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DOBRO WRACA!
SZLACHETNA PACZKA to jeden z największych
projektów społecznych w Polsce. Darczyńcy i
wolontariusze pomagają wybranych rodzinom,
które są w potrzebie.

W tym roku do akcji włączyła się również nasza
Szkoła – uczniowie, rodzice, nauczyciele,
pracownicy. Poprzez małe gesty pokazaliśmy, że
los innych osób nie jest nam obojętny.

Cała nasza społeczność chętnie włączyła się w
pomoc w przygotowanie i pakowanie paczek.
Kiedy odwiedzili nas wolontariusz i strażacy
odbierający naszą Szlachetną Paczkę wszyscy z
uśmiechami na twarzach patrzyliśmy na ich
załadunek. :)

Niech nam się wreszcie myśli otworzą
Na mowę zwierząt, pokorę zboża
Na śpiew kamienia, wody płakanie
I na korników suchą litanię

Niech nam się wreszcie język uciszy
Gęba zatrzaśnie, a słuch usłyszy
Oczy zobaczą wiatr nad wiatrami

A potem ciszę obleją łzami...

Ernest Bryll - "Kolęda"

Życzymy Wam przede wszystkim szczęścia, bo od niego
zależy najwięcej. Do tego zdrowia i spełniania marzeń. Dużo
uśmiechu, nawet wtedy, gdy ciężko jest wygiąć kąciki ust w
górę. Wspaniałego jedzenia na stole, cudownych prezentów i
mnóstwa radości w wigilijny wieczór. Spokoju i jak najwięcej
miłości na święta!
Redakcja

W tym numerze:
Szlachetna Paczka

5 powodów, dla których warto
czytać książki

Święta Bożego Narodzenia w
literaturze

tradycje bożonarodzeniowe w
Polsce i na świecie

jak spędzamy Święta?

świąteczna rozrywka

poradnia językowa nie tylko od
święta

.
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MIKOŁAJKI W SZKOLE
6 grudnia do szkoły podstawowej dotarł Mikołaj
wraz ze swoim pomocnikiem – niesfornym elfem.
Świętego przywitały najpierw przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-III, którzy byli oczarowani
nieznajomym gościem. Wszystkie dzieci pięknie
zaśpiewały dla naszych przybyszów, a następnie z
niecierpliwością czekały na podarki. Mikołaj o nikim
nie zapomniał. Na zakończenie Święty wraz z elfem
udali się do starszych klas, gdzie z niecierpliwością
ich oczekiwano.
Mikołaj zapowiedział, że na pewno wróci do nas za
rok i przywiezie cały worek prezentów dla
grzecznych dzieci.

Z okazji mikołajek klasy IV-VII wzięły udział w
wycieczce do kina. Uczniowie obejrzeli film
"Pierwsza gwiazdka" oraz "Listy do M. 3".

"PIERWSZA GWIAZDKA"

Film podobał się wszystkim i był bardzo śmieszny.
Podczas seansu nieraz wybuchaliśmy śmiechem -
uczniowie oraz panie nauczycielki. Bajka w obrazowy
sposób przedstawia historię narodzenia Jezusa.
Niesforny osioł, który towarzyszy Marii i Józefowi
pomaga w przekazaniu historii biblijnej w ciekawy,
nietypowy sposób. /JM/

"LISTY DO M. 3"

Oglądałam wszystkie trzy części i każda podobała mi
się na inny sposób. Warto pojechać na Listy do M.,
ponieważ zawarta w nich magia świąt przyciąga do
kina. Ukazują one życie codzienne i to, co
przeżywamy w okresie świątecznym, ale przede
wszystkim jest pokazana miłość.
Każdy z nas powinien spędzić ten czas najmilej jak się
da, a w tym filmie jest to ukazane. Musicie to
zobaczyć! /EZ/

JAK SPĘDZAMY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA?

Pierwszym punktem jest ubieranie choinki. I tak nic tam nie robię, tylko dyryguję bratem, gdzie ma bombki
powiesić. Kiedy uporamy się z choinką, oczekujemy godziny, o której ma się zacząć wigilia. Najpierw
opłatek. Ale co tu do gadania... i tak wszyscy wiemy, że każdy z nas powie ,,Zdrowia, szczęścia,
pomyślności". No, to teraz jedzonko! Oczywiście, przy tym najwięcej problemu. Jesz jak najszybciej, bo
potem prezenty, a i mama ci jeszcze grozi, że jak nie zjesz, to nie dostaniesz prezentów. Ale w końcu
nadchodzi ten moment... PREZENTY! I nareszcie one... otwieram i patrzę .. to to, czego chciałam, dziękuję
mamie i tacie. No to chyba tyle... A nie, nie, zapomniałam o gwoździu programu świątecznego, czyli nic
innego jak ,,Kevin sam w domu"! Czasem chodzę też na pasterkę, bo ona dopełnia święta i sprawia, że
stają się one niezapomniane. /KP/

