. Tym 

sposobem, gdy przeczytasz na egzaminie konkretne zagadnienie, Twój 

mózg zacznie „myśleć w danym kolorze” i łatwiej przypomni sobie po-

trzebne informacje. 

Testuj się. Na rynku dostępnych jest wiele książek i zestawów ćwiczeń do 

materiału, z którego się uczysz. Na pewno też znajdziesz jakieś testy z 

poprzednich lat. Przetestuj się. Sprawdzaj na bieżąco swoją wiedzę. 

Upewnij się, że masz wszystkie notatki. Upewnij się, że masz pełen zestaw 

materiałów do nauki, czasem drobne braki mogą zaważyć o ocenie. 

Nauka w grupie. Namów przyjaciół na wspólne przyswajanie materiału.  

Zabaw się w nauczyciela. Posadź kogoś z rodziny albo przyjaciela na kanapie i 

spróbuj mu wytłumaczyć (tak, by zrozumiał oczywiście), czego się uczysz. 

Pomoże Ci to uporządkować wiedzę i myśli, a także nauczy Cię prostego 

sposobu przekazywania tej wiedzy innym. 

Powtarzaj. Czytaj na głos lub po cichu wszystkie notatki. Nie poddawaj się. 

Nie rezygnuj. Nie frustruj. Czytaj. Powtarzaj. I tak przynajmniej 30 

razy. Naukowcy zbadali, że zupełnie nowy tekst, powtórzony 30 razy, 

staje się zrozumiały i udaje się go zapamiętać. 
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DOOKOŁA ŚWIATA  
 

Savoir vivre, czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwe-

nans towarzyski, znajomość obowiązujących norm i zwy-

czajów, a także form towarzyskich i reguł grzeczności 

obowiązujących w danej grupie. Niektórzy twierdzą, że 

savoir vivre to już relikt przeszłości nieprzystający do 

naszego świata. Czy w dzisiejszych czasach powinniśmy 

przejmować się zasadami savoir vivre? Niektórym etykieta 

kojarzy się ze skostniałym systemem zasad rodem z daw-

nych czasów. Ale sztuka eleganckiego zachowania, tak dziś, 

jak i kiedyś, nie polegała na rygorystycznym trzymaniu się 

jakiegoś katalogu reguł. Nie jest sztuką znać zasady. Waż-

niejsze jest, by wiedzieć, kiedy można je łamać. Bo etykie-

ta to przede wszystkim zdrowy rozsądek i empatia, zwra-

canie uwagi na innego człowieka. W jej stosowaniu trzeba 

być elastycznym i umieć dostosowywać się do sytuacji. 

Przed nami Święta, wigilia i spotkania w gronie rodzinnym.  

Świąteczny savoir vivre  

Str. 3 

Oto kilka świątecznych zasad savoir vivre. Podczas kolacji 

wigilijnej obowiązuje strój wieczorowy. Sygnał pozwalają-

cy zasiąść do stoły czy rozpocząć jedzenie, daje gospody-

ni. Przez cały czas trwania kolacji powinniśmy ją dyskret-

nie obserwować. Gospodarze nie powinni nakłaniać swoich 

gości do jedzenia. Tym ostatnim nie wypada natomiast 

odmawiać jedzenia czegoś, co już pojawiło się na ich tale-

rzu. Jeśli otrzymaliśmy prezent, który nie trafił w nasz 

gust, nie powinniśmy okazywać swojego niezadowolenia. 

Grzecznie podziękujmy.  Przy stole wigilijnym nie należy 

odbierać telefonów. Najlepiej telefon zostawić w innym 

pokoju. Telewizor też powinien być wyłączony. Nie powin-

niśmy również poruszać drażliwych tematów. Święta są 

wyjątkowym czasem, który większość z nas zamierza spę-

dzać w rodzinnym gronie. Powinniśmy dochować wszelkich 

starań, by w naszym domu panowała ciepła atmosfera.  

Tradycje sylwestrowe na świecie. 

Francja Popularnym Sylwestrem wśród młodych Francu-

zów jest zabawa w dyskotekach i klubach. Trochę starsi 

spędzają tę noc głównie w restauracjach lub na balach. 

Do jedzenia głównie podaje się ostrygi, foie gras, przy-

rządzaną na różne sposoby polędwice wołową oraz oczy-

wiście sery. 

Włochy Włosi lubią świętować Nowy Rok przede 

wszystkim na hucznych ulicznych zabawach. Stolicą wło-

skiego karnawału jest Viareggio. Zabawa jest bardzo 

spontaniczna, pełna radości i entuzjazmu. Po ulicach 

przejeżdżają ogromne platformy przedstawiające naj-

częściej znane osobistości, często są to karykatury poli-

tyków. Uczestnicy zabaw rzucają ogromne ilości serpen-

tyn. 

