
 

Witamy! W tym numerze naszej gazetki szkolnej 

będzie ...niebiesko i niebiańsko, a nawet będą latały anioły:) 
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II Dzień Egzaminów Gimnazjalnych 

(19.04.2016r.) 

Część matematyczno– przyrodnicza: 

-matematyka (90 min) 

-geografia, fizyka, chemia, biologia 

(60 min) 
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PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 

III Dzień Egzaminów Gimnazjalnych 

(20.04.2016r.) 

Część językowa: 

-rozszerzona (60 min) 

-podstawowa (60 min) 
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Ważne wydarzenia: 
 

15.06.2016r.-  Wystawienie 

ocen końcowych 

 

20 06.2016r. -  Dzień wolny 

od zajęć lekcyjnych 

(zdawanie podręczników 

szkolnych do biblioteki) 

 

21.06.2016r.  - Dzień Sportu 

połączony z Dniem Dziecka 

 

22.06. 2016r. - Uroczysta 

gala  wyróżnionych w nauce 

i w sporcie 

 

23.06.2016r.– Dzień z wy-

chowawcą  

 

24.06.2016r.– Zakończenie 

roku szkolnego 2015/16 

 

I Dzień Egzaminów Gimnazjalnych 

(18.04.2016r.) 

Część humanistyczna: 

-język polski (90 min) 

-historia i WOS (60 min) 
JĘZYK POLSKI 
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Czym jest niebo? 

 Niebo. Część atmosfery lub przestrzeni kosmicznej widzianej z powierzchni dowolnego obiektu 

astronomicznego. Czasami niebo definiowane jest również jako gęsta powłoka atmosferyczna planety. Jako 

pojęcie astronomiczne, niebo określane jest mianem sfery niebieskiej. Jest to umowne sklepienie, na któ-

rym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy przemieszczają się. Sfera niebieska podzielona jest na obszary 

zwane konstelacjami ( ź ródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo ) . Tak właśnie określamy niebo z punktu 

widzenia naukowego. W codziennym życiu niebo kojarzy nam się jednak z przestrzenią, po której płyną 

chmury, a gdy akurat patrząc w nie, zauważamy cumulonimbusy ( chmury burzowe ) , z jękiem zawodu 

stwierdzamy, że będzie padać. 

  Niektórzy ludzie uważają „ niebo" za wytwór dziecinnej fantazji, za mityczne zaświaty, które ludzie 

wymyślili sobie, aby czymś zrównoważyć  rozczarowania i smutki życia. Inni uważają, że niebo to jakaś 

mglista, nierealna forma egzystencji, polegająca na tym, iż „ święci ”  w białych szatach siedzą na chmu-

rach i grają na złotych harfach. Jeszcze inni cieszą się pewnością, że „ n iebo ”  to realne miejsce wieczne-

go szczęścia i radości. 

 A co na to Biblia? Postrzega ona niebo jako mieszkanie Boga, który jest Stwórcą nieba i ziemi. 

„ T ak mówi Pan:  «Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich ”  ( Iz 66, 1 ) .  Biblia mówi 

także, że w tym miejscu mogą znaleźć się ci, którzy idąc  za łaską Boga, starają się żyć według Jego przy-

kazań. „ W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygo-

tować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, 

gdzie Ja jestem, i wy byli" ( J 14, 2-4 ) . Niebo to również miejsce, w którym będziemy mogli stanąć z Bo-

giem twarzą w twarz, co będzie pełnią szczęścia. „ Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu       

i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafiro-

wych kamieni, świecących jak samo niebo ”  ( Wj 24, 9-11 ) .  Dla osoby wierzącej nie jest to tylko coś nie-

pewnego i abstrakcyjnego, ale najbliższy kontakt ze Stwórcą.  Mówiąc w wyznaniu wiary „ wierzę w życie 

wieczne ”  wyznajemy nadzieję na bycie z Bogiem. Jednak nawet teraz na ziemi można zaznać przedsma-

ku nieba poprzez sakramenty, a w szczególności Eucharystię. 

 Szukając informacji na opisywany przeze mnie temat, natknęłam się jeszcze na słowa pewnego 

człowieka, które postanowiłam tu zacytować: „ P ewność zbawienia pojawia się w chwili, gdy się nawracasz

- w momencie, gdy uwierzysz w Jezusa, uznasz swoją grzeszność, wyznasz grzechy i uczynisz Jezusa Pa-

nem swojego życia -  to jesteś zbawiony. Masz już pewność, że jakbyś w tej chwili umarł, to będziesz z Je-

zusem. ”  Niestety nie jestem w stanie podać dokładnego autora tych mądrych słów. 

Opracowała: Paulina Nalewajska kl. II a  

Na podstawie strony: http://www.katolik.pl/niebo-i-pieklo,2288,416,cz.html 
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Niebo w różnych religiach 

 Według judaizmu nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie dokładnie dusza trafia po śmierci. 

