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WYDANIE 

SPECJALNE

MIESIĘCZNIK
WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW

PSP 9 im. Gagarina
w Kędzierzynie-Koźlu

Kosmiczny

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: 11 dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie”.
                                                Łk 2,10-11

Kurier
UWAGA!  

Specjalnie dla 
naszych czytelników 

– super konkurs!
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Łami
główki

Pokoloruj choinkę
(pamiętaj, Twoja ma 

być najładniejsza!)
rozwiąż zagadki, 

wyjaśnij łacińskie 
zwroty, następnie 
podpisz w lewym 

górnym rogu
i wrzuć kartę do 

skrzynki na II piętrze. 

Wylosowane prace 
zostaną nagrodzone, 

a Ty zdobędziesz 
tytuł Omnibusa. 

Imię i nazwisko (klasa)

Wyjaśnij  znaczenie 
poniższych wyrazów:

vice versa -

savoir-vivre -

ad hoc -
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1. wigilijna zupa z buraków

2. łamiemy się nim z rodziną

3. ryba morska podawana na zaostrzenie apetytu

4. zielona, na niej bombki

5. małe pierożki z grzybami

6. pojazd Mikołaja 

7. składamy je bliskim na święta

8. gdy sypie za oknem, dodaje uroku świętom

9. błyszczy na niebie

10. przeddzień świąt zakończony uroczystą wieczerzą

11. śpiewane przy świątecznym stole

12. na nim sianko i dodatkowe nakrycie

13. ryba podawana tradycyjnie na wigilijnym stole

Świąteczna krzyżówka
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Zadanie polega na tym, żeby doprowadzić pasterza do stajenki. 
Liczba w kratce wskazuje po ilu jej bokach biegnie ścieżka. 
Droga pasterza się nie urywa i nie przecina sama ze sobą.

Podróż pasterza
1
3

3 3
30

2
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.01

.03

02.

prezent

choinka

święta

Jaki prezent pod choinkę 
zapamiętała Pani z dzieciństwa?
Była to lalka z szarymi włosami.

Czy podobała się Pani?
Pewnie, że się podobała. Była to moja 
ulubiona laleczka, z która rzadko się 
rozstawałam.

Kto w Pani domu ubiera choinkę?
Moje dzieci, kiedy były 

młodsze pomagałam im, 
gdyż same nie dałyby rady.

Ile bombek wisi u Pani na choince?
Około dwudziestu.

Z czym kojarzą się Pani 
Święta Bożego Narodzenia?
Boże Narodzenie to cudowne święta, 
przygotowania, robienie porządków
i ten niezapomniany aromat
goździków, cynamonu i pomarańczy.
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Młodzi odpalają 
rakietę!
Zespół dziennikarek z kl. III b: Oliwia Salamon, Oliwia Głabuś i Agata Długosz przeprowadziły wywiad ze 
swoją wychowawczynią p. Małgorzatą Irlą. Oczywiście tematem rozmowy były zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia. 

.04

05.

św. Mikołaj

Wigilia

Proszę dokończyć zdanie: Gdybym 
była Świętym Mikołajem...

 Obdarowałabym wszystkie dzieci 
wymarzonymi prezentami.

Dziękujemy za wywiad. Czy możemy 
liczyć, że kolejnym razem również 

chętnie się z nami Pani spotka? 
Z całą pewnością.

Jakie potrawy znajdują się 
na wigilijnym stole u Pani w domu?
Barszcz z uszkami, karp 
i ryba po grecku.

A Pani ulubione danie?
Smażony karp.
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TACY JESTEŚMY

KLASA III A

NAJLEPSZA NA ŚWIECIE

Nasza klasa III a jest najlepsza na świecie. 
Mamy bardzo miłą panią Grażynkę. 
Mamy kilku chłopców, co lubią psocić, 
ale jak się postaramy, to jesteśmy grzeczni. 
Każdy z nas jest inny. Pola coś szkicuje, 
Grześ ma dużo pomysłów, Kuba, Szymon 
i Miłosz lubą grać w piłkę, nie tylko nożną, 
ale i w dwa ognie.
Jesteśmy zgraną paczką i tak trzymajmy!

Dominika Główka, 
Natalia Łukasik 
i Julia Rafalska – prężnie 
działają w redakcji 
KOSMICZNYCH  
NOWINEK – 
i pani Grażynka
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NASZ
PATRIOTYZM

W związku z kole-
jną rocznicą odzys-
kania przez Polskę 
niepodległości 
w naszej szkole 
świętowaliśmy cały 
tydzień. 
Był dzień z wąsami 
Józefa Piłsudskiego, 
dzień żołnierza 
i sanitariuszki oraz 
dzień kotyliona. 

Przedstawiamy 
fotoreportaż z tych 
kolorowych dni 
w szkole.
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REKINY  DZIEWIĄTKI na tropie wigilijnego karpia
Oj, się działo!

I co rybko masz 
do powiedzenia?

