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,,Pastuszkowie z podarunki
przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli ,
oblegli..."

ANIOŁOWIE - KIM
SĄ?

SONDA

 SPIS TREŚCI ....        .

Czy byłeś
grzeczny przed
świętami?
TAK 65%
NIE  24%
CHYBA TAK 6%
CHYBA NIE 5%

Jakiego masz
świeżaka?
Jabłko 25%
Pieczarek 13%
Pomidor 6%
Brokuł 19%
Gruszka 11%
Truskawka 17%
Śliwka 6% 

Czarkiz

.

str.2 sonda i Quiz
str.3 wiersz i
łamańce językowe
str.4 humor,kącik
językowy i Kolejorz
na Landach
str.5 przepis
kulinarny
str.6 wywiad i
wiersz
str.7 krzyżówka
str.8 mikołajki , 

.

Aniołowie to istoty
stworzone na obraz
i podobieństwo
Boże, które
promieniują tym
Bożym
podobieństwem w
wyższym stopniu
od nas, stworzeń
ludzkich.
                   P.K

internet

.

.
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                                                       QUIZ ŚWIĄTECZNY 
1.Kim są elfy?                                                                                              
a) pomocnikami Mikołaja                                                              
b) złymi elfami , które nie lubią 
c) niewolnikami Mikołaja 
2.Ile trwa Adwent?
a) 4 tygodnie
b) 40 dni
c) 3 miesiące
3.Co jest symbolem świąt?
a) dąb
b) lipa
c) choinka
4. Czym mikołaj rozwozi prezenty ?
a) saniami  z reniferami 
b) samochodem z trollami
c) samolotem
5.Jeśli byłeś niegrzeczny przez cały rok to pod choinką znajdziesz? 
a) miotłę
b) rózgę 
c) kilof
6.Kiedy jest obchodzona wigilia?
a) 24 grudnia
b) 25  grudnia
c) 22 lipiec
                                                                                                       E.M i P.K

                                    SONDA
1.Jaka jest twoja ulubiona potrawa na wigilijnym stole?
Karp 0,95%
Kluski z makiem 0,95%
Barszcz z uszkami 1,33%
Zupa z grzybami 0,57%

         ANEGDOTA
krótka forma literacka, zawierająca prawdziwe lub
zmyślone opowiadanie o zdarzeniu z życia. 

W Wigilię wszystkie zwierzątka szły pokłonić
Jezuskowi i każde niosło ze sobą jakiś prezent,
Niedźwiedź wyrwał z ziemi drzewko iglaste a że był
leniwy to ciągnął je za sobą przez wszystkie kraje
woda i piasek pozasychały na jego gałązkach i
wyglądało to jak dzisiejsze bombki.
                                                               Jakotr google grafika ?
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***

Święta nadchodzą, już pada śnieg
to po prezenty bieg.
Gwiazdor przybywa do grzecznych dzieci,
gdy pierwsza gwiazdka na niebie
zaświeci.
Choinka stoi błyszcząca i lśniąca 
i tysiąc bąbek się mieniące.
Aniołki w niebie potańcują 
i "Pójdźmy wszyscy do stajenki"
wyśpiewują.
W wigilię kluski z makiem zajadamy 
i życzenia sobie składamy.

Wiktoria

.

   ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
1 Spadł bąk na
strąk,
a strąk
na pąk. ?
Pękł pąk,
pękł strąk,
a bąk się zląkł.

2 Bzyczy bzyg znad Bzury
zbzikowane bzdury,
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy
i nad Bzurą w bzach bajdurzy,
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,
bo zbzikował i ma bzika! 

3 Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.

Czarkiz

W.B

.

Wiktoria
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         KOLEJORZ NA        
           LANDACH

#HUMOR

1.- Jaka jest ulubiona kolęda niemowlaków?
- Dzisiaj w bet lejem.

2. Są święta Bożego Narodzenia.
 Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
 -Mamo, choinka się pali.
 -Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".
 Po chwili Jasiu znów przychodzi:
 -Mamo, a teraz firanka się świeci

3. Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy
dorosną. Prawie wszystkie chcą być
biznesmenami,
aktorami i reżyserami tylko Jasio oświadcza, że
będzie Świętym Mikołajem.
-A to czemu? - pyta zdziwiona Pani.
- Bo będę pracować jeden dzień w roku... -
odpowiada chłopiec.

