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Gazetka ZSGH  
ul. Majdańska 
Grudzień  2015 
Redaguje zespół  

Witamy 
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się przeżyciami, 

fotkami, opiniami, informacjami. Piszcie wiersze, 

opowiadania, piszcie o tym, co Was denerwuje i o tym, 

co Was zachwyca. 

 Możecie podpisywać się pseudonimem. Wasze teksty 

wysyłajcie na adres: krysiamaz@gmail.com.  

Wszelkich informacji udzieli Wam pani Krystyna 

Mazurek(sala102). 

Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie 

internetowej szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje 

się segregator z poprzednimi i aktualnymi numerami 

naszej gazetki.  

W numerze: Wyjątkowe majdankowe 

horoskopy - Paweł 

Nasze akcje charytatywne, czyli jak 

pomagamy – uczniowie k.2d 

Tekst piosenki 

Święta, Mikołajki 

Dzień Misia 

mailto:krysiamaz@gmail.com
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MAJDANKOWE HOROSKOPY 

Horoskop na święta 2015 
BARAN 

Pracowity będzie miesiąc. W dodatku wygląda 

na to, że im bliżej świąt, tym więcej 

obowiązków. Wrzuć na luz i zakończ rok, robiąc 

to, na co masz ochotę! W święta pozwól sobie 

na relaks. 

BYK 

Jak co roku z końcem roku mnóstwo spraw  

do uregulowania, do załatwienia, wiele pracy,  

ale satysfakcja murowana. Stan finansów 

pozwoli na świąteczne szaleństwo. 

BLIŹNIĘTA 

Grudzień to twój finisz, więc tradycyjnie o tej 

porze roku, pędzić będziesz przed siebie niczym 

bolid wyścigowy. Święta i Nowy Rok spędź 

spokojnie w gronie rodziny. 

RAK 

Masz pewnie na głowie jakieś ważne 

przedsięwzięcie, ale niech ten cel nie przesłoni 

ci oczu. Nie zapomnij, że idą święta. Dużą 

radość sprawi ci dekorowanie domu i stołu oraz 

wędrówka po sklepach. 

LEW 

Możesz zakończyć rok sukcesem. Będziesz też 

pełen pomysłów, otwarty na świat i ludzi. Twoją 

piętą achillesową jest jednak skłonność  

do przesadnych wydatków. 

PANNA 

Planując świąteczny wypoczynek nie zapomnij  

O sobie, bo wyręczając wszystkich wokół nie 

unikniesz wyczerpania. To, co wydaje się trudne 

do rozwiązania zostaw losowi. 

 

WAGA 

Nie unikniesz spiętrzenia obowiązków,  

ale pokonasz je z łatwością. Dzięki korzystnym 

wpływom Merkurego lotność twego umysłu, 

umiejętność wybierania. 

SKORPION 

Sprawy materialne zaangażują cię w dużym 

stopniu, tym bardziej, że pojawią się zarówno 

okazje do zarobienia jak i do wydania pieniędzy. 

Warto jednak pilnować by przedświąteczny 

okres nie zamienił się wyłącznie w zakupowe 

szaleństwo. 

STRZELEC 

W organizacji świątecznych dni okażesz się jak 

zwykle praktyczny i zapobiegliwy, ale szykują 

się większe sukcesy. 

WODNIK 

Lubisz improwizować teraz jednak spodziewaj 

się więcej szczęścia w sprawach załatwianych 

zgodnie z planem. Ustalone terminy zostaną 

dotrzymane, obietnice spełnione. 

RYBY 

Nic nie zdoła przyćmić romantycznej atmosfery 

i radości z nadchodzących świąt, ale pali się 

zielone światło dla nowych planów,  

a pomysłowość będzie w cenie. Nawet, jeśli 

przyjdzie trochę powalczyć z losem, masz teraz 

nosa do omijania przeszkód.
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MIKOŁAJKI Zwyczaj obdarowywania się prezentami 6 grudnia (tzw. 

Mikołajki) ma swoje początki w średniowieczu. 