Jest kilka wersji dotyczących tego miejsca. Na przykład w Kabale uważa się za możliwą inkarnację. Ozna-

cza to, iż dusza wędruje tak długo, aż w końcu trafia do tzw. Olam ha-ba ( t amtego świata ) . A co do lu-

dzi, którzy żyli niegodnie: w judaizmie nie ma piekła i taka dusza po prostu przestaje istnieć. Według Ży-

dów, nie wiadomo, jak wygląda dokładnie niebo, lecz stosuje się zasadę „ t u i teraz ” .  Edukator żydow-

ski, Tomasz Krakowski twierdzi, iż możliwy jest po śmierci powrót sprzed momentu, kiedy to Ewa zjadła 

zakazany owoc albo trafiamy do naszego świata, ale doprowadzonego do doskonałości. 

 Jak wygląda niebo według buddyzmu? Na to pytanie też trudno odpowiedzieć, ponieważ istnieje 

wiele odmian tej religii, a każda z nich ma osobny pogląd na życie i śmierć. Niektórzy buddyści wierzą, iż 

dusza po śmierci może wcielić się np. w nowonarodzone niemowlę, zwierzę lub roślinę. 

 W hinduizmie, podobnie jak w buddyzmie, również trudno stwierdzić, jak wygląda niebo z powodu 

różnych odłamów tejże religii. Znana wiara wśród wyznawców hinduizmu tyczy się reinkarnacji. Wierzą 

oni, że dusza może przechodzić w coraz doskonalsze postacie, czyli od przedmiotu, przez rośliny i zwie-

rzęta, po człowieka. Natomiast, jeżeli ktoś popełniał w życiu złe czyny, może zostać ukarany, a kara ta 

dotyczy przybrania najniższej formy, czyli np. zwierzęcia. 

 Opracowała: Paulina Nalewajska kl. II a  

Na  podstawie strony: http://natemat.pl/80503,jak-wyglada-niebo- 

wedlug-islamu-judaizmu-czy-buddyzmu-sprawdzamy-co-mowia-religie-o-zyciu-po-smierci 
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1.„Być w siódmym niebie”- być bardzo szczęśliwym; być z czegoś bardzo zadowo-

lonym; być z jakiegoś powodu w stanie euforii; 

2. „Poruszyć niebo i ziemię”- wykonywać bardzo zdecydowane, radykalne działa-

nia; użyć wszelkich dostępnych środków (wpływów) dla osiągnięcia jakiegoś ce-

lu; 

3. „Przychylić komuś nieba”- być gotowym  zrobić dla kogoś wszystko; 

4. „Spaść komuś z nieba”- pojawić się niespodziewanie komuś, będącemu w po-

trzebie 

5. „Coś woła o pomstę do nieba”- coś wywołuje zgrozę, oburzenie; zasługuje na 

potępienie; 

6. „Manna z nieba”- coś dobrego, co przychodzi nagle, niespodziewanie lub łatwo 

(bez wysiłku); 

7. „ Dziury w niebie nie będzie”- zdarzenie, o którym mowa, nie wywoła poważ-

nych negatywnych konsekwencji; 
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Frazeologizmy związane z niebem 



 

Poradnia  językowa, czyli jak wybrnąć z kło-

potu, gdy się nie wie, co powiedzieć...  

Prawie jak w niebie... 

                                       Rodzynek czy rodzynków?????? 
 

W liczbie pojedynczej może być ten rodzynek lub ta rodzynka, nie zawsze jednak, lecz tylko w 

odniesieniu do suszonych winogron, podczas gdy jedynego mężczyznę w towarzystwie sa-

mych kobiet – a nawet jedyną kobietę w towarzystwie samych mężczyzn – nazwie się tylko 

rodzynkiem, nie rodzynką. Także jakaś atrakcyjna rzecz, wyróżniająca się na tle innych, może 

być nazwana rodzynkiem, np. „Najbardziej znaczącym wydarzeniem, prawdziwym rodzyn-

kiem, była edycja dramatów Gombrowicza (Inny słownik języka polskiego PWN).  

Stąd biorą się różnice w odmianie, i to już w dopełniaczu: tego rodzynka lub tej rodzynki 

(owocu), ale tylko tego rodzynka (osoby lub atrakcyjnej rzeczy). Dalej jest łatwo, warto tylko 

zwrócić uwagę na biernik: możemy zjeść rodzynek lub rodzynka (to drugie brzmi nieco potocz-

nie), nadto rodzynkę (wszystko to dotyczy owocu), możemy pozdrowić obecnego w jakimś 

towarzystwie rodzynka (osobę), ale już nie rodzynek i nie rodzynkę. Gdy chodzi o atrakcyjny 

przedmiot, chwalimy rodzynek lub – nieco potocznie – rodzynka.  

W liczbie mnogiej różnice te częściowo znikają, bo np. i rodzynek, i rodzynka zamieniają się w 

rodzynki, ale znów wart jest uwagi biernik, gdzie mamy tych rodzynków (mężczyzn) lub te ro-

dzynki (mężczyzn, kobiety lub atrakcyjne przedmioty).  

