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Nagrodzona kartka

           Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które mamy tuż za pasem, cały zespół
redakcyjny gazetki "Niecodziennik Szkolny” składa Wam, czytelnikom, serdeczne

życzenia zdrowia, szczęścia, a także abyście te święta spędzili w cudownej, rodzinnej
atmosferze. Niech prezenty, które otrzymacie, będą tymi wymarzonymi, a ferie

spokojne i przyjemne.

  Życzymy Wam również szalonej i niezapomnianej zabawy w Sylwestra. Abyście ten
rok, jakikolwiek by nie był, wspominali przyjemnie i żeby ten nadchodzący, dwa

tysiące osiemnasty, był jeszcze lepszy od poprzedniego.

A jednak
kartka
interaktywna!

Pod koniec
listopada portal
edukacyjny Junior
Media ogłosił
konkurs na
zaprojektowanie
tradycyjnej lub
interaktywnej kartki
świątecznej. Wybór
należał do Was i
choć zgłoszeń
tradycyjnych było o
wiele więcej, II
miejsce w
konkursie zajęła
kartka interaktywna
wykonana przez
Julię Rudnicką z
klasy 6e.
 Gratulujemy!Julka Rudnicka
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SKŁADNIKI:
-CAŁA RODZINA I GARSTKA PRZYJACIÓŁ,
-OLBRZYMIA, PACHNĄCA I ŚWIECĄCA CHOINKA,
-ŁYŻKA MAGII ŚWIĄT,
-SZCZYPTA MIŁEJ ATMOSFERY,
-12 WIGILIJNYCH POTRAW,
-BLASK PIERWSZEJ GWIAZDKI, 
-MOC ŻYCZEŃ,
-TONA PREZENTÓW,
-FILIŻANKA KOLĘD,
-ŁYŻKA DOBROCI I MIŁOŚCI

SPOSÓB WYKONANIA:
Zaprosić całą rodzinę i garstkę przyjaciół, z którymi
udekorujemy choinkę. Wymieszać wspólnie łyżkę magii
świąt i szczyptę miłej atmosfery, dodając blask pierwszej
gwiazdki. Następnie ze smakiem spróbować dwunastu
wigilijnych potraw. Powoli dawkować moc życzeń,
rozkoszując się filiżanką kolęd. Kolejno radować się
toną prezentów. Wszystko doprawić łyżeczką dobroci i
miłości.

Wesołych Świąt!
WYMYŚLILI I WYPRÓBOWALI UCZNIOWIE KLASY 6E

PRZEPIS NA UDANE ŚWIĘTA
BOŻEGO  NARODZENIA

PRZEDSTAWIAMY PROSTY SPOSÓB NA SPĘDZENIE
TYCH ŚWIĄT W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI I MIŁOŚCI

. .Maja

Krzysiu

Natalia

Jakub Łucja
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Mikołaja w kominie,
prezentów po szyję,
dwumetrowej choinki,
cukierków 3 skrzynki,
przed domem bałwana
i sylwestra do rana.

Śniegu po nerki,
wesołej pasterki,   
prezentów moc,…co noc,
pysznego bigosu, gwiazdki z
kosmosu
i udanego wskoku do
Nowego Roku!

Kolorowych bombeczek,
dużo aniołków i gwiazdeczek,
słodkiego lenistwa i wielkiego
oddechu od codziennego
pośpiechu życzy…

Idzie zima, idą święta,
każdy człowiek to pamięta. 
Więc życzę Ci radości, zdrowia,
szczęścia, pomyślności,
dużo jadła, dużo picia,
oraz długie lata życia.

Pędzi Mikołaj w saniach po
niebie   i wiezie worek buziaków
dla Ciebie!!

Pachnącej lasem choinki,
na stole karpia i szynki,
wesołych kolędników,
podarków bez liku,   mniej życia
w biegu!  Dużego bałwana   i
zabawy do rana.

W wigilijną noc,  gdy śniegu 
napada moc,   niech Mikołaj
Święty  przyniesie Ci wymarzone
prezenty,   a na Nowy Rok same
wspaniałości,   a przede
wszystkim  morze miłości
życzy…

Na te piękne święta
wszystkiego najlepszego
życzą Ci makówki, karpik
też Ci śle życzenia, a wraz z
nimi gorące pozdrowienia.

