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WWWSSSTTTĘĘĘPPPNNNIIIAAAKKK      

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 

 

Minął już I semestr nauki i … czekamy na upragnione 

ferie. Zima w naszym mieście robi nam psikusy i pozbawia 

śniegu, ale nie wiadomo co będzie dalej, jak to z pogodą! 

Może przyjdzie prawdziwa zima i zaskoczy nas śniegiem i 

mrozem. Ale, w razie czego, przy lekturze naszej gazetki 

nudzić się nie można, dlatego zapraszamy - czytajcie 

„SPlot65”. Liczymy, że  znajdziecie w tym numerze ciekawe 

artykuły. Jeżeli ktoś z Was chciałby do nas dołączyć, to 

serdecznie zapraszamy.  

  Miłej lektury!   

    Zespół Redakcji „SPlot65”   

UWAGA! 

 

Drodzy Splotomaniacy 65, informujemy, że  w 

każdym numerze gazetki znajdują się szczęśliwe 

egzemplarze. W tym numerze kilka z nich oznaczonych jest 

napisem „Wygrana!”. Jeżeli masz taki napis, zgłoś się po 

odbiór upominku do opiekuna gazetki (sala nr 6). 

 

  
   Wygrałeś!     
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Halszka Gajdzińska kl. 8 

 

Huk, blask, ciemność. 

Zapadł mrok. 

Na bardzo długo. 

Czy była nadzieja? 

Tak. 

Ale czy był ktokolwiek, kto odważył się w nią wierzyć? 

Trwaliśmy w mroku. 

Żadnego znaku z góry, żadnego pozwolenia, 

Na powstanie z kolan. 

Były próby.  

Ktoś nawet raz zapalił świece. 

Blask nadziei poniósł się tysiącem serc. 

Lecz przyszedł zimny wiatr ze wschodu i zgasił wszelką nadzieję. 

Trwaliśmy w mroku. 

Zapomnieliśmy blasku słońca. 

Zapomnieliśmy wyglądy lasu. 

Zapomnieliśmy dźwięku kropel deszczu. 

Zapomnieliśmy smaku chleba. 

Zapomnieliśmy być narodem. 

Aż ktoś podniósł wzrok, a zanim, tysiące innych. 

Znów pojawił się blask nadziei. 

Chroniono go, jakby Zbawiciela. 

Znów jednak ktoś go zdusił. 

Trwaliśmy w mroku. 

Zmęczeni ciemnością, 

Spragnieni blasku. 

Tym razem odgrodziliśmy się od wiatru, 

I sami przerwaliśmy własny mrok. 

Już nie trwamy w ciemności, ale to nie znaczy, że jej nie ma. 

Nauczyliśmy się ją ignorować.  

Dostrzegać nadzieję w beznadziei. 

 

Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy,  

Jedno ludzkie życie? 

Tytuł: "Krzyżówka sylwestrowa" 

Autorki: Anna Hreczyn, Zuzanna Osiewicz – kl. 5 

 

1        

2   

3       

4        

5      

6          

7      

8       

 

1. Drobne, rozsypywane podczas imprezy 

2. ........przebierańców 

3. Bywa urodzinowa, sylwestrowa lub imieninowa 

4. Kreacja na bal 

5. Towarzyski, Hip-hop lub współczesny 

6. Wystrzela się w Sylwestra 

7. Błyszczy na twarzy lub na włosach 

8. O tej godzinie witamy Nowy Rok 
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Karnawałowe tradycje w Polsce i na świecie  
 
W trackie poszukiwania materiałów do tego artykułu bardzo 
zaciekawiło mnie pochodzenie słowa “karnawał”. Nazwa pochodzi 
od łacińskich słów: carnem levāre ("mięso usuwać") bądź caro, 
vale ("żegnaj mięso"). W dawnych czasach okres karnawału był 
kojarzony z  pożegnaniem mięsa przed rozpoczynającym się 
Wielkim Postem. Karnawał wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. 
W średniowieczu w okresie poprzedzającym Wielki Post dużo 
tańczono, śpiewano. Odbywało się wiele parad i zabaw ulicznych. 
Karnawał to był także czas jedzenia i picia występujący tuż przed 
Wielkim Postem, miał spełniać funkcję dydaktyczną - obrazował 
różnicę między czasem zabaw a czasem wyrzeczeń (postu). 
 
Jak obchodzono karnawał kiedyś? 
Jedną z najpopularniejszych zabaw karnawałowych szlachty 
wdawnej Polsce był kulig. Organizowano również barwne pochody 
i bale, podczas których zakładano maski (by bez względu na 
pochodzenie każdy mógł się dobrze bawić). 
 

 
 

 
 
 

Jak obchodzimy karnawał dzisiaj? 
Podobnie jak w dawnych czasach w karnawale towarzyszą nam 
parady, tańce i dużo radości. 
 
