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Nasze Jasełka"CICHA NOC,ŚWIĘTA NOC...", CZYLI
JASEŁKOWE OPOWIEŚCI

Jasełka to widowiska o
Bożym Narodzeniu, które od
wieków wpisane są w
polską tradycję. Początku
jasełek można dopatrywać
się w misteriach
franciszkańskich, które
powstawały w
średniowieczu. Pierwsze w
historii jasełka miał wystawić
sam św. Franciszek z
Asyżu 

już w 1223 roku w skalnej
grocie w Greccio, później
zwyczaj ten przejęli jego
zakonnicy i rozprzestrzenili
po całym świecie. Sama
nazwa jasełka pochodzi o
staropolskiego słowa jasło,
oznaczającego żłób.
Jasełka szkolne to
wyzwanie, potrzebny jest
scenariusz, aktorzy,
nauczyciel

który pokieruje grupą ?
Owszem, ale najbardziej
potrzebna jest kreatywność,
nasza - uczniowska. Ale cóż
to dla nas! Wystarczą dwie
pomysłowe osoby i już jest
wspaniały, autorski,
uczniowski scenariusz. Ola
Uchniewska i Dorota
Pokorska to potrafią, właśnie
napisały tekst

przedstawienia, w którym
jak w soczewce pokazują
ludzką słabość do grzechu,
nawet same diabły łapią się
za głowy, że człowiek potrafi
być taki zły. Co lub kto
może przeciwstawić się złu?
Na to pytanie odpowiedź
znajdziecie w trakcie
przedstawienia.

W naszej szkole korytarze
rozbłysły światłem
świątecznych lampek. Nie
zabrakło również choinki,
która również stała w każdej
klasie. Panowała prawdziwie
świąteczna atmosfera.

fot. p. Alina Smolarek

.fot. p. Alina Smolarek

fot. p. Alina Smolarek
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       Grudzień - wszyscy czujemy, że
nadchodzi zima i zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. Świąteczną atmosferę widać
zarówno w sklepach, jak i na ulicach. Za
oknem prószy śnieg, a 2017 rok zbliża się ku
końcowi.
       Jednak musimy pamiętać by w całym szale
świątecznych zakupów nie zapomnieć o
najważniejszych wartościach, takich jak
rodzina.
        W grudniowym wydaniu "Szaferówki"
możecie przeczytać o szkolnych jasełkach i
mikołajkach oraz organizowanych akcjach
świątecznych. A także bliżej zapoznać sie z
płockim chórem Pueri et Puellae Cantores
Plocenses.
          Zapraszam wszystkich do lektury i życzę
Wesołych Świąt!

redaktor naczelna,
Maja Sebastianowicz

1. Największa bombka. 
Ta bombka ma naprawdę imponujące rozmiary - waży prawie 12 ton, a jej
wysokość to ponad 2,5 metra.

2. Największa choinka.
Choinka o wysokości 36 metrów została ożywiona przez migoczące
fajerwerki i efekty śniegu leżącego na górze drzewka. Została zbudowana
z żelaza, a pokryto ją specjalnym plastikiem jodłowym.
 
3. Najsłynniejsza polska pieśń bożonarodzeniowa.
"Bóg się rodzi" autorstwa Franciszka Karpińskiego ,a jedną z najstarszych
kolęd polskich - "Anioł pasterzom mówił", pochodzi z XV wieku. W XIX wieku
Teofil Lenartowicz napisał również znaną wszystkim kolędę "Mizerna cicha
stajenka licha".

4. Największy bigos. 
Największy bigos na świecie powstał w miejscowości Odorheiu Secuiesc
w Rumunii. Rekordowe danie przygotowane przez najlepszych kucharzy
w kraju ważyło 2 960 kg. 

5. Najpopularniejsze polskie potrawy bożonarodzeniowe.
Dania wigilijne, czyli potrawy których nie może zabraknąć na świątecznym
stole: barszcz czerwony z uszkami,  dania grzybne- zupa grzybowa, pierogi,
ryba: po grecku, karp, śledzie w najróżniejszych postaciach, sałatka
jarzynowa, bigos, piernik, makowiec.

     Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grudniowym wydaniu
Szaferówki. Tym razem was zaskoczę i nie będzie to recenzja filmu tylko
gry "Assassin's Creed Origins". Jest to kolejna część z tej serii od firmy
Ubisoft.
     Gra przenosi nas do czasów Egiptu za panowania Kleopatry VII i
Ptolemeusza XIII. Głównym naszym bohaterem w którego przyjdzie nam się
wcielić jest Bayek ostatni z Medżajów. Fabuła toczy się wokół jego spraw
rodzinnych i całego Egiptu. Jest to gra przygodowa w której możemy
przemierzyć ogromny otwarty świat. Możemy zwiedzić różne miasta
starożytnego Egiptu, które są ich odzwierciedleniem z czasów starożytnych.
Wchodzimy do piramid, do wewnątrz Sfinksa, wspinamy się na latarnię
morską na Faros. Przemierzamy to wszystko na własnych nogach, jeżdżąc
konno, na wielbłądach, rydwanami, łódkami czy statkami bojowymi. Misje to
ciekawe historie o problemach ludzi a naszym zadaniem jest im pomóc.
Jeśli chodzi o grafikę jest ona na poziomie filmowym, a animacje są bardzo
płynne zarówno w czasie podróży jak i podczas walki. Dźwięki otoczenia
czy to przyrody czy ludzi nadają grze cudownego klimatu. Jedynym
minusem jest to, że podczas długich podróży między lokacjami nie
towarzyszy nam muzyka. 
    Jest to najlepsza część ze swojej serii i jest naprawdę na wysokim
poziomie. Gram w nią o tygodnia i uwierzcie mi ciężko jest się od niej
oderwać. Polecam wam i życzę abyście znaleźli ją pod choinką. 
                                                                           Wesołych Świąt Patrycjusz.

fot. Aleksandra Kopa
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MIKOŁAJKI SZKOLNE

      6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Z tej
okazji zawitał w nasze progi św. Mikołaj ze swoim orszakiem.
Były w nim radosne śnieżynki, wesołe renifery, figlarne elfy i
cały zastęp muzykantów, który radosną kolędą rozjaśniał
serca uczniowskiej braci.
      Pierwszym etapem świątecznej wędrówki tego śnieżnego
orszaku była wizyta w klasie 1a, bowiem Mikołaj postanowił
odwiedzić naszych najmłodszych. Kiedy na szkolnym
korytarzu rozległy się dźwięki świątecznych dzwoneczków,
na twarzach dzieci zawitały uśmiechy. Każde dziecko
przygotowało się wcześniej do tej wizyty, więc kiedy Mikołaj
wręczał im słodkie upominki, dzieci rewanżowały się mu
wierszykami, piosenkami oraz pracami plastycznymi. Było
niezwykle miło i sympatycznie, a świąteczny nastrój
współtworzyło wspólne odśpiewanie znanych wszystkim
utworów: "Przybieżeli do Betlejem" oraz "Last Christmas".
      Kiedy już świąteczny orszak pożegnał najmłodszych, udał
się w dalszą wędrówkę, by odwiedzić starsze dzieci – te
grzeczne, ale również i te nieco mniej. Dla każdego znalazł się
słodki upominek, kolęda i uśmiech, bo to przecież w naszym
życiu jest najcenniejsze. Ten niezwykły dzień poruszył nas,
bo mogliśmy się poczuć jak jedna wielka szkolna rodzina. 

fot. p. Alina Smolarek

fot. p. Alina Smolarek
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MIKOŁAJKI PIERWSZAKÓW

fot. p.Katarzyna Bernerfot. p. Katarzyna Berner fot. p. Katarzyna Berner

fot. p. Katarzyna Berner fot. p. Katarzyna Berner fot. p. Katarzyna Berner
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KĄCIK GEOGRAFICZNY

Antarktyda – kontynent położony najdalej na
południe Ziemi, znajduje się na nim geograficzny
biegun południowy. Kontynent jest położony w
rejonie Antarktyki, niemal w całości na południe od
antarktycznego koła podbiegunowego, jest
otoczony przez Ocean Południowy. Ma
powierzchnię 14,0 mln km², jest piątym co do
wielkości kontynentem po Azji,Afryce, Ameryce
Północnej oraz Ameryce Południowej, prawie dwa
razy większym od Australii. Około 98%
Antarktydy pokrywa polarna czapa lodowa o
średniej grubości 1,9 km. Pod względem średnich
warunków Antarktyda to najzimniejszy,
najsuchszy i najbardziej wietrzny kontynent, ma
także najwyższą średnią wysokość ze
wszystkich kontynentów. Temperatura na
Antarktydzie spada poniżej −90 °C. Tylko
organizmy przystosowane do zimna są w stanie
przetrwać na Antarktydzie, w tym wiele gatunków
archaenów,bakterii, grzybów, prostistów niektóre
rośliny i niektóre zwierzęta, takie jak niecienie,
niesporczaki, pingwiny, płetwonogie i roztocze.
Ponad 170 milionów lat temu Antarktyda była
częścią superkontynentu Godwany.