Święta w mojej rodzinie są obchodzone w bardzo szczególnej atmosferze. Zawsze dzielimy się opłatkiem
i śpiewamy kolędy. Później idę do mojej cioci, której również składam życzenia. Śpiewam z moją kuzynką
i radujemy się tym szczególnym dniem. /MŁ/

Dla mnie święta, a dokładnie Wigilia jest najpiękniejszym dniem. Wtedy cała moja rodzina spotyka się przy
wigilijnym stole, nie są ważne prezenty, ale to, że ten .jeden jedyny dzień jesteśmy razem. Śpiewamy
kolędy i rozmawiamy. Oczywiście oglądamy także Kevina. /EZ/
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5 powodów, dla których
WARTO CZYTAĆ

KSIĄŻKI!
1. Rozwijają naszą wyobraźnię - podczas czytania
zmuszamy nasz mózg do pracy, jaką jest
wyobrażanie sobie sytuacji, w której aktualne
znalazł się bohater.

2. Kształtują nasze cechy charakteru - ukazują one,
jakie cechy powinniśmy pielęgnować i jakie cechy
przydadzą nam się w dorosłym życiu.

3. Czytając, wzbogacamy nasze słownictwo -
posiadając duży zasób słów nasze wypowiedzi
stają się ciekawsze i barwniejsze.

4. Książka jest też wspaniałym źródłem wiedzy -
możemy znaleźć w niej odpowiedzi na wszelkie
nurtujące nas pytania.

5. Czytając książki możemy ciekawie spędzić wolny
czas - gdy czujemy się samotni, warto przypomnieć
sobie słowa Monteskiusza, który powiedział:
"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek
dobiera". /CB/

ŚWIĘTA W LITERATURZE -
,,HARRY POTTER''

Święta w tych książkach są pokazywane w różny
sposób. W pierwszej części Harry po raz pierwszy
przeżywa święta w Hogwarcie (Szkoła Magii i
Czarodziejstwa). Autorka opisała jakie dostał prezenty.
Na święta urządzano również obiad
bożonarodzeniowy. W drugiej i trzeciej części jest
podobnie, ale za to w czwartej części dowiadujemy się,
że uczniowie Hogwartu uczestniczyli w Balu
Bożonarodzeniowym. Wtedy odbywał się Turniej
Trójmagiczny i właśnie dlatego urządzono taki bal.
Uczniom towarzyszyły tańce, przekąski itp.
W tej książce święta można było obchodzić w domu
lub szkole. Ci, którzy zostali w Hogwarcie, mogli
zobaczyć jak Hagrid (strażnik kluczy i gajowy) wnosi
12 choinek do Wielkiej Sali. W zamku (szkole) można
było zobaczyć girlandy oraz jemiołę. Jeśli chodzi o
ucztę, można było zjeść tam po prostu wszystko!

Czy ty też chciałbyś spędzać tak święta? Ja
zdecydowanie tak! :) /KP/

JAK ZROBIĆ ANIOŁKA NA
CHOINKĘ?

1. Potrzebne materiały: klej, nożyczki, 2 kolorowe
kartki papieru, szklanka,ołówek, tekturka, sznurek.

2. Na jednej kartce odrysowujemy okrąg, a na
drugiej 2 okręgi. Aby wszystko miało lepszy efekt
wycinamy falbankami.

3. Jedno wycięte falbaniaste koło zginamy w dwóch
miejscach tak, aby dawały efekt sukienki.

4. Pozostałe koła formujemy w kształt skrzydeł.

5. Z tektury wycinamy koło, które będzie nam
służyło za głowę.

6. Wszystko razem ze sobą łączymy i doklejamy
sznurek.

7. Tu was może ponieść wyobraźnia co do twarzy i
włosów. :) /MŁ/

. .
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy, które, jak wierzono, posiadały
magiczną moc. W ten dzień dokładamy szczególnych starań, aby okazywać sobie
wzajemnie życzliwość, ufając, że pomoże nam to w podobnej atmosferze przetrwać
kolejny rok.

Sianko pod obrusem – jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem.
Symbolizuje ono narodzenie Jezusa w ubóstwie.

Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z
pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy
Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa.

Wspólna modlitwa – kolację wigilijną w polskiej tradycji rozpoczyna modlitwa i
czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin
Jezusa.

Opłatek – dzielenie się opłatkiem symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych
dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi. Ma ono w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.

Dodatkowe nakrycie – jest ono symbolicznie przeznaczone dla
niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci o naszych bliskich, którzy są
nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. Puste nakrycie
wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł.

Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo na stole powinno być dwanaście dań. Spróbowanie
każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok.

Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w
dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę,
natomiast składanie prezentów pod choinką, jest naśladowaniem dobroci.

Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy
uczestnicy wieczerzy wigilijnej. Śpiewamy na chwałę Pana, wspominając Jego
przyjście na świat.

Pasterka - uroczysta Msza Święta odprawiana najczęściej o północy z 24 na 25
grudnia. Jest to pierwsza Msza w Boże Narodzenie i oznajmia ona narodziny
Jezusa Chrystusa. /KC/
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE NA ŚWIECIE
HISZPANIA -  po wigilijnej kolacji, rodziny wychodzą na ulice oświetlone tysiącami
kolorowych żarówek i bawią się do rana. Głównym daniem jest ryba i ''ciasto
trzech króli'', w którym schowane są drobne upominki.

AUSTRIA - około piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To
znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z
najpiękniejszych kolęd na świecie - "Cicha noc".

ROSJA - bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie świętowana jest noc z 31
grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą zamiast
Mikołaja Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest
obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne.
Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli wigilia. Na rosyjskim stole
wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z liczbą apostołów -
m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pierniki miodowe.

WIELKA BRYTANIA - wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie
rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka
i „płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje
pończochy za drzwi, by rankiem odnaleźć je wypełnione prezentami. Tutaj też
narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu oraz wysyłania
kartek świątecznych. /EP/

. .. .
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ŚWIĘTA NA WESOŁO! :)

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim
prezenty i rozmawia z drewnianym pajacykiem:
- Widzę, że nie cieszysz się ze zwierzątka.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka.
- Niestety zabrakło. Inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra.

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak. /JM/

.

PORADNIA JĘZYKOWA NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

Wigilia czy wigilia?
Wigilia  - dzień poprzedzający Boże Narodzenie,
czyli 24 grudnia >> Przyjadę do Ciebie w Wigilię.
wigilia - kolacja wigilijna albo w znaczeniu „dzień
poprzedzający inny dzień” (np. w wigilię urodzin, w
wigilię ślubu) >> Przyjadę do Ciebie na wigilię.

Sylwester czy sylwester?
Sylwester - konkretny dzień, a właściwie noc,
czyli 31 grudnia >> W tym roku Sylwestra
spędzimy razem.
sylwester - zabawa sylwestrowa >> Jedziemy
na sylwestra w góry.

Nowy Rok czy nowy rok?
Nowy Rok - konkretny dzień: 1 stycznia >>
Zobaczymy się w Nowy Rok.
nowy rok - określenie nowego roku, który
niedługo się zacznie >> W nowym roku będę się
lepiej uczył.

.
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	Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy, które, jak wierzono, posiadały magiczną moc. W ten dzień dokładamy szczególnych starań, aby okazywać sobie wzajemnie życzliwość, ufając, że pomoże nam to w podobnej atmosferze przetrwać kolejny rok.
	Sianko pod obrusem – jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje ono narodzenie Jezusa w ubóstwie.
	Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa.
	Wspólna modlitwa – kolację wigilijną w polskiej tradycji rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.
	Opłatek – dzielenie się opłatkiem symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi. Ma ono w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.
	Dodatkowe nakrycie – jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza granicy. Puste nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł.
	Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na stole powinno być dwanaście dań. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok.
	Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę, natomiast składanie prezentów pod choinką, jest naśladowaniem dobroci.
	Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilijnej. Śpiewamy na chwałę Pana, wspominając Jego przyjście na świat.
	Pasterka - uroczysta Msza Święta odprawiana najczęściej o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza Msza w Boże Narodzenie i oznajmia ona narodziny Jezusa Chrystusa. /KC/

	TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE NA ŚWIECIE
	HISZPANIA -  po wigilijnej kolacji, rodziny wychodzą na ulice oświetlone tysiącami kolorowych żarówek i bawią się do rana. Głównym daniem jest ryba i ''ciasto trzech króli'', w którym schowane są drobne upominki.
	AUSTRIA - około piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie - "Cicha noc".
	ROSJA - bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą zamiast Mikołaja Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pierniki miodowe.
	WIELKA BRYTANIA - wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i „płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by rankiem odnaleźć je wypełnione prezentami. Tutaj też narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu oraz wysyłania kartek świątecznych. /EP/

	ŚWIĘTA NA WESOŁO! :)
	PORADNIA JĘZYKOWA NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
	Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim prezenty i rozmawia z drewnianym pajacykiem: - Widzę, że nie cieszysz się ze zwierzątka. - Bo ja chciałem pieska albo kotka. - Niestety zabrakło. Inne dzieci też nie dostały. - Ale ja się boję tego bobra.
	Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. - Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. - Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
	Kolega pyta Fąfarę: - Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? - Owszem, udało mi się kupić stojak. /JM/