Najbardziej znany jest karnawał w Rio de Janeiro w Brazylii.  
Przygotowania do parad trwają przez cały rok. Kluczowym 
punktem obchodów jest prezentacja umiejętności szkół tańca 
samby odbywająca się na ogromnych platformach 
przemieszczających się ulicami miasta. 
 
Karnawał w Wenecji we Włoszech kojarzony jest szczególnie 
z tradycyjnymi maskami, których, oprócz balowych strojów, 
wymaga się od wszystkich uczestników. Liczne imprezy odbywają 
się pod gołym niebem, w salach koncertowych, restauracjach, 
hotelach, a nawet kościołach. 
 

 
 

W Meksyku, w mieście Veracrus, karnawał rozpoczyna się od 
rozpalenia ogromnego ogniska, w którym symbolicznie pali się 
wszystkie smutki i złe nastroje. Tutaj również w ciągu dziewięciu 
dni zabawy prezentowane są umiejętności taneczne szkół salsy, 
cumbii czy tańca danzon. 
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Bardzo ciekawy zwyczaj panuje w szwajcarskiej Bazylei. Tam 
również przez kilka dni mieszkańcy tańczą, bawią się i śpiewają. 
Zaskakujące jest to, że maski zarezerwowane są wyłącznie dla 
mieszkańców miasta (przyjezdni goście nie mogą zakrywać 
twarzy). 
 

 
 

 

Również w Polsce są miejsca, gdzie karnawał jest ciągle bardzo 
hucznie obchodzony. Co roku do Bukowiny Tatrzańskiej 
przyjeżdżają kapele góralskie  z obu stron Karpat. Góralski 
karnawał jest też celebracją tradycji wspólnego kolędowania. 
Grupy kolędników występują na scenie, a następnie maszerują w 
pochodzie przez miasto. W Bukowinie Tatrzańskiej odbywają się 
też wyścigi dwuosobowych sań. 
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Ja osobiście najbardziej w karnawale lubię tradycyjne słodkości 
takie jak chruściki i pączki, które co roku zjadamy u mnie w domu 
w Tłusty Czwartek:) W tym roku przypada na 20 lutego.  
   

 
 

 
    Udanej zabawy 😊  Wojtek Kwaśny – kl. 5 



  KOD zero-jedynkowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kodzie binarnym – czyli zero-jedynkowym –  

do zapisu cyfr używamy tylko zer i jedynek.  

Ten kod jest bardzo łatwy zobacz: 

Dziesiętnie Dwójkowo 

0 0 

1 1 

2 10 

3 11 

Kod binarny jest wykorzystywany przez wszystkie 

komputery.  

Jeżeli chcesz się nauczyć tego zapisu, to na stronie 

https://scratch.mit.edu/projects/354667417/  znajdziesz 

aplikację, która pomorze ci w tym zadaniu. 

Bartek Fiega – kl. 5 
  

 
 

Znajdź 8 różnic  – Emilka Zielińska kl. 5  
 

https://scratch.mit.edu/projects/354667417/


 

PRZEPIS NA PYSZNY  

 

BANANOWIEC 
 

Składniki: 
½ margaryny np. Kasia     
2 szklanki mąki                                     
¾ szklanki cukru  
2 jajka   
4 sztuki banana 
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
1 łyżeczka sody    
5 łyżek mleka  
 
Przygotowanie:  
Najpierw obierz banany ze skórki. Następnie pokrój na małe 
kawałki i rozgnieć na talerzyku dokładnie widelcem. W osobnej 
misce przesiej mąkę przez sito i wymieszaj z proszkiem                 
do pieczenia. W małym garnuszku zagotuj mleko. Do gorącego 
mleka wsyp sodę, zamieszaj i wystudź. Miękką margarynę wrzuć 
do miksera i utrzyj ją z cukrem dodając stopniowo po jednym 
jajku. Gdy składniki się połączą, dodaj mąkę, a po niej banany              
i sodę z mlekiem.  Masę bananową przełóż do tortownicy, którą 
wyłóż papierem do pieczenia. Piec  około 50 minut w 
temperaturze 180 stopni. 

Smacznego – Blanka Wróbel kl. 5 
 

 
Zwycięzcami szczęśliwych kuponów nr. 1 zostali: 
 

Witold Marciniak kl. 3b 

Tomasz Kirszman kl. 5a 

Michał Walasek kl. 6c 

    Gratulujemy! 
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    Redakcja gazetki nr 2:   
 

           
      Bartek Fiega 

     Blanka Wróbel 

      Ania Hreczyn 

    

     Wojtek Kwaśny 

                   Emilka Zielińska    

                  Zuzanna Osiewicz 

                 Halszka Gajdzińska 

  

   Opiekun gazetki: 

 

              Pani Agnieszka Chyrek 

            
 


