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Z okazji Świąt
Bożego
Narodzenia
pragniemy złożyć
najszczersze
życzenia zdrowia,
szczęścia i
wszelkiej
pomyślności. 

Niech to będzie
czas refleksji i
zadumy dotyczący
tego, co minęło, a
magia tych świąt
zjednoczy

nas przy
wspólnym stole. 

W nadchodzącym
Nowym Roku
życzymy
spełnienia marzeń
i nadziei na lepsze
jutro.
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Sebastian Bator,
Julia Sieńko,
Aleksander Wojtuś
(z 6 c) oraz Wiktoria
Bukowy,
Magdalena Fornas,
Kacper Góźdź ,
Arkadiusz Kluz,
Oliwia Mossoczy,
Emilia Sało,
Mateusz Socha,
Oliwia Stasieńko (z
7a), Eliza Sękiewicz
(z 7 c). Nauczyciel
opiekun: Agnieszka
Motyka (AM).
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„Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie! Lecz biada Ci,
jeżeli nie zrodził się w tobie”

  Chciałabym poświęcić moje przemyślenia na temat świąt Bożego Narodzenia omówieniu powyższego cytatu
autorstwa Adama Mickiewicza.
  Pierwsze zdanie zapisane przez polskiego poetę dotyczy wydarzeń opisanych przez ewangelistów w Piśmie
Świętym. W tej księdze uczniowie Jezusa opowiadają historię przyjścia Zbawiciela na ziemię w betlejemskiej
stajence pod postacią dziecka. Na pewno wiele osób zastanawia się, dlaczego przyszedł do nas jako dzieciątko.
Moim zdaniem, Pan Jezus będąc jeszcze w Niebie, widział, że dzieci popełniają o wiele mniej grzechów niż
dorośli ludzie. Dzieci pochodzące z rodzin chrześcijańskich traktują Pana Jezusa jak swojego brata i przyjaciela, i
są mu wierne przez całe swoje dziecięce życie. Blisko Pana Jezusa są nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym,
ale i dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym.
  Ze Świętami Bożego Narodzenia wiążą się różne tradycje. Jedną z nich jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem.
Robimy to nie tylko w naszych rodzinach, ale także wśród bliskich znajomych. Dla mnie ten zwyczaj oznacza, że
dzieląc się opłatkiem  z drugim człowiekiem, przekazuję mu, że dzisiaj Dzieciątko Jezus przychodzi do
wszystkich ludzi, także do Niego. Gdy nadchodzi czas świąt i czas wspólnych życzeń, możemy natknąć się na
powszechny w dzisiejszych czasach problem. Wśród naszych znajomych możemy spotkać osoby, które
powiedzą: ,, Ja nie podzielę się opłatkiem z tym człowiekiem, ponieważ po prostu tej osoby nie lubię”.  Moim
zdaniem, takie postępowanie jest bardzo niemądre i niechrześcijańskie. Święta Bożego Narodzenia jest to czas
przebaczania osobom, które kiedyś nas skrzywdziły, tak jak Pan Jezus przychodzi nie tylko do tych, którzy cały
czas żyli blisko Niego, ale również do osób, którym zdarzyło się czasami od niego odejść lub wrogo Go
traktować. Przychodząc do ich serc, Pan Jezus wybacza ludziom mniejsze i większe błędy.
  Drugie zdanie z cytatu  z utworu Adama Mickiewicza rozumiem w ten sposób, że każdy z nas, aby dobrze
przeżyć święta Bożego Narodzenia, powinien wierzyć nie tylko w to, że Pan Jezus narodził się w betlejemskiej
stajence, ale także powinniśmy pozwolić mu, aby mógł narodzić się w naszych sercach i pomagać nam
zmieniać nasze życie na lepsze. Mały Jezus przychodzi na Ziemię przede wszystkim do nas, ludzi wiary.
Razem z początkiem świąt odpowiadamy sobie na pytanie: „po co jest miesięczny okres adwentu?”. Jest on po
to, aby każdy z nas miał okazję przygotować swoje serce na szczere przyjęcie do niego małego Jezusa, co
będzie wynikiem, np. systematycznej pracy nad swoimi słabościami  i ograniczeniami.
  Mam nadzieję, że tegoroczne święta będą dla nas czasem refleksji na temat naszego życia, a narodzone
dzieciątko Jezus pomoże nam  w zmianie codziennego postępowania na lepsze i nauczy nas,  czym jest
prawdziwa miłość do drugiego człowieka niezależnie od jego postępowania.

