
Data wydania-: grudzień 

Rok szkolny 2008/09 
numer 4 

O co w szkole biega? 
Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Stefana Roweckiego 
„Grota” w Markach  
tel.022 781-12-96 
E-mail: 
szkola@sp4marki.internetdsl.pl 

Co w szkole piszczy… 

☺ Odwiedził nas Mikołaj. 

☺ Większość z nas obej-
rzała widowisko baśniowe 
„Alicja w krainie czarów” 

☺ Czekamy na ferie świą-
teczne. 
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Tradycje Świąt BoŜego Narodzenia. 
BoŜe Narodzenie rozpoczyna 
się 24 grudnia. W kościołach 
greckokatolickich i prawosław-
nym odbywają się 6 stycznia w 
związku z posługiwaniem się ka-
lendarzem Juliańskim. W ko-
ściele Ormiańskim wypadają 5 
stycznia. Dzień Wigilii BoŜego 
Narodzenia bywał teŜ przesu-
wany. Według tradycji ludowej 
w latach gdy 24 grudnia był w 
niedzielę nie moŜna było święta 
obchodzić poniewaŜ niedziela 
nie przyjmuje postu. W takim 
przypadku wieczerza wigilijna 
była obchodzona w sobotę, a 
BoŜe Naro-
dzenie ob-
chodzono 
trzy dni.  

Tradycja wieczerzy wigilijnej 
rozpoczyna się wraz z pierwszą 
gwiazdką na niebie. Jest to 
symboliczne nawiązanie do 
gwiazdy Betlejemskiej, ozna-
czającej Narodziny Jezusa, 
którą według biblii ujrzeli na 
wschodniej stronie nieba Trzej 
Królowie. Kolację, w polskiej 
tradycji postną, rozpoczyna 
łamanie  opłatka, składanie Ŝy-
czeń, a takŜe modlitwa i czyta-
nie fragmentu Ewangelii według 
św. Mateusza lub Łukasza do-
tyczącego narodzin Jezusa.  

Przed tymi waŜnymi 
Świętami ubieramy cho-
inkę w bombki i lampki. 
Pod choinkę według le-
gend kładzie prezenty 
Święty Mikołaj. 
Wszystkie dzieci cieszą 
się, Ŝe dostają prezen-
ty. Niektórzy wierzą w 
Świętego Mikołaja. Ja 
naleŜę do 75% Polaków 
nie wierzących w Miko-
łaja.  
         Przygotował Marcin  

 

  Świąteczne Ŝyczenia!!! 

Mikołaj Święty 

Roznosi prezenty 

I niech kaŜdy z was 

Dostanie ich las 

Jedzenie na stole 

Będzie smaczne i zdrowe 

Opłatek biały jak śnieg 

Lampki ustawią się w szereg 

 Niech gwiazdka złota 

Zamruga kolorem 

Wszędzie będzie biało 

By wiatrem zawiało 

Staruszek o siwej 
brodzie 

Nie skąpał się w wo-
dzie 

Potraw dwanaście 

Pachniało wspaniale 

Nieznajomy gość 

Nie dał ci w kość 

Lecz spełnił marzeń moc 

 

Ŝyczy Sebastian wraz z całą redak-
cją gazetki 
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            Urwane z ….choinki.                       

W dawnych latach ozdoby choinkowe i róŜne  smakołyki nie 
były wieszane przypadkowo : 

 Jabłka symbolizowały zdrowie i urodę. 

  

Orzechy zawijane w złotko miały zapewnić dobrobyt i 
siły witalne. 

 Miodowe pierniki –dostatek na przyszły rok. 
  

Opłatek umacniał miłość i zgodę i harmonię w rodzinie. 
  

Łańcuchy -umacniały więzy rodzinne. 
 

Lampki i bombki chroniły dom przed demonami i 
nieŜyczliwością innych ludzi. 

 

Gwiazda na czubku– symbolizuje gwiazdę betle-
jemską i pomaga w powrocie członkom rodziny, 
którzy są poza domem. 

Dzwonki oznaczają  dobre nowiny i radosne wyda-
rzenia w rodzinie. 

 

Aniołki to  opiekunowie domu. 

 

   Iguana 

 

Chcesz aby w święta twój pokój wyglądał fantastycznie? To znaczy, Ŝe ten temat jest dla ciebie.  

Znajdziesz tu parę pomysłów na udekorowanie pokoju.  

 

Mówimy nie !!! 
RóŜnego rodzaju aniołki, bałwanki, mikołajki, świece i świeczni-
ki rozstawiane na podłodze, półkach, regałach, parapetach, 
schodach i wszędzie tam gdzie nam pasuje. ODPADA !!! 

 
Kokardy. 
Kokardy wyglądają bardzo uroczyście. Ozdób nimi oparcia 
krzeseł, świeczniki, donice, wianuszki, firanki , koszyki, okna, 
meble, sufit itp.  
WstąŜki i kokardy powinny pasować do reszty dekoracji oraz 
do stylu.  
 
Łańcuchy 
Łańcuchy świąteczne najlepiej wyglądają przeplecione przez karnisz .  
 
Rysunki na oknach 
W święta dobrze wyglądają rysunki farbami do szkła np.: mikołaje ,choinki. bombki, 
gwiazdy betlejemskie.   

