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 TEMATY
NUMERU:

Skąd się wziął
Święty Mikołaj oraz
Mikołajki?

Święta tuż,
tuż...sonda

 Zwyczaj pisania
listów do
Św.Mikołaja

Ogłoszenia,
przeprosiny...

Wywiad z Panem
Piotrem Żakiem

Mikołajek

NIECHAJ
ZBLIŻAJĄCE SIĘ
ŚWIĘTA BĘDĄ
TAK WSPANIAŁE I
JAKBY CAŁE Z
BAJEK.
NIECHAJ
GWIAZDKA Z
NIEBA LECI,
NIECHAJ
MIKOŁAJ TULI
DZIECI.
BIAŁY PUCH
NIECHAJ Z NIEBA
SPADA, NIECHAJ

PIESEK W NOCY
GADA.
NIECH CHOINKA
PACHNIE
PIĘKNIE, NOI
RADOŚĆ BĘDZIE
WSZĘDZIE.

Najlepsze życzenia
świąteczne i
noworoczne składa
rodzicom,
nauczycielom i
uczniom PSP7 cały
zespół Szkolniaka7

Zwyczaj wręczania
prezentów w
Mikołajki wywodził
się ze
średniowiecznych
legend o życiu
świętego Mikołaja
(biskupa).

Zasłynął tym,
że rozdał
fortunę, którą
zostawili mu
rodzice.

Mikołajek
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Skąd się wziął Święty Mikołaj?

Tak narodziła się historia

                   Adres św.Mikołaja w Laponii

najhojniejszego Mikołaja.

Początkowe
wizerunki
świętego
Mikołaja
przedstawiały
go jako
szczupłego,
wysokiego

mężczyznę w
biskupich
szatach.
Za twórcę
współczesnej
postaci
pulchnego

rumianego
Mikołaja uznaje
się Haddona
Sundbloma -
rysownika, który
na zamówienie
firmy Coca-
Cola, zmienił

wyobrażenie
całego świata   o
świętym. 

które

wpadły do
pończoch i
trzewiczków,
umieszczonych
przy kominku w
celu
wysuszenia.

Urodził się w
Licji w Azji
Mniejszej,
około 280
roku.

A

Mikołaj

Miki

Podobno
dobroczynny
duchowny
wybawił trzy
córki
zubożałego
mieszczanina
z niebezpie-
czeństwa.
Pewnej nocy
wrzucił przez

komin ich
domostwa
wypchane
pieniędzmi
sakiewki

Santa Claus
Arctic Circle
96930 
 Rovaniemi 
 Finlandia 

Jak widać na
całym świecie
poza kultem
Świętego
Mikołaja, istnieją
regionalne

tradycje
związane z
obdarowywaniem
dzieci. Nie jest
jednak ważne,
kto prezenty
daje, ważne są
same podarki,
które mają
sprawić radość
innym.
K.Wolska P

Miki

Miki
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                  Święta tuż, tuż...

To badania
wśród klas 3 - 6
PSP.

Ciekawe czy byli
grzeczni...?  

Włącz się w
magię Świąt...

Skąd się wzięło
pisanie listów do
Św.Mikołaja...?

Nasze
reporterki
przeprowadziły
sondę,
dotyczącą
Świąt Bożego
Narodzenia. 

Oto jej wyniki:
59 procent
wierzy, 41
procent nie
wierzy.

Co byście
chcieli dostać
pod choinkę?

33 procent
pieniądze, 18
procent
zabawki, 29
procent sprzęt
elektroniczny,
15 procent
ubrania.

Santa

Tradycja pisania
listów do
Świętego
Mikołaja jest
znana niemal na
całym świecie.
Jednak mało kto
wie, że
zapoczątkował
ją nowojorczyk
John Duval
Gluck, wizjoner,
kanciarz i
mężczyzna,
który zgodził się
na odgrywanie

roli dobrotliwego
staruszka z
bieguna
północnego.

 Ich autorami
byli rodzice,
którzy sprytnie
wykorzystywali
okazję, aby dać
rozrabiakom
reprymendę
albo przekazać
kilka dobrych
rad. Zwyczaj był
znany też w
Anglii, czego
dowodem są
pięknie
ilustrowane listy
pisane przez

J.R.R. Tolkiena
do jego dzieci, w
których
podszywał się
pod Świętego
Mikołaja i
niezdarnego
niedźwiedzia
polarnego. Z
czasem dzieci
zaczęły
odpisywać,
zazwyczaj
umieszczając
swoje listy w
kominku. 