Emilia Sało

* *
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Szkolny konkurs recytatorski „MOJA
NIEPODLEGŁA”

Dnia 6. 11. 2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr
4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu szkolny
konkurs recytatorski „MOJA NIEPODLEGŁA”.
Głównym założeniem konkursu było popularyzowanie
poezji mówiącej o  pięknie naszej Ojczyzny (chodzi o
wiersze: patriotyczne, opiewające polski krajobraz,
ukazujące przywiązanie do kraju, itp.) wśród
najmłodszej grupy wiekowej II etapu edukacyjnego.
W konkursie udział wzięło łącznie 29 uczniów z
wszystkich klas czwartych (a, b, c, d, e). Uczniowie
mieli przygotować jeden wiersz o tematyce
patriotycznej.
Jury, zwracając uwagę na dobór repertuaru, kulturę 
słowa, interpretację utworu oraz ogólny wyraz
artystyczny, wyłoniło zwycięzców, a byli nimi:
I miejsce: Magdalena Baran (kl.4 b)
II miejsce: Amelia Pukalska (kl. 4 a)
III miejsce: Sandra Półtorak (kl. 4 e)
Wyróżnienia otrzymali:
Samanta Sidorko (kl. 4 b), Alicja Kornak (kl. kl. 4d),
Hubert Trojnar. ( (kl. 4c).
Uczniowie byli dobrze przygotowani, ich recytacje były
związane z głównym tematem konkursu, a poziom
artystycznego wyrazu był wysoki. 
(AM)

*

ŚWIĘTO SZKOŁY W „CZWÓRCE”

28 listopada odbyły się uroczystości corocznego
Święta Szkoły i Jej Patrona. Jak co roku, społeczność
szkoły uczestniczyła w uroczystej Eucharystii w
Bazylice Matki Bożej Bolesnej, a następnie udała się
do szkoły, by  - wraz z zaproszonymi gośćmi –
obejrzeć kroniki szkolne, dyplomy, puchary – słowem
– wszystkie pamiątki, które wspominają osiągnięcia
naszych uczniów.  Część oficjalną rozpoczęła Pani
Dyrektor – Filomena Górecka-Bedla, która
przypomniała, jak ważną rolę pełni „Czwórka” na
mapie edukacyjnej naszego miasta. W obchodach
Święta Szkoły burmistrza Waldemara Palucha
reprezentował zastępca Dariusz Tracz oraz dyrektor
Wydziału Oświaty – Renata Chlebowska. Pan Dariusz
Tracz wręczył Pani Dyrektor list gratulacyjny z
życzeniami dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej
oraz podkreślił, jak liczne są sukcesy uczniów
„Czwórki”. Z kolei Przewodnicząca Rady Rodziców –
Pani Joanna Harpula złożyła podziękowania wobec
kadry pedagogicznej. Uroczystość zakończył autorski
program słowno-muzyczny(przygotowanie: dr A.
Motyka, mgr G. Prusinowska, mgr B. Iwasieczko,
prezentacja mgr B. Musur, dekoracje mgr M. Błahuta)
„Miłość jest życia rdzeniem”, w którym bohaterowie
utworów Stefana Żeromskiego ukazani zostali  jako
ludzie wrażliwi i kochający podstawowe dla Polaków
wartości – miłość i szacunek wobec matki, Ojczyzny,
Boga, wykonywanego zawodu i drugiego człowieka.
(AM)

* **
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Przygotowałam dla Was listę filmów, które musicie pooglądać w te
święta :