 Dzień ten obchodzimy akurat 6 grudnia, gdyż jest to rocznica śmierci  

św. Mikołaja. Umarł on 6 grudnia 345 roku w dzisiejszej Turcji. Za życia 

dzielił się swoim majątkiem z biednymi, nie ujawniając swojej 

tożsamości. Polacy już od XVIII stulecia obchodzą mikołajki. W nocy z 5 na 6 

grudnia rodziny obdarowują się drobnymi prezentami, wkładając je do butów 

i pod poduszki.   A w kościołach często organizowane są loterie charytatywne. 

Tego roku mikołajkowy weekend można spędzić z rodziną  

na różne sposoby, min. Przedstawienie uroczystego zapalenia choinki na Placu 

Zamkowym, a jeżeli lubicie aktywne formy spędzania wolnego czasu świetnym 

pomysłem będzie Zimowy Narodowy.  Czyli trzy lodowiska, najwyższa  

na świecie górka lodowa, tor do curlingu, disco lodowisko, skatepark  

i Jarmark Świąteczny, a wszystko w jednym miejscu. Największe w Polsce 

Zimowe Miasteczko czeka na Was na Stadionie Narodowym.  

POMAGAMY,POMAGAMY 
SZLACHETNA PACZKA-

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM 

RODZINOM  

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji szlachetna 

paczka. W tym roku całą zbiórką zajmowała się pani Paulina 

Ciesielska, wychowawczyni klasy 2 d. W całą akcję byli 

bardzo mocno zaangażowani uczniowie, którzy zbierali 

przeróżne produkty, zabawki i akcesoria higieniczne. 

Zbierane były również pieniądze na potrzeby niezbędne dla 

rodziny, cała akcja przebiegła w świątecznej atmosferze. 

Zebraliśmy większość przedmiotów niezbędnych dla rodziny. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również z takim 

zapałem uczniowie i nauczyciele zaangażują się w pomoc 

najbardziej potrzebującym  
 

Dziękujemy za każdy miły gest pomocy 

http://www.eska.pl/news/zimowy_narodowy_2015_16_-_otwarcie_atrakcje_ceny_biletow_sprawdz_szczegoly_lodowiska_na_stadionie_narodowym/124654
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GÓRA GROSZA 
W grudniu nasz szkoła wzięła udział w akcji 

charytatywnej „góra grosza”. Celem akcji jest 

zebranie funduszy na pomoc dzieciom 

wychowywującym się poza własną rodziną. Jest to 

bardzo ważny proces w wychowywaniu młodych 

ludzi, którzy kiedyś dzięki naszemu wsparciu mogą 

normalnie pracować, żyć w śród nas, a to wszystko 

dzięki paru groszom, które znikają w naszych 

portfelach. Po zakończeniu wszystkie pieniądze 

zostają przeliczone i wysłane. W ramach akcji „góra 

grosza” do tej pory zostało zebrane 29 189 355,19 

zł.  

Uczniowie klasy 2d. 
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Dzień pluszowego misia! 

Te znane tylko niektórym święto odbywa się 25listopada. Zostało ono ustanowione dokładnie w setną 
rocznicę powstania maskotki - w, 2002r. Choć brzmi to dość absurdalnie bądź raczej. szokująco, w ten 
dzień zarówno młodzież jak i dorośli powinni wziąć ze sobą do pracy czy szkoły pluszowego misia.  
Za pewnie wiele osób w momencie czytania o tym jakże dziwnym święcie, zastanawia się, czy jest ono 
w ogóle potrzebne?!  

 Duża liczba dzieci, młodzieży i nawet małe grono dorosłych odpowiedziało, że tak, jak najbardziej! Ale 
były także takie osoby, dla których Dzień Pluszowego Misia jest niedorzeczny. Komentarze były 
zróżnicowane, zależne od grupy wiekowej, jaka została 
przepytana.  
Dzieci do 10 tego roku życia były zadowolone, że ich misie 
także będą miały swój wyjątkowy dzień.  
Młodzież wspominała, że warto pamiętać o maskotkach, 
które otrzymywali od rodziców na urodziny, święta. 
Dorośli zaś uważają, że Święto Misia pozwala im cofnąć się 
do czasów dzieciństwa i braku zmartwień. Do beztroskiej 
zabawy w gronie małych pluszaków. 
     Nie pozostaje Nam nic innego jak cieszenie się 
i świętowanie tego dnia z pluszakami! 
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Życiorys - piosenka  

Dałem sobie radę, nie zszedłem na złą drogę, 

 Niektórzy mi tego życzyli a teraz leżą w grobie. 

