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Witamy w kolejnym numerze Batorynki !

Święta – czas pełen nadziei, magicznego blasku choinki, spotkań
w rodzinnym gronie, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę i przysłowiową gwiazdkę 
z nieba. 

Zanim jednak ulegniemy świątecznemu nastrojowi, wspomnijmy jeszcze miniony
miesiąc w naszej szkole i zdarzenia, w które on obfitował. Nam bowiem nie nudziło
się wcale, a szarobure chmury i porywisty wiatr nie psuły nam humorów, bo
zwyczajnie nie mieliśmy na to czasu. Oprócz wytężonej nauki braliśmy udział 
w wyjazdach, konkursach, warsztatach, spotkaniach, o których poniżej Wam
opowiemy. Poczytajcie.

Redakcja :)

Zła zima
Maria Konopnicka

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy, 
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

Grudzień
Józef Antoni Birkenmajer

Grudzień to miesiąc miły niezwykle,
bo w nim wigilii świeci nam gwiazdka,
a w domu naszym świeci choinka, 
ubrana w świeczki, orzechy, ciastka, 
zaś pod gałęźmi jasnej choinki
leżą podarki i upominki.
Są tu laleczki, są i żołnierze,
co ustawili się w długi pochód;
jest i Miś bury, jest łamigłówka
i nakręcany duży samochód;
a bywa zawsze też radość szczera
Gdy z ładnej książeczki obrazek spoziera. 
Lecz, by to wszystko dostać, potrzeba 
koniecznie co najmniej przez rok cały 
sprawować się grzecznie.



Prawdopodobnie pierwszą udekorowaną choinką na Boże Narodzenie była choinka
pokazana w Rydze w 1510 roku.

1.

AKTUALNOŚCI
Ciekawostki o Świętach Bożego Narodzenia

2. Piosenka „Jingle Bells”, która kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, w rzeczywistości
odnosi się do zimy.

3. Zieleń, czerwień i złoto to tradycyjne kolory świąteczne. Odpowiednio oznaczają: życie
i odrodzenie, krew Chrystusa, bogactwo i królewskie pochodzenie.

4. W Stanach Zjednoczonych Boże Narodzenie jest oficjalnym świętem od 1890 roku.

5. Znany nam wizerunek św. Mikołaja i białych świąt upowszechnił się dopiero w XIX
wieku dzięki literaturze. Washington Irving przedstawia Mikołaja jako świętego
latającego na saniach i przynoszącego dzieciom prezenty, wchodząc przez komin,
natomiast Charles Dickens podczas pisania „Opowieści Wigilijnej” kreuje zimę jako
mroźną i pełną śniegu, czyli taką, jaką pamiętał z dzieciństwa.
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AKTUALNOŚCI

Witajcie szkolni czytelnicy! 
Nie macie pomysłu na prezenty dla bliskich? Nasza gazetka przychodzi z pomocą!

Od czego zacząć? Najlepiej zacząć od policzenia, ilu osobom chcemy coś podarować,
jakie są ich zainteresowania oraz jaką mamy sumę pieniędzy przeznaczoną na prezenty.

Jeżeli natomiast  szukacie konkretnych inspiracji na prezenty świąteczne, "Batorynka"
przychodzi z pomocą! 

Dla mamy, cioci, babci:  książka, kwiaty hodowlane, kosmetyki. 
Możecie również wykonać coś własnoręcznie: wydrukować zdjęcie i ozdobić je ramką.

Dla taty, wujka, dziadka:  kubek, breloczek do kluczy, szalik. Prezenty wykonane 
własnoręcznie, to: pomalowany kubek, samodzielnie wykonany breloczek.

Dla kuzynki, siostry, przyjaciółki: świeczki, perfumy, kocyk, naszyjniki, bransoletki lub 
pierścionki, szkicownik, farby oraz pędzle. 
Własnoręcznie można zrobić naszyjnik lub mini album z Waszymi zdjęciami.

Dla kuzyna, brata, kolegi: szalik, kapcie, portfel, perfumy, poduszka.
A własnoręcznie można  zrobić: mini album z Waszymi zdjęciami, upiec ciasteczka, 
ozdobić piórnik lub pudełeczko, które może przydać się do np. długopisów itp.

