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       Tradycje świąteczne 
        w różnych krajach

kiermasz świąteczny

.

Zawsze ciekawiło mnie, czy
święta w innych krajach
przypominają nasze,
polskie. Poczytałam trochę i
zobaczcie, co znalazlam. 
W Hiszpanii zamiast
opłatka dzieli się chałwą, a
po pasterce ludzie
wychodzą na ulice, tańczą i
śpiewają. 
W Szwecji Boże
Narodzenie zaczyna się w
pierwszą niedzielę adwentu,
a główną potrawą  jest
rozmoczona ryba o dosyć
mdłym smaku. W
Niemczech po mszy na
choince rozpala się
świeczki, wtedy rodzice
opowiadają swoim dzieciom
legendy, że to mały
Jezusek chodzi od domu do
domu i zostawia prezenty.

W Rosji prezenty roznoszą
Dziadek Mróz i jego
wnuczka Śnieżynka.
W Danii tradycyjnym
daniem jest budyń z ryżem,
w którym gospodyni ukrywa
migdał. Kto go znajdzie, ten
dostaje świnkę z
marcepanu, która zapewnia
szczęście przez cały rok.
We Włoszech po kolacji
wigilijnej gra się często w
karty lub tombolę - grę
losową, która polega na
losowaniu numerków z
koszyka. 

Marianka Żmidzińska

Wszystkim Czytelnikom życzymy w Nowym
Roku zdrowia, uśmiechu, dobrych przyjaciół,
a przede wszystkim miłości, bo ona uskrzydla
i umacnia!                                
                                         Redakcja gazetki

Święta, święta i po
świętach... Ale przecież
można jeszcze chwilę
powspominać, bo to piękny
czas. 
Szkołę zdobiła wielka
choinka w holu. Tam też
odbył się świąteczny
kiermasz z upominkami
przygotowany przez panie
ze świetlicy. Pojawiło się też
stoisko z pysznościami,
często słodkimi, ale, ale...
dietetycznymi i zdrowymi,
np. ciasto marchewkowe,
babeczki szpinakowe.
Spójrzcie na zdjęcia, nawet
jedynie patrząc, ślinka
cieknie. Sprzedawali je
członkowie szkolnego
samorządu.   
Były tez klasowe wigilie,
pięknie zastawione stoły,
upominki i przemykający po
szkolnych korytarzach
Mikołajowie. Z wielu klas
dochodziły dźwięki kolęd
śpiewanych przez dzieci,
często przy
akompaniamencie gitary.
Wiedzieliście, że mamy tylu
uzdolnionych muzycznie
uczniów i rodziców? Magia
świąt. Szkoda, że tak krótko
trwa. Ale święta mają
jeszcze jedną zaletę,
pojawią się znowu. A jak
wiecie, czas biegnie bardzo
szybko. Byle do świąt!

Podczas wigilii na polskich
stołach goszczą same
specjały. Znajdziemy
barszcz, smażonego karpia,
pierogi, śledzie, czy kapustę
z grzybami. Są jednak w
różnych regionach naszego
kraju tradycje przyrządzania
potraw, o których słyszało
niewielu.Jedną z nich na
pewno jest KUTIA robiona z
pszenicy i całego mnóstwa
różnorodnych bakalii.
Pochodzi z kuchni
ukraińskiej i białoruskiej. 

Jula i Wiktoria z 4b
KUTIA

Alicja Banaszyk

fot. A. Banaszyk

.
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Latoś mama wysłała
mnie na wakacje do
babci.
Gdy bana  ruszyła ze
stacji, powoli mijała
bambrejewa, pola,
łąki. Klara mocno
przygrzewała i była
straszna hyca.
Jechałam razem z
moją kuzynką
Patrycją, która
trzymała na girach
swojego kociambra.
Miał on czarne ślypia
i białą plamkę obok
kluka, no i jak

to każdy kociamber,
był z niego niezły
rojber. Dziebko
zgłodniałyśmy, więc
wszamaniłyśmy
sznytkę 
z leberką, którą
narychtowała nam
mama na drogę.
Bardzo się przy tym
opypłałysmy. Została
nam jeszcze tytka z
klymami, które zaraz
zaczęłyśmy śrupać.
Zaś gadałyśmy jak to
dobrze, 
że skończyła

się buda. Uwielbiamy
razem rajzować.
W banie była wuchta
wiary, każdy coś
gadał , gzuby tak się
kielczyły, że rodzice
nie mogli ich
uskromnić.
Nagle maszyna
przestała rumotać i
nastał zmir.
Przed nami stanął
łożgol, wew drachycie
na głowie, czerwonej
katanie z wielką japą 
i w grubych porach.
- To napad! -
krzyknął.