A wszystko to dobrze wiedzieć przed zjedzeniem świątecznego ciasta z rodzynkami (szkoda, 

że tak jeszcze daleko do świąt...). KJ 

 Opracowała: Katarzyna Jaśkiewicz 
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Dla kogo niebo? 

  Dla mnie niebo jest jednych z trzech zaświatów, do których może dostać się dusza człowieka 

zmarłego w nagrodę za szlachetne życie na ziemi. Dla innych jest to miejsce, a nie stan duszy,      

ale znajdą się też tacy, którzy twierdzą, że  tak naprawdę takiego „miejsca” nie ma. Każdy może 

pojęcie „niebo” interpretować inaczej, ponieważ nikt z nas nie wie, jak tam jest, albo inaczej „jak 

to jest”. My, ludzie, możemy się tylko domyślać, podejrzewać, przeczuwać, wierzyć. Pozostaje 

jeszcze tylko pytanie: kto może tam trafić? Uważam, że niebo jest dla wybranych i postaram się to 

poniżej udowodnić! 

 Jako pierwszy argument na potwierdzenie tezy, że „niebo jest dla wybranych” przytoczę 

fragment wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Urszulka Kochanowska”. Jest on nawiązaniem do 

„Trenów” Jana z Czarnolasu, które powstały niedługo po śmierci ukochanego, dwuipółletniego 

dziecka. Leśmian pisze „(…) przybyłam w pustkowie, Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po gło-

wie”. Na podstawie tego fragmentu można wywnioskować, że w niebie jest pusto, że miliony ludzi 

nie znalazło w nim miejsca, że tylko nieliczni, ci wystarczająco dobrzy, będą mogli zaznać spoko-

ju w raju bożym. 

 Jako drugi argument na potwierdzenie tezy, że „niebo jest dla wybranych” przytoczę       

fragment historii ukazanej w filmie Ranalla Wallence’a pt. „Niebo istnieje naprawdę” na podsta-

wie książki Todda Burpo. Głównym bohaterem filmu jest czteroletni Colton Burpo, który podczas 

operacji wycięcia wyrostka znalazł się na granicy życia i śmierci. Kiedy cudem wyzdrowiał, jego 

rodzina nie posiadała się ze szczęścia. Nie spodziewali się oni bowiem, że podczas zabiegu mały 

Colton doznał cudownego spotkania z boskim światem. Opowiedział o wizycie w niebie, o lu-

dziach, których tam spotkał, o Jezusie, na którego kolanach siedział, o tym, jak tam wygląda. Za-

skoczył opisami dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia. Mówił, że wszyscy w niebie są 

dobrzy, czyli  nie każdy może tam trafić... 

 Moją tezę, że niebo jest dla wybranych, poprę jeszcze jednym, bardziej osobistym argu-

mentem. Mianowicie w dzieciństwie zawsze wpajano mi, że muszę być dobrym człowiekiem, sta-

rać się być coraz lepszą, pomagać innym, rozwijać swoje umiejętności i co najważniejsze - żyć     

w zgodzie z Bogiem, ponieważ jeśli będę się do tego stosować, trafię do raju. Wiadomym jest jed-

nak, że bycie idealnym dla nas - istot ludzkich - jest nieosiągalne. Dlatego uważam, że nie każdy 

się tam znajdzie. Ludzie popełniają błędy, czynią wiele zła. Chcąc, nie chcąc, ranią innych. Biorąc 

pod uwagę nawet historię świata, każdy z nas może wymienić osoby, które w jakiś sposób przez 

swoje zachowanie na pewno nie trafią do nieba. Tak, więc myślę, że to, co tu napisałam potwier-

dzi tezę, że „niebo jest dla wybranych”. 

 Mam nadzieję, że w świetle zebranych przeze mnie argumentów, udało mi się potwierdzi-

łam tezę, że „niebo jest dla wybranych”. Pozostaje tylko pytanie: czy ja pójdę do raju? Obecnie 

stwierdzam, że nie  popełniłam jakiś znaczących, wielkich grzechów, ale małe grzeszki nie po-

zwolą mi trafić prosto do nieba. Przez moje przewinienia myślę, że poślą mnie najprędzej do 

czyśćca. 

 

Małgorzata Kornacka kl. III e 
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 Co to właściwie jest niebo? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Dla jednych jest to stan      
po śmierci.  Z relacji osób, które przeżyły śmierć kliniczną, jest to coś magicznego i nie do opisania. 
Wielu ludzi w ogóle nie wierzy w niebo. Natomiast ja wyobrażam je sobie, jako miejsce przepełnio-
ne miłością i szczęściem, gdzie jest dużo śpiewających aniołów i Pan Bóg, który czeka na mnie ra-
zem z moim dziadkiem. Rozważając temat wybrałam tezę "niebo jest dla wybranych". 