            Julia Kupiec 
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„Mikołajki w naszej szkole!’’ 
W piątek, 5 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi aniołkami. Jak co roku gość z Laponii 
odwiedzał wszystkich uczniów, dyrekcje oraz nauczycieli. Tym, którzy na to zasłuŜyli Święty rozdawał łako-
cie. Nie obyło się bez piosenek i wierszyków recytowanych przez uczniów. Po rozdaniu słodkości, Mikołaj w 
pośpiechu wsiadł na sanie zaprzęgnięte w renifery, a aniołki odleciały razem z nim. Wśród uczniów panowało 
zdziwienie, Ŝe nikt w tym roku nie dostał rózgi. Kończąc tym akcentem, serdecznie zapraszamy św. Mikołaja 
do naszej szkoły za rok!  Jak było super zobacz na zdjęciach.                              Denti i Sebek 

 

Święty Mikołaj 
Wszyscy wiemy, Ŝe Święty Mikołaj mieszka w Finlandii, a dokładnie w 
jej bardzo mroźnym i śnieŜnym zakątku czyli w Laponii. To właśnie 
tam wszystkie dzieci adresują swoje listy i prośby o prezenty, które 
otrzymują w grudniu od uśmiechniętego, grubego Pana z długą białą 
brodą i w czerwonym kubraczku. Legendy w róŜnych krajach w róŜny 
sposób przytaczają tradycje Świętego Mikołaja. 

Ale warto wiedzieć, Ŝe Święty Mikołaj to tak na prawdę postać historyczna. Urodził się w Turcji w 270 roku  w za-
moŜnej i zarazem poboŜnej rodzinie  i całe jego Ŝycie było wypełnione troską o drugiego człowieka. Pomagał ludziom w 
kłopotach, ratował im Ŝycie, wspierał potrzebujących  na kaŜdym  kroku. Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia 327 roku 
jako wielce szanowany biskup. 

Kinga 

Obejrzymy Jasełka 
Dzieci z kółka teatral-
nego przygotowują ja-
sełka pt: „Młody Anioł”. 
Jasełka odbędą się  19 
grudnia, oddzielnie dla 
klas młodszych i star-
szych. Dzieci pracują 
teraz nad scenografią. 
Jest to opowieść 
o tradycji świąt 
BoŜego Narodze-
nia, w której 
Stary Anioł bę-
dzie opowiadać 
Młodemu  Anioło-
wi o Świętach 
BoŜego Narodze-
nia.                    Kacha  

Co powinno się znaleźć 
  na wigilijnym stole. 

Wigilię otwiera  jedna z tradycyjnych zup wigi-
lijnych - najczęściej barszcz czerwony z 
uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdało-
wa. Oprócz dań rybnych podajemy staropolski 
groch z kapusta, potrawy z grzybów suszonych, kompoty z suszonych 
owoców a takŜe łamańce z makiem lub pochodzącą ze wschodnich 
rejonów Polski słynną kutię oraz ciasta a zwłaszcza świąteczny mako-
wiec. TakŜe pierogi z kapustą i grzybami często goszczą na naszych 
stołach i oczywiście nie powinno zabraknąć karpia.                 Magda                                                     

 



Świąteczny humor z Internetu 

ZbliŜają się święta, lecz w rodzinie Jasia 
się nie przelewa. Zdesperowany Jasio 
pisze list do sw. Mikołaja. "Drogi św. Mi-
kołaju jestem bardzo biedny ale chciał-
bym dostać na gwiazdkę klocki lego, piłkę 
i kolejkę elektryczna." 
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co 
zrobić z tym listem, gdyŜ Jasio nie napi-
sał adresu do Mikołaja. Postanawiają 
przeczytać list, tak się wzruszają losem 
biednego Jasia, Ŝe postanawiają spełnić 
jego Ŝyczenia. Jednak pracownice poczty 
same duŜo nie zarabiają więc pieniędzy 
starczyło tylko na piłkę i klocki. Wysyłają 
prezenty do Jasia. Po jakimś czasie 
przychodzi list od Jasia, panie na poczcie 
otwierają go i czytają: "Drogi Mikołaju 
dziękuję ci za wspaniałe prezenty, a tę 
kolejkę to pewnie na poczcie mi zwinęli."   

                      Piter 

1.SłuŜy świętemu Mikołajowi w prze-
noszeniu prezentów. 
2.    Znajdujemy je pod choinką. 
3.    Pod wigilijnym obrusem. 
4.    Śpiewamy je w okresie świąt BoŜego Naro-
dzenia. 
5.    Łamiemy się nim z najbliŜszymi podczas 
kolacji wigilijnej. 
6.    Wysyłamy je na świątecznych kartach do 
bliskich osób. 
7.    Chroni głowę przed zimnem. 
8.    Nie kawa. 
9.    ....BoŜego Narodzenia. 
10.  Ciasto z makiem. 
11.  Według tradycji przystraja się ją 24 grud-
nia. 
12.  Gdy rodzina składa Ŝyczenia to mówi We-
sołych.... 
13. Uroczysta msza święta odprawiana w noc 
wigilijną.  

Przygotował Kamil 

        1              

    2                  

        3              

      4                

    5                  

      6                

        7              

        8              

        9              

10                      
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Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- "Chciałbym narty, łyŜwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świą-
tecznych". 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mamo, czy to prawda, Ŝe Pan Bóg nas karmi? 
- Oczywiście. 
- I Ŝe dzieci przynosi bocian? 
- Tak. 
- I Ŝe prezenty rozdaje św. Mikołaj? 
- Tak. 
- To po co trzymamy w domu tatusia? 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fąfara pyta Jasia: 
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolej-
ki elektrycznej? 
- Bo ja teŜ chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu.            Julcia 