Mam nadzieję, że zainspirowałam Was i skorzystacie z wyżej wymienionych pomysłów 
na prezenty.

Wesołych świąt!

Nikola Woźniak 8B

Pomysł na prezenty
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AKTUALNOŚCI

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,
niesie życzenia w Anielskich piórkach.
Niesie w plecaku babki i świeczki,
a w walizkach złote dzwoneczki.

Wiersze i życzenia świąteczne

„Śnieg”- Ludwika Jerzego Kerna

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 
że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieżki tak samo w zimowej porze 
byłyby wtedy w jakimś kolorze: albo 
zielone, albo czerwone, liliowe albo 
beż.
Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały, 
biały bielutki, miękki mięciutki, 
świeży, świeżutki śnieg.

Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną: 
Bożego Narodzenia nadszedł czas!

To czas ludzkiej miłości i życzliwości, niech 
nie zabraknie Wam także radości. 

Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,
a sylwestrową noc spędźcie

na wesołych zabawach!

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko   usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie? 
Czekajmy - dziś cud się stanie.

Nikola Woźniak 8B
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AKTUALNOŚCI
Mikołajki

W "Mikołajki" 6 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli różne
pomysły na wspólne spędzenie tego dnia. 

Klasa 8a postanowiła aktywnie wykorzystać ten czas i po spotkaniu w klasie, słodkim
poczęstunku i rozdaniu prezentów udali się na lodowisko. Wszyscy uczniowie doskonale
się bawili.

Klasa 8e mikołajki spędziła bardzo aktywnie. Uczniowie byli w Hangarze 646. Był to czas
pełen sportowych wyzwań.

W szkole gościliśmy Mikołaja i jego ekipę. Z okazji swoich imienin częstował uczniów
słodkościami. 
Społeczność szkolna dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie Mikołaja i zakup cukierków. 
Dzięki Wam w szkole było dziś bardzo słodko. Dziękujemy! 

Samorząd Uczniowski
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AKTUALNOŚCI

Mikołajki klasa 1b spędziła na warsztatach świątecznych oraz na zabawie w sali zabaw. 
Wszystkim dzieciom towarzyszyła radość i dobry humor.

Mikołajki w klasie 0a obfitowały w wiele niespodzianek. Najpierw było wyjście do kina 
Praga na film „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”, potem, już w klasie, uczniowie 
otrzymali drobne prezenty.

Mikołajki
Klasa 5b wybrała się do Multikina na film pt. "Wielki zielony krokodyl domowy" 
W kinie uczniowie spotkali Mikołaja, który zostawił również małe co nieco pod klasową 
choinką.

Samorząd Uczniowski
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AKTUALNOŚCI

Uczniowie klasy 8a wzięli udział w bardzo kreatywnych warsztatach w Centrum 
Kreatywności Targpwa.        
Zobaczyli pracownie: laserowego wycinania sklejki, drukarek 3D, szwalni 
i drukarni sitodrukowej oraz robotyki.
Następnie z dużym zaangażowaniem zabrali się do obróbki i montaż domków dla 
ptaków. Domki pozwolą dokarmiać naszych skrzydlatych przyjaciół w tym trudnym 
dla nich zimowym czasie.

 Warsztaty 3D
Klasa 7a uczestniczyła w zajęciach "Wenus z Milo z głową Minotaura - warsztaty 
z rzeźby 3D", dzięki którym miała możliwość zapoznać się z działaniem drukarki 3D 
i spróbować swoich sił w projektowaniu w programie Tinkercad. Zajęcia zorganizowane 
zostały przez Dom Kultury Praga.

Samorząd Uczniowski
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Kącik smaku

Składniki: 
na 12 ciastek

1/3 kostki miękkiego masła
1/2 szklanki brązowego cukru (może być trzcinowy)
2 łyżki Nutelli (dość spore)
2 łyżki kakao naturalnego
1 szklanka mąki z pełnego przemiału
1/2 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka wiórków kokosowych

Masło ucieramy z cukrem na gładką masę, dodajemy Nutellę, następnie przesiane wszystkie
suche składniki, a na koniec wiórki. Ciasto zagniatamy i wkładamy do zamrażalnika na około 
15 minut. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Z ciasta formujemy kulki wielkości orzecha
włoskiego i spłaszczamy je w dłoniach. Następnie układamy na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia zachowując odstępy (ciastka urosną). Pieczemy około 10-12 minut. Po upieczeniu
czekamy chwilę, aż ciastka lekko stwardnieją i dopiero przekładamy je na talerzyk.

