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Co w szkole piszczy… 

 Odwiedził nas Mikołaj. 

 W piątek obejrzymy  

Jasełka 

 Czekamy na ferie świą-
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Świąteczna krzy-

żówka. 
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Świąteczny  

piernik z orzechami 
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Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 
W wielu krajach Święta Bożego Narodzenia są 

najważniejszym wydarzeniem roku, okresem 

radości i szczodrości. Jego korzenie, tradycje, 

zwyczaje i obrzędy znane nam dzisiaj są bar-

dzo stare. W czasie świąt obowiązuje nas spe-

cjalny, uroczysty wystrój. Na ulicach już wiele 

dni przed świętami możemy oglądać kolorowe 

dekoracje, lampki, choinki a także Mikołaja. 

Przystrajamy także swe domy i balkony. Dom 

można ozdabiać jemiołą, która przynosić ma 

pomyślność rodzinie i domowi.  W głównym po-

koju znajduje się zazwyczaj udekorowane 

drzewko. Jednym z najważniejszych obrzędów 

jest uroczysta kolacja wigilijna, rozpoczyna 

się ona wraz z pojawieniem się pierwszej 

gwiazdki. Dopiero teraz cała rodzina oraz z 

zaproszeni goście mogą usiąść do uroczyście 

nakrytego stołu. Tradycja nakazuje aby pod-

czas wieczerzy zawsze było jedno wolne miej-

sce przy stole, symbolizujące pamięć o tych, 

którzy niegdyś zasiadali przy nim, a teraz nie 

ma ich w świecie żywych. Jest to także nakry-

cie dla zbłąkanego wędrowca.  Zgodnie z panu-

jącym w naszym kraju obyczajem  

przed samym posiłkiem zgromadzeni dzielą się 

między sobą opłatkiem, składając życzenia.  

Gest ten jest symbolem braterstwa, pojednania 

i pokoju w rodzinie. Wigilijna kolacja składać 

powinnam się z 12 potraw, czyli tylu ilu było apo-

stołów. Tradycyjne postne dania tego dnia to 

m.in. barszcz czerwony z uszkami, pierogi z 

kapustą i grzybami, kapusta z grochem, śledź , 

kutia, kompot z suszonych owoców oraz przy-

rządzany na różne sposoby karp. Jednym z naj-

ważniejszych zwyczajów świątecznych jest 

śpiewanie podczas rodzinnego spotkania kolęd i 

pastorałek. Innym ważnym elementem Bożego 

narodzenia jest tzw. Pasterka, czyli msza świę-

ta, która odbywa się o północy, podczas niej 

modlimy się i śpiewamy  kolędy. Głównym obra-

zem w obrzędzie bożonarodzeniowym jest sce-

na narodzin Jezusa w stajence, otoczonej zwie-

rzętami, pasterzami i aniołami oraz hołd złożony 

mu przez trzech króli przybyłych z odległych 

krajów. Ze Świętami Bożego Narodzenia jest 

związanych wiele pięknych i ciekawych zwycza-

jów, nie możemy o nich zapomnieć siadając do 

wigilijnego stołu. 

Świąteczne życznia!!! 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada, 

już przy stole każdy siada. 

Śnieg za oknem mocno prószy, 

stoi bałwan, marzną uszy, 

Sanki dzwonią dzwoneczkami, 

a na stole barszcz z uszkami. 

Karp ma minę niewesołą, 

dzisiaj wszyscy go pokroją. 

Dżwięk kolędy pięknie płynie, 

wzruszenie w całej rodzinie, 

Życzenia sobie składają, 

Bo Gwiazdor nie ma urlopu 

w najważniejszą noc w tym roku. 

W dzień Bożego Narodzenia 

ślemy Tobie te życzenia: 

Szczęścia, zdrowia i radości, 

pieniędzy i pomyślności, 

Żebyś zawsze uśmiech miała, 

smutki z życia wyrzucała. 

Z innych miejsc w niebo patrzy-

my, 

lecz to samo też widzimy. 

Ile gwiazdek jest na niebie, 

taka moc życzeń dla Ciebie!!!  