1.  " Kevin w domu/ Kevin sam w Nowym Jorku ". Myślę, że ten film zna
każdy z nas, a jeżeli znajdzie się ktoś, kto nie oglądał Kevina, musi
koniecznie go pooglądać! Kevin McCallister to ośmioletni chłopiec, który
przez to, że zaspał, zostaje w święta sam w domu, gdzie czeka go sporo
przygód. Następna część Kevina opowiada o samotnym pobycie chłopaka
w Nowym Jorku! Kontynuacją tych części jest film " Sam w domu po raz
trzeci".
2.  " Grinch: Świąt nie będzie" . Ta historia dzieje się w małym miasteczku
Ktosiowo, w którym wszyscy, oprócz samotnika Grincha, kochają święta.
Grinch za wszelką cenę chce zniszczyć święta, lecz mała dziewczynka
próbuje go powstrzymać.
3.  " Artur ratuje gwiazdkę ". Artur to najmłodszy syn Mikołaja, który
próbuje na czas dostarczyć zapomniany prezent... Nie wie, że po drodze
czeka go wiele kłopotów.
4.  " Świąteczne psiaki". Ten film opowiada o przygodzie szczeniaków
rasy golden retriver. Z pewnością film spodoba się miłośnikom zwierząt.
5.  " Przyjaciel Świętego Mikołaja ". Mikołaj traci pamięć podczas wizyty w
Nowym Jorku i jego wierny pies wraz z pomocą elfów stara się go
odnaleźć.
6.  " Święta last minute". Gdy Krankowie dowiadują się, że ich córka nie
może spędzić razem z nimi świąt Bożego Narodzenia, postanawiają
wybrać się na wycieczkę. Dzień przed świętami dowiadują się, że ich
córka jednak przyjedzie z narzeczonym i wtedy zaczyna się świąteczne
szaleństwo…
7.  " Epoka Lodowcowa: Mamucia Gwiazdka". Film animowany
opowiadający o Sidzie, który zniszczył pamiątkę Mańka i trafia na listę
niegrzecznych osób stworzoną przez Mikołaja.
8.  " Opowieść Wigilijna". Opowiada o starszym człowieku- Scroodgu-
który nienawidzi świąt. Co nocy nawiedzają go 3 duchy, które pokazują
mu święta z przeszłości i przyszłości...
9.  " Mickey: Bardziej Bajkowe Święta ". Kultowe postacie " Myszki Miki"
przeżywają wiele magicznych, świątecznych przygód.
10.  "Dziadek do Orzechów". Jako prezent świąteczny Mary dostaje
dziadka do orzechów. Jak się potem okazuje, jest to niezwykły prezent, bo
dzięki niemu trafia ona do magicznej krainy, gdzie czekają przygody…

Serdecznie polecam wszystkim te przepiękne świąteczne filmy przy
których miło można spędzić czas z całą rodziną :-) 

Magdalena Fornas

Dlaczego Polacy lubią święta?
Polacy lubią święta z bardzo wielu
powodów. Pierwszym,według mnie,
jest to, że święta kojarzą się nam
przede wszystkim z rodziną, której
nie widziało się bardzo długo,
ponieważ, na przykład, mieszka
daleko, a nawet ta bliska rodzina,
którą mamy na co dzień, w okresie
świąt wydaje się nam bliższa,
wyjątkowa.
Przygotowania do świąt są
pracochłonne, ale w wieczór
wigilijny to wszystko razem
stwarza niesamowitą atmosferą.
Drugim powodem jest właśnie
atmosfera przy stole, która
najczęściej kojarzy się nam z
przyjemnym spożywaniem
posiłków, które w ten wieczór
smakują wyjątkowo.
Trzecim są prezenty, bo wielu z
nas (szczególnie tych młodszych)
niecierpliwie wypatruje prezentów
pod choinką…
Jednak najważniejszy powód to
ten, że są pamiątką narodzenia
Jezusa.
Mateusz Socha

* *
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Boże Narodzenie w Polsce
Gdybym zadała pytanie - co jest najważniejszym
symbolem świąt, bez zastanowienia
najprawdopodobniej wielu z Was pomyślałoby o
choince lub kolorowych bombkach. Na to pytanie nie
ma złych ani dobrych odpowiedzi. 
Myślę, że tym najważniejszym symbolem powinien
być opłatek. Dzielenie się opłatkiem to chyba
najbardziej rozpowszechniona tradycja świąteczna w
naszym kraju. Czasami w innych krajach lub
regionach Polski opłatek przybiera formę np., kutii,
czyli mieszanki różnych kasz, ryżu, owoców i miodu.
Świąteczna tradycja opłatka ma na celu zjednoczenie
bliskich, a czasami załagodzenie kłótni.Potrawy
wigilijne w różnych regionach Polski różnią się od
siebie:
Na Śląsku – jak nakazuje tradycja – stół musi być
bogato zastawiony. Wyróżniającą się potrawą jest na
pewno zupa migdałowa. Na Pomorzu – ze względu na
jego położenie, chyba nikogo nie zdziwi, że
zdecydowanie podczas kolacji wigilijnej królują tu
potrawy rybne. Górale raczej skromniej podchodzą do
przygotowań kolacji w Wigilię. Często goszczą tu po
prostu dania regionalne, które przygotowuje się przez
cały rok, nie tylko w Wigilię. Rolę zupy często spełnia
postna kwaśnica z suszonymi śliwkami. 
Na następnej stronie znajdziecie przegląd ważnych
tradycji z innych, wybranych przez mnie, krajów
europejskich.
Oliwia Mossoczy (Przy pracy nad artykułem
korzystałam z Wikipedii)

