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ROZRYWKOWO
MIKOŁAJ W SZKOLE
W środę, 6. grudnia, by tradycję
podtrzymać, naszą szkołę
odwiedził Mikołaj ze swoimi
pomocnikami oraz wielkimi
koszami cukierków. Jak co roku
zawitał do wszystkich klas, aby
rozdać wcześniej wspomniane
słodycze. Aby je dostać, uczniowie
musieli zaśpiewać wybraną przez
siebie kolędę lub piosenkę
świąteczną czy zimową. Byli tak
rozśpiewani, że Mikołaj zapychał
dzieciom usta cukierkami.
Niektórzy byli zawiedzeni, że mogli
dostać tylko jednego, więc
potajemnie brali  więcej. Całą akcję
oczywiście zorganizował nasz
samorząd. Pod maską Mikołaja
zakrywającą twarz ukrywał się
nasz redakcyjny kolega oraz
fotograf gazetki Paweł M.

MIKOŁAJKOWE LEKCJE
Klasa 7a na godzinie
wychowawczej wykazała się wielką
kreatywnością i wymyśliła różne
zabawy. Do tych atrakcji należały:
świąteczne kalambury, prezent
zamiast pomidora, mikołajkowa
zawijanka oraz żywe prezenty.
Było super, mega, hiper podczas tej
lekcji. Wszyscy uczniowie
oczywiście byli zadowoleni, że
mogli uczestniczyć w takiej 
rozrywkowej lekcji. Większość
atrakcji i zabaw wymyślili chłopcy.

CZAPECZKA MIKOŁAJA
Podczas tego dnia było także
ustalone, że uczeń, który miał na
głowie czapeczkę Mikołaja nie był
pytany przez cały dzień.

Kacper Szkop, Wiktoria Nanek

SAMORZĄDOWY MIKOŁAJ Martyna

Wiktoria
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MODNIE
UBRANIE MIKOŁAJA

Biało - czerwone ubranie Mikołaja nic nie ma
wspólnego z naszym krajem. Czerwona kurtka lub
płaszcz z białym futrem, spodnie też w kolorze
symbolizującym miłość to barwy szat, jakie nosił
prawdziwy Święty Mikołaj (o nim str. 4). Dołóżmy mu
jeszcze obowiązkowo czarny pasek ze złotą
sprzączką. Jeśli go nie ma, należy się zastanowić, czy
jest prawdziwy. Nie zapominajmy o czapce. Też jest
czerwona i obszyta białym futerkiem, a kończy ją
pompon w tym samym kolorze. Ale po co mu to
nakrycie głowy, skoro odwiedza nas w domu lub
szkole? Oczywiście chroni go przed zimowymi
mrozami, bo przecież długą drogę musi przemierzyć,
by dotrzeć do wielu grzecznych dzieci. Ale czy tylko
dlatego? Znów należy odwołać się do prawdziwego
Mikołaja (str. 4). I jeszcze worek z prezentami,
nieodłączny element, jakże ważny dla oczekujących
na szósty dzień grudnia. On też wywodzi się z czasów
wspomnianej historycznej postaci. 

Ania Krzan

SZKOLNY MIKOŁAJ

   CZY WIECIE, ŻE...
Strój Mikołaja stał się popularny od 1930 roku dzięki
reklamie coca coli wymyślonej przez amerykańskiego
artystę, F. Mizena. Od tego czasu na całym świecie 
ludzie ubierają się w strój św. Mikołaja.
Podobno Mikołaj ma żonę. Zgodnie ze świąteczną
tradycją wspólnie z elfami wypieka herbatniki oraz
pomaga mężowi w przygotowywaniu zabawek dla
dzieci. Jej imię jest tajemnicą, chociaż bywa nazywana
Mary, Jessica, Layla, Annette, Emma albo Marta.