Kalafę miał fest
czerwoną i wyglądał
bardzo groźnie.
Miałyśmy niezłego
fefra, zwłaszcza
gdy wystrzelił z
pistoletu. Wszystkie
gzuby zaczęły dudlać
.
Pati bez namysłu rug
cug wybiła okno i
fyrnęłyśmy do lasu.
Jednak zbirów była
wuchta. Jeden
nadrach zaczął biec
za nami, na
szczęście jakiś kejter

chapsnął go w szkitę,
a on wykopyrtnął się
w glajdę i dał nam
spokój. Zaczęłyśmy
się chichrać, ale po
chwili przestałyśmy,
bo wokół było
ciemno, bardzo
nieprzyjazny fyrtel.
Na szczęscie stanął
przed nami bauer. 

Zabrał nas do swojej chaty. Pokój był bardzo fifny, a za oknem straszna
gisuwa. Bauer upichcił  pyry z gzikiem, gorącą repetę. Szybko wszystko
futrowałyśmy. Byłyśmy tak nabąbane, że  sznekę z glancem zostawiłyśmy
na zaś. Gdy było już po wszystkim i wydawało się, że to już koniec
koszmaru, ktoś zapukał do chaty.  Spojrzałyśmy zza winkla. To był znowu
ten łożgol! Wybałuszał te swoje gały, aż mu bryle spadły. Serce biło nam
coraz mocniej. Szybka decyzja i fyrnęłyśmy do antrejki, gdzie
wgramoliłyśmy się do szafy i stanęłyśmyna ryczce, aby nie było widać
naszych szkit. Niestety, łyżgol rug cug nas odnalazł, chwyciłza katany i
wyprowadził z chaty. Na dworze czekał już na nas jakiś knypek, był
strasznie oglajdrany i wyglądał jak szuszwol. Czekał też na nas nasz
maszynista! Szliśmy na szagę  przez chęchy, katany miałyśmy całe mokre.
Ejbry miały straszną rułę, ale dzięki temu mogłyśmy usłyszeć o czym
blubrają . 

Nasz maszynista taśtał wymborek, a w nim jakieś
kląkry i mapę. Zaczęli gadać coś o skarbie, widać
było, że  maszynista był fest wzburzony, palił
nerwowo ćmika. W końcu wszyscy zaczęli się
kłócić i wyzywać od ćwoków. Knypek tylko
podsumował, że wszystko spartolili. Nagle cała w
fefrach obudziłam się we własnym wyrze.
Odetchnęłam z ulgą, że był to tylko sen .
Do tej pory  zastanawiam się, gdzie był ukryty
tajemniczy skarb i jak skończyłaby się nasza
historia, gdybym się nie obudziła. A może którejś
nocy ciąg dalszy napadu na banę mi się przyśni...

                    Poznaniacy nie gęsi i swój język mają...
      Opowiadanie "Napad na banę" Weroniki Kępskiej z 4b

świt na ulicy Słowackiego

Gwara poznańska to
jedna z bardziej
specyficznych gwar
regionalnych w Polsce.
Po poznańsku mówi si
ę nie tylko w samym
Poznaniu, ale i w
okolicach. Gwara
poznańska powstała z
wymieszania dialektu
wielkopolskiego z
elementami słownictwa
niemieckiego, głównie
w wyniku ponad
stuletniego pruskiego

panowania w
Wielkopolsce. Język
niemiecki stał się
językiem urzędowym,
biznesowym, opanował
szkoły. Mieszkańcy
Poznania stali się
często dwujęzyczni i
zaczęli używać w
gwarze niemieckich
słów. 
Na podstawie strony 
bibliotekawszkole.pl

               W antrejce na ryczce stały pyry w tytce. Przyszła niuda, 
                        spucła pyry, a w wymborku myła giry...

Gelejza - osoba
ślamazarna
Szuszwol - brudas
Guła - niezdara
Tuleja - gamoń
Glajda - niechluj
Ćmok - oferma
Rojber - łobuz
Religa - łamaga
Wylęga - osoba inna
od wszystkich

Globusik - kapelusz
Kluft - garnitur,
marynarka
Mantel - płaszcz
Mycka - czapka
Badejki - spodenki,
majtki
Dyrdok - spódnica
Laczki - domowe
pantofle

Stary Marych

Alicja Banaszyk

.
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  To jest coś, co lubię!            Zapraszamy 
       do wspólnej gry!

