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Co wiemy o Św. Mikołaju?

Ciekawostka 

:)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku :)

Imię Mikołaj oznacza
"zwycięzca ludu". 
Święty Mikołaj jest
patronem kościoła
katolickiego i
prawosławnego, bardzo
lubianym przez dzieci.
Będąc bogatym młodzień-
cem chętnie dzielił się
swoim majątkiem.
Podarował posag trzem

biednym dziewczętom.
Został biskupem Myry - jest 
to miasto Demre w
dzisiejszej Turcji. Zmarł 6
grudnia
około 350 r. Jego relikwie 
około 1090 r. zostały wykra-
dzione przez marynarzy z
włoskiego miasta Bari, gdzie
jest czczony do dziś w
szczególny sposób. 

To ważne     
        

Wizerunek Świętego Mikołaja w różnych
krajach Świata.

Dawniej Święty Mikołaj
wyglądał nieco inaczej niż w
dzisiejszych czasach.
Dawniej przybierał postać
Biskupa, a teraz jest to
starszy dziadek w
czerwonym ubraniu o długiej
siwej brodzie, rumieńcach,
okularach i worku pełnym
prezentów dla dzieci.

We Francji Święty Mikołaj
zwany jest Pere Noel ubrany
jest w niebieski płaszcz i
niebieską czapkę.
Czy wiecie, że w Bazylice w
Bari, gdzie znajdują się
relikwie Św. Mikołaja jest
pochowana królowa Polski-
żona Zygmunta Starego-
Bona?

 Jak to z tymi skarpetami
było? Pewnego dnia Św.
Mikołaj  spotkał biedaka,
który pożalił się Mikołajowi,
że  ma 3 piękne córki, ale
nie może ich wydać za
mąż bo nie stać go na
wiano dla nich. Mikołajowi
zrobiło się go żal i
postanowił mu pomóc.
Przygotował 3 worki z
pieniędzmi i wybrał się do
biedaka. Było już późno,

wszyscy spali, więc
wyszedł na dach i wrzucił
worki przez otwór w
kominie, które wpadły do
suszących się na kominku
dziewczęcych skarpet.
Rano cóż to była za
radość! Wszystkie 3 córki
mogły szczęśliwie wyjść za
mąż.  Do dziś w Wielkiej
Brytanii( i nie tylko tam!)
Św.Mikołaj przeciska się
przez kominy, by

zostawić prezenty w
Świątecznych skarpetach-
christmas stockings. Są też
kraje gdzie Święty zostawia
prezenty pod poduszką lub
pod choinką:) Jego główny
środek transportu: sanie
ciągnięte przez renifery, ale
podobno widziano Go w
Grecji jak przypłynął
statkiem.

rys.Zuzia kl.3b

źródło: internet
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                     Pomysły na ozdoby świąteczne

Reniferek!!!

kl 1-3 SP

Klasy 2 i 3 SP
przyozdobiły stoły
Wigilijne Świątecznymi
serwetkami -
Mikołajami:) Robi się je
bardzo prosto, a efekt
wspaniały jak widać na
zdjęciu :)
Kl.1-3 SP wykonały na
świetlicy Szopkę
Bożonarodzeniową.
Wystarczyło
pomalować pięknie
gipsową szopkę, a z
bibuły zrobić
Świąteczne drzewka

i od razu zapanował
magiczny Świąteczny
nastrój :) 
Klasa 1 SP
udekorowała swoją
choinkę pomalowanymi
własnoręcznie
ozdobami z masy
solnej. A Wy jakie
macie pomysły na
ozdoby choinkowe?
 

Świąteczne serwetki - Mikołaje

Ciekawe ozdóbki na
choinkę można
wykonać w prosty
sposób: np.ozdoby z
masy solnej, papieru
kolorowego,origami.
Można pomalować lub
poobklejać bombki
styropianowe,
pomalować gipsowe
ozdoby, zrobić choinkę
z bibuły, powycinać
aniołki z papieru i już:)
Życzymy udanych
ozdób choinkowych:)

Reniferek !!!
Zobaczcie jaki to słodki
reniferek nosek ma z
cukierka .  Jak go
zrobić? Z tektury
wytnijcie kształt
renifera, potem
namalujcie mu uszy,
pokolorujcie go,
domalujcie mu oczy i
rogi, a następnie
przyklejcie nos z
jakiegoś cukierka w
czerwonym papierku. 
I reniferek gotowy:)

