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   Grudzień to miesiąc radości i dzielenia się z innymi.
Prezenty, które dajemy sobie w tym czasie dają szczęście nie
tylko tym, którzy je dostają, ale także dawcom tych
niespodzianek. Tę ideę rozumiał doskonale Mikołaj z Miry,
ogłoszony świętym. 
   Od wczesnej młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością,
ale także wrażliwością na niedolę bliźnich.Gdy został
biskupem, zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i
gorliwy duszpasterz.  To on stał się wzorem dla baśniowej
postaci świętego Mikołaja obecnie wykorzystywanej w
kulturze masowej.

   Pamiętajmy, że każdy z nas może być świętym.

.
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Z życia naszej szkoły

Pasowanie na ucznia
   Dnia 21 listopada przyjęliśmy dzieci z klasy I
do braci uczniowskiej."Pierwszaki" pod kierunkiem
pani Barbary Witko przygotowały montaż słowno-
muzyczny.
Andrzejki
   W ostatnim tanecznym tygodniu tego roku w naszej
szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Uczestniczyły
w niej dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz
uczniowie klas od IV do III Gimnazjum.
Lekcja otwarta
   5 grudnia wychowawczyni kl. I pani Barbara Witko
zaprosiła rodziców oraz panią dyrektor szkoły, aby
mogli poobserwować swoje pociechy podczas zajęć
lekcyjnych.

Mikołajki

Mikołajki
   Mikołaj nigdy nie zapomina o uczniach naszej
szkoły. Zjawił się u nas już o ósmej godzinie
na drugim piętrze. Każdy dostał wspaniały prezent.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
   25 listopada nasi pluszowi ulubieńcy obchodzili swoje
święto. Z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyły się
zajęcia, gry, pląsy przygotowane dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej. Dzieci świetnie się bawiły podczas
zabaw muzyczno- ruchowych, czytelniczych oraz
plastycznych.

   W Tobie jest światło 
to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie
Betlejemskiego Światła Pokoju. Przedstawiciele naszej
drużyny harcerskiej i gromady zuchowej przywieźli
betlejemski ogień z Lubaczowa.

  Poezja jest poszukiwaniem blasku 
motto konkursu Looking for talents organizowanego po
raz ósmy w ZS w Oleszycach. Wyróżnienie otrzymał
uczeń naszej szkoły Marcin Wingert.

   Warsztaty w Zespole Szkół w Oleszycach
   W grudniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
Warsztatach zorganizowanych przez szkołę w
Oleszycach. W tym miejscu należą się duże
podziękowania dla Zespołu Szkół w Oleszycach za
zorganizowane zajęcia.

Więcej  na www.nowylubliniec.pl
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KĄCIK LITERACKI
Czy wiesz, że...

W średniowieczu okładki i brzegi książek wykańczane
były złotem i drogimi kamieniami.

Książka pachnąca ukazała się w Japonii. Jest to wyprodukowana na papierze specjalnie nasyconym
zapachami, książka kucharska zawierająca kilkaset przepisów japońskiej kuchni. Wystarczy delikatnie
potrzeć dłonią tekst wydrukowanego przepisu, a natychmiast wydziela się smakowity zapach opisanej
potrawy.

Karta tytułowa pojawiła się ok. 1500 r. Tytuł zajmował 5-6 wierszy. 

Przecinek zastosowano po raz pierwszy na przełomie XV i XVI w. Zdecydował się na to drukarz wenecki
Aldus Manitius, także Manitius zaczął dodawać do książek spis treści.

Biblia

   Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia.
Przetłumaczono ją na 310 języków, a jej fragmenty na
dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a
1975 rokiem wydrukowano ok. 2mld 500mln
egzemplarzy Biblii.

..

.
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               ?? SONDA UCZNIOWSKA ??

Co z tymi gimnazjami ?
Zapytaliśmy kilku uczniów naszej szkoły, co myślą o zlikwidowaniu gimnazjów i wprowadzenia ośmioklasowej
szkoły podstawowej. Oto, co nam odpowiedzieli:

Wiktoria Górska kl. VII - "Uważam, że to chyba
dobry pomysł, ponieważ możemy szybciej 
skończyć tą szkołę".
Patryk Mazurkiewicz kl. III G - "Nie podoba mi się
to, bo młodsze klasy muszą przerobić materiał w
2 lata".
Paweł Kąkol kl. VII - "Dla mnie nie ma to
większego znaczenia i tak musimy się uczyć a
ilość klas nie ma na to wpływu".
Natalia Szynal kl. VI- " Myślę, że jest fajnie bo
mamy mniej nauki i szybciej można pójść do
szkoły średniej".

Mateusz Łuczka kl. VII " Podoba mi się tylko to, że nie piszemy egzaminów gimnazjalnych".

Jakub Morko kl. II G "Jest mi to obojętne, ponieważ i tak w tym samym roku skończymy klasę"

Krystian Wawrów kl. III G "Jest to dobry pomysł bo poprawi się szkolnictwo w Polsce"

Rafał Gondek kl. III G "Uważam, że zlikwidowanie gimnazjum jest dobrym pomysłem, ale gdyby ustawa
dotyczyła uczniów od 4 klasy. Obecnie dzieci z VII klasy mają nadmiar obowiązków, gdyż muszą przerobić
trzy lata w dwa.

Marcin Wingert kl. III G "Nie dotyczy mnie ten temat bo i tak jestem w III Gimnazjum."

Kacper Leja kl. VII "Uważam, że to dobry pomysł, ponieważ mamy o rok mniej szkoły"

Julia Zygarlicka kl. VI " Nie cieszę się z tego powodu, ponieważ musimy przerobić więcej materiału w dwa
lata".

