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Czarny scenariusz Mercedesa się spełnił - wal-
kę o mistrzostwo zakłóciły kłopoty techniczne. 
Koronę zgarnął zwycięzca GP Abu Dhabi - Le-
wis Hamilton. Podium uzupełnili kierowcy 
Williamsa. Na czele tradycyjnie kierowcy Mercedesa: król tego-
rocznych kwalifikacji, Nico Rosberg oraz lider mistrzostw, Lewis 
Hamilton. Drugą linię zajęli kierowcy Williamsa, Valtteri Bottas i Fe-
lipe Massa.  
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Już na strarcie Lewis Hamilton objął prowadzenie zostawiając 
Rosberga daleko w tyle, a Kevin Magnussen zgłosił na początku wy-
ścigu zgłosił kłopoty z jego bolidem.Po pięciu okrążeniach Raikko-
nen zaczął tracić pozycje na rzecz Alonso oraz Kvyata. Okrążenie 
później Hiszpan zjechał do alei serwisowej na wymianę opon, me-
chaników odwiedził także Sutil.  Po dziesięciu okrążeniach Hamilton 
zjechał do alei serwisowej, Rosberg awansował na pozycję lidera, 
dalej Massa. Rosberg zjechał na wymianę ogumienia okrążenie póź-
niej od Hamiltona. Niemiec wyjechał na tor na pozycji numer trzy. 

Hamilton awansował na pozycję lidera. Na okrążeniu 
szesnastym niestety bolid Daniila Kvyata uległa 
awarii i na torze zawisnęła żółta flaga. 

Michał Siuta i Bartosz Sosnowicz, klasa VI 
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Kolędy śpiewane są w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia, aż 
do święta Matki Boskiej 
Gromnicznej obchodzonego 2 
lutego. Pastorałki pieśni ludo-
we są śpiewane na koncertach 
bożonarodzeniowych. 
W niecałe sto lat później uka-
zały się pierwsze Kantycjona-
ły Chrześcijańskie, będące 
zbiorami kantyczek - religij-
nych pieśni kościelnych, do 
których zaliczono już kolędy. 
Do najbardziej znanych kolęd 
świata należy "Cicha Noc" tłu-
maczona niemal na wszystkie 

języki.  

Markus Kiebel, kl. 
VI 
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Pytania na następnej stronie! 
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Poziomo 
4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia  
5. przeddzień Bożego Narodzenia  
8. może być z ruchomymi postaciami  
11. w nim leżał mały Jezusek  
13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia  
14. w tej miejscowości urodził się Jezus  
15. pod nią znajdziesz prezenty  
16. bożonarodzeniowi przebierańcy 

Pionowo 
1. imię jednego z Trzech Króli  
2. msza wigilijna odprawiana o północy  
3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię  
4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje  
6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie  
7. wisi na choince  
9. imię opiekuna Jezusa  
10. lubią je dostawać nie tylko 

dzieci  
12. narodził się, by nas zbawić 

Karolina Kolus, klasa VI 
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Od łacińskiego „adwentus”, czyli nadejście. 
Cztery tygodnie przygotowujące do uroczy-
stej rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa. 
Jest to czas oczyszczenia, wyciszenia, ale 
też radości. Pełen podniecenia okres świą-
tecznych przygotowań i szykowania niespo-
dzianek dla bliskich. Symbolizują go świeca 
i wieniec. Światło, znak obecności Chrystu-
sa usuwa lęk, łączy i wskazuje drogę. Zieleń 

wieńca oznacza na-
dzieję i zwycięstwo 
nad śmiercią. W 
pierwszą niedzielę 
adwentu gospodynie 
robiły z gałęzi cho-
inek wianek, przy-
bierały go czerwo-
nymi wstążkami, 
ustawiały na nim 
jedną świeczkę i 
wieszały pod sufi-
tem.  



Str. 8    

Przygotowania do nich zaczynają się cztery tygodnie wcześniej. W 
większości domów znajdują się tzw: adwentowe wianki. W każdą 
niedzielę zapala się jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery, 
oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie. W wielu rodzinach nie-
mieckich, gospodynie domowe same przygotowują takie kalendarze. 
W wielu miastach niemieckich odbywają się w czasie adwentu kier-
masze bożonarodzeniowe posiadają specyficzną atmosferę. Na kier-
maszu tym można kupić ozdoby choinkowe, lampki, prezenty, słody-
cze, przyprawy wszystko co jest ładne i kojarzy sie ze świętami, po-
słuchać kolęd, a także napić się grzanego wina z przyprawami ko-
rzennymi  

Arnold Kocurek, kl. 
VI 
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Edukacja Globalna to projekt, który otwiera ludziom oczy i umysły na 

świat oraz uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dą-

żenia do większej sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respekto-

wania praw człowieka dla wszystkich. 

W naszej szkole projekt dotyczący Edukacji Globalnej prowadzą Panie: 

Beata Konior i Joanna Hermanowicz. 

W związku z tym w klasie szóstej przeprowadzono specjalne zajęcia, które były dla 

uczniów wprowadzeniem w problematykę globalną. Dzieci poznały historię swojego ró-

wieśnika Antenora, mieszkańca dalekiego Peru. Dowiedziały się, z jakimi  problemami mu-

szą sobie radzić „ dzieci ulicy”. Poznały również drogę, jaką musi pokonać T-shirt, by poja-

wić się w ich szafie. Okazuje się, że jest to droga bardzo daleka i skomplikowana; prowadzi 

od bawełnianych pól w Chinach, Indiach lub Brazylii, poprzez fabryki tekstyliów zlokali-

zowane głównie w Azji Południowo-Wschodniej, najwięcej w Bangladeszu, Kambodży czy                      

w Pakistanie lub w Ameryce Środkowej, aż po firmy transportowe i ogromne korporacje 

handlowe najczęściej pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej; w końcu 

agencje reklamowe, firmy transportowe, sprzedawcy hurtowi i detaliczni działający na tere-

nie Polski. Szóstoklasiści zostali nakłonieni do refleksji: czy wiedzieli, że ich koszulki są aż 

tak globalnym produktem? Czy kupując ubrania, zwracają uwagę na to, gdzie były one pro-

dukowane i w jakich warunkach pracowali robotnicy? Czy wiedzą, że nadal w wielu kra-

jach przy produkcji ubrań pracują dzieci? W jaki sposób można wpływać na los ludzi                      

z krajów rozwijających się poprzez swoje codzienne wybory, np. kupując T-shirt? 

Podczas zajęć prowadzące wykorzystały metody aktywizujące uczniów: burzę mózgów, 

dyskusję, ćwiczenia w grupach, pracę z tekstem, quiz. Szóstoklasistom zajęcia bardzo się 

podobały i na pewno zainteresowali się współzależnościami łączącymi ludzi na całym 
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Emanuela Jokiel I Wiktoria Masztakowska, kl. VI 
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Skacze aniołek, skacze po 

chmurkach,                                                     
Niesie życzenia w anielskich 

piórkach.                                                             
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Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 
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