Alicja Paździor kl.4

Anioł widoczny na
zdjęciu  to jedna z
ozdób choinkowych
 wykonanych przez
kl.1-3 SP  na świetlicy.
Malowanie gipsowych
ozdób choinkowych
 to super zabawa:)

Składane serduszko

to świetny pomysł na
ozdobę  Świąteczną:)
 
Potrzebne materiały:

kolorowy papier
lub filc
nożyczki
linijka
ołówek

Jak zrobić serce
1. Szkicujemy

1. owalny kształt
serca na kartce
papieru lub filcu.

2. Wycinamy dwa
owalne kształty.

3. Składamy je na
pół i przecinamy
3 równoległe do
siebie linie.

4. Owalne
kształty składamy

1. ponownie na pół i
przeplatamy
pasek po pasku
naprzemiennie  i
gotowe:)

 

Bożonarodzeniowa Szopka

kl.2 i 3 SP
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  WYWIAD z p.dyrektor M.Mastalerz- Naszą M...

Cz.1.  Nikola Gąsior:
1) Jakie marzenie udało się Pani spełnić?
Listy do M mają na celu zorientowanie się w sytuacji w szkole. Chcę wiedzieć co moim uczniom
przeszkadza, jest problemem, co im się w szkole podoba i w czym mogę pomóc. To ostatnie możemy
nazwać „uczniowskim marzeniem”.  A marzenia są bardzo różne i często wręcz niemożliwe do
spełnienia. 
Wśród życzeń, które udało się spełnić to wyposażenie sal w rzutniki, dodatkowe zajęcia z WF, ciekawe
książki w bibliotece (dużo ich zakupiliśmy), remont korytarza do sekretariatu (bardzo często uczniowie
wskazują co należy wyremontować bo ważne dla nich jest to jak szkoła wygląda), siłownia zewnętrzna,
nowy sprzęt sportowy.
Z tegorocznej edycji listów do M udało się wyremontować przebieralnię dla dziewczynek,
pomieszczenie jest gotowe, meble zamówione. Musimy poczekać na ich wykonanie. Prowadzę
rozmowy na temat wyposażenia korytarzy.  Wśród marzeń chłopców bardzo często pojawia się wizja
boiska trawiastego. Jeśli plany zostaną wykonane, takie boisko powinno się pojawić podczas wakacji.
To ogromne i kosztowne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, wszystko się uda. Jednak realizacja tego
zadania już nie zależy ode mnie (wykonałam wszystko co możliwe by spełnić marzenie chłopców).

Grupie dziewczynek,
która miała marzenie
by dostać szafkę na
pozostawianie książek
wytłumaczyłam, że
wszyscy uczniowie,
którzy chcą zostawić
książki w szkole
mogą to zrobić.
Wystarczy o tym
poinformować

wychowawców (oni
wskażą takie
miejsce). Mówię o tym
na początku każdego
roku. Nie zakupimy
póki co bardzo drogich
szafek na korytarze,
do których większość
nic nie wkłada. Wolę
pieniądze
przeznaczyć np. na
budowę boiska.

2) Jaki list się Pani
najbardziej
spodobał?
Wszystkie listy są
ważne, interesujące i
dla mnie bardzo cenne.
W tegorocznej edycji
urzekł mnie jeden
chłopiec ze szkoły
podstawowej.
Niezależnie od swojej
klasy napisał list
bardzo osobisty i pełen
dobrych pomysłów.
Między innymi chciał,
żeby zorganizować
dzień bajkowych

postaci, w którym
przebierali by się
wszyscy uczniowie i
pracownicy szkoły.
Prosi o plenerowe
lekcje przyrody i
historii. 

3) Jak się Pani czuje
w roli Mikołaja?
Dobrze, chciałabym
mieć jego możliwości
w realizacji marzeń i
tyle elfów do pomocy.
Poszukuję wokół siebie
osobistych elfów i
starannie oddzielam
rzeczy ważne i
możliwe do realizacji
od tych, które nie mają
większego sensu.
4) Gdzie Pani składa
wszystkie listy?
W magicznej torbie M

Cz.2 Natalia Morys:
1) Jak długo dzieci
piszą listy do M?
Piszą listy od 3 lat,
pewne rzeczy się
powtarzają, inne
pojawiają się po raz
pierwszy.
2) Ile razy już spełniła
Pani marzenia dzieci?
Bardzo dużo tych
życzeń spełniłam,
wśród nich są też takie,
które są objęte
mikołajową tajemnicą.