Z biegiem czasu Godwana rozpadła się i
Antarktyda, jaką znamy dzisiaj powstała około 25
mln lat temu. Nie zawsze była zimnym, suchym i
zlodowaconym kontynentem. W wielu
momentach w swej długiej historii znajdowała się
bardziej na północ, w strefie klimatu tropikalnego
lub umiarkowanego, była pokryta lasami i
zamieszkiwana przez różne wymarłe formy
życia. Zorza polarna jest najpiękniejszym
zjawiskiem jakie można do tej pory było
zaobserwować na Antarktydzie. Jest to blask
obserwowany na nocnym niebie wokół
południowego bieguna  magnetycznego, 
wywołany przez wiatr słoneczny, który uderza w
ziemską magnetosferę. Innym wyjątkowym
zjawiskiem polarnym jest również tzw. Pył
diamentowy, przyziemna chmura złożona z
maleńkich kryształków lodu. Zwykle pojawia się
przy bezchmurnym niebie. 
Często towarzyszą mu zjawiska optyczne w
atmosferze takie jak słońca poboczne, jasne
plamki na niebie po dwóch stronach
rzeczywistego Słońca.

internet

internetinternet

internet
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AKCJE ŚWIĄTECZNE

      Grudzień to czas specjalny. To czas w którym ludzie chcą nieść pomoc
osobom najbardziej potrzebującym, samotnym, chorym, dzieciom. Dlatego w
grudniu, przez cały miesiąc, organizuje się liczne akcje charytatywne, by choć
na chwilę przynieść uśmiech i szczęście. Z tego powodu uczniowie naszej
szkoły chętnie przyłączali się do licznych charytatywnych akcji.
      Pierwsza z nich to ,,Szlachetna Paczka". Odbiorcą paczki był
dwudziestoletni chłopak, który w swoim życiu przeszedł różnorodne tragedie.
Młodzieniec potrzebował podstawowych przedmiotów użytku codziennego,
takich jak: ubrania, jedzenie oraz artykuły chemiczne. Głównymi opiekunami
były pani Anna Waśniewska oraz pani Katarzyna Stożek-Ziółkowska wraz ze
swoimi wychowankami. Jednak cała szkoła była poruszona historią
mężczyzny. Każda klasa postanowiła pomóc. Uczniowie składali podarunki w
postaci pieniężnej, produktów spożywczych z długim terminem ważności oraz
środki chemiczne. Uczniowie chętnie wspomagali akcje. Za uzbierane
pieniądze zostały zakupione przedmioty codziennego użytku: ubrania,
pożywienie oraz pralka. Spakowano je w 15 pięknie ozdobionych paczek. To
właśnie klasa 7g wraz z panią Anną Waśniewską podjęła się zapakować
prezenty.
        Równie ważnym wydarzeniem była zbiórka pieniędzy przekazanych dla
miejskiego hospicjum w Płocku. Uczniowie zbierali fundusze w postaci
kiermaszu pysznych ciast przygotowanych przez młodzież. Pieniądze były
również zbierane do puszki, kiedy to chodzono  z nią po klasach. W tej akcji
uczniowie ponownie wykazali się empatią i dobrem. Chętnie wrzucali pieniądze
do puszki, bo wiedzieli, że warto pomagać. Dzięki temu w naszej szkole udało
się zebrać dużą sumę pieniędzy i przeznaczyć je dla osób chorych żyjących
hospicjum.  Bardzo cieszymy się z postawy naszych rówieśników oraz
dziękujemy im za każdą złotówkę przeznaczoną na pomoc dla mieszkańców
Płocka. Mamy nadzieje, że już zawsze będą chętnie pomagać i wspierać akcje
charytatywne. Oby pamiętali by wciąż okazywać swoje wielkie serca. Dlatego,
że ważne jest by pomagać potrzebującym, chorym i biednym.  :)

Szlachetna Paczka!

