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Dzieciństwo - okres życia, którego nikt z
nas nie ominie. Według encyklopedii,

dzieciństwem nazywa się pierwsze 14 lat
życia. Wiemy jednak, że dla każdego etap

ten kończy się kiedy indziej. W tym
wydaniu Gońca ukażemy uroki dzieciństwa

oraz wiele innych ciekawych artykułów.

Jak na święta Bożego Narodzenia
 patrzą dzieci? str.3

Co interesuje ucznów Katolika? str.4

Wspomnienia z dzieciństwa -
różnice pokoleń str.5,6,7,8

ANKIETA - Co chcemy dostać 
 pod choinkę?  str.9

Matematyczne
zagadki Pani
Beatki str. 10

Święta za granicą
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Przepis na dziecięcą radość
str. 12
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Święta Bożego Narodzenia to
okres, w którym Pan Jezus jest
nam szczególnie bliski,
ponieważ z postaci Boskiej staje
się człowiekiem i rozpoczyna
życie na Ziemi. Narodzenie
Pańskie to czas radości, w
którym spotykamy się z rodziną,
żeby wspólnie miło spędzić czas
i podtrzymywać tradycję, a
także robimy świąteczne
ozdoby i dekorujemy domy. Jest
to też okres, który wszystkim
dzieciom kojarzy się ze Świętym
Mikołajem i oczywiście
prezentami. Choć pokolenia się
zmieniają, dziecięce uczucia
związane ze świętami Bożego
Narodzenia pozostają wciąż te
same. Szczęście, poczucie
wyjątkowości i radości,
świąteczny czas jednoczy
najmłodszych z pozostałymi
członkami rodziny.

Święta Bożego
Narodzenia oczami
dzieci.

Tomasz Bekier klasa 7



           Nazywam się Paweł i interesuję się astronomią. Lubię patrzeć przez
teleskop na gwiazdy i inne ciała niebieskie. Uważam, że są piękne.
Najciekawsze jest to, że wiele obiektów, które widzimy na  niebie (oprócz tych
z Układu Słonecznego jak Jowisz, Saturn, Słońce itd.) jest zmienionych albo już
nie istnieją. Są bardzo, bardzo daleko, a prędkość światła  jest nieskończona,
to co widzimy na nocnym niebie, to tylko światło, które cały czas leci, lecz jego
źródło już może dawno nie istnieje, jest w innym miejscu lub w innej postaci.
Na jego miejscu już prawdopodobnie jest inny lub nowy obiekt i to jest
fascynujące.
          Na jesiennym niebie możemy zobaczyć takie gwiazdozbiory jak:
Andromeda, Perseusz, Pegaz, Wodnik, Wieloryb, Herkules i pojawia się już
Orion. Co do tego ostatniego to jest na ten temat ciekawa legenda. Był on
synem Posejdona i Euriale. Ze względu na jego wysoki wzrost i walecznosć tak
nazwano ten gwiazdozbiór, bo jest bardzo duży w porównani do innych
konstelacji.
         Gwiazdozbiór Oriona uznawany jest za najpiękniejszy na niebie. Jego
charakterystyczny kształt odnajdziemy na południe, nisko nad horyzontem,
ale poczekajcie, a z każdą nocą będzie coraz wyżej. Po śmierci mityczny Orion
został zaniesiony na nocne niebo razem z psami Syriuszem, Procjonem, a
także ze Skorpionem, od którego ukąszenia zginął. Te gwiazdozbiory również
można odnaleźć na niebie.
         W Orionie znajduje się jasno świecąca gwiazda Betelgeza, która już za
kilkadziesiąt lat przejdzie w stan supernowej i przez to niebo rozświetli się na
parę dni. Wynika to z obserwacji naukowców, którzy w zeszłym roku odkryli,
że gwiazda znacznie ściemniała i zmieniła swój kształt. Zjawisko to będzie
bardzo piękne i niegroźne dla Ziemi.
         Dlaczego w ciągu roku na niebie przesuwają się gwiazdozbiory?
Wyobraźmy sobie statek kosmiczny, który co jakiś czas zmienia swoje
nachylenie, a przez okienko widzimy tylko fragment kosmosu. Przez to, że
statek zmienia położenie widać z niego pewien fragment nieba. I tak samo
jest z Ziemią, która  krąży wokół słońca jak wielki statek kosmiczny i zmienia
w ciągu roku swoje nachylenie. To właśnie dlatego zmienia się widok nocnego
nieba. Warto w nie spoglądać w bezchmurne, pogodne wieczory.