O tych nie mówię na
podsumowaniach
edycji „Listów do M”. 

Dziękujemy
serdecznie za
udzielenie wywiadu :)

:)

:)Smacznych i pięknych wypieków

Listy do M...

Życzymy Wesołych Świąt:)
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                 Opowieści wigilijne

Wyjątkowa droga:)

Zbliżały się Święta.
Samotny staruszek
nie utrzymywał
kontaktu ze swoimi
dziećmi,mieszkał
sam,a rok temu jego
żona zmarła na
raka.Nie chciał sam
spędzać Świąt w tym
przygnębieniu.
Zadzwonił   do swojej

córki i powiedziała,że
ma chłopaka i z nim
spędzi Wigilię. Druga
córka nie chciała z
nim spędzać Świąt,a
ten biedny rozpłakał
się.Chciał do nich
przyjechać,lecz nie
miał na tyle pieniędzy
,gdy szedł do
domu,znalazł

karteczkę z
napisem:Wesołych
Świąt. Dzwonili do
dwóch córek,że ich
tata nie żyje.Zmarł
dziś,a pogrzeb miał
być w Wigilię.
Rozpłakane przyszły
do jego domu,a tam
wszyscy z
miasteczka

,a zza nich wyszedł
tata, który powiedział
im : Nie zapominaj o
najważniejszym w
Święta-  o swoich
Bliskich!!!

Autor:Amelia Tyrała

Żył sobie samotny
renifer...
Nie miał rodziny ani
przyjaciół,żył
sam.Pewnego razu
poszedł do lasu a tam
się zgubił, nie wiedział
gdzie iść....
Nagle usłyszał
wołanie:Ho Ho! 
Był to Święty Mikołaj,
który zauważył
reniferka. Przegarnął
go do zaprzęgu i
reniferek od tej pory
miał już przyjaciół i
rodzinę!

Autor: Alicja Paździor 

Była sobie mała
dziewczynka.Nie miała
rodziców i była
biedna.W zimną
noc,tuż przed Bożym
Narodzeniem,było jej
bardzo zimno.Pytała
czy może wejść,lecz
nikt jej nie chciał
wpuścić.Biedna
chowała się w kącie i
patrzyła jak każdy jest
szczęśliwy w tą  noc.
Płakała, gdy nagle ktoś
ją zapytał:Jesteś
sama?-Tak.
Odpowiedziała.Chodź

ze mną.  Dziewczynka
trafiła do malutkiego
drewnianego domku.
 gdzie staruszka
przygotowała tylko
dwie potrawy, bo nie
miała na tyle
składników, żeby
zrobić więcej.
Powiedziała do niej
tak:Ugościmy cię
czym chata bogata,bo
Święta polegają na
dobroci.

Autor:Amelia Tyrała

Wyjątkową drogą w
Święta jest sama chęć
spędzania ich ze
swoimi bliskimi i
radowania się tym,
że mały Jezusek
przyszedł na świat.
Pamiętajmy,
że warto być dobrym
nie tylko w Święta!
Warto zastanowić się 
w tym magicznym
Świątecznym czasie
nad tym co należy
zmienić w swoim

życiu,aby było lepsze:)
Każdy z nas jest
wyjątkowy i może
zawsze wybrać w
życiu dobrą i piękną
drogę :)

Autor: Amelia Tyrała

źródło: internet
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      SŁODKIE PYSZNOŚCI NA ŚWIĘTA!!!

Sekretny przepis babci
na makowiec z jabłkiem!