        Ponad 1172 metry pyszności! To dopiero wyzwanie!

Jedną z najbardziej
znanych gier jest
,,Counter Srike
Global Ofensife”
potocznie nazywany
CS:GO. W Cs’a  gra
ponad 7 milionów ludzi
na całym świecie!
Pewnie niewielu z was
zna termin ,,e-sport”, a
Cs właśnie jest e-
sportem. W Cs’owym
świecie są stworzone
kluby. Najpopularniejsz
ą grupą Polsce jest
Virtus.Pro. Najbardziej
znanym graczem w
tym teamie

jest Jarosław ,,pasha”
Jarząbkowski. Pasha
gra w Cs’a razem z
Izakiem. Izak jest
Youtuberem, który
także gra w Cs’a ,
Pokazuje na przykład,
jak rzucać perfekcyjne
granaty. "Counter
Strike Globar Ofensive"
jest bardzo wciągającą
grą, ale wymaga
stalowych nerwów. 

Jakub Mrozek 6c

Minecraft to znana gra
komputerowa.
Oczywiście musiało
się zacząć od wersji
1.0v, a teraz jest
wersja dostępna 1.8.8.
Ja zacząłem  grać w
roku 2012, bardzo
spodobała mi się ta gra
. Powiedziałem o niej
kolegom, którzy
dołączyli do gry. 
Zaczęliśmy budować
tak zwaną „gildię”.
Napadaliśmy z
przyjaciółmi na inne
gildie i zdobywaliśmy 

tak zwane „itemy”.
Teraz jesteśmy
najlepsi na serwerze
„FireLand.pl”. 
Zapraszamy Was do
gry, zmierzymy się w
klatce PVP, czyli w
miejscu, w którym
wszyscy się biją.
Nasza gildia nazywa
się „dobr”, a nicki:
XxXnudyXxX
Marcin05453
Lewandowski21
kokosek1
         Jakub  Szlachta 
     Marcin Kasperczak

Włosi upiekli największą pizzę na świecie i pobili rekord
Polaków! 1172 metry i 97 centymetrów  ma najdłuższa na
świecie pizza, upieczonaw mieście Massa w Toskanii .
Pobity został tym samym rekord, który należał od dwóch lat
do Polski.

Rywalizacja polsko-
włoska w tej dziedzinie
ma kilkuletnią tradycję.
Do upieczenia
gigantycznej pizzy,
rozłożonej wzdłuż
nabrzeża Massy i
wpisanej do Księgi
Rekordów Guinnesa ,
zużyto 2 tony mąki, 
30 kilogramów bazylii,
kilkaset kilogramów
mozzarelli i wielkie
wiadra sosu
pomidorowego. 
Podczas festynu w
toskańskim mieście 50
włoskich pizzaioli, czyli
piekarzy pizzy,
postanowiło

rzucić wyzwanie
Polakom, którzy w
sierpniu 2010 roku
przygotowali na
krakowskich Błoniach
pizzę długości 1010
metrów i 28
centymetrów. 

Nowa rekordzistka
pieczona była
stopniowo przez 
24 godziny. 
Dochód z imprezy,
zakończonej
prezentacją
olbrzymiego wypieku,
został przekazany na
rzecz ludności z
regionu Emilia -

Romania, która
ucierpiała w majowym
trzęsieniu ziemi. 
Od kilku lat piekarze z
Krakowa i Massy
rywalizują ze sobą.
Poprzednie osiągnięcie
polskich pizzaioli, z
2004 roku to pizza
długości 134 metrów.
Włosi odpowiedzieli
potem, piekąc 405
metrów pizzy.
Chętnie byśmy
przyłączyli się do
degustacji!

Iga Przynoga 6a

.

Co mieszka w stajni i w
nazwie ma dwie litery?
-  QŃ ( KUŃ )

Jaki nazywa się ósma
żona kucharza?
-  Usmażona.

Co robi kucharz, gdy
go atakują?
-  Wzywa posiłki.

Co mówi piłkarz, gdy
przychodzi do fryzjera?
-  Gol.

Co mówi lustro do
lustra?
-  Przepraszam, odbiło
mi się.

