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Co się dzieje w naszej szkole? 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

  12 grudnia w naszej szkole odbyło się Spotkanie 
Świąteczne. To już tradycja, która jest ważnym 

wydarzeniem zarówno dla pracowników szkoły, rodziców i 
uczniów.  

Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji, 
przyjemności,  ale i cudowna,  świąteczna atmosfera.  

Wszystkich  gości witał Mikołaj, który nie dość, że hojnie 
obdarowywał cukierkami, to jeszcze bardzo chętnie 

pozował do pamiątkowych zdjęć.  Podczas spotkania 
goście mogli podziwiać występy szkolnej grupy wokalnej, 

która zachwycała wspaniałą interpretacją znanych 
świątecznych szlagierów. Wielu wzruszeń dostarczyły też 

„Luzińskie Dzwoneczki”, które wystąpiły w tradycyjnych 

kaszubskich strojach i śpiewały kolędy.  Swój występ 
zaprezentowały również przedszkolaki z grupy O 6 F, 

które umiliły czas gościom, delektującym się  kawą, 
sokiem, pysznym ciastem lub ciepłym gofrem przy 

świątecznie nakrytym stole.  Uczestnicy  Spotkania 
Świątecznego mogli wziąć udział w kiermaszu i zakupić 

ręcznie robione przez rodziców i uczniów, niepowtarzalne 
ozdoby bożonarodzeniowe.  Dużym powodzeniem, jak co 

roku, cieszyło się stoisko, przy którym można było 
malować i ozdabiać gipsowe figurki.  

Świąteczne Spotkanie w naszej szkole, to  okazja do 
zintegrowania się całej społeczności szkolnej – uczniów, 

rodziców i grona pedagogicznego oraz wspólnego 
przeżywania wyjątkowych, magicznych chwil.  

Maciej Keller  
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Uczniowie po lekcjach w szkole uczęszczają również na zajęcia dodatkowe, aby 

kształtować swoje pasje. Najczęściej są to kółka zainteresowań lub tańce, 

akrobatyka i sztuki walki. Chłopcy bardzo chętnie trenują piłkę nożną w luzińskim 

GOSRiT. Czasami spotykają się również i jeżdżą na rowerze, rolkach, deskorolce lub 

hulajnodze. Uczęszczają także do okolicznych stadnin na jazdę konną. Grają 

również na różnych instrumentach, uczęszczają do szkoły muzycznej lub biorą 

udział w zajęciach ze śpiewu. 

Nikol Klawikowska 
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Każdy z pewnością wie, jak wygląda i do czego służy 

rower – jeden z najpopularniejszych środków 

komunikacji. Ale czy ktoś zna jego historię?  

     Rowery towarzyszą nam 

ponad dwieście lat. Jednak nie 

zawsze były tak szybkie i 

wygodne, jak te znane nam 

dzisiaj. Wcześniej też inaczej je 

nazywano. Najpierw były to 

welocypedy lub bicykle. 

Pierwszy welocyped 

zbudowano ok. 1800 roku. Niestety prototyp upadł, bo 

nie można było nim sterować. Jednak sam pomysł 

przetrwał i został wykorzystany kilka lat później. W 1818 

roku skonstruowano rower drewniany, tzw. maszynę 

biegową, którą wprawiano  w ruch przez odpychanie się 

nogami od ziemi. Ten wynalazek również się nie 

sprawdził, ale do pomysłu powrócono wiele lat później i 

wykorzystuje się go do dziś w rowerkach biegowych, 

przeznaczonych dla małych dzieci. Blisko 20 lat później 

powstał trójkołowiec, a 

zaraz po nim jednoślad 

napędzany pedałami, 

który był pierwszym w 

historii pojazdem z 
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napędem na tylne koło.  W roku 1845 dwóch 