 

Redakcja gazetki 
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Mam talent 

Dnia 6.12.2013r. w naszej szkole odbyła się V edycja konkursu „Mam talent”. 

W tym roku uroczystość  poprowadzili Wojtek Ptaszyński (kl.6a) i Michał Silski (kl.6b). W jury zasiadły p. 

Elżbieta Łoniewska i p. Beata Kołomyjska. 

W klasach 0-3 I miejsce zajęła Alicja Wicińska z kl. 3b (taniec), II miejsce zajęła Laura Stefańska z kl.1a 

(recytacja wiersza pt. „Rupaki”), III miejsce zajęły Alinka Kowalska z kl.3b (śpiew), i Patrycja Jędrzejewska 

z kl. 2c (taniec). Nagrodę publiczności zdobyła Patrycja Jędrzejewska. 

W klasach IV – VI I miejsce zajęły Alicja z kl.4a i Paulina Markiewicz z kl.6a (śpiew), II miejsce – zajęła Pola 

Berg z kl.4c (taniec), III miejsce zajęła Aleksandra Kowalska z kl.4c (taniec). Nagrodę publiczności zdobyły 

również Alicja i Paulina Markiewicz. Serdecznie gratulujemy!!! 

Klasa III b zaprezentowała wspaniałego „Krakowiaka”. Taniec zachwycił całą widownię. Natomiast klasa V a 

przygotowała pokaz wspaniałych stroi bajkowych i zabawiała najmłodszą publiczność . Bardzo dziękujemy za 

wspaniałe występy. 

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Jaworska, Robert Baca i Wioletta Bereda-Tomala. 

 

http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC04906.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/images.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC04946.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC04963.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC04970.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC04990.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC05002.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC05019.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC05065.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2013/12/DSC05030.jpg
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Tak, to dobrze znany problem każdy 

z nas staje przed  ekstremalnym 

zadaniem zdobycia a co gorsza  tra-

fienie w wymarzony prezent dla bli-

skiej osoby trudno jest wybrać coś 

dla siebie a co dopiero dla ko-

goś ,każdy z nas  raz  w życiu  popeł-

nił fo-pa. Znamy ten koszmar kiedy 

stajemy przed półką  w sklepie i pa-

trząc na  najróżniejsze drobiazgi  od  

tradycyjnych kapci do pięknej biżu-

terii nie wiemy po prostu co kupić. 

Masz  kupić prezent np. dla kogoś  

kogo znasz 9 lat z obserwacji 

wiesz ,że lubi nosić  np. broszki  

wchodzisz do sklepu i ...widzisz  tak    

duży wybór, czujesz że spędzisz w 

tym sklepie co najmniej  2 godziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest  jeszcze drugi sposób zdobywa-

nia prezentów.  Na pozór  wydaje się  

łatwiejszy  ale to tylko złudzenie. 

Polega on na tym ,ze  od razy wiemy 

co dana osoba chce . Jest to jednak  

tak samo trudne jak  kupowanie na 

oślep. Sęk tego zadania leży w tym 

ze zdobycie tego wymarzonego poda-

runku  jest  tak samo prawdopodob-

ne jak wygrana w totolotka, wszyscy 

rzucają się na  to co ty właśnie 

chcesz wziąć do ręki a najzabawniej-

sze jest to, że inni mają  podobne 

wrażenie.   

Powodzenia w polowaniu na prezenty. 

: ) 

Cheeta :) 

Świąteczne prezenty. 

 Łańcuch na choinkę z papieru 

Co będzie potrzebne? Przede 

wszystkim papier kolorowy. Oprócz 

tego nożyczki, dobry klej i ewentu-

alnie ozdoby, jakie tylko sobie wy-

myślisz. Łańcuch możesz posypać 

brokatem, przykleić do niego ceki-

ny albo doczepić koraliki lub ku-

leczki. Możesz też wykonać prze-

różne wycinanki z papieru i dokleić 

do łańcucha. Ważne, żeby dodatkowe 

ozdoby nie były zbyt ciężkie, bo de-

koracja może się zerwać. 

