
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 40
ul. Kisielewskiego 4B
41-200, Sosnowiec

Numer 16 12/17

       BOŻONARODZENIOWE PRZEDSTAWIENIE

Cóż to proszę za nowina?
Narodził się Bóg Dziecina!

Uczniowie klas III b
i III c pod opieką
pani Agnieszki
Furtacz, pani
Gabrieli Polak oraz
pani Gabrieli
Dybały,
przygotowali
bożonarodzeniowe
przedstawienie.

Po raz kolejny
byliśmy świadkami
przyjścia na świat
Jezusa, którego
witali aniołowie,
pasterze i królowie.
Herod w
porozumieniu z
diabłem próbował
go zgładzić.

Wydał Hetmanowi
rozkaz zabicia
dzieciątka. Na
szczęście
„agentom” udało się
unieszkodliwić
„terrorystę”. Jezus
został ocalony, by
świat mógł być
zbawiony.

Wspaniałe
widowisko i pięknie
odśpiewane kolędy
wprawiły widzów w
świąteczny nastrój. 
Kontynuacją
kultywowanych w
naszej szkole
bożonarodzeniowych
zwyczajów były
spotkania wigilijne.
Uczniowie
poszczególnych
klas mieli okazję
połamać się
opłatkiem, złożyć
sobie życzenia i
świętować przy
wspólnie nakrytym
stole.
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          SPOTKANIE WIGILIJNE 
           UCZNIÓW KLASY III a

.

Święta Bożego
Narodzenia to
wspaniały czas,
w którym
spotykamy się
z najbliższymi
osobami, w
kręgu rodziny

i przyjaciół. Taki
właśnie
rodzinny klimat
panował w
naszej klasie 20
grudnia 2017r.
Był to wieczór
pełen

radości,
wzruszeń i
niespodzianek.

Po przywitaniu
gości
rozpoczęliśmy
nasze spotkanie
od uroczystego
programu
słowno-
muzycznego pt.
”Jest taki dzień”,
który
wprowadził nas
w
świąteczny
nastrój.
Następnie
razem ze
wszystkimi
przeszliśmy do
świetlicy, gdzie
rozgościliśmy
się przy pięknie
nakrytych
stolach.
Po podzieleniu
się opłatkiem i
złożeniu sobie
życzeń

oraz
skosztowaniu
potraw
wigilijnych
odśpiewaliśmy
kilka ulubionych
kolęd i
pastorałek. To
był naprawdę
wyjątkowy
wieczór.
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               KLASOWE SPOTKANIE WIGILIJNE
                         UCZNIÓW KLASY IV b

Julian, Kuba, Maksymilian Liliana, Ola, Maja, Klaudia

. Patryk .

To właśnie
tego
wieczoru
od bardzo
wielu
wieków, 
pod
dachem
tkliwej
kolędy Bóg
rodzi się w
człowieku.
Lucyna

Krzemieniecka
„Wieczór
wigilijny”
„To
właśnie
tego
wieczoru,
gdy wiatr
zimny
śniegiem
dmuchał
(…)"
uczniowie

klasy IV b
spotkali się
wraz z
rodzicami i
wychowawcą
Moniką
Wileczek
przy
wigilijnym
stole.
Recytowali
wiersze
nawiązujące

do świąt
Bożego
Narodzenia
i  śpiewali
kolędy. Po
słodkim
poczęstunku
przygotowa-
nym przez
bliskich, 
przyszedł
czas na
wykonanie

ozdób
świątecznych. 
Z
kolorowego
papieru
powstały
piękne
aniołki,
bałwanki i
renifery. Na
koniec 
uczestnicy
spotkania

składali
sobie
nawzajem
życzenia i
wręczali
bożonarodze-
niowe
kartki
wykonane
przez panią
Sylwię
Rodak i jej
syna
Patryka.

Adam i Oskar Oliwia i Magda

Oliwia Wiktor .
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           BOŻONARODZENIOWE 
          PRACE   WYKONYWANE 
               PRZEZ UCZNIÓW 

. .

. .

Duch i magia
świąt Bożego
Narodzenia
zagościły w
naszej szkole w
tym roku
wyjątkowo
szybko.

Grudzień
upłynął uczniom
klasy I b na
przygotowywaniu
ciekawych
dekoracji.
Dzieci ozdabiały
styropianowe

choinki.
Pracując w
grupach
wykonywały
własne drzewka
z papieru i
przystrajały je
samodzielnie

zrobionymi
ozdobami.