 Chcecie się o mnie czegoś dowiedzieć,  

Musicie mnie posłuchać a nie mówić o mnie w czasie przyszłym,  

Jakby mnie nie było - przecież jestem! 

 

A więc! 

Powiem wam tak, kiedy miałem osiem lat, ojciec mi zmarł, 

 Myślicie, że mi przykro? Przecież o tym mówię, 

 Gdyby było mi przykro, siedziałbym przy trumnie a nie robił tego, co umiem.  

Dobra! Teraz przerwa czas na drugi rozdział, nie będę tego dalej ciągnąć, bo to nie jest 

książka. 

 

Ref: ·Czasem bywa ciężko, musisz radę dać a nie stać w miejscu i się po prostu bać się, 

bać, bać (x2)  

Skończyłem podstawówkę  

Nic na to nie poradzę, 

Było parę przeprowadzek, 

 Ja tego nie chciałem, ale nic z tym zrobiłem, bo się bałem - takie życie. 

 Może i upadłem?  Nadal się leniłem, lecz zmieniłem się i zmieniłem swoje życie. 

Myślałem o pieniądzach i ciężkiej pracy, myślałem, że dojdę do absolutnej władzy. 

 

Ref: ·Czasem bywa ciężko, musisz radę dać a nie stać w miejscu i sie po prostu  bać się, 

bać, bać (x2)  

Powiem wam tak: 

 Nie liczą sie pieniądze, liczy sie ciężka praca, 

 Bo ile od siebie dajesz, tyle do ciebie wraca. 

 Wstań!  

Nie musisz już konać, bo własną ciężką pracą wszystkiego możesz dokonać! 

 To zależy od ciebie, co zrobisz z swoim życiem! 

Czy skończy się z piwem pod sklepem, czy na górze z kwitem na szczycie?··Ref: ·Czasem 

bywa ciężko, musisz radę dać a nie stać w miejscu i się po prostu 

 bać się, bać, bać (x2) 

Święta, Święta, Święta ... 

Oznaczają narodziny Jezusa Chrystusa. Ich symbolem jest choinka, prezenty 

i szopka. Jest to magiczny czas, w którym rodzina zbiera się razem, dzieli 

opłatkiem, czas kiedy panuje radosna atmosfera. Zawsze, gdy przyjeżdżamy 

do rodziny, wraz z młodszą siostrą ubieramy choinkę dziadka. Uwielbiam nas 

przedświąteczny harmider, spowodowany przygotowaniami do Wigilii.  
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Każdy ma swoje wyznaczone zadania, jedni robią sałatki, inni surówki, 

a jeszcze inni różne świąteczne dania. Mamy także swoje tradycje, zresztą jak 

każda inna rodzina. Gdy zaś zasiądziemy do stołu w ten magiczny, wigilijny 

wieczór, każdy się śmieje, i żartuje. Jak co roku, w nocy, o godzinie 

dwudziestej czwartej wybieram się wraz z rodziną na pasterkę. 

Następnego dnia, z samego rana, budzę całą rodzinę

 by wspólnie rozpakować prezenty i zobaczyć, jak każdy cieszy się z swojej 

niespodzianki. Zaś ci, którzy byli "Świętym Mikołajem" mogą zobaczyć 

uśmiech na twarzach obdarowanych. 

Ponieważ zbliżamy się do tego niesamowitego dnia, 
chciałabym życzyć Wam wesołych, radosnych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, żebyście mogli 
spędzić je z osobami, z którymi chcecie i żeby w czasie świąt 
panowała niezwykła atmosfera. :)   

 

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ TEŻ WSZYTKIM 

CZYTELNIKOM 

REDAKTORZY MAJDANKI 