Moja przygoda z astronomią

Paweł Skrzypkowski klasa 6b



Najmilsze wspomnienie z szkoły podstawowej.

Lena Lisowska
         Miło wspominam wiele chwil, więc wybór jednej, najmilszej
jest bardzo trudny. W Katoliku trafiłam na cudowną klasę (bardzo
umuzykalnioną, jak się później okazało). Wszyscy często
śpiewaliśmy, to piosenki autorstwa Marcina Konkola, to inne hity
jak np. ,,Señorita”, ,,Feliz Navidad”, czy ,,Vamos a la playa”.
Szczególny sentyment mam właśnie do wspólnego śpiewania.

P. Kinga Cyman
         Ciężko stwierdzić, co było moim najmilszym wspomnieniem
ze szkoły podstawowej, ponieważ, przyznam szczerze, jest tych
wspomnień wiele. Jednak, gdybym miała jakieś przytoczyć, to na
pewno te, gdy wraz z drużyną wyjeżdżałyśmy na turnieje oraz
obozy letnie. Było to dla nas coś nowego, miejsce poza domem,
miejsce gdzie same musiałyśmy sobie radzić. Dzięki temu, iż
zajmowałyśmy często miejsca I-III na turniejach z naszych twarzy
nie schodził uśmiech. Do domu wracałyśmy z pięknym pucharem,
medalami, ale także z nową lekcją. Jestem niezmiernie szczęśliwa,
że miałam tę szansę, aby być w klasie sportowej i mieć tak
wspaniałych kolegów i koleżanki w klasie. Moje lata w klasie
podstawowej były naprawdę cudowne.

Jesteś ciekaw,  jak płynęły lata
dzieciństwa w różnym czasie?

Odpowiedzi znajdziecie w tym artykule.



Gry i zabawy, które sprawiały mi największą
przyjemność.

Lena Lisowska
          Pamiętam, że w dzieciństwie zawsze bardzo lubiłam zabawy
na dworze z innymi dziećmi z sąsiedztwa. Bardzo atrakcyjne było
dla nas wdrapywanie się na trzepak albo budowanie leśnych „baz”.
Ścigaliśmy się również na hulajnogach. Mierzyliśmy sobie czas, w
którym jak najszybciej trzeba było objechać blok dookoła.

P. Kinga Cyman
           Największą przyjemność sprawiała mi gra w koszykówkę.
Ponieważ byłam w klasie sportowej, była to spora część mojego
życia. Uwielbiałam chodzić na treningi oraz grać mecze z innymi
drużynami w lidze. Dodatkowo byłam w Kadrze Pomorza, dzięki
czemu zwiedziałam wiele państw i mogłam zmierzyć się z
drużynami zza granicy. Gra w koszykówkę nie była dla mnie tylko
po prostu grą czy sportem. Nauczyła mnie szacunku, pracy
zespołowej, nauczyła wygrywać , ale też przegrywać i dzięki niej,
koszykówce, mogłam doświadczyć tego, że nie zawsze w życiu
wszystko wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Zabawa, którą
uwielbiałam, to zabawa w policjantów i złodziei, państwa i miasta
(nie na kartce) oraz zabawa w chowanego. Bardzo lubiłam
połączenie zabaw, gdzie trzeba było wykazać się szybkością i
sprytem. 



Ulubione słodycze.

Lena Lisowska

              Ja niestety jestem fanką wszystkich słodkości. Zawsze
tak było, więc na to pytanie spokojnie mogłabym
odpowiedzieć ,,wszystkie’’. Trudno mi to teraz zrozumieć, ale
gdy byłam mała smakował mi nawet zwykły biały cukier. Z
konkretniejszych słodyczy szczególnie pamiętam, że
zachwycona byłam takimi lizakami w kształcie szminek
opakowanymi w plastik z nadrukowanymi księżniczkami
Disney’a

P. Kinga Cyman

           Moimi ulubionymi słodyczami, gdy byłam dzieckiem,
była guma Mamba, baton 3bit oraz Grzesiek czekoladowy.
Przyznam szczerze, że z chęcią je jem do dnia dzisiejszego
(jak zresztą  wszystkie słodycze) .



Ulubiony ubiór do szkoły.

Lena Lisowska

              Zawsze bardzo podobały mi się mundurki w
,,kartuskim Katoliku”. Jednoczyły nas. Pomagały dostrzegać
nasze „wnętrze”. Nikt nie czuł się gorszy ze względu na to,
co nosił. Moim zdaniem ich dużą zaletą było również to, że
nie trzeba się było codziennie zastanawiać, co na siebie
włożyć.