Santa

Claus

Claus
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Listy, życzenia i przeprosiny można wrzucać
do SKRZYNKI W BIBLIOTECE....

przeprosiny...   Ogłoszenia

Nowy kącik do
Waszej
dyspozycji...
Chcesz kogoś
pozdrowić,
może wyznać
coś?
Jesteś
zakochany i nie
wiesz jak to
powiedzieć?
Chcesz
pozdrowic swoją
klasę,
ulubionego

nauczyciela, lub
powiedzieć jaki
jesteś
szczęśliwy, ze
dostałeś kolejna
piątkę?
Szkolniak
przychodzi z
pomocą....

wrzuć
pozdrowienia.
liścik do
czerwonej
skrzyneczki w
bibliotece.
Pomożemy Ci
wyznac miłość
a nawet
przyjaźń. 
Zachowujecie
anonimowość,
co nie znaczy,
że nie wypada
się podpisać,
choćby

pseudonimem.
Jeżeli chcesz,
zeby Twój liścik
został
wydrukowany w
kolejnym
numerze gazetki
napisz to
wyraźnie,
choćby na
czerwono!!!

Shrek

Dwie

Shrek

połówki
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Dlaczego
zdecydował się

Pan na pracę w
szkole?

       
                Wywiad z panem Piotrem Żakiem
                nauczycielem matematyki

Pan Piotr

Chyba głównie
dlatego, że lubię
pracować z
młodzieżą. 
Czy ma Pan
jakąś ulubioną
klasę?
Wszystkie
klasy, które
uczę, lubię.
Jaki zawód
chciał Pan
wykonywać w
wieku
szkolnym?

Hmm...chyba
miałem takie
pomysły jak
większość
chłopców w tym
wieku, czy
strażak lub
policjant.
Jaki przedmiot
lubił Pan
najbardziej?

na pewno
matematykę:-)
ale również w-f,
muzykę i język
polski.
Czy ma Pan
jakieś inne
zainteresowania?

Moje
zainteresowania
to: muzyka
oprócz tego
motocykle i
podróże.

Co lubi Pan
robić w wolnym
czasie?

Właściwie to co
we
wcześniejszym
pytaniu.

Matma

Żak

Matma
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      ciąg dalszy wywiadu z Panem Żakiem...

Jaki jest Pana
ulubiony kolor?

Co Pan ceni w
uczniach?

Faceta o kolor
pytają...:-)
śmiech :-),
niebieski chyba.

Ma Pan jakieś
zwierzę?

Nie mam.

Czy lubi Pan
pracę w szkole?
Lubię.

Ile lat pracuje

Pan w naszej
szkole?

Od września
2006 roku.

Jaki jest Pana
ulubiony dział w
matematyce?

Właściwie
każdy jest ok,
ale gdybym miał
wybierać to
algebra.

Na pewno
pozytywną
energię, oraz to,
że nie są
zakłamani, czyli
mówią prosto z
mostu, co jest
fajne. Choć
czasem trudno
się z tym
zmierzyć.

Ile klas Pan
uczył jako
wychowawca?
4 różne klasy w
tej szkole.

Jaka jest Pana
szczęśliwa
liczba?

Każda liczba,
która jest
dobrym
wynikiem, mnie
uszczęśliwia.
Czy lubi Pan
sprawdzać
sprawdziany?
Nie lubię:-)

Matematyczny

Matma

żarcik

Matma
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        ciąg dalszy wywiadu z Panem Żakiem....

Jakie jest Pana
ulubiony gatunek

Jak Pan myśli,
dlaczego jest Pan

i tytuł filmu?

Poza
,,Terminatorem''
i ,,Rambo''
bardzo lubię
,,Skazani na
Shawshank''
oraz ,,Zielona
mila''.  

Jak nauczył się
Pan grać na
keyboard?

Jestem
samoukiem.

Jak często
wchodzi Pan na
librusa?

Kilkanaście razy
dziennie.

Więcej Pan
stawia dobrych
czy złych ocen?
Myślę, że więcej
dobrych.

tak lubiany
wśród uczniów?

Nie wiem na
czym to polega,
po prostu
staram się być
sobą.

Dziękujemy
bardzo za
rozmowę.

Wywiad 
przepro-
wadziły:

Natalia
Wędzonka,
Natalia
Orzińska,
Natalia
Pożerzyńska,
Oliwia Zając
kl.2a PG

Piotr Żak

Matematyka

Dziennikarki

królową nauk