Przeprowadziliśmy z uczniami naszej szkoły
ankietę dotyczącą świąt. Odpowiadali anonimowo
na następujące pytania:
1. Jaka jest twoja ulubiona kolęda?
2. Jaki jest twój ulubiony świąteczny film?
3. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna?
4. Jak spędzasz czas świąt?
5. Co byś chciał/a dostać od św. Mikołaja?
Wywiad 1
1. Zdecydowanie moją ulubioną kolędą jest ,,Dzisiaj w
Betlejem”.
2. Moim ulubionym świątecznym filmem jest
oczywiście ,,Kevin sam w domu”.
3. Zawsze na moim wigilijnym stole gości barszcz z
uszkami.
4. Czas świąteczny poświęcam na pomaganie mamie
w kuchni.
5. Moim wymarzonym prezentem jest głośnik z firmy
JBL Boombox.
Wywiad 2
1. Hmm, jeśli chodzi o moją ulubioną kolędę, to jest to
,,Dzisiaj w Betlejem”.
2. Co roku oglądam ,,Opowieść wigilijną”.
3. Co roku na Wigilię zajadam się barszczem z
uszkami.
4. Czas przedświąteczny spędzam na kupowaniu
prezentów dla moich bliskich.
5. Od Św. Mikołaja chciałabym dostać iPhona X, a jako
dodatek czarne vansy old school.
Wywiad 3
1. Moja ulubiona kolęda to ,,Przybieżeli do Betlejem ‘’.
2. W święta najchętniej oglądam ,,Listy do M”.
3. Zawsze z rodziną zajadamy się pierogami.
4. Z całą rodziną jedziemy do babci.
5. Od Św. Mikołaja chciałabym dostać nowy telefon.
 Ankietę przeprowadziła Zuzanna Pajda

*

*

*
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 TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH. PRZEGLĄD.
WŁOCHY
Czym włoski wieczór wigilijny różni się od polskiego?
We Włoszech nie przykłada się większej uwagi do potraw wigilijnych.Owszem - jest to uroczysty dzień, bardziej
wyjątkowy niż inne, ale u nas przygotowania trwają o wiele dłużej.Włosi jedzą kolację przy choince. Punktem
kulminacyjnym, na który wszyscy czekają, jest pasterka i uczestniczy w niej bardzo dużo rodzin.
Santo Stefano i Befana
Santo Stefano to właściwie drugi dzień świąt.Włosi bardzo często spędzają go w atmosferze rodzinnej, domowej.
Dla włoskich dzieci święta trwają aż do 6 stycznia, ponieważ właśnie wtedy dostają prezenty, które przynosi
wiedźma Befana. Dla grzecznych maluchów wiedźma zostawia prezenty i słodycze, a dla tych mniej
posłusznych często jedynym prezentem jest węgiel. Włosi zostawiają dla Befany mandarynki i pomarańcze.
UKRAINA
W Wigilię przypadającą według kalendarza gregoriańskiego na 6 stycznia, dawniej gospodarz domu wnosił
ozdobę wykonaną z kłosów żyta, nazywaną diduchem, symbolizującą urodzaj, na który oczekiwało się w
Nowym Roku. Potrawy: w zależności od regionu u naszych sąsiadów potraw jest 9 lub 12. Najważniejsza z nich
jest kutia. Często na stołach królują także pierogi z fasolą lub duszone ziemniaki. Do picia jest tam kompot z
suszonych owoców, który przecież również gości na stołach Polaków.
Według wierzeń Ukraińców do kolacji wigilijnej przystępują nie tylko żywi, ale też duchy zmarłych.Tradycja ta ma
na celu wieczną pamięć o bliskich zmarłych. Według mnie ta tradycja jest bardzo ciekawa i miła, bo dzięki niej
nigdy nie zapomnimy o zmarłych członkach rodziny.
Zakończenie okresu świątecznego i noworocznego następuje 19 stycznia. Dzień ten nazywany jest Świętem
Chrztu Pańskiego. Polega ono na tym, że z cerkwi wyrusza procesja, która kieruje się do najbliższej rzeki lub
jeziora. Ma ona na celu poświęcenie wody.
HISZPANIA
Loteria świąteczna jest organizowana dość wcześnie i z dużym wyprzedzeniem, ponieważ w loterii wygrać
można duże kwoty pieniężne na prezenty świąteczne. Większość Hiszpanów stara się kupić losy, ponieważ jest
to dość oryginalna tradycja.Wyjątkowe jest to, że numerki losów, które wygrały, są wyśpiewywane przez dzieci z
domu sierot w Madrycie.
Boże Narodzenie jest to dzień radości i zabawy dla Hiszpanów.
 Przygotowywanie szopki w Hiszpanii to bardzo ważna tradycja. Szopki często są bardzo bogate w ozdoby i na
ich udekorowanie wydaje się bardzo duże kwoty.
Czy Hiszpanie wierzą w Świętego Mikołaja? - odpowiedź jest prosta: nie. Hiszpanie nie wierzą w ulubioną świętą
postać wszystkich dzieci, ale to nie znaczy, że tutejsze dzieci nie dostają prezentów. W całej Hiszpanii dzieciom
prezenty przynoszą Trzej Królowie, co oznacza, że muszą one trochę dłużej czekać niż polskie dzieci. Dość
ciekawym szczegółem jest to, że w Hiszpanii symbolem świąt jest choinka, ale ludzie bardzo rzadko mają ją w
swoich domach. 
Przygotowała, korzystając z Wikipedii - Oliwia Mossoczy