żródło:internet

Trufelki
Rozpuszczamy 100 g
gorzkiej czekolady z 50
ml śmietany 30% i 20 g
masła kokosowego.Do
ciepłej czekolady
dodajemy posiekane
orzechy,migdały,
rodzynki.Chłodzimy
lekko,a następnie
formujemy kulki i
obtaczamy w gorzkim
kakao.
Smacznego:)

W moim domu nie
wyobrażamy sobie
Świąt bez wypieków
takich jak : pyszny
sernik, orzeszki,
makowiec, pierniczki,
rurki z kremem
czekoladowym i
waniliowym, mazurek i
babeczki... 
Powiedzcie jakie Wy
macie swoje ulubione
Świąteczne wypieki i
inne smakołyki, bez
których nie
wyobrażacie sobie
Świąt

Bożego Narodzenia?
Piszcie:
 gazetkajunior@wp.pl

  

 Makowiec z jabłkami!!!
30 dag maku 
szklanka cukru
40 dag jabłek - 
-pokrojonych drobno
6 jajek(białka ubić
osobno na sztywno!) 
6 łyżeczek grysiku
1 łyżeczka proszku do
pieczenia
15 dag masła
Sposób  wykonania!!!
masło utrzeć z cukrem
dodać żółtka

i pozostałe składniki.
Piec około 1 godz. I
nasz pyszny
 makowiec z jabłkami
już jest gotowy.
Smacznego:)

pierniki

Świąteczne trufelki

 Świąteczne orzeszki
1 kg mąki 
1 szkl. cukru
pudru 
25 dag masła 
1 szkl .kwaśnej
śmietany 
4 żółtka 
1 łyżeczka sody 
4 łyżki oleju 
1 margaryna 

1 szkl. cukru 
1/2 szkl. mleka 
około 2 szkl.
mleka w proszku 
2 łyżki kakao 

Z podanych
składników zagnieść
ciasto. Formować
niewielkie kulki i
wkładać każdą kulkę

do rozgrzanej foremki
do pieczenia
orzeszków. Piec na
jasnozłoty kolor.
Mleko z cukrem,
margaryną, kakao
zagotować.Dodać
mleko w proszku,
zmiksować i zostawić
do lekkiego

wystygnięcia.
Nadzieniem wypełniać
połówki orzeszków i
sklejać po dwa razem.
Smacznego:) 

sekretny makowiec babci

źródło: internet

źródło: internet
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Czy wiecie że...

:)

źródło -internet

Święta w Polsce i Anglii - podobieństwa i różnice. Czy wiedzieliście, że w
Anglii nie ma naszej
najpiękniejszej tradycji
czyli dzielenia się
opłatkiem? W Anglii
zamiast opłatka jest
Christmas crackers.
Są to cukierki, które
mają rozluźnić
atmosferę przy
świątecznym stole.
Podczas rozrywania
ich przez dwie osoby
wydobywa się głośny
huk i można wyjąć
malutką niespodziankę
np. papierową

koronę na głowę,
kostkę do gry czy inną
niespodziankę:)

      Ciekawostka !!!
26 grudnia w Anglii
obchodzony jest
 Boxing Day- to
dzień, w którym
obdarowuje się
przyjaciół i
pracowników z
pracy prezentami:)
Najważniejszy
dzień dla nich to
25 grudnia, a nie
Wigilia. 24 grudnia
nie dzieje się nic
szczególnego, ale
Królowa Elżbieta II
właśnie 24 grudnia
otwiera prezenty!!!

                                     

Obecnie cały niemal
świat łączą wspólne
elementy Świąt w
postaci  udekorowanej
choinki oraz
rozświetlonych
lampek.  W Anglii
dodatkowymi
elementami
dekoracyjnymi są
kartki na sznurach

oraz łańcuchy
choinkowe na
ścianach. Generalnie
domy angielskie w
tym okresie wyglądają
hmm…bajkowo ;)-
sufity i ściany to
prawdziwe sieci
zmiksowanych
łańcuchów
choinkowych

oraz setki kartek z
życzeniami bardzo
licznie wysyłanych w
tym okresie:)

Otwieranie prezentów
w Anglii trwa cały
dzień? Tam każdy
otwiera prezent na
oczach wszystkich.
Wydobywają się liczne
ochy i achy. Przerwa
na kawkę czy herbatę i
znów celebrowanie i
radowanie się z
prezentów! I w taki
magiczny i radosny
sposób mija im cały
dzień:)

W Anglii Mikołaj zostawia prezenty w skarpetach, a u nas pod poduszką lub choinką:)  Mikołajowi
Brytyjczycy zostawiają najczęściej babeczkę z nadzieniem i kieliszek sherry, a reniferom marchewkę i
miskę z wodą.