Dlaczego ściany nie
toczą ze sobą wojen?
-  Bo między nimi jest
pokój.
Wyszukały: Zuzia i Ala

Kiedy na dworze
temperatura spada
poniżej zera, wiatr
niemiło zawiewa, a
nasze nosy czerwienią
się od zimna jak nos
Rudolfa
Czerwononosego, po
powrocie do domu
mamy chęć na coś, co
nas rozgrzeje. Napoje
najlepsze na zimę to
naszym zdaniem:

1.Herbata z miodem i
cytryną.
2.Ciepły kompot
owocowy.
3.Wyciskany sok z
pomarańczy.
4.Gorąca czekolada.
5.Kakao z piankami.
Polecamy!

Marysia i Wera z 4b

.

fot. internet

fot. internet
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Czy przesądy na temat szczurów są prawdziwe?

I tak, i nie. Szczury obejmują kilkadziesiąt gatunków i nie
wszystkie są takie, jak ludzie je postrzegają! Wiem z
własnego doświadczenia.

    Inna niż wszystkie...Ten pies to prawdziwy   
przyjaciel człowieka!

Labradory to bardzo
znana rasa psów.
Mają różne kolory, są
czarne, biszkoptowe
oraz czekoladowe.
Futro krótkie, bez fal i
frędzli, w dotyku
wydaje się szorstkie. 
Tułów labradora jest
zwarty, dosyć krótki.
Pies ten powinien mieć
dużo przestrzeni,
najlepiej by mieszkał w
domu z ogrodem. 
Labradory są bowiem
bardzo aktywne. 

Bardzo dużo jedzą,
lecz nie można dać im
zbyt dużo, ponieważ
może to wywołać
chorobę. Labradory sa
często
wykorzystywane  do
prowadzenia
niewidomych. Mogą
być też psami
myśliwskimi oraz
ratownikami. Uwielbiają
służyć swojemu panu i
kochają dzieci. A ja
kocham labradory. 

Zuzia Kruszona 5b

.

.

Są oczywiście
szczury
kanałowe, które swoim
wyglądem (wielkością,
potarganym futrem)
odstraszają ludzi. Są
wygłodzone i bardzo
często chore. Z głodu
gryzą co popadnie, a z
powodu chorób, jest
możliwe zarażenie się
jedną z nich. Ale nawet
szczury kanałowe
mają też swoje zalety.
Na pewno znacie
„Stare Zoo”.
Wielokrotnie
spędzaliście tam swój
wolny czas. Trudno w
to uwierzyć, ale gdyby
nie szczury, ten park
by nie istniał. Już
tłumaczę: z różnych
powodów to zoo miało

być zburzone. Jednak
tuż pod nim były
kanały dosłownie
wypchane szczurami!
Więc w obawie, że gdy
zostaną ruszone, to
wszystkie szczury
wyjdą na ulicę,
postanowiono nic z
nimi nie robić. 
A szczury domowe są
bardzo przyjazne i jak
wszyscy
przedstawiciele tego
gatunku - mądre.
Dobrze oswojone
pokazują, co potrafią,
ucząc się różnych,
ciekawych sztuczek.
Od skakania nad
przeszkodami, przez
pokonywanie labiryntó
w aż do
rozwiązywania

prostszych
łamigłówek.
Taki szczurek
domowy jest
wspaniałym
towarzyszem i
idealnym
zwierzątkiem. Jeżeli
macie w domu koty, to
spokojnie możecie
zaadoptować szczura.
Ja mam w domu dwa
koty oraz cztery
szczurki i nikomu nic
się nie stało!

Wielbiciel szczurów:
          Franek z 6a

I jak nie kochać szczura?

Jasiu po wywiadówce
dostaje karteczkę z
ocenami od mamy i
mówi:
-  Uczeń bez jedynki, to
jak żołnierz bez
karabinu.
-  Tylko po co
żołnierzowi 1511
karabinów?

Pani pyta Jasia:
-  Jasiu, gdzie leży
Kuba?
A Jasiu na to:
-  W łóżku. Chory jest.

Co mówi ściana do
ściany?
-  Spotkajmy się na
rogu.
Co mówi ogrodnik do
ogrodnika?
-  Przesadziłeś.

Wyszukały: Ala i Zuza

"Zniszcz ten dziennik"
to pierwsza część
książki do niszczenia.
Brzmi dziwnie?
Prawda. Zadania dla
właścicieli też są
dziwne np.: ukryj tę
stronę w ogródku

sąsiada, sprzedaj tę
stronę, znajdź sposób,
by zmrozić tę stronę,
wznieś się wysoko i
upuść dziennik. Ja
bawiłam się świetnie. 
Polecam! 
Weronika Musiał z 5b

.

fot.internet

fot.internet

fot. internet

.


