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Noworoczne
życzenia
Z okazji nowego roku 2021
życzymy Wam dużo zdrowia,
radości, dobrych stopni,
odpoczynku od nauki i
wesołego nowego roku, a
wszystkim nauczycielom
dziękujemy za wytrwałość,
cierpliwość i naukę, jaką nam
nieśli w tym trudnym dla
wszystkich czasie.
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Święto
Trzech Króli
Święto Trzech Króli lub inaczej
Uroczystość Objawienia Pańskiego,
obchodzone jest w Kościele katolickim
i protestanckim 6 stycznia (według
kalendarza juliańskiego), zaś w
Kościele prawosławnym 19 stycznia.
Święto to ma ścisły związek z okresem
Bożego Narodzenia. Tydzień po
uroczystości Trzech Króli przypada z
kolei Święto Chrztu Pańskiego.
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Dzień Babci
i Dziadka
Aby Nasi babcia i
dziadziunio w zdrowiu długo
żyli. Aby uśmiech dla nas
mieli w każdej wolnej chwili.
No i żeby wiedzieli, jak ich
bardzo kochamy i z redakcji
,,Koperniczków" serdecznie
pozdrawiamy :)

str.4

Plotki szkolne

Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,
postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być
prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

Plotka nr 1

Niedługo wrócimy do szkoły.

Plotka nr 3

Plotka nr 2

Na stronie szkoły pojawił
Kiedy już wrócimy do szkoły, się filmik z życzeniami na
nauczyciele będą nam
nowy rok.
sprawdzali zeszyty.

Plotka nr 4

W sylwestra nie będzie można
wychodzić z domu od 19.00 do
Plotka nr 5
Drugie etapy konkursów
6.00.
kuratoryjnych zostaną
przeniesione na
późniejszy termin.

Plotka nr 6

Zdjęcia klasowe są już dostępne.

Plotka nr 7

Podczas ferii nigdzie nie będzie można
wyjeżdżać i dalej nie będziemy mogli
wychodzić z domu do 16.00.
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Hanna Gawlik 6B

Przestawię zegar o godzinę...
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Pewnie nie raz zdarzało
Jan Mela Wam się narzekać na
swój los, może nawet
,,Marzenia trzeba
używać go jako
realizować"
wymówkę, żeby czegoś
nie robić.
A co by było, gdybyście nie mieli nogi i ręki? Jest
człowiek, który w takiej sytuacji został postawiony
już, kiedy był chłopcem, ale nie narzeka i robi więcej
rzeczy, niż wielu z nas. Jest to Jan Mela, najmłodszy
zdobywca dwóch biegunów w wieku 15 lat. Rękę i
lewą nogę stracił w wyniku wypadku.
,,Nie możemy bujać ciągle w obłokach, marzenia
trzeba też realizować" - mówi. Zaznacza, że nawet
jeśli ktoś będzie nam rzucał kłody pod nogi, trzeba
walczyć dalej.
,,Tak naprawdę moim największym wrogiem jestem ja
sam i moja głowa" - stwierdza. Mówi, że potrzebna
jest motywacja i niepoddawanie się, choć bywają
cięższe chwile. Nawet jeśli ktoś będzie ci mówił, że
twoje plany są bez sensu, trzeba wierzyć w siebie.
Jan opowiada o tym, jak przez dwa lata
przygotowywał się do swojej podróży na biegun
i wspomina, jak ciężko musiał się przygotowywać. Na
dodatek niektórzy go demotywowali, mówiąc, że jest
to wyprawa bez sensu i żeby dał sobie spokój. Jednak
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on się nie poddał - i opłaciło mu się to!

,,Nieraz zdarzały mi się upadki, takie dosłowne też" mówi. Opowiada, jak często się wywracał w śnieg
podczas wędrówki, ale że największym problemem były
myśli, które wówczas się pojawiały, to znaczy miał już
dosyć i ochotę nie wstawać, leżeć dalej. Jednak podnosił
się i szedł.
Jan to człowiek wszechstronny. Ma wiele zainteresowań,
marzeń i pasji.
,,To jest tak, teraz sobie myślę, że gdybym miał dwie
ręce, to pewnie byłbym świetnym skrzypkiem. Ale
gdybym je teraz miał, to zapewne bym nie grał" - śmieje
się. Stwierdza, że jest to pewien rodzaj wymówki, ale nie
do końca. Tak to bowiem jest, że jeśli się czegoś nie
może lub nie ma, to się tego pragnie, a jak się już ma, to
się z tego nie korzysta.
Jednak to nie jest tak, że Jan uważa się za osobę o
największym kłopocie i nieszczęściu.
,,Nieraz spotykam się z osobami, które mają gorzej ode
mnie" - mówi. Jeśli akurat z jakiegoś powodu nie chce
mu się czegoś zrobić, to myśli właśnie o takich ludziach.
Jan umie również znaleźć pewne pozytywne, nawet
zabawne strony swojej sytuacji.
,,Nie mogę wstać rano lewą nogą, bo jej nie mam" śmieje się.
Warto brać przykład z Jana i realizować swoje marzenia,
a nie tylko o nich marzyć, bo nie ma rzeczy
niemożliwych.
str.8

Jak spędzić Nowy Rok w
czasie pandemii?
W domu

Zadzwoń do swoich
przyjaciół i znajomych np.
na Messenger i razem
odliczajcie do północy :)

Poza domem

Możesz, jeśli chcesz, zaprosić małą
Zostań w domu i piecz
grupkę znajomych (np. 2, 3 osoby).
ciasta. W końcu przez
Przygotujcie trochę przekąsek,
żołądek do serca, prawda? najlepiej w różnych talerzykach.
Weźcie parę balonów i przygotujcie
odliczanie ;) Podczas małego
przyjęcia starajcie się zachowywać
odstęp, ale i tak możecie bawić się
Spędź ten czas z
świetnie!

rodziną, zostań w
domu i żegnaj 2020
w gronie
najbliższych.

str.9

Jak zamierzacie
spędzić Sylwestra?

Przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej
szkoły anonimową ankietę dotyczącą tego,
jak spędzicie Sylwestra. Oto jej wyniki:
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Memy
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Sudoku
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Chich tki
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester
wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!
Nazajutrz po świętach Bożego
Narodzenia mąż mówi do żony:
- Kochanie nie zapomnij, że mamy iść
na bal sylwestrowy. Czy mogłabyś
zacząć się przygotowywać?
- Mamo, mogę iść na Sylwestra do koleżanki?
- Oczywiście, kochanie. Tylko masz wrócić
przed jedenastą.
Dzieci znowu planują ekstra imprezę sylwestrową.
Jeden chłopak mówi:
- W tym roku ma byc inaczej! Nie śpimy w ogóle,
odliczamy do północy razem z wszystkimi osobami w
klasie, zrobimy własne ciasta i przygotujemy ekstra
ozdoby!
Noc sylwestrowa:
Na stoliku kilka opakowań po chipsach, godzina
12.00, a dzieci śpią w łóżkach.

Jak wygląda sylwester dziewczyn:
granie w różne gry, gadanie, jedzenie, śmianie się i
plotkowanie
Jak wygląda sylwester chłopaków: zbijanie
kolejnych leveli w grze
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Święta
Zofia Pławecka
Święta to wspaniały i magiczny czas. Nie znam osoby, która
nie cieszyła się z nich. Co to są święta? Jest to czas
spędzony z najbliższymi osobami, rodziną. Nie zawsze
jednak bywa kolorowo. Zdarza się, że przy wigilijnym stole
nie jest tak wesoło, ponieważ pojawiają się kłótnie z
powodu posiadania innych poglądów. Mimo wszystko te
momenty mogą też być ważne. Jest to cudowny czas
miłości, pojednania, zadumy i głębokich refleksji.
W tym radosnym czasie należy wybaczyć innym wszystko,
co nam zrobili złego i nieprzyjemnego. W Święta należy
cieszyć się z możliwości spotkania, lecz jest to dosyć
utrudnione w dzisiejszych czasach epidemii.
Jest to czas, jak już wcześniej wspomniałam refleksji, myśli
o życiu, a dokładniej jego sensie. Myśli o swojej przyszłości,
przeszłości i teraźniejszości. O tym co minęło, jest teraz i
będzie za kilka, kilkanaście lat.
Często w wigilię wspominana jest przeszłość, dziadkowie
pokazują stare zdjęcia i opowiadają o swoim dzieciństwie,
rodzicach i wszystkim, co było kiedyś. Świadczy to o
pięknych wspomnieniach z dzieciństwa i tęsknotą za tym,
co było. Już teraz mniej więcej wiecie co to są święta.
Rozumiecie inne znaczenie świąt niż dostawanie prezentów
i jedzenie karpia. Oczywiście to też jest ważne, lecz nie
najważniejsze, jak myślą o tym niektórzy.
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Konkurs
Zrób jak najlepsze zdjęcie oddające
zimę. Nie musi być śniegu! Spróbuj
przedstawić tę porę roku w jakiś
inny sposób. Najładniejsze zdjęcie
zostanie nagrodzone. Zachęcamy do
wysyłania prac na
koperniczki@gmail.com do
20 stycznia. Zapewniamy, że żadna
praca nie zostanie odrzucona!
Prosimy podpisywać się imieniem,
pierwszą literą nazwiska i klasą,
żebyśmy mogli rozdać nagrody,
kiedy wrócimy do szkoły.
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Nasze źródła
Memy: Gazeta Krakowska, Łask Nasze Miasto,
Facebook, Memy.pl, Oaza memów, Express
Ilustrowany, xdPedia, Eska Rock
Sudoku: kidslearningactivity.com, puzzles.ca
Żarty: dowcipy.pl
Święto Trzech króli: Telewizja Pomerania,
dniwolne.pl /swieto/trzech-kroli
Dzień babci i dziadka: PSM
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Autorki
materiałów
Okładka: Ewa Skalska 6B
Spis treści: Jagoda Zając 6B
Konkurs: Natalia Zaród 6B
Memy: Pola Krakowiak 6B
Chichotki: Jagoda Zając 6B
Święto Trzech Króli: Ula Urbaś 6B
Dzień Babci i Dziadka: Pola Krakowiak 6B
Marzenia trzeba realizować:
Ula Urbaś, Natalia Zaród 6B
Sudoku: Ula Urbaś 6B
Plotki szkolne: Natalia Zaród 6B
Święta: Zofia Pławecka
Jak zamierzacie spędzić Sylwestra: Natalia Zaród,
Pola Krakowiak 6B
Jak spędzić Nowy Rok w czasie pandemii: Pola
Krakowiak, Natalia Zaród, Ula Urbaś 6B
Komiks: Hanna Gawlik 6B
Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj
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Następny numer
już w lutym!