P. Kinga Cyman

            Do szkoły podstawowej lubiłam ubierać się w
rozpinaną bluzę oraz spodnie dzwony, które w pasie
przepasałam chustą (taką, która tak naprawdę służyła do
nałożenia jako ozdoba na szyję). W gimnazjum natomiast
najbardziej lubiłam ubierać się w bluzkę, w granatowo-
białe paski, niebieskie jeansy oraz granatowe trampki.

Opracowała Anna Kocińska klasa 8



Jestem Kuba. Chodzę do klasy 6 b i
pod choinkę chciałbym dostać grę

na x boxa.

Co uczniowie naszej szkoły chcą
dostać na Święta?

Nazywam sie Zuzia. Uczęszczam do
klasy 3 i na święta marzy mi się

pomadka.

Cześć, mam na imię Lila i chodzę do
klasy 2. Od Mikołaja chciałabym

dostać cymbałki.

Hej, jestem Henio, chodzę do klasy
2 i chcę na święta autko na pilota.

Mam na imię Staś i chodze do
klasy 4. Pod choinkę marzy mi się

zestaw Lego.

opracowała Antonina Golanko klasa 8



 

1. Cena gęsi to 10 zł. Pająka wyceniono na 40 zł, a pszczołę na 30 zł. Jaka
według tych zasad będzie cena kota?

2. Beata ma 5 córek, a każda z nich ma brata. 
Ile dzieci jest w tej rodzinie?

3. Ile razy możesz odjąć 1 od 100?

4. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki?

 Odpowiedzi do powyższych zadań znajdziesz na ostatniej stronie.

MATEMATYCZNE ZAGADKI
 PANI BEATKI



         Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach
obchodzi się na wiele sposobów nieraz bardzo różniących
się od siebie.
          W Polsce w gronie rodziny zasiadamy do wigilijnego
stołu zastawionego 12 potrawami postnymi. Według
tradycji  pod obrusem znajduje się sianko, a jedno miejsce
przy stole zostaje wolne dla samotnego wędrowcy.
W ten radosny dzień dzielimy się opłatkiem, czytamy
fragment Biblii i wręczamy sobie prezenty. Ale jak wygląda
to święto w innych krajach?
         Na przykład w Hiszpanii? W kraju tym ludzie zamiast
opłatkiem dzielę się turonem (rodzaj chałwy), a  prezenty
wręczają sobie w święto Trzech Króli.
         W Argentynie zamiast jeść kolację bez mięsa, podaje
się steki oraz wiele innych mięs prosto z grilla. Co ciekawe
kolacja ta odbywa się w bardzo późnych godzinach.
          W Japonii Boże Narodzenie świętuje się tak jak u nas
Walentynki. Japończycy świąteczną kolację spożywają w 
 fastfoodzie a stoliki rezerwują nawet kilka tygodni
wcześniej.
           Jak widzimy święta Bożego Narodzenia można
obchodzić na bardzo wile sposobów. Wszystkie te  kraje i
tradycje łączy jeden wspólny mianownik jakim jest rodzina.

Jak Święta Bożego Narodzenia
wyglądaja za granicą?

Antonina Golanko klasa 8



Składniki: 
0,5 kg mąki 
30 dag miodu 
100 g cukru pudru 
120 g masła 
1 jajko 
2 łyżeczki sody 
2 łyżki kakao 
2 łyżki przyprawy do piernika 

Sposób przygotowania:
 Masło zmieszać z cukrem pudrem, dodać jedno jajko.
Po wymieszaniu dodać miód, następnie przesianą
mąkę z sodą. Wszystko dokładnie wymieszać. Nie
zapomnieć o kakao oraz przyprawie do piernika.
Przygotowane ciasto rozwałkować, wykrawać serca,
katarzynki, gwiazdki . Piec w piekarniku o
temperaturze 180 stopni przez 8 min. Na końcu
polukrować i udekorować świąteczne wypieki.

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI



WESOŁYCH 
ŚWIĄT !

Antonina Golanko - redaktor naczelny

Anna  Kocińska - wice redaktor  

Tomasz Bekier

Paweł Skrzypkowski

Agnieszka Ławicka

Redakcja Gońca Katolika:

Odp 1 Cena kota to 20 zł -  po 5 zł za każdą nogę. 
Odp 2 Dzieci jest 6. Wszystkie siostry mają jednego, wspólnego brata. 
Odp 3 Tylko raz, potem będziesz odejmował 1 od 99, 98 itd
Odp 4 Żeby mu spodnie nie spadały  

Anna Chrapkowska -  korekta