Słonko! Stary rok mija lecz
marzenia zostają, niech one
się Tobie wszystkie spełniają
i z Nowym rokiem niech
Ci się los odmieni, a ogród
życia wnet zazieleni!

Każdemu, obojętnie
skąd, od świtu, aż do
zmroku Wesołych i
przyjemnych Świąt!

Niechaj ziemię rozśpiewa
kolęda, każdy dom i każdego
z nas, niechaj piękne będą
dla Ciebie Bożonarodzeniowe
Święta i niechaj niosą Tobie
betlejemski blask.

Gdy gwiazdki świecą na niebie,
Mikołaj leci do Ciebie,  by dać Ci
piękne prezenty  i przesłać 
uśmiech swój święty.

Już Mikołaj grzeje sanie, czego
pragniesz niech się stanie.
Każde z marzeń skrytych w
głębi Święty Dziadek może
spełnić. Pięknych i radosnych
chwil na te święta życzy…

ŻYCZENIA NA WESOŁO
Święta Bożego Narodzenia to czas składania życzeń,
które nie zawsze muszą być poważne i podniosłe.
Przygotowaliśmy dla was kilka propozycji wesołych
życzeń.
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Dominik

Agata

Dominika

Mateusz

Julka
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Practice your English
.KH

.
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Practice your English. KH.
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TYSIĄCE ŚWIĄTECZNYCH
LAMPEK NA JARMARKU

BOŻONARODZENIOWYM W
BERLINIE

Jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie

BRAMA BRANDEMBURSKA

1.12.2017 uczniowie klas 4e wraz opiekunami,
wyruszyli w malowniczą podróż do Berlina. 
Podczas wycieczki zobaczyliśmy: Mur Berliński, tzw.
Checkpoint Charlie, który przez wiele lat dzielił Berlin
na Wschodni i Zachodni, Sony Center przystrojone
ponad stu tysiącami kolorowych lampek, Plac
Poczdamski – jeden z dwóch głównych placów miasta,
na którym usytuowane są budynki zbudowane w
nowoczesnych technologiach, Bramę Brandenburską
– symbol Berlina, do której prowadziła droga wzdłuż
ogrodzenia Tiergarten, pięknego, ogromnego parku
Wreszcie odwiedziliśmy jeden z dwóch Jarmarków
Bożonarodzeniowych w tym wielkim mieście i przez
godzinę oglądaliśmy wystawy pełne ślicznych,
świątecznych cudeniek. Jakiś czas później
zawitaliśmy do ogromnego Muzeum Techniki, gdzie
spędziliśmy kilka kolejnych godzin, podziwiając
eksponaty.  Ostatnim punktem programu była wizyta w
Bundestagu – siedzibie niemieckiego parlamentu.
Zmęczeni, lecz zadowoleni i pełni wrażeń, krótko po
północy dotarliśmy pod szkołę. 
Serdecznie zachęcam do  zobaczenia na własne oczy
tego urokliwego miasta.

Zuzanna 

POMYSŁ NA GWIAZDKOWY
PREZENT

Czujesz już w powietrzu zapach piernika i słyszysz
tupot koni ciągnących sanie? 
Choć do Gwiazdki zostało już niewiele, to na
pewno znajdzie się czas na drobny
upominek dla najbliższych. Nie masz pomysłu? 

Prezent, który wręczysz bliskiej osobie
obowiązkowo musi być pomysłowy, zaskakujący i
choć trochę praktyczny. Jeśli na prawdę chcesz
zapisać się w pamięci osoby, której wręczasz prezent,
to przeanalizuj jej zainteresowania, przeprowadź
wywiad w jej otoczeniu   i dowiedz się, jaki ma gust  i
marzenia. Wysiłek, jaki włożysz w wybór prezentu na
pewno przełoży się na pozytywne relacje z
obdarowywanym.
Dobry pomysł na niego to już połowa sukcesu!
Można  zrobić coś od serca np. pokrowiec na
poduszkę, upiec ciasto czy pierniczki, zrobić
samodzielnie świeczkę lub peeling. Mnóstwo inspiracji
znajdziecie w internecie, wpisując w wyszukiwarkę
hasło DIY.

Antosia

REDAKCJA WYDANIA: Agata Krauz, Oliwia
Kotowska, Antonina Gąsior, Julia Rudnicka, Zuzanna
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