Postanowiły
także
przygotować
świąteczny
prezent dla
bliskich w
postaci
pomarańczy
udekorowanej
gwiazdkami
anyżu i
suszonymi
goździkami.
Pięknie
zapakowane
stanowić mogą
oryginalny
upominek.

Uczniowie
wykonywali
bożonarodzeniowe
kartki oraz
stroiki na rzecz
Hospicjum św.
Tomasza w
Sosnowcu.

Pod opieką pani
A. Furtacz oraz
J. Zyguły
zorganizowały
świąteczny
kiermasz, na
którym można
było zakupić
piękne ozdoby
lub słodkie
wypieki.
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                              Czy wiesz, że ....?
                BOŻONARODZENIOWE ZWYCZAJE

W Hiszpanii
odpowiednikiem
opłatka jest
chałwa.
Głównym
daniem na
wigilijnej
wieczerzy jest
ryba. Prezenty
rozdawane są
dopiero w
święto Trzech
Króli. Stanowić
mają pamiątkę

darów, które
Jezus
otrzymał od
mędrców ze
Wschodu.
W Wielkiej
Brytanii
świętuje się już
od południa
spożywając
indyka oraz
„płonący
pudding”. Na
drzwiach

wejściowych
do domu dzieci
wywieszają
pończochy, w
których
następnego
dnia znajdują
prezenty.
Powszechne
są pocałunki
pod jemiołą
wiszącą pod
sufitem, które
mają przynieść

szczęście i
spełnienie
marzeń. W
1846 roku Jon
Horsley z
Anglii
zaprojektował 
pierwszą
kartkę
świąteczną z
napisem
"Wesołych
Świąt Bożego
Narodzenia

i szczęśliwego
Nowego
Roku".
Na tradycyjnej
szwedzkiej
wieczerzy
wigilijnej nie
może
zabraknąć
iutfisk, czyli
rozmoczonej
suszonej ryby
o dość mdłym
smaku.

Przysmakiem
jest także
galaretka
wieprzowa i
głowizna. 

Szwedzi nie
śpiewają kolęd,
lecz tańczą
wokół choinki.
Nie stawia się
dodatkowego
nakrycia na
stole, ale
zgodnie ze
zwyczajem
odwiedza się
samotnych.
W Grecji na
dzień przed
Bożym
Narodzeniem

i Nowym
Rokiem dzieci
śpiewają pieśni
błogosławiące
domostwa, za
co nagradzane
są słodyczami
i suszonymi
owocami. Na
wigilijnym stole
nie może
zabraknąć
Chleba
Chrystusa –
okrągłego

bochenka
ozdobionego
na szczycie
krzyżem,
wokół którego
ludzie stawiają
symbole z
ciasta
przedstawiające
wszystko to,
co oznacza
długotrwałość. 
We Francji, w
przeciwieństwie
do Polski, nie
ma Wigilii. 

Francuzi biorą
udział w mszy,
a 25 grudnia
siadają do
wspólnego
obiadu. W ten
dzień je się
indyka
nadziewanego
kasztanami i
pije dużo
szampana.
Dzieci wierzą,
że to mały
Jezus przynosi
im prezenty,

które w
wigilijną noc
wkłada do
bucików
ustawionych
przy kominku.
W Rosji
niezwykle
uroczyście
świętowana
jest noc z 31
grudnia na 1
stycznia.
Dziadek Mróz i
jego wnuczka

Śnieżynka
przynoszą
wówczas
wszystkim
prezenty. Boże
Narodzenie
obchodzone
jest 7 styczna.

Źródło: Internet
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Uczniowie
klas 5, którzy
na lekcjach
języka
polskiego
omawiają
obecnie
zagadnienia
związane z
mitologią,
otrzymali od
swojej
nauczycielki -
p. Moniki
Szkliniarz -
dodatkowe
zadanie. Miało
ono na celu
pobudzenie
piątoklasistów
do
kreatywnego
myślenia i
napisania
własnego
opowiadania
na temat: Jak
powstał
świat?
Uczniowie

stworzyli
niezwykle
ciekawe
teksty, z
których dwa
publikujemy
na łamach
naszej gazetki
i zapraszamy
do
przeczytania.