* *
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-
Mój Święty Mikołaj – z modeliny

W dniu 23.11.2017 r. dzieci ze świetlicy klas II wraz z
wychowawcą wybrały się na warsztaty plastyczno –
techniczne do pracowni modelinowej – „Figle – Migle z
Modeliny”.

Dzieci wykonywały figurkę Świętego Mikołaja na
saniach. Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak
pracować z modeliną, poznali metody jej rozgrzewania,
aby uformować odpowiednie elementy, z których
powstała figurka św. Mikołaja.

Dla dzieci były to bardzo fajne warsztaty, które
rozwijały ich zdolności manualne. Własne figurki
zabrały ze sobą do domu. Powyżej i obok krótka foto-
relacja z warsztatów.

Wychowawca świetlicy
Maria Krzanowska

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Święty Mikołaj - na niego rok w rok czekają dzieci z
całego świata. Najmłodsi wierzą w niego całym
sercem, wypatrują go w oknach, piszą listy…Jednak
im jesteśmy starsi, tym patrzymy na świat bardziej
realistycznie. Czy mamy jednak  rację, twierdząc, że
Święty Mikołaj nie istnieje? Otóż nie!! Jest on w sercu
każdego człowieka, a zapoczątkował to biskup Mikołaj,
który był orędownikiem biednych ludzi.
  Mikołaj, nazywany biskupem Miry, urodził się około
270 roku. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny i
chętnie pomagał ubogim. Jego heroiczne czyny
przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze
rozsławiły imię Mikołaja. W całym chrześcijańskim
świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się
rozpowszechniać. Zwyczaj wręczania sobie prezentów
w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także wśród
innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono
pierwsze mikołajki.
  Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej krótkiej historii,
nikt w naszej szkole nie będzie miał wątpliwości, że
Święty Mikołaj istnieje!, patrzy na nas z góry i cieszy
się, że godnie go zastępujemy. 
(przy tworzeniu artykułu korzystałem z Wikipedii)
Aleksander Wojtuś
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Własnoręcznie wykonane zabawki

W ramach zajęć technicznych w klasach piątych
dzieci wykonały prace wytwórcze związane ze
świętem Pluszowego Misia. Wykonały one
własnoręczne maskotki, szyjąc je ze skarpetek oraz
różnych dodatków. Zajęcia te przyniosły dzieciom
wiele frajdy, a także nauczyły je, że nie wszystko musi
być takie samo i kupione w sklepie. Zawsze można
stworzyć coś własnego, oryginalnego, a przede
wszystkim bez obawy, że inna osoba będzie posiadać
drugą taką samą zabawkę. Poniżej fotorelacja z
wykonanych prac.  

Nauczyciel techniki 
Maria Krzanowska

..
Kochamy misie 

W dniu 22.11.2017 r. dzieci ze świetlicy klas II wraz
z wychowawcą udały się do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jarosławiu na lekcję dotyczącą
Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia,
które jest obchodzone co roku 25.11. 

Dzieci dowiedziały się o historii i początkach tego
święta, a także poznały najbardziej popularne misie
w Polsce i na świecie. Powyżej krótka fotorelacja
ze spotkania.

Wychowawca świetlicy 
Maria Krzanowska
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	„Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie! Lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”