Pierwszym argumentem na potwierdzenie tezy, że "niebo jest dla wybranych" będzie przy-
kład z literatury,  a mianowicie z utworu Adama Mickiewicza pt. "Dziady cz. II". Dziady był to po-
gański obrzęd, który opierał się na wywoływaniu duchów. Odbywał się w nocy z 31 X na 1 XI na 
cmentarzach, w kaplicach. Obłąkane dusze przychodziły prosić o pomoc,   a dla wieśniaków była to 
przestroga przed złymi uczynkami. W utworze do ludzi biorących udział  w tym obrzędzie przycho-
dzą między innymi: aniołki. Było to rodzeństwo - brat i siostra (Józio i Rózia). Na ziemi żyli bez żad-
nych trosk i goryczy, ale właśnie tego im zabrakło, żeby dostać się do nieba. Co wyjaśnia cytat "Kto 
nie zaznał goryczy ni razu ten nie zazna słodyczy w niebie". Ten przykład pokazuje, że "niebo jest 
dla wybranych", ponieważ nawet niewinne dzieci się tam nie dostaną, jeśli w życiu nie zaznają 
smutku i goryczy. 

Drugim argumentem na potwierdzenie tezy, że "niebo jest dla wybranych" będzie przykład   
z filmu pt. "Najpiękniejszy z cudów". Opowiada o codziennym życiu ludzi, którzy nie radzą sobie    
ze swoimi problemami. Spotykają się ze swoimi aniołami stróżami, dzięki którym nawracają się      i 
wierzą w Ewangelię. Zanoszą swe prośby Bogu i zostają przyjęci do nieba. To historia, która przed-
stawia wybrane osoby, one nawróciły się i dostały do raju. 

     Jako ostatni argument potwierdzający tezę, że "niebo jest dla wybranych" przedstawię 
komentarz do Ewangelii, który przeczytałam na stronie m.DEON.pl.: 

"Dla kogo Bóg Ojciec przygotował miejsce w Niebie? Dla tych, którzy 
mają serce należycie przysposobione do życia w Niebie, czyli są pełni 
miłości i są zupełnie oczyszczeni z egoizmu. Niemożliwe jest oczyszczenie 
się z egoizmu, jeśli nie akceptuje się roli sługi i chce się być pierwszym 
i ważnym. (A. de Mello SJ.)" 
Słowa te bardzo mnie poruszyły...  
 Nie jestem pewna, czy zasługuję na niebo. Jak każdy, jestem osobą grzeszną, ale całym 

sercem wierzą w Boga i niebo, dlatego pracuję nad sobą, aby po śmierci dostać się do raju i spo-
tkać ze Stworzycielem. Mam nadzieję, że   w świetle zebranych argumentów udało mi się potwier-
dzić tezy że "niebo jest dla wybranych". 

 
 
Kamila Kubich kl. IIIe 
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          W każdym etapie życia człowiek inaczej spostrzega niebo. Gdy jest dzieckiem - myśli, że to miejsce 

pełne waty cukrowej. A kiedy marzy o tym, że kiedyś poleci samolotem, będzie mogło skosztować tych 

pyszności. Gdy jest osobą dorastającą - nie jest niczego pewien, chce dowodów. Jednakże jest w stu pro-

centach przekonany, że u góry nie ma kłębów waty cukrowej. Prawie wszystko zależy od rodziców i bli-

skich, i od tego, w którą stronę nas poprowadzą. Właśnie wtedy młodzież zaczyna powoli rozumieć, co to 

jest niebo. Gdy jest się człowiekiem dojrzałym, jest się bardziej pewnym tego, czego dowiedziało się przez 

całe swoje życie. Niebo tak naprawdę ma dwie definicje: jest uznawane za miejsce, gdzie przybywają du-

sze dobrych ludzi i Bóg, a także jest bardzo dużą przestrzenią ponad powierzchnią Ziemi. Uważam, że nie-

bo jest dla wszystkich, co chcę poniżej udowodnić. 

 Jako pierwszy argument na potwierdzenie tezy, że niebo jest dla wszystkich chciałabym wspo-

mnieć o książce pt. „Oskar i pani Róża”. Została ona napisana przez E.E. Schmitta. Oskar na początku nie 

był chrześcijaninem. Wychowywali go rodzice, którzy byli niewierzący. Nie wiedział nawet o tym,          

że w Boże Narodzenie urodził się Jezus Chrystus. Kiedy w jego życiu pojawiła się pani Róża, wniosła      

ze sobą nadzieję na to, że nie jest sam. Kobieta zapoznała go z Bogiem. Poradziła chłopcu, by pisał do 

Stwórcy listy, a on posłuchał jej rady. Zwracał się do Niego z różnymi pytaniami, na które On w miarę 

możliwości odpowiadał. Podczas spaceru z panią Różą, odwiedził kaplicę i wtedy opowiedziała mu o Synu 

Bożym, który został ukrzyżowany za nasze grzechy. Oskar, choć spalił swój dom, psa, kota, rybki i był 

chuliganem, zasługuje na niebo. Żałował tego, co zrobił. Uwierzył w Boga. 