konstruktorów wymyśliło napęd na przednie koło, z 

którego skorzystał wynalazca kolejnego welocypedu.  Po 

siedmiu latach zastąpiono go napędem przekładnią 

łańcuchową, a następnie wymyślono różnego rodzaju koła 

szprychowe.  Najpierw wielkie zestawiano z małymi, a z 

biegiem lat zmieniano je, aż do zupełnego  zrównania 

przedniego z tylnym. Na przełomie 1884/85 roku 

opracowano pierwowzór współczesnego roweru. A później 

kolejno dokładano oponę pneumatyczną, przerzutki i 

rowery składane, co przełożyło się na wzrost popularności 

tego środka transportu.  Dziś rozróżniamy wiele rodzajów 

rowerów, których używamy w 

zależności od ich 

przeznaczenia.  Wśród nich 

są górskie, miejskie, 

szosowe, poziome, 

wyczynowe i torowe. Można 

też korzystać z damek, 

tandemów, rowerów 

transportowych, 

jednokołowych czy  

trekkingowych. Wszystkie 

jednak swój początek zawdzięczają drewnianemu 

prototypowi z 1800 roku, który wymyślił francuski hrabia 

Mède de Sivrac.  

Maciej Keller 

Źródła zdjęć: Wikipedia 
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Katarzyna Rojewska: Kto jest Pani ulubionym pisarzem? 

 

Pani Anna Formela:  Aktualnie Remigiusz  Mróz, to jest taki pan, 

który pisze kryminały. 

  

Noemi Wilkowska: Jakie książki Pani poleca jako prezent dla 

kogoś bliskiego? 

 

Pani Anna Formela: Myślę, że każda książka jest wspaniałym 

prezentem , zależy kto co lubi…Trzeba dobrać książkę do 

zainteresowań osoby, którą chcemy obdarować. 

 

Krzysztof Wicki: Jaką książkę czyta Pani aktualnie? 

 

Pani Anna Formela: Aktualnie czytam książkę autorstwa pana 

Adama Bieleckiego pt. „Spod zamarzniętych powiek”. Jest to 

książka o himalaiście, który opisuję swoje przeżycia w górach. 

 

Z panią Anną Formelą rozmawiali: Katarzyna Rojewska, 

Noemi Wilkowska i Krzysztof Wicki. 
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Hulajnoga to rewelacyjny środek transportu. 

Jej plusy to: łatwa kontrola, rozwijanie mięśni, szybki 

transport. 

Na hulajnodze może poruszać się jedna osoba. 

Na hulajnodze 

można pokonywać 

krótkie dystansy 

ok.500m. 

Na zwykłych 

hulajnogach nie 

radzę robić trików, 

bo się po prostu złamie. 
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Hulajnoga wyczynowa 

Hulajnoga wyczynowa to fajny środek transportu, ale 

głównie jeździ się nią na skateparkach. 

Na takiego typu „hulajkach” robi się triki, a nie jeździ po 

mieście. 

Jej plusy to: lekkość, łatwa kontrola, robienie trików. 

Jej minusy: małe kółka, przez które bardziej się 

męczysz, mały deck(podłoże hulajnogi). 

Jej charakterystyczna kierownica jest wydłużona, 

dlatego łatwiej można robić niektóre triki np.bar spin. 

Kamil Giedrojć  
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Autor zdjęcia: Paulina Pastucha 
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Kruche ciasteczka z czekoladą 

 
SKŁADNIKI : 

2 jajka, 7 kostek czekolady, 1 szklanka cukru, 1 kostka masła, 2 łyżki 
proszku do pieczenia i 1/2 kg mąki  

PRZEPIS : 
Do miski wsyp mąkę i proszek do pieczenia oddziel żółtko od białka, dodaj 
żółtko i wlej do mąki następnie dodaj pokrojone w kostkę masło oraz cukier, 

zagnieć ciasto, pokrusz kawałki czekolady i dodaj do ciasta , a następnie 
zagnieć ciasto jeszcze raz. Za pomocą foremek wytnij ciasteczka, upiecz 
ciastka w piekarniku nagrzanym do 180°C, gdy ciasteczka się zarumienią 

tzn., że już są gotowe. 
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Dbajmy o nasze bezpieczeństwo! Uważajmy w 

czasie uprawiania sportów zimowych! 