Pakujemy!

Kiermasz ciast

fot. Beata Brzozowska

fot. Beata Brzozowska

fot. Kamila Kelm fot. Beata Brzozowska fot. Kamila Kelm



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 75 02/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szaferówka

AKCJE ŚWIĄTECZNE - 
FOTORELACJA

Cały stos!!

fot. Beata Brzozowska fot. Beata Brzozowska fot. Beata Brzozowska

fot. Kamila Kelm fot. Beata Brzozowska fot. Kamila Kelm

fot. Kamila Kelm fot. Beata Brzozowska fot. Beata Brzozowska



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 75 02/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzaferówka

                                        KOLĘDOWY CZAS

       
       Jak co roku chór katedralny Pueri Et Puellae Cantores Plocenses
przygotował barwny repertuar składający się nie tylko z polskich ("Za
Gwiazdą", "Cicha Noc", "Z Narodzenia Pana", Bracia patrzcie jeno", oraz
wiele  innych.), ale także i obcojęzycznych kolęd ("Jingle Bells", "White
Christmas", "Joy to the world" i Cantique de Noël"). Koncerty wykonaliśmy
między innymi w Muzeum Mazowieckim, Małachowiance (w ramach akcji
Gwiazdka), Katedrze i Stadionie Narodowym. 
       Przygotowania do koncertów ruszyły już w pierwszych dniach
października. Te występy miały być sprawdzianem dla nowych chórzystów,
którzy dołączyli do nas w ostatnich miesiącach. Dlatego też na próby które
zazwyczaj prowadzi pan Wiktor Bramski przyjeżdżali "nauczyciele śpiewu" z
Poznania i Warszawy.

Pueri Et Puellae Cantores Plocenses

Pueri Et Puellae Cantores Plocenses

Pueri Et Puellae Cantores Plocenses

internet internet
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KĄCIK TECHNOLOGICZNY

SONDA

ppaaaaaaa

SPORT

1. Twoja ulubiona świąteczna potrawa:
pierogi - 43%

barszcz czerwony - 21%
pierniczki - 19%

karp - 10%
inne - 7%

2.Gdzie spędzasz Wigilię?
we własnym domu - 41%

u babci - 29%
u rodziny - 17%
za granicą - 13%

3. Twój wymarzony prezent?
pieniądze - 34%
książka - 26%
ubrania - 15%

elektronika - 13%
biżuteria - 6%

inne - 4%

Ruchoma Szopka
Ruchoma Szopka

Ruchoma Szopka

Historie szopek bożonarodzeniowych
Pierwszą szopkę bożonarodzeniową urządził św. Franciszek z Asyżu w grocie koło Greccio w 1223
roku. Początkowo szopki powstawały przy klasztorach franciszkańskich, z czasem tradycja ta
przeszła do innych kościołów katolickich.
W Polsce tradycja ta rozpoczęła się u schyłku XIII wieku w klasztorach franciszkanów.
Ruchome szopki zapoczątkowały już w średniowieczu. W porównaniu do ich tradycyjnych krewnych
posiadają- jak sama nazwa wskazuje ruchome elementy, które prezentują się w bardzo interesującym
stylu.
Tradycja szopek kolędniczych wywodzi się od obnośnych teatrzyków kukiełkowych i ludowych jasełek,
które z kolei mają swoje źródło w kościelnych misteriach średniowiecznych.

5. Popularnych ruchomych szopek bożonarodzeniowych z Polski
W Wambierzycach tradycja budowy ruchomych szopek sięga XVIII. Konrad Hilberg uruchomił
pierwszą szopkę, która niestety nie zachowała się do dziś. Obecna szopka pochodzi z 2 połowy XIX
wieku. Inicjatorem jej budowy był Longin Wittig. Witting urodził się w 1824 roku w rodzinie, w której
budowa szopek była tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
W chacie w Czermnej znajduje się szopka sprzed 90 lat. Franciszek Stephan zaczął tworzyć
poszczególne elementy szopki mając 15 lat. Podczas wieloletniej pracy powstało 250 figurek. Prace
ukończył 1924 roku, ale szopka została udostępniona do oglądania w 1953 roku.
Szopka w Gdańsku (kościół św. Trójcy) prezentuje wydarzenia historyczne od wczesnego
średniowiecza po współczesność, od Tatr po Bałtyk, od elementów wiejskich po ściśle kojarzone z
Gdańskiem. Są tam postacie najpopularniejszych gdańszczan. Szopka powstała w 1950r. dzisiaj jest
dostępna całym rokiem
Ruchoma szopka w kościele o. Franciszkanów w Poznaniu była od 1954 roku. W tym roku została ona
rozbudowana. Prawdopodobnie jest to największa w Europie ruchoma szopka, ma 14 m szerokości,
16,5 m wysokości i 27 m głębokości. Ustawionych jest ok. 200 figurek,  w części naturalnej wielkości.