.
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SKĄD SIĘ WZIĘŁA
KOLĘDA?
   Kolędy wywodzą się już ze starożytności. Pieśni te
opisują narodzenie Chrystusa i wszystkie wydarzenia
z tym związane. Kiedyś, w dawnej Polsce słowo
kolęda oznaczało pieśni noworoczne wizyty dusz
pasterskie, dary na rzecz duchowieństwa, pieśni
bożonarodzeniowe, a także modlitwy do Boga. 
   

Miodownik z masą kajmakową i kremem
waniliowym

Składniki: 
50 dag mąki pszennej pełnoziarnistej
10 dag cukru
pół szklanki miodu
15 dag masła
 2 jajka
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej

Masa orzechowa: 
25 dag orzechów włoskich
5 dag masła
10 dag brązowego cukru
3 łyżki miodu

Krem waniliowy: 
 2 szklanki mleka
1/2 szklanki kaszy manny
20 dag cukru
15 dag masła
aromat waniliowy
puszka słodkiego mleka skondensowanego    

Świąteczny przepis 

  Pierwsze kolędy w Polsce pojawiły się już około XIII
wieku za przyczyną zakonu Franciszkanów. Do XVI
wieku kolędy były pisane po łacinie a dopiero później
zaczęto tłumaczyć ja na język polski. Melodie tych
pieśni nawiązywały do hymnów. 
   Najstarszą polską kolędą jest „Anioł pasterzom
mówił” , jest to tłumaczenie utworu „Angelus
pastoribus”. Najwięcej kolęd powstało w XVII i XVIII
wieku, głównie kolęd pasterskich. Większość kolęd
jest przypisana do jednego kraju, inne kolędy
śpiewamy w Polsce, inne śpiewają Niemcy, inne są
znane w Hiszpanii czy Włoszech, ale tylko jedna
kolęda jest znana na całym świecie- „CICHA NOC”. 
   Pieśń ta została przetłumaczona na wiele języków.
Autor oryginalnych słów to ks. Joseph Mohr a twórcą
muzyki jest Franz Xaver Gruber.

Sposób przygotowania: 
Mąkę przesiej z sodą i posiekaj z pokrojonym na
kawałki masłem. Dodaj cukier, miód i jajka. Zagnieć
gładkie ciasto, następnie podziel na 3 części i
rozwałkuj na placki grubości centy-metra. 
Przygotuj masę orzechową: masło roztop z miodem.
Dodaj posiekane orzechy i brązowy cukier. Masę
orzechową ostudź i rozsmaruj na wierzchu jednego
surowego placka. Placki ko-lejno piecz w piekarniku
nagrzanym do tempera-tury 180 stopni przez około
10–12 minut. Ostudź. Przygotuj krem waniliowy:
zagotuj mleko, powoli wsyp kaszę mannę i gotuj na
małym ogniu około 10 minut, mieszając i pilnując, by
kasza się nie przypaliła. Ostudź, a następnie schłodź.
Masło zmiksuj z cukrem, dodając po łyżce zimną
kaszę mannę i aromat waniliowy. 
Na masę kajmakową: puszkę z mlekiem
skondensowanym włóż do garnka z wodą i gotuj 2–3
godziny. Ostudź i otwórz. Na jednym placku ciasta
rozsmaruj krem waniliowy. Przykryj go drugim
plackiem i posmaruj kajmakiem. Na wierzchu ułóż
placek upieczony z masą orzechową. Dociśnij
deseczką i odstaw do lodówki na kilka godzin. Pokrój
na porcje i podawaj.

. .
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Humor

Pewien mężczyzna niedawno wyszedł ze
szpitala i opowiada o swoich przeżyciach: 
-Chirurg, który mnie operował, zostawił mi 
w brzuchu gąbkę. 
-Co za partacz!-mówi to znajomy 
mężczyzny.-Bardzo cię to boli? 
-Nie, raczej nie boli, ale mam ciągle straszne
pragnienie.

Mama pyta swojego synka
-Czy twój nauczyciel jest z ciebie zadowolony? 
-Myślę, że tak 
-A ty z niego? 
-Jeszcze bardziej 
-A czemu? 
-Bo powiedział, że gdyby 
wszyscy uczniowie byli 
tacy jak ja, zamknąłby 
szkołę. 

Piotruś wraca do domu ze
szkoły i podchodzi do taty, 
trzymając dzienniczek za 
plecami. Wręcza tacie 
długopis i pyta: 
-Tato, a umiesz 
podpisywać z zamkniętymi oczami?

Pacjent skarży się u psychiatry:
-Panie doktorze, nie wiem co się dzieje z moją żoną. 
Ostatnio przy śniadaniu wypiła herbatę a potem 
zjadła filiżankę-zostawiła tylko uszko. 
-To rzeczywiście dziwne-odpowiada psychiatra. - 
Przecież uszka są najlepsze!

    Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia życzymy wszystkim Czytelnikom

„Szkolnika”, aby ten czas był pełen pozytywnych
przeżyć, miłości, śniegu, wspaniałych prezentów
od kochających najbliższych, a w Nowym Roku

realizacji wszystkich postanowień, samych
radosnych chwil i dużo uśmiechu. 

Redakcja „Szkolnika”
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                       Redakcja Szkolnika
Uczniowie
mgr Natalia Stadnyk
mgr Jan Bańkowski

  www.nowylubliniec.pl
  email:janbankowski@wp.p

.

.

.


	WESOŁYCH ŚWIĄT
	Z życia naszej szkoły
	KĄCIK LITERACKI
	?? SONDA UCZNIOWSKA ??
	Co z tymi gimnazjami ?

	SKĄD SIĘ WZIĘŁA KOLĘDA?
	Świąteczny przepis
	Humor