Smacznego!

Ciasteczka czekoladowe

Nikola Woźniak 8B
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Kącik Rapera
Kim jest Mata - biografia 

Michał Matczak, znany pod pseudonimem Mata, urodził się 14 lipca 2000 roku we 
Wrocławiu. Jest synem profesora prawa Marcina Matczaka oraz Arletty Śliwińskiej-
Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego. Mata jest absolwentem 
elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego 
w Warszawie. W maju 2019 roku zdał maturę międzynarodową (IB). Przedstawił m.in. 
esej zatytułowany "Ewolucja języka w polskim hip-hopie w latach 2001-2014 na 
przykładzie twórczości Jacka Granieckiego ps. »Tede«". 

Mata - muzyka 
Wcześniej, bo w kwietniu 2019 roku, Mata wydał minialbum "Fumar Mata". Tak trafił 
pod skrzydła stołecznej wytwórni SBM Label , która działa od trzech lat 
i wspiera innych przedstawicieli nowej fali polskiego rapu, m.in. Solara, Białasa 
i Bedoesa. W rozmowie z Newonce Mata zdradził, kto od wielu lat jest jego inspiracją. 
"Nie jestem dzieciakiem z bloków, tylko szczylem z klasy średniej, wychowanym na 
strzeżonym osiedlu, który zajawił się rapem przez "Jesteś Bogiem". Na początku miałem 
zresztą bana na ten film, bo tam przeklinali, a ja byłem wychowywany pod kloszem, więc 
obejrzałem go dopiero w gimnazjum. Moja przygoda z polskim rapem zaczęła się więc od 
Paktofoniki, ale wcześniej był też Eminem i 2Pac. Ludzie z mojego środowiska,
z bananowych szkół, nie słuchali jednak takiej muzyki."

Przemek Szostak 8E

"Patointeligencja" 
"Patointeligencja" to pierwszy singel Maty, który zapowiadał jego debiutancki album 
"100 dni do matury". Teledysk nakręcono przed LO im. Batorego w Warszawie. 
Piosenka w bezkompromisowy i bardzo emocjonalny sposób opowiada o licealnym 
życiu bananowej młodzieży: alkoholu, narkotykach i pieniądzach, które są bardziej 
źródłem nieszczęść niż radości. Kawałek rozchodził się w sieci w błyskawicznym tempie, 
ale nie brakowałó głosów oburzenia, także w samym liceum. Teledysk do piosenki
"Patointeligencja" został odtworzony w serwisie YouTube już ponad 40 mln. 

Żródło: https://plejada.pl/newsy/mata-kim-jest-biografia-muzyka-tata-maty-i-patointeligencja



Shazam

Aplikacje

Ani Mkhoyan 5B

Rozpoznawaj, odtwarzaj i odkrywaj
utwory dzięki aplikacji Shazam

Jest to rozbudowana aplikacja,
pozwalającą sprawdzić jaka aktualnie
muzyka jest odgrywana, a także
pomagająca w prosty sposób ją nabyć.

Aplikacja zaraz po uruchomieniu jest
gotowa do zarejestrowania
fragmentu muzyki w celu odszukania
jej wykonawcy i tytułu. Obok tej głównej
opcji od dawna rośnie spora grupa
usług dodatkowych. Możemy
sprawdzić muzykę polecaną przez
gwiazdy, czy też popularne utwory
wśród użytkowników.

Shazam posiada także Top Listę oraz listę
najczęściej wyszukiwanych utworów przez
innych. Możliwe jest zintegrowanie aplikacji
z Facebookiem, dzięki czemu będziemy
mogli dzielić się informacjami, uwagami
lub po prostu odnalezionymi utworami ze
znajomymi.