Anglia Najsłynniejszy sylwester w Anglii odbywa się w 

Londynie na Trafalgar Square. Jest to przede wszystkim 

zabawa na ulicach miasta. Big Ben wybija 12 i nad Tamizą 

rozbłyskują fajerwerki. Wielu Anglików w tę wyjątkową 

noc płynie parowcem po Tamizie. 

 

Mapa Polski aż roi się od nietypowych nazw 

miejscowości, które często potrafią rozbawić 

do łez. Oto najśmieszniejsze przykłady nazw 

miejscowości w województwie pomorskim.  

Rosja W Rosji Sylwester obchodzony jest uroczyściej niż 

Boże Narodzenie i ma to miejsce z 13 na 14 stycznia. Więk-

szość ludzi Nowy Rok wita w domu w gronie rodziny i przyja-

ciół. Składają sobie życzenia i obdarowywują się  prezentami 

przynoszonymi przez Dziadka Mroza i Śnieżynki. 

Chiny W Chinach powitanie roku wiąże się z festynami, jar-

markami i przebierańcami wokół świątyń i parków. Chińczycy 

także psychicznie przygotowują się do nadejścia Nowego 

Roku, uważając, że inaczej czeka się na każdy. Z domów mie-

siąc wcześniej wypędzają złe duchy, robią zakupy i sprzątają 

w nadziei wymiecenia złego, starego i niepożądanego. Wszę-

dzie dominuje kolor czerwony. Świętowanie ku czci bóstw i 

przesądów rozpoczyna się 22 stycznia. Jest to największe 

święto obchodzone rodzinnie. 

Stany Zjednoczone Amerykanie podobnie jak Włosi spędza-

ją Nowy Rok na placach i ulicach. Główna impreza odbywa się 

na Times Square. Obecnie spuszcza się z masztu kulę wyko-

naną z aluminium, pokrytą kryształowymi trójkątami, oświe-

tloną z zewnątrz 168 lampami halogenowymi, a wewnątrz 432 

żarówkami w pięciu kolorach. Dziewięćdziesiąt obracających 

się i sterowanych przez komputer luster w kształcie piramid 

stwarza niezwykłe efekty wizualne. 
Karolina i Kasia  III E 

- Pomyje 

- Pieski 

- Zdrada 

- Niepoględzie 

 

- Kaczki 
- Ropuchy 
- Piekło 

- Nicponia 

 



Publiczne Gimnazjum nr 2        

im. Jana Heweliusza w Żukowie  

ul. Armii Krajowej 2e  

83-330 Żukowo  

 

 500 g mąki 

 50 g margaryny  

 200 g miodu 

 200 g cukru 

 2 jajka 

 1 łyżeczka proszku do piecze-

nia 

 przyprawa do pierników 

 1 polewa z białej czekolady 

 

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 każdą czwartek o 10;35 (duża przerwa) w 

sali 54a 

RAZEM MOŻEMY STWORZYĆ COŚ FAJNEGO  

ZAPRASZAMY 

HUMOR !!! 

DOBRA MYŚL ...  

echoszkoly@interia.pl 

Świąteczne pierniczki  

Na patelni rozpuść miód, dodaj przyprawę do pierników, 

Kasię i cukier. Wszystko wymieszaj i chwilę podgrzewaj. 

Masę przełóż do miski, wbij jajka, wsyp przesianą mąkę 

zmieszaną z proszkiem do pieczenia. Wszystkie składniki 

dokładnie wymieszaj. Ciasto przełóż na posypany mąką stół i 

zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Uformuj z niego kulę, 

zawiń w folię aluminiową i odstaw do lodówki na kilka dni. 

Rozwałkuj ciasto na placek grubości 5 mm i wycinaj forem-

kami pierniczki. Piecz w temp. 180 st. C około 10 min. Pole-

wę czekoladową rozpuść w kąpieli wodnej. Ostudzone pier-

niczki dekoruj polewą czekoladową.  

Żaden człowiek nie jest lepszy 

od innych.  

Naucz się dostrzegać wielkość 

bliźniego,  

a dostrzeżesz również własną 

wielkość.  

18 grudnia - wystawienie ocen proponowanych  

22 grudnia - Lekcja 1, 2, 3 według planu  

         Lekcja 4 i 5 Przedstawienie jasełkowe  

        Lekcja 6,7,8 według planu  

        Lekcja 9 i 10 odwołana  

22 grudnia - 17:00 do 19:00 konsultacje dla rodziców.  

23 grudnia—03 stycznia - przerwa świąteczna  