 Jako drugi argument na potwierdzenie tezy, że niebo jest dla wszystkich chcę wspomnieć o filmie 

pt. „Pomiędzy piekłem a niebem”, który został wyreżyserowany przez Vincenta Warda a jego premiera 

obyła się w 1998 roku. Jest to melodramat, a także film fantasy, opowiadający o miłości, której nawet 

śmierć nie rozłączy. Po kilku latach małżeństwa, dzieci Chrisa i Annie giną w wypadku samochodowym, a 

następnie mąż kobiety także umiera, potrącony przez samochód. Wdowa popada w poważne załamanie 

nerwowe i zabija się z tęsknoty za rodziną. Niestety nie trafia do nieba, jak jej bliscy. Oni, gdy się o tym 

dowiadują, próbują wydostać kobietę z otchłani. Jednakże moim zdaniem Annie zasługuje na niebo.         

Jej miłość do rodziny była tak wielka, że postanowiła stawić twarz śmierci, a do tego potrzebna jest odwa-

ga. Tak bardzo ich kochała, że nie mogła bez nich żyć. Życie straciło dla niej sens. Miała za mało siły          

i wsparcia. Takie osoby często nie potrafią się z tym pogodzić mając żal do Boga, który najwyraźniej 

wskazał jej inną drogę, której ona nie zauważyła. Stworzyciel, który głosi miłosierdzie wobec innych, po-

winien wybaczyć jej słabość, która wynikła z miłości. 

  

 Jako trzeci argument na potwierdzenie tezy „niebo jest dla wszystkich” podam przykład z mojego 

życia. Są osoby, które kłócą i awanturują się czasami z poważnych powodów, a także z tych błahych. Spo-

żywają dużą ilość alkoholu i przeważnie to właśnie jest przyczyną kłótni. Ci ludzie, choć mają dużą ilość 

grzechów w życiu, na pewno zrobili też dobre rzeczy. Jeżeli mowa o alkoholu, to człowiek do jakiegoś 

momentu bierze go z własnej woli, ale po jakimś czasie uzależnia się. Wtedy jest to choroba, z której cięż-

ko się wyleczyć. Ważną rolę odgrywa wtedy rodzina, która nie powinna odwracać się od tej osoby, tylko 

próbować jej pomóc. Moim zdaniem tacy ludzie, którzy mają problemy z nałogami i nie panują nad wła-

snymi emocjami powinni być wpuszczeni do czyśćca, by mogli odpokutować za swoje grzechy. Na piekło 

bowiem zasługują osoby, które uczyniły coś z premedytacją i z wielką nienawiścią. 

 Mam nadzieję, że na podstawie moich argumentów udało mi się potwierdzić tezę „niebo jest dla 

wszystkich”. W tej chwili pozostaje tylko pytanie, czy ja zasługuję na niebo? Jestem młodym człowiekiem 

i nie popełniłam dużo znaczących grzechów, ale małe grzechy popełniłam, dlatego powinnam najpierw 

trafić do czyśćca. 

 

Klaudia Bukowska kl. IIIe 

Dla kogo niebo? 
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Składniki potrzebne do stworzenia aniołków z masy solnej:  
2 szklanki mąki 

1 szklanka soli 

1 szklanka wody 

1 łyżeczka oleju 

wałek do ciasta 

nóż 

pędzel i trochę wody 

wyciskarka do czosnku 

pusta szklanka 

Zacznij do wymieszania soli z mąką, potem dodaj wody oraz oleju.  

Ugniataj ciasto przez parę minut, kiedy stanie się gładkie                                                                                                                                                        

i miękkie włóż je do plastikowej torby i trzymaj w lodówce przez około 30 minut. 

 

1.Aby zacząć zabawę stwórz 6 kulek z ciasta, jedną największą  

która będzie robiła za tułów, dwie mniejsze które będą pełnić  

rolę skrzydeł, jeszcze jedną mniejszą na głowę i dwie  

najmniejsze na ręce. Wszystko tak jak na poniższym obrazku. 

 

2.W pierwszym kroku stworzymy skrzydła, wystarczy użyć do  

tego celu wałka i potem odpowiednio je wymodelować oraz  

ponacinać nożem aby wyglądały tak jak na obrazkach obok.  

 

3. Następnie trzeba całkowicie rozwałkować największą kulkę tak  

jak na obrazku  i wyciąć po środku okrąg za pomocą szklanki.  

Powstały okrąg nacinamy po bokach.  

 

4. Następnie za pomocą wykałaczki stworzymy  

ozdoby naszej figurki. Zrób dziurkę na samej górze ciasta  

można również dodać takie otworki na samym dole.  

W następnym kroku umieść skrzydła na folii aluminiowej,  

zmocz je od góry wodą którą nanieś za pomocą pędzelka  

a następnie połóż na nich tułów naszego aniołka. Woda pomoże  

im do siebie bardziej przylec.  

 

5. Zrób głowę naszego aniołka a następnie również zmocz  

ją wodą i przytwierdź do reszty ciała.  

Aby stworzyć ręce trzeba wymodelować dwa kształty łez  

i później przy użyciu noża i odpowiednich nacięć dodać  

do nich paluszki. Przyciśnij dół gotowych rączek palcem  

do reszty masy.  