Rozpoznane piosenki możemy zakupić 
z poziomu aplikacji, bądź też przejść do ich
przesłuchania w takich serwisach jak
Google Play Muzyka, Rdio czy też
YouTube. Program wymaga do
wyszukiwania utworów dostępu do
Internetu. W podstawowej wersji jest
dostępny za darmo.
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Żródło: https://www.dobreprogramy.pl/shazam,program,android,6628627286255233



str.12
КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е

Nowyny z Ukrainy

НАРОДНЕ ВБРАННЯ 

Виши́ва́нка — новітня назва народної  української  сорочки,
прикрашеної орнаментом . Важлива складова українського національного
вбрання. Поділяється на жіночі й чоловічі сорочки. Має спільне
походження з вишитими 
 сорочками слов'янських народів Східної та Центральної Європи. Від
часів середньовіччя традиційно носилася як повсякденний та святковий
одяг. З XX століття носиться окремо, разом з костюмом, як святковий,
патріотичний та культовий одяг. Традиційна вишивка сорочок
має оберегове значення й різниться залежно від регіону. Традиційні
назви — сорочка, вишита сорочка.

Шаровари — широкі штани поширені в минулому в Україні та які 
є частиною традиційного одягу східних народів. Носилися як чоловіками,
так і жінками. 



str.13

Nowyny z Ukrainy

Karina Protsenko 6A i Oleksandra Mylenka 8E

STRÓJ NARODOWY

Vyshyvanka Najnowsza nazwa ludowej ukraińskiej koszuli ozdobionej
ornamentem. Ważny składnik ukraińskiego stroju narodowego. Dzieli się na
koszule damskie i męskie. Ma wspólne pochodzenie z haftowanymi koszulami
ludów słowiańskich Europy Wschodniej i Środkowej. Od średniowiecza
tradycyjnie noszona jako odzież codzienna i odświętna. Od XX wieku noszona
oddzielnie, razem z garniturem, jako ubiór odświętny, patriotyczny i kultowy.
Tradycyjne hafty koszulowe mają znaczenie ochronne i różnią się w zależności
od regionu. Tradycyjne nazwy to koszula haftowana.

Spodnie haremowe - szerokie spodnie powszechne w przeszłości na Ukrainie
i będące częścią tradycyjnego ubioru ludów wschodnich. Noszone zarówno
przez mężczyzn, jak i kobiety.



ŚWIAT PINGWINÓW 
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Ani Mkhoyan 5B

Pingwin Grubodzioby 

Pingwin grubodzioby należy do rodziny pingwiny (Spheniscidae). Reprezentowany jest 
przez dwa podgatunki. Ubarwienie ciała jest czarno białe. Strona grzbietowa jest czarna, 
z niebieskim odcieniem. Spód ciała jest biały. Dziób jest masywny, pomarańczowo-
brązowy. Tęczówka oczna jest brązowo czerwonawa. Brew jest długa, szeroka i żółta. Nogi 
są różowawo białe. Na policzku może występować biały pasek. Osobniki młodociane 
mają krótką i cienką, bladożółtą brew oraz białawe podbródek 
i gardło. Obie płcie są podobne, choć samce są nieco większe.

Pingwin grubodzioby przystępuje do rozrodu między lipcem a sierpniem. Gnieździ się 
pojedynczo lub w luźnych koloniach, w jaskiniach, pod skałami, drzewami, korzeniami, 
w gęstej roślinności. Gniazdo wyścielone jest materiałem roślinnym (liścmi, trawami, 
gałązkami). Gatunek monogamiczny. Samica składa dwa jaja, z czego drugie jajo jest 
znacznie mniejsze. Inkubacja trwa od 4 do 6 tygodni. Zwykle tylko jedno, większe pisklę 
przeżywa. Oboje rodzice pełnią opiekę nad potomstwem. Pingwin grubodzioby osiąga 
dojrzałość płciową po piątym roku życia.

Na miejsca gniazdowe pingwin grubodzioby wybiera różnorodne nadbrzeżne formacje 
skalne, jaskinie, zarośla, lasy deszczowe i skały skąpo porośnięte roślinnością. 
W okresie lęgowym żerują od kilku do 100 km od kolonii rozrodczej. Poza sezonem 
rozrodczym przebywają na otwartym oceanie. Mogą migrować na znaczne odległości. 
Jego liczebność maleje. Na liście IUCN ma status gatunku narażonego na wyginięcie
(kategoria VU). Przyczyną spadku jego liczebności są wprowadzone drapieżniki (między 
innymi gronostaje, psy, koty, szczury).