Adam Małysz to urodzony 3 grudnia 1977r. w
Wiśle polski skoczek narciarski i kierowca
rajdowy.Od 2016 pełni funkcję dyrektora
koordynatora ds. skoków narciarskich i
kombinacji norweskiej w Polskim Związku
Narciarskim.
 

Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii skoków
narciarskich.Czterokrotny medalista olimpijski oraz czterokrotny mistrz
świata.Adam Małysz jest również czterokrotnym zdobywcą Pucharu Świata,
zwycięzcą 39 konkursów PŚ, triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni. 
Po sezonie 2010/2011 zakończył karierę skoczka narciarskiego i rozpoczął
starty w rajdach samochodowych. W 2012 zdobył tytuł międzynarodowego
rajdowego mistrza Polski i Czech, a w 2013 odniósł pierwsze w karierze
zwycięstwo w rajdach terenowych.W latach 2012–2016 pięciokrotnie
uczestniczył w Rajdzie Dakar.

źródło: Internet
źródło: Internet

źródło: Internet

STsport
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TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Życzymy Wam zdrowych 
i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony 

w gronie najbliższych
napełni Wasze serca
spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo
Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Wam przez całe
Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe 

życzenia spełniają się 
w każdym momencie.

1.Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jedną z możecie najprzyjemniejszych dla dzieci jest na pewno ubieranie
choinki. Najlepiej, aby w ozdabianie drzewka (a także wybieranie) byli zaangażowani wszyscy domownicy. Wspólnie z pociechami przygotować
własnoręcznie oryginalne ozdoby i łańcuchy na choinkę. W sklepach znajdziecie wiele drewnianych elementów, które wystarczy pomalować lub
okleić. Można również wykorzystać przedmioty takie jak: spinacze do papieru, kartony, tektura, styropian, plastelina i modelina. Wspólnie możecie
także wypiekać i ozdabiać pierniczki, które posłużą jako ozdoby. To wspaniała zabawa, a dzieci będą dumne, że ich wyroby ozdabiają świąteczne
drzewko. Gdy dzieci dorosną, własnoręcznie robione ozdoby będą bardzo wartościową pamiątką. 
 
2. Przede wszystkim musimy pamiętać o ułożeniu sianka pod obrusem. Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym na świat przyszedł Jezus, a także
symbol prostoty i skromności. Sianko pod stołem ma również zapewnić domownikom pomyślność w nadchodzących roku. 

3.Tradycyjne 12 potraw wigilijnych nawiązuje do 12 apostołów. W niektórych regionach kraju oznaczają natomiast 12 miesięcy w roku. Według
tradycji na stole powinny znaleźć się dary ziemi: z pola, lasu, sadu i wody. Dlatego na Wigilię podaje się zupę grzybową, karpia, kompot z
suszonych owoców, ciasto z makiem. Warto jednak pamiętać, że wigilijne dania różnią się w zależności od regionu. W Wielkopolsce i na Śląsku
podaje się zupę rybną, a w Małopolsce i we wschodniej Polsce barszcz albo grzybową. Na  Śląsku popularna jest także siemieniucha, czyli zupa z
siemienia lnianego.

4. Według tradycji zasiadamy do kolacji wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka. Jest to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która
pomogła Trzem Królom odnaleźć miejsce narodzin Jezusa.Na początku należy podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia, co jest bardzo
ważnym elementem wigilijnej kolacji. Warto także kultywować tradycje śpiewania kolęd.

5.Podczas kolacji należy spróbować wszystkich potraw i aby nie narzekać na brak pieniędzy. 
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