Przypominamy o zakazie wchodzenia na 

zaśnieżone powierzchnie wokół zbiorników 

wodnych. Dotyczy to przede wszystkim stawu 

przy SP nr 1.W okresie zimowym, mimo niskich 

temperatur staw nie zamarza. 

Dbajmy także o bezpieczeństwo zwierząt-

przypominajcie rodzicom, aby uważnie przeglądali auta, ponieważ 

często koty szukają w nich ciepłego miejsca i schronienia. 

REDAKCJA 
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Nasz ulubiony sportowiec 

BARTOSZ KUREK 

Bartosz Kamil Kurek (ur. 29 sierpnia 1988 w Wałbrzychu) –
 polski siatkarz grający na pozycji atakującego i 
przyjmującego. Reprezentant Polski od 2007 roku (Mistrz 
Europy 2009 i olimpijczyk z Londynu oraz z Rio 
de Janeiro). Złoty medalista z Mistrzostw Świata 
2018, a także MVP tego turnieju. 

W 2018 został uznany przez 
Europejską Konfederację 
Siatkówki za najlepszego 
siatkarza roku 2018. Syn byłego 
siatkarza Adama Kurka. Urodził 
się w Wałbrzychu, ale dorastał 
w Nysie, gdzie jego ojciec w 
połowie lat 90. odnosił sukcesy z 
miejscową Stalą. Pierwszy kontakt z 
siatkówką miał w wieku 8 lat, ale 
oprócz siatkówki w młodości trenował 
również koszykówkę. W czwartej 
klasie szkoły podstawowej przeniósł 
się do klasy o profilu siatkarskim. Ma 
młodszego brata – Jakuba. 

Kariera reprezentacyjna  

W reprezentacji Polski zadebiutował 1 czerwca 2007 w meczu Ligi 
Światowej z Argentyną (3:1). W reprezentacji Polski rozegrał 259 
meczów (stan na 17.08.2016 r.) 17 sierpnia 2014 nie otrzymał powołania 
na Mistrzostwa Świata i po raz pierwszy od 8 lat znalazł się poza kadrą. 
W kolejnym roku wrócił do reprezentacji, już jako atakujący. 

Paweł Jeliński 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_siatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atakuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atakuj%C4%85cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_siatkowej_m%C4%99%C5%BCczyzn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2009
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2009
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2012
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Valuable_Player
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kurek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_Siatkowej_M%C4%99%C5%BCczyzn_2014
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Slackline - (ang. luźna lina) to dyscyplina sportowa o charakterze 

ekstremalnym. 

Ta dyscyplina sportowa polega na chodzeniu po taśmie( zazwyczaj o szerokości 

od 2 do 5 centymetrów)  rozwieszonej między 2 punktami np. drzewami i 

skałami, a także wykonywaniu wszelkiego rodzaju akrobacji. 

Gdy chcemy spróbować naszych sił, można kupić zestaw dla początkujących na 

wszelkiego rodzaju aukcjach internetowych. Zazwyczaj zaczyna się na 

wysokości 15-30cm,aby próbować złapać równowagę .Z doświadczenia wiem, 

że jest to dość trudne, lecz oczywiście da się to zrobić. 

Natomiast, gdy mamy ochotę na większą ilości wrażeń możemy wybrać się z 

instruktorem na skałki (np. w Krakowie lub Częstochowie) -wtedy wysokość 

wynosi około kilkanaście metrów, a sama długość naszej taśmy jest wynosi 

około 20-30m. 

Laura Grochocka-Sikora 
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REDAKCJA: 

Paweł Jeliński -redaktor naczelny 

Laura Grochocka -Sikora-fotograf 

Maciej Keller/Krystian Andrychowski-korekta 

Reporterzy: 

Nikol Klawikowska 

Małgorzata Langa 

Paweł Naczk 

Katarzyna Rojewska 

Krzysztof Wicki 

Noemi Wilkowska 

Liliana Czerwionke 

Kornelia Dampc 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Odezwij się do nas na szkolnym korytarzu lub napisz do nas e-mail: 

nowinkizluzinskiejjedynki@gmail.com 

  

W następnym  

numerze: 

-nasza ulubiona marka samochodu 

-nasze ulubione gry komputerowe  