Kolonie rozrodcze pingwina grubodziobego znajdują się w południowej Nowej Zelandii 
na wyspie Steward i kilku okolicznych wyspach, wyspie Solander oraz na zachodnich 
i południowo-zachodnich wybrzeżach Wyspy Południowej. Kierunki migracji i miejsca 
występowania pingwina grubodziobego poza sezonem lęgowym są bardzo słabo 
poznane. Pingwiny te bywają spotykane u wybrzeży całej Nowej Zelandii, a nawet bardzo 
oddalonej Tasmanii i południowo-wschodniej Australii.

W diecie pingwina grubodziobego znaleźć można zarówno bezkręgowce (skorupiaki, 
mięczaki) oraz kręgowce (małe ryby). Pokarm zdobywa w wodzie.
Żródło: https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/pingwin-grubodzioby



 ŚWIAT ZWIERZĄT 
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Przemek Szostak 8E

Wieloryb od bardzo dawna pobudzał ludzką wyobraźnie i napawał strachem.
Podwodny ssak jest bowiem największym zwierzęciem zamieszkującym Niebieską
Planetę. Mimo swojej niepochlebnej opinii spowodowanej rozmiarem ciała, siła
wieloryba jest łagodna, jak jego usposobienie. Mianowicie, ssak uczy słuchania
wewnętrznego głosu, rozumienia emocji, czy zachęca do podążania za prawdą. 

Wieloryby są jednymi z najstarszych zwierząt na naszej planecie. Znane były już
koczującym plemionom, przemieszczającym się nieopodal otwartego morza. 
O znajomości wielkich ssaków świadczą malowidła i naskalne ryty pochodzące sprzed
20000 tysięcy lat. Z powodu swoich rozmiarów postacie tych zwierząt pojawiają się 
w wielu opowieściach i legendach. Charakterystyczną cechą wieloryba jest jego ogon,
który położony jest inaczej niż u ryb. Tylna płetwa ogonowa ssaka umieszczona jest
poziomo, nie pionowo. Dzięki tak skonstruowanej płetwie może poruszać się
sprawnie w swoim środowisku mimo wielkiego ciała. A nie są to małe rozmiary,
długość ciała ssaka może wynosić 33 metry i ważyć nawet 190 ton. Wieloryby
spędzają całe swoje życie w wodnej toni. Posiadają one skłonność do życia w grupie
rodzinnej, bądź stadzie. Potrafią wydawać niezwykle głośne dźwięki o niskiej
częstotliwości, rozchodzące się w wodzie na setki kilometrów. 

Wieloryb w kulturze i tradycji 
Wieloryb postrzegany jest w wielu kulturach jako filar nieba. Jest symbolem
pradawnej wiedzy, potęgi i wewnętrznej przemiany. Od zamierzchłych czasów dla
ludzi żyjących na wybrzeżach, ssak ten był nie tylko przedmiotem wierzeń, stanowił
również obiekt pożądania jako niewyczerpalne źródło surowców potrzebnych do
życia, jakimi są tłuszcz i mięso. W niektórych kulturach i tradycjach widok płynącego
wieloryba przynosi szczęście. Wśród rdzennych Amerykanów ssak uchodzi za
strażnika oceanów oraz podróży morskich. W rejonach arktycznych, zwierzę to jest
obdarzone ogromnym szacunkiem i uważane jest za stworzenie idealne. Jak ważne
były dla plemion zamieszkujących wybrzeża, świadczy islandzkie słowo hvalreki
tłumaczone jako “dar z niebios”. Słowo to w dosłownym tłumaczeniu oznacza –
“wyrzucony na plażę wieloryb”. 

Wieloryb 

Żródło: https://vibracje.pl/zwierze_mocy_wieloryb
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Twórczość Uczniów SP73 

rys.Małgorzata Suska 8E



• zbiory własne SP 73
• serwis https://pixabay.com/
• galeria grafiki https://www.canva.com/
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Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73

śledźcie 
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie
swoje: listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 

Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.