Jak zrobić łańcuch na choinkę - in-

strukcja: 

1. Przygotuj obustronny papier kolo-

rowy - najlepiej jeśli arkusze mają 

różne odcienie. 

2. Potnij kartki papieru na cienkie 

paski długości 10-12 cm i grubości 

około 1-1,5 centymetra. Posegre-

guj je według kolorów. 

3. Nałóż klej na brzeg pierwszego 

paska i sklej końce, aby powstało 

kółeczko. 

4. Włóż następny pasek w otrzy-

mane kółeczko i sklej na brze-

gach. 

5. Postępuj tak samo z kolejnymi 

paskami do momentu aż uzyskasz 

odpowiednią długość. Wówczas 

pozostaw łańcuch do wyschnięcia. 

 

Teraz, kiedy wiesz jak zrobić 

łańcuch na choinkę, możesz puścić wo-

dze fantazji i udekorować go. 

Aniołek z modeliny 

Potrzebna: kolorowa modelina, brokat w 

żelu, sznureczek 

Później: 

Garnek z wrzącą wodą do utrwalenia 

aniołka 

Wykonanie: 

- rozrabiamy modelinę w dłoniach  

- Lepimy aniołka (pamiętaj o 

miejscu na sznurek)  

Zadanie dla rodzica 

- gotujemy aniołka - suchego i 

twardego aniołka ozdabiamy brokatem 

 

Żółwik 

Kącik kreatywności  

Udzielę korepetycji z mate-

matyki na  7 godz. lekcyjnej w 

piątek w sali 19. 

………………………………………………….. 

Udzielę korepetycji z muzyki 

na 8 godz. lekcyjnej w piątek 

w sali nr 19. 

Chętni na dodatkowe zajęcia przyrodnicze niech zgłaszają się na 7 godz. lekcyj-

nej w piątek w barku. 

…………………………………………………….. 

Takie i inne  informacje zamieścimy na tej tablicy.                         Ptaszek01  

  TABLICA OGŁOSZEŃ 
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1. Nosimy ją na głowie w zimie. 

2. Wieszamy go na choince 

3. Dzielimy się nim w Wigilię. 

4. Przynosi nam prezenty 

5. Cieszymy się jak je dostajemy. 

6. Tę rybę jemy w święta 

7. W przeddzień świąt hexxx 

Piernik świąteczny z orzechami 

Składniki: karmel 

 1,5 łyżki cukru 

 1,5 łyżki wody  
Ciasto; 

 5 dag margaryny 

 3 żółtka 

 10 dag cukru 

 10 dag miodu  

 25 dag mąki 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1,5 łyżeczki przyprawy do piernika 

 3 białka + 2 dag cukru 

 8 dag orzechów włoskich  

 polewa cze-

koladowa 

 pokruszone 

orzechy do 

dekoracji 

 

Przepis:  

Z cukru i wody sporządzić karmel: na gorącej patelni mocno zarumie-

nić cukier stale mieszając, dodać wodę i zagotować.  

  

Miękką margarynę utrzeć z żółtkami, dodać cukier i dalej ucierać na 

gładką masę, dodać miód, a na koniec karmel. Całość jeszcze przez 

chwilę ucierać. Mąkę wymieszać z sodą i przyprawą do piernika i doda-

wać stopniowo do utartej masy (margaryna, żółtka, cukier, miód i kar-

mel). Całość wymieszać do połączenia się składników (można zmiksować 

na małych obrotach). Białka ubić ze szczyptą soli, podczas ubijania 

dodawać powoli cukier i cały czas ubijać do powstania piany. Połączyć z 

masą i delikatnie wymieszać. Na koniec dodać pokruszone na kawałki 

orzechy włoskie i ponownie wymieszać.  

Podłużną foremkę (12x30 cm - zmierzona góra foremki) wyłożyć papie-

rem do pieczenia i przełożyć ciasto. Piec w temperaturze 175 stopni C 

przez godzinę. Po upieczeniu wystudzić, polać polewą czekoladową i 

posypać pokruszonymi orzechami.  

Chupa—chups 

http://www.ciasta.net/piernik-swiateczny-z-orzechami.php