 

6. Używając wyciskarki do czosnku stworzymy włosy anioła.  

Wystarczy włożyć trochę masy i wycisnąć.. Teraz należy  

zmoczyć główkę naszego aniołka i przykleić włosy.  

Zalecam przyklejanie ich po kolei, jeden po drugim . 

Teraz za pomocą na przykład zaostrzonego ołówka  

zrobimy naszej figurce małe usteczka.  

 

7. Wkładamy wszystko do piekarnika. Figurki należy  

piec w temperaturze nie wyższej niż 100 stopni Celsjusza.  

Za wysoka temperatura spowoduje występowanie bąbli  

a tego nie chcemy. Następnie trzeba je odłożyć na parę godzin aby ostygły.  

Kiedy staną się odpowiednio twarde zdejmij folie aluminiową  

i włóż je z powrotem do piekarnika. Sprawdzaj je kiedy                                                   

staną się twarde po obu stronach będzie to oznaczało, że są gotowe.                   

Ostatnim krokiem będzie ich ozdobienie i pomalowanie.  

 

 

Na podstawie strony: http://jakzrobicmasesolna.pl/aniolki-z-masy-solnej/ 
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Zrób sobie sam anioła... 



S T R .  1 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowała: Paulina Nalewajska 

Na podstawie strony: filmweb.pl 
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Zapraszam na ciekawy film... 

Niebo istnieje naprawdę 

 
Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowiał operacji  

wycięcia wyrostka robaczkowego, jego rodzina nie posiadała się  

z radości. Nie spodziewała się jednak, że w ciągu 

następnych kilku miesięcy usłyszy piękną  

i wyjątkową historię o podróży małego chłopca do nieba  

i z powrotem. Niespełna czteroletni Colton oznajmił rodzicom,   

że opuścił swoje ciało podczas zabiegu, wiarygodnie opisując,  

co jego rodzice robili, gdy on leżał na stole operacyjnym.  

Opowiadał o wizycie w niebie i przekazywał historie ludzi, z którymi  

spotkał się w zaświatach, a których nigdy wcześniej nie widział.     

Bóg nie umarł 
 

Profesor Radisson rozpoczyna zajęcia z filozofii  

od postawienia świeżo upieczonym studentom ultimatum:  

muszą na piśmie zanegować istnienie Boga albo  

pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy wszyscy  

zaczynają posłusznie pisać, Josh Wheaton czuje,  

że właśnie znalazł się na rozdrożu i będzie musiał  

wybrać pomiędzy swoją wiarą a przyszłością.  

Sprzeciwia się, przez co profesor wyznacza 

 mu nowe zadanie: musi udowodnić istnienie Boga . 

używając racjonalnych argumentów i dowodów,  

a także przekonać do tego resztę studentów  

przed zakończeniem semestru. Jeśli tego nie zrobi - obleje kurs  

Czy naprawdę wierzysz ? 

 
Czy człowiek potrafi żyć bez wiary? Czy życie bez niej ma w ogóle sens?  

To pytania, przed którymi – w swoim najnowszym  

filmie – postawili bohaterów twórcy znanego  

z polskich ekranów "Bóg nie umarł".  

Dwanaście różnych postaw życiowych, dwanaście  

całkowicie odmiennych charakterów,  

których drogi niespodziewanie krzyżują się...  

Każdy z bohaterów – często wbrew swoim  

przekonaniom – odkryje moc Chrystusowego krzyża.  

Punktem wyjścia do opowiedzenia historii staje się  

przypadkowe (?) spotkanie ulicznego kaznodziei  

z proboszczem lokalnej parafii. Uświadamia  

ono temu drugiemu, jak ważne w prawdziwej  

wierze – obok szczerej modlitwy – jest działanie w imię dobra.   

Prawie jak w niebie... 

http://www.filmweb.pl/film/B%C3%B3g+nie+umar%C5%82-2014-684049


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Paulina Nalewajska kl. IIa 

Na podstawie strony: lubimyczytać. pl 
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Byłem w Niebie. Prawdziwa historia  

śmierci i powrotu do życia 
 

Poruszające świadectwo człowieka, który miał ciężki  

wypadek samochodowy, umarł i powrócił po ośmiu godzinach do życia,  

w chwili kiedy dwóch sanitariuszy wiozło jego ciało do kostnicy!  

Przez te osiem godzin dane mu było zobaczyć Niebo,  

spotkać Jezusa, aniołów i zbawionych ludzi oraz doświadczyć obecności  

Boga, co na zawsze zmieniło jego życie. Bóg pozwolił mu  

zobaczyć także otchłań piekła, aby mógł służyć ludziom przestrogą. 

 

 

Chłopiec, który wrócił z nieba 
 

Gdy pewnego listopadowego poranka Kevin Malarkey jechał  

samochodem ze swym sześcioletnim synem 

 Aleksem, zderzyli się z innym pojazdem.  