U nas karp,  a w Anglii indyk. My Polacy mamy zwyczaj nie jedzenia mięsa w Wigilię. W Anglii tego
nie ma.  W Święta jedzą nadziewanego indyka zamiast naszego karpia. Jego przygotowanie zajmuje
około 4 godziny. Tak aż 4 godziny. Jednak walka z karpiem, a później z jego ościami raczej jest
trudniejsza:) 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała brytyjska rodzina zbiera się na uroczystej
kolacji, na której podawany jest pieczony indyk a na deser obowiązkowo pudding.

W Anglii okres świąteczny różni się od tego w Polsce. U nas ubieranie choinek w domach zaczyna
się zgodnie z tradycją w Wigilię. W Anglii rozpoczyna na początku grudnia lub nawet końcu listopada.W
Polsce jest mnóstwo deserów ale żaden nie ma typowo „bożonarodzeniowego”  charakteru. W Anglii są
trzy takie desery.  Mamy zatem: Christmas cake- mocno nasączone, ciemne ciasto z bakaliami, grubo
polane marcepanem (co trzeba przyznać: wygląda uroczo, gdyż na wierzchu są ustawione bałwanki i
inne atrybuty świąteczne)- ciasto takie przygotowuje się; uwaga! 2 miesiące przed Bożym
Narodzeniem!! Christmas pudding : masa jeszcze ciemniejsza, jeszcze mocniej nasączona (często
brandy!) i z jeszcze większą ilością bakalii (ten potrzebuje nieco mniej czasu na osiągnięcie
„dojrzałości” bo zaledwie…5 tygodni  ) oraz mince pies - małe babeczki wypełnione kolejną słodką
mazią bakaliową.

źródło-internet

oto christmas crackers
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Konkurs na kartkę Świąteczną rozstrzygnięty:)

Piszcie do nas :)

Świąteczne
pozdrowienia dla Was
nasi drodzy czytelnicy
od całej naszej
redakcji:) Bądźcie z
nami. Wkrótce kolejny
numer naszej
gazetki:)

.

:)

:)
:)

22-go grudnia 2016r.
p.dyrektor 
M.Mastalerz wraz z
p.D.Tekieli podały
wyniki konkursu na
kartkę Świąteczną.
Była chwila dla
naszych reporterów na
pamiątkowe zdjęcie dla
osób wyróżnionych w
konkursie. Gratulacje
od naszej redakcji dla
wszystkich, którzy
wzięli udział w
konkursie, a
szczególnie dla
wyróżnionych:)

Jeśli drodzy czytelnicy,
któraś kartka z
wyróżnionych podoba
Wam się szczególnie
piszcie do nas.
Ogłaszamy konkurs
na najciekawszy opis
karki Świątecznej!!!
Opis może być w j.
polskim lub
angielskim.
Wyróżnione kartki na
zdjęciu!!! Piszcie:
gazetkajunior@wp.pl
Czekamy do
15.01.2017r.!!!

22.12.2016r.
pożegnaliśmy się w
klasach na wspólnych
Wigiliach w
Świątecznej
atmosferze.
Tego dnia w Jasełkach
zadebiutowali
pierwszoklasiści u
boku swoich starszych
kolegów z samorządu
uczniowskiego pod
kierunkiem p.S.Dzidek
i p.T.Kołacz wspólnie
zaśpiewaliśmy wiele
kolęd. Życzymy Wam,
aby ten piękny zwyczaj
kolędowania był
pielęgnowany co roku
w Waszych domach.

Konkurs Plastyczny
"Kartka Świąteczna"
Szkoła Podstawowa
kl.1-3
Wyróżnienia:
Oliwia Szklarska kl.2
Zuzia Rogala kl.2
Malwina Miziołek kl.2
wyróżnienia za dobór
ciekawych technik
plastycznych:
Julia Piekło kl.2
Ania Szostak kl.2
Kasia Sroka kl.2

kl.4-6
Wyróżnienia:
Adam Łydek kl.4
Kacper Tekieli kl.4
Ola Klita kl.5
Gimnazjum
Wyróżnienia:
Julia Gwizdała kl.3
Anna Lis kl.3
Kinga Łydek kl.3
Agnieszka Odrzywołek
kl.1

Gratulujemy wyróżnienia w konkursie plastycznym !

Jasełka- kl.1 i Samorząd Uczniowski

Wyróżnione kartki Świąteczne
Jasełka- kl.1 i Samorząd Uczniowski