Ciekawe, kto go zje? 
Wspaniały okaz.
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Andrzejki w naszej szkole  w tym roku wypadły wspaniale. 
Z tej okazji odbyła się w dniu 26 listopada dyskoteka andrzej-
kowa połączona z kiermaszem. Każda klasa IV-VI przygotowała 
stoisko pełne pysznego jedzenia, popcornu, ciast, napojów 
i wielu innych atrakcji np. wróżenie z kart czy loteria. Wszyscy 
wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Zebrane 
pieniądze przeznaczone zostaną na karmę dla zapomnianych 
zwierzaków ze schroniska w Kędzierzynie-Koźlu. Wszyscy dobrze 
się bawili przy muzyce, którą zapewnili chłopcy z klasy VI s. 
Dziękujemy rodzicom i wszystkim pracownikom 
szkoły za pomoc w zorganizowaniu imprezy.
Michał Barnuś V s

Spod pióra
StarSzego

koSmity
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Matt Hidlf Błyskawica Widmo, Christophe Mauri
W tej chwili księżna Dacourt przedarła się przez tłum          
i stanęła przed wicekonsulem Darnaru i jego synem. 
- Już czas - powiedziała spokojnym głosem - żebyś wrócił 
do biblioteki, Matt. Masz zaledwie kilka dni, aby złapać 
Błyskawicę Widmo i potrzebujesz odpoczynku.
Zamiast odpowiedzi Matt uśmiechnął się zwycięsko, co 
nie umknęło uwadze ArmandyDacourt i Jurensona. 
Zajmować się Błyskawicą Widmo? Kiedy właśnie ura-
tował życie króla i Luisa Serry? 
Dalej przeczytajcie sami... Co się stanie z Mattem, czy 
dostanie Laur? Czy wykona próbę pierwszego miesią-
ca i czy kiedykolwiek zostanie wojownikiem?
Gorąco polecam !!! Maja Staudt

Kochajmy się od święta.

Premiera: 4 grudnia 2015
 Czas trwania: 107 min.
 Od lat: 12
 Produkcja: USA [2015]
Zwariowana, pełna świątecznego uroku i usiana 
gwiazdami jak wigilijne niebo, komedia o najpięknie-
jszym dniu w roku, którego nie zepsuje nawet rodz-
inna katastrofa…

To mnie dotyczy 
nowości      gry       filmy       muzyka
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Kolędy
posłuchaj z rodziną

nowości      gry       filmy       muzyka

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY

Ogłaszamy konkurs 
na najciekawsze, 
najzabawniejsze 

i oryginalne zdjęcie
z Bożego Narodzenia 

( np.  może to być 
Twój prezent, zdję-
cie rodzinne, itp.). 
Wyróżnione przez 

redakcję zdjęcia zos-
taną  opublikowane 

w najbliższym 
numerze.

Ta płyta to fascynująca podróż 
dookoła świata. 
Melodie z Armenii, Bułgarii, Hisz-
panii, Nigerii, Ameryki Północnej 
i Południowej przeplatają się 
z tradycyjnymi polskimi kolęda-
mi, tworząc niezwykle barwną 
całość. Pop-gospelowa formacja 
TGD sięga po tematy etniczne 
i klasyczne oraz współczesne 
przeboje (amerykański hit Mary, 
DidYouKnow? czy Dziwny jest ten 
świat Czesława Niemena).

Dla fanów KRAINY LODU!!!
Masz ochotę pograć w grę 
i poczytać książkę.
 Use your head! 
Kraina Lodu Disney. 
Książka + Gra
 
Zestaw przeznaczony do pomo-
cy przy rozwijaniu umiejętności 
językowych dziecka. Książka zos-
tała opracowana przez nauczy-

ciela języka angielskiego. 
Zestaw z grą edukacyjną z bo-
haterami ulubionej bajki uprzy-
jemni naukę dzieciom.
Wiek: 6+
2-4 graczy
Czas: 30 minut
Zawartość: książka, plansza, karty

Zestaw przeznaczony do pomo-
cy przy rozwijaniu umiejętności 
lingwistycznych dziecka.
Książka została opracowana 
przez nauczyciela języka angiel-
skiego. Zestaw z grą edukacyjną 
z bohaterami ulubionej bajki 
uprzyjemni naukę dzieciom.
Wiek: 6+
2-4 graczy
Czas: 30 minut
Zawartość: książka. plansza, karty

 Agata Nowicz



D z i e w i ą t k a  s p o t y k a  ś w .  M i k o ł a j a 

Maecenas ac nibh
W miniony piątek do naszej 

szkoły zawitał  Mikołaj. Każda 
z klas przygotowała niespod-

ziankę dla gościa w postaci 
występu artystycznego. 

Młodych  artystów wspierała 
Śnieżynka – Pani Mikołajowa – 

razem z dziećmi śpiewając
i tańcząc w rytm wesołych

i skocznych piosenek.  
Wszyscy uczniowie otrzymali od 

Mikołaja upominki.

Zabawa była na sto dwa!
      Mamy nadzieję, że 

Mikołaj w przyszłym roku 
również o nas nie zapomni.

 

Cały zespół redakcyjny 
KOSMICZNYCH NOWINEK
życzy Wesołych Świąt!
Maja Staudt
Asia Zielińska
Maks Białkowski
Zosia Danilewicz
Szymon Sikora
Michał Barnuś
Julia Rafalska
Agata Długosz

Natalia Łukasik
Dominika Główka
Natalia Matyjasek
Hania Wiśniewska
Julia Haider
Agata Nowicz
Oliwia Salamon
Oliwia Głabuś

FOTOREPORTAŻ