Alex odniósł ciężkie obrażenia i zapadł w śpiączkę – lekarze  

nie dawali mu żadnych szans. Jednak po dwóch miesiącach Alex  

wybudził się ze śpiączki i miał do opowiedzenia niezwykłą historię.  

Opisywał miejsce wypadku, szczegóły akcji ratunkowej  

i wydarzenia ze szpitala – mimo że pozostawał wtedy nieprzytomny.  

Opowiadał też o… nieziemskiej muzyce i aniołach, którzy  

przeprowadzili go przez bramy Nieba, a także o spotkaniu z Bogiem.  

Tam gdzie spadają anioły 
 

Po stracie Anioła małą Ewę zaczynają spotykać nieszczęścia.  

Rodzina dziewczynki nie przywiązuje do tego  

wielkiej wagi. Pewnego popołudnia niedaleko zamieszkania  

Ewki schronienie znajduje Bezdomny. 

Jaką rolę odegra w życiu dziewczyny Bezdomny?  

Co on ma wspólnego z Aniołem? Jak zakończy się historia Ewy ? 

Prawie jak w niebie... 
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Aniołem być…  

Anioł-wyraz ten pojawił się w języku polskim, dzięki misji Cyryla i Metodego. Po-

chodzi on od greckiego słowa „ἄγγελος” (ángelos) oznaczającego oryginalnie 

„posłaniec”. W Starym Testamencie  analogiczne byty duchowe są nazywane w języku 

hebrajskim „ מלאczyli „mal’ach”- co również znaczy „posłaniec”. Te dwa słowa 

oznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego duchowej roli. W łacińskim tłu-

maczeniu Biblii, gdy chodzi o posła ludzkiego tłumacz używa słów: „nuntius” lub 

„legatus”, gdy zaś oznaczać ma posłańca boskiego, używa się sformułowania 

„angelus”. 

                      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82#/media/File:Fra_Angelico_043.jpg 

Definicja Anioła- anioł to w różnych religiach niebiańska istota nadprzyro-

dzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, będąca uosobieniem dobroci i dosko-

nałości, wyobrażana zwykle w ludzkiej postaci z białymi skrzydłami. 

W starożytnym Egipcie oraz Babilonii pojawiały się pierwsze wyobrażenia tych istot. 

W religiach tych dwóch cywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będących pośred-

nikami między bogami a człowiekiem. Wyobrażane były często jako uskrzydlone 

zwierzęta z ludzkimi twarzami. 

 

W Starym Testamencie aniołowie występują często, lecz Biblia nie mówi wiele o na-

turze i rodzaju tych bytów. W pierwszych wiekach dochodziło do sporów między 

głównymi postaciami Kościoła, spory te dotyczyły natury tych istot. Ostateczne roz-

strzygnięcie tej kwestii przypisuje się św. Augustynowi: "Anioł oznacza funkcję, nie 

naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to 

czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.". 

 

Opracował: Hubert Błaszczyk kl. IId 
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Prawie jak w niebie... 
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Chóry anielskie 
 

(porządki niebiańskie) określają funkcję oraz hierarchie aniołów. 

 

Dzielą się na 9 chórów:  

      

I. Trzy najważniejsze chóry anielskie: 

serafini- to aniołowie, którzy przejmują miłość od Boga a następnie przekazują ją da-

lej. Przekazują najważniejszą rzecz, bez której człowiek nie byłby człowiekiem. 

cherubini- przejmują od Boga mądrość oraz rozumienia. 

trony- anioły, na których Bóg się wspiera, wyróżniają się posłuszeństwem oraz gorli-

wością w trwaniu przed Bogiem. 

 

II.Trzy niższe chóry anielskie: 

panowania- aniołowie ci, szczególnie udzielają się w mocy Boga, dzięki której Bóg 

utrzymuje na Ziemi ład i porządek. Bóg daje im w opiece ludzi, którzy pełnią funkcje 

kierownicze. 

moce- posiadają oni niebywały wpływ na niższe duchy, aby one całą swoją siłą stara-

ły się upodabniać do Boga oraz aby jego potęgę objawiały pełnymi dobra działaniami. 

Chronią nas, także od wszelkich pokus dnia codziennego, dlatego nazywani są anioła-

mi cnót. 

potęgi- swoją nazwę noszą od ich niesamowitej męskości, która uniemożliwia do-

puszczenie czegoś co mogłoby zahamować wyznaczone im przez Boga światło. Dążą 

ze wszystkich sił, aby naśladować Boga oraz jego działania. Pomagają ludziom             

w utrzymaniu trzech cnót teologicznych wiary, nadziei oraz miłości.  

 

III. Trzy najniższe chóry anielskie: 

księstwa- oznaczają władzę przewodzenia i kierowania w sposób podobny do Boga. 

Jest to grupa aniołów, która zajmuje się kierowaniem np. losami państwa, a dokładniej 

ludźmi działającymi w tych strukturach. 

archaniołowie- są to najbardziej znani nam aniołowie. Zajmują się sprawami spo-

łecznymi, które są naprawdę ważne. 

aniołowie- są to opiekunowie ludzi. Każdy z nas ma anioła stróża, który pomaga           

i prowadzi nas drogą do zbawienia, stąd nieustannie interesują się życiem człowieka. 