Ania Krzan

Martyna

Martyna

Martyna
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HISTORYCZNIE
MIKOŁAJ Z MIRY

Święty Mikołaj to biskup z Miry, który żył na przełomie
III i IV wieku. Był opiekunem ubogich. Dał im cały swój
majątek. Opiekował się chorymi w czasie zarazy.
Najbardziej znanym czynem św. Mikołaja było
podrzucenie sąsiadowi trzech brył złota na posag dla
córek. O jego pomocy mówią też inne legendy.
Najstarsza opowiada o uratowaniu skazanych na
śmierć żołnierzy. Inna o żeglarzach, którzy podczas
sztormu, gdy ich statek zaczął tonąć, wzywali pomocy
Mikołaja. Biskup pojawił się na statku, uciszył wiatr i
zniknął. Żeglarze spokojnie dopłynęli do portu. Legenda
o zbożu opowiada o czasach wielkiego głodu. Mikołaj
ukazał się we śnie kapitanowi statku. Nakłonił go, by w
porcie wyładował zboże, które rozdzielono wśród
głodujących mieszkańców Miry. Gdy statek dopłynął
do Konstantynopola, okazało się, że w ładunku niczego
nie brakuje.

Ania Krzan

CZY WIECIE, ŻE...
Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu.
Zapoczątkowały go stypendia w szkołach, których patronem był św. Mikołaja. Z upływem lat  zmienił się w
obdarowywanie prezentami dzieci i całych rodzin. Co najmniej od XV wieku istniał zwyczaj budowania
łódeczek św. Mikołaja, w które święty miał składać prezenty. Z czasem łódeczki zastąpiły buty i skarpety. 

Ania Krzan

STRÓJ BISKUPA Z MIRY
Prawdziwy św. Mikołaj nosił na co dzień białą albę, na
którą nakładał humerał w tym samym kolorze. Ornat
natomiast miał czerwony, a barwiony na złoto sznur
pełnił rolę paska. Na głowie miał mitrę, czyli nakrycie
zarezerwowane dla biskupa. Tak najczęściej
przedstawiany jest na obrazach. Ma jeszcze pastorał,
a jako atrybuty trzyma otwartą książkę, na której leżą
trzy złote jabłka lub bułki, z kotwicą lub z workiem.

Mikołaj to najbardziej zapracowany święty. Patron
panien na wydaniu, piekarzy, żeglarzy, mieszczan,
ubogich, dzieci, uczniów,  rolników.
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TEATRALNIE

klasy IV w teatrze

KRASNOLUDKI I SIEROTKA
MARYSIA NA SCENIE

Z okazji Mikołaja wszystkie klasy IV były w Teatrze Nowym w Zabrzu na
przedstawieniu O krasnoludkach i sierotce Marysi. Ta baśń kiedyś była
lekturą. Napisała ją w XIX wieku Maria Konopnicka. Z sentymentem
wspominają tę opowieść o uczonym Koszałku-Opałku, mądrym królu
Błystku i gąskach Marysi, które porwał Lis Sadełko nasze babcie.
Dziadkowie chyba trochę mniej, bo to taka dziewczęca książka i dosyć
długa. Tak czy inaczej czwartoklasiści będą mieli o czym rozmawiać z
babciami w czasie długich zimowych wieczorów. 
W spektaklu występowało dużo aktorów oraz kukiełki. Był też skrzypek.
Aktor grający Koszałka-Opałka wyglądał, jakby wyszedł z książki
Konopnickiej. Świetny był też Podziomek, który rozbawiał publiczność.
Pięknie wyglądała królowa Tatra i wcale nie była taka zła, jak w książce.
Wszystko było ok. Muzyka, śpiew i taniec też. 
To opowieść o przyjaźni, dobrym sercu i o tym, że warto walczyć z
przeciwnościami losu.

Red.

Maria Konopnicka pisała wiersze i
nowele. Była też krytykiem
literackim i tłumaczką. Dla dzieci
napisała też m.in. "Na jagody",
"Szkolne przygody Pimpusia
Sadełko". Znamy ją również z
"Roty", którą szkolny chór śpiewał
na akademii z okazji 11 Listopada.
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FOTOGRAFICZNIE

1.

2. 3. 4.

5. 6.

MIKOŁAJKOWA GALERIA
Martyna Musiał jest redakcyjnym fotoreporterem, Wiktoria Nanek
redaktorem. Dziewczyny zrobiły kilka portretów, podobno grzecznych
uczniów w czapeczkach Mikołaja i jednej stopie. Ale... z edytora zdjęć
dołożyliśmy każdemu naklejkę (tak się nazywa). 

KONKURS
Zapraszamy więc do zabawy. Kto rozpozna swą twarz na fotce oraz
zgadnie, co dokleiliśmy, otrzyma od redakcji nagrodę niespodziankę. 

Redakcja 

7.

Martyna

Martyna Martyna Martyna

Wiktoria Wiktoria Martyna
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