F.B Jakotr

       
       Kącik językowy 
                 
                                E.M

J. niemiecki                                J. angielski   
   
Święty – heilig                           Święty - holy  
 
Anioł – Engel                             anioł - angel

Śnieg – Schnee                         śnieg - snow

Gwiazdor – Weihnachtsmann   gwiazdor - Santa          
                                                                   Claus

Gwiazdka – Sternchen              gwiazdka - star
           
Choinka – Christbaum             choinka - christmastree  
            

Bałwan – Schneemann              bałwan - showman

Echa Opalenickie

   Dnia 10 listopada w hali OSiR w
Opalenicy odbyło się spotkanie z
piłkarzami Lecha Poznań.
Pomysłodawcą spotkania był
nauczyciel p.Jakub Koszuta.
   Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły kl.I – III
mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych m.in. gra
w piłkę nożną; taniec zumba; karate; unihokej. 
Piłkarze, którzy odwiedzili Opalenicę:
Abdula Aziza Tetteha
Nicki Bille Nielsen
Darko Jevtica 
Maciej Wiliusz                                                             

T.M
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Przepis Kulinarny Pyszna Rybka Na Wigilię ;-)

 Potrzebne Będą :
4 filety lub dzwonki z karpia
 1 cytryna, wyciśnięta
 Pół szklanki mąki pszennej
 1/2 szklanki bułki tartej
 3 łyżki masła
 3 łyżki oleju sól
i pieprz do smaku
Przygotowanie :
1.Filety lub dzwonki z karpia skropić dobrze sokiem z cytryny, oprószyć solą i
pieprzem. Odstawić na kilka godzin do lodówki, żeby ryba przeszła smakiem
przypraw.
 2.W woreczku przygotować panierkę, mieszając mąkę z bułką tartą. Wkładać po
kawałku karpia do woreczka i lekko podrzucać, żeby się dobrze pokrył panierką.
3.Na patelni stopić masło i dodać olej. Smażyć rybę na średnim ogniu na rumiano po
obydwu stronach. 
A
Jakotr =)

. Internet
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WYWIAD ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
D- DZIENNIKARZ
M- MIKOŁAJ
Ja- Dzień dobry święty Mikołaju.
M- Dzień dobry.
Ja- Czy jest Pan szczęśliwy ,że może Pan
podarować wszystkim ludziom prezenty?
M- Bardzo jestem zadowolony z tego ,że  mam taki
zaszczyt co roku dawać każdemu prezenty
,chociaż mam bardzo dużo pracy.
Ja- Czy wszystkie dzieci są zadowolone z tych
prezentów, które otrzymują ?
M- Myślę, że tak i to bardzo. No czasami bywają
takie przypadki, ale i tak widzę  co rok
uśmiechnięte twarze.
Ja- Mikołaju czy nie sadzisz, że tych świątecznych
jest za dużo?
M- Myślę, że nie, ponieważ one świadczą, ze
Święta już tuż tuż i trzeba się przygotować na to.
Ja- Dziękuję Panu Mikołajowi, że udzielił mi Pan
wywiadu. Dziękuję.
M- Ja też dziękuję, że miałem taki zaszczyt.
  P.K

.

.

Białe szaleństwo 
Pada, pada śnieżny pyłek,
 Na marne ludzki wysiłek.

 Biel przykrywa wszystkie domki,
tylko widać im wierzchołki. 

Choineczki ubrane w białe sukieneczki,
wyglądają jak aniołeczki.

Cieszą się dzieci , cieszą się i bałwanek.
Wszyscy od rana szukają sanek.

Ludzie w szalach, czapkach i kurteczkach,
Uczestniczą w białych wycieczkach.

Białe szaleństwo opętało cały świat.
 Z zimą trzeba być za pan brat!

                                                  Czarkiz

K.K

.
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.

1. Np. betlejemska
2. Ozdobny, długi zwój z gałązek, bombek i
światełek.
3. Dla niegrzecznych dzieci zamiast prezentu.
4. Ozdoba świąteczna z gałązek, bombek i
świeczek.
5. Imię jednego z trzech króli.
6. Pod nią znajdziesz prezenty.
7. Przedstawienie o narodzinach Jezusa.

K.K



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 6 12/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu i Teraz

          MIKOŁAJKI

ZDROWO I SPORTOWO

SU

.

         Dnia 06.12.2016 roku w naszej
szkole zawitał święty Mikołaj .
Zaproponował nam mikołajki na zdrowo i
sportowo. Mikołaj wymyślił różne
konkurencje jak np : rzucanie woreczkiem
do celu (osoba odpowiedzialna za to
p.Weronika Adamska) ;  wyścigi rzędów ,
które prowadziła Hanna Glabus i zumba ,
prowadzona przez Agnieszka Lemańska.
Po skończonych konkurencjach wszyscy
uczniowie zgromadzili się w dużej sali .
Pani dyrektor z panią W.Gierałtowską
oraz panią Magdaleną Balcerek-Ratajczak
z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu
wręczyły uczniom prezenty.
                                                        P.K
                                                        E.M

Rozstrzygnięto również konkursy: 
na wierszyk o tematyce sportów zimowych; 
Nagrodzeni:
Cezary Krzyżanek
Dominika Szeszuła
Agata Kostaniak

na kanapkę dla Świętego Mikołaja (w kategoriach -
kanapka oraz deser). 
Nagrodzeni:
Cezary Krzyżanek
Marcin Skibicki
Dagmara i Oliwia Kruszona
Julia i Gracjan Hen

                                                  Gratulujemy!!!

K.K

K.K
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