 

upadły anioł- powszechnie znany jako szatan, diabeł lub demon, stał się upadłym 

aniołem przez to, że radykalnie sprzeciwił się Bogu wykorzystując otrzymaną wolę.  

W Biblii pierwszy raz pojawił się w Księdze Rodzaju pod postacią węża to on jako 

pierwszy nakłaniał ludzi do nieposłuszeństwa Bogu. Według Biblii Szatan doprowa-

dził do upadku 1/3 aniołów.  
 

         Opracował: Hubert Błąszczyk kl. IId 
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Składniki: 

 ciasto francuskie 1 opakowanie 

 jabłka 4-5 sztuk 

 migdały mielone 1 paczka 

 śmietanka słodka 150 ml 

 daktyle 10-15 sztuk 

 cukier puder 1/2 szklanki 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

 

Wydrąż jabłkom środki, zostaną dziurki z dwóch stron. 

Przygotuj masę: 

zmielone migdały wsyp do miseczki dolej słodkiej śmietanki, dosyp cukier         

i drobno posiekane daktyle, zostaw na 30 min. 

Wytnij z ciasta francuskiego kwadraty 5x5 cm, tyle ile masz jabłek 

połóż na spód i dociśnij brzegi. 

Jabłka owiń paskami z ciasta francuskiego, napełnij masą, udekoruj listkami, 

piecz ok 20-30 minut. 

Smacznego !  
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Niebiańskie jabłka 

Prawie jak w niebie... 



 

S T R .  1 5  

 
                 

 

 

 

 

Składniki: 

 300 g miąższu z upieczonej dyni  

 1 łyżka oleju kokosowego  

 2 łyżeczki czerwonej pasty curry  

 750 ml sosu pomidorowego  

 sól morska 

 250 ml mleka kokosowego 

 

Sposób przygotowania: 

 

W garnku z grubym dnem podgrzać olej,  

włożyć pastę curry i smażyć ją co chwilę  

mieszając przez około minutę, pod koniec  

można skrapiać pastę wodą aby nie przywierała do dna. Dodać upieczoną i pokro-

joną w kostkę dynię i wymieszać. 

Wlać sos pomidorowy lub bulion i passatę, doprawić solą i zagotować. Gotować 

przez 5 minut (z gotowym sosem pomidorowym) i 10 minut (z passatą z butelki), 

następnie dodać mleko kokosowe i ponownie zagotować. Zupę zmiksować, wlać 

z powrotem do garnka i podgrzać przed podaniem. 

Gorącą zupę nalać do miseczek, dodać ciecierzycę oraz listki kolendry, polać      

dodatkowym mlekiem kokosowym i podawać. 

 

Wskazówki: 

 surową dynię umyć i całą pokroić na kawałki razem ze skorupą, miąższem       

i pestkami. Ułożyć na blaszce do pieczenia i wstawić do nagrzanego do 200 

stopni piekarnika. Piec przez 30 minut, następnie ostudzić, usunąć pestki           

i odciąć skórę, pozostawiając sam miąższ. Odmierzyć 300 g. 

 tajska pikantna pasta z utartego imbiru, chilli, czosnku, szalotki, trawy cytry-

nowej, liści limonki kaffir, kolendry i kminu rzymskiego. Można ją przygoto-

wać samemu lub kupić gotową (w słoiczku lub torebeczce), najlepiej            

bez sztucznych dodatków. 
Opracowała: Paulina Nalewajska kl. IIa 
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Zupa krem  dyniowa curry  z mlekiem kokosowym  

 i kolendrą 

ANIELSKIE INSPIRACJE KULINARNE 

Prawie jak w niebie... 



 

 

 

 

 

1.Świecą nocą, tworzą konstelacje. 

2.Nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich. 

3 W kolejności planeta w układzie słonecznym. 

4.Część atmosfery ziemskiej, widziana z dowolnego miejsca na Ziemi. 

5.Księga w której jest napisane, że po śmierci dobrzy ludzie idą do Nieba. 

6.Centralna gwiazda układu słonecznego. 

7. Twórca teorii heliocentrycznej. 

8.Opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 

9.Jedyny, naturalny satelita Ziemi. 

10.Duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu. 

 11.Zjawisko rozszczepiania się cząsteczek światła w kropli wody. 

12.Obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę. 

13.Nieskończony w przestrzeni i w czasie zbiór ciał niebieskich WSZECH-

ŚWIAT. 

14.Główny skład powietrza. 

15.Małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym. 

 

HASŁO: …………………….……………………….. 

      1.                

  2.                 

          3.             

      4.                 

      5.                 

            6.           

            7.          

        8.                 

                              

        9.             

        10.            

    11.                    

      12.                

      13.            

      14.                   

  15.                     

 
S T R .  1 6  

KRZYŻÓWKA Z ANIOŁEM 

Prawie jak w niebie... 