  Na początku
nie było świata.
Była tylko
czarna plama,
na której nic
nie było...
  Nagle na
niebie pojawiło
się coś bardzo
jasnego, coś,
co oświetliło tę
ciemność.
Było to Słońce.
Dwa promyki
niczym ręce
ulepiły
dziewięć
ogromnych

kul, które
zostały
nazwane:
Merkury,
Wenus,
Ziemia,
Jowisz,
Saturn, Neptun
i Pluton. Były
to dzieci
Słońca. Na
niebie pojawił
się Księżyc -
mąż Słońca,
który
rozświetlał
księżyc nocą.
Słońce
opiekowało się
dziećmi w
dzień, a nocą
tata czuwał
nad nimi. Ze
wszystkich
planet
najmądrzejszą
była Ziemia i
tam też
promienie
Słońca

„tworzyły
cuda”. Każdy
dotyk
promienia
powodował, że
na Ziemi
zaczęły rosnąć
rośliny i żyły
zwierzęta, a na
niebie pojawiły
się chmury i
gwiazdy. Ktoś
jednak musiał
opiekować się
roślinami i
zwierzętami, w
związku z tym
Słońce ulepiło
dwóch ludzi,
którzy mieli o
to wszystko
zadbać. Byli to
kobieta i
mężczyzna.
Kobieta miała
na imię
Botanika i
lubiła
zajmować się
roślinami,

a mężczyzna
miał na imię
Zoologis - on
lubił opiekować
się
zwierzętami.
  Dali oni
początek
przepięknej
naturze.
Autorka:
Paulina Woś,
kl. V b

  Na początku
była ciemność.
Później
pojawiły się
gwiazdy i
planety. Jedne
były większe,
a drugie
mniejsze, lecz
jedna była
niekształtna,
nieświecąca i
zielona.
Lewitowała
sobie bez
zmian przez
200 lat.

  Po 200 latach
wszystkie
gwiazdy
zostały
wciągnięte
przez otchłań,
oprócz tej
jednej brzyduli.
Pojawiły się
nowe gwiazdy
wraz z wielką
gwiazdą
zwaną
Słońcem.
Słońce
widziało jak
wszystkie
gwiazdy i
planety
świeciły,
oprócz tej
jednej.
Postanowiło,
że spróbuje ją
upiększyć. Byli
oni podobni do
dzisiejszego

człowieka, lecz
świecili i byli
nieśmiertelni.
Dostali
zadanie, by
polecieć na
Trawiastą
Planetę i
stworzyć na
niej życie. 

Więc polecieli.
Wszyscy stali
już na tej
planecie, aż w
końcu Nataniel
zaczął
lewitować i
wyznaczać
miejsca na:
oceany,
morza, rzeki,
kontynenty i
wyspy. Kiedy
już to zrobił,
kiwnął palcem,
a na jego

oczach
zaczęły
powstawać
wody,
kontynenty i
wyspy. Kiedy
Nataniel
skończył,
opadł na
ziemię, a
lewitować
zaczął
Fryderyk.
Wypowiedział
słowa: „Niech

powstaną
rośliny!. Po
tym z ziemi na
całej planecie
zaczęły
wychodzić
drzewa,
kwiaty, krzewy
i inne rośliny.
Kiedy już
wyrosły,
Fryderyk opadł
na ziemię, a w
górę poszedł
ostatni z nich -
Sylwester.

Wypowiedział
on słowa:
„Niech pojawią
się zwierzęta!”.
I zaczęły
pojawiać się
zwierzęta.
Później
powiedział:
„Niech pojawią
się wioski, a w
wioskach
ludzie!”. Po
tym pojawiły
się wioski, a w
nich nowe
istoty - ludzie.

Po tym
powiedział
ostatnie słowa:
„Od tej pory ta
planeta zwie
się Ziemią!”.
Po tych
słowach opadł
na ziemię.
Uznali, że są
już
niepotrzebni,
dlatego nad
ziemią
utworzyli swój
dom zwany

Niebem.
Polecieli do
niego i od tej
pory nigdy nie
pojawili się już
na Ziemi.

                 LITERACKIE I POETYCKIE PRÓBY 
                      UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
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Od tego
momentu
minęły setki
tysięcy lat.
Jedni ludzie
żyli dłużej, inni
krócej, jedni
mieli lepiej, inni
gorzej. Lecz
pomimo tego
cywilizacja
rozwinęła się
do tego
stopnia, że
teraz
większość
ludzi żyje
wygodnie, a
legenda głosi,
że trzech
posłańców do
tej pory
obserwuje nas
z nieba.
Autor:
Wojciech
Wieczorek, 
kl. V a  

Uczniowie
klas IV b i VI a
z pomocą
pani Moniki
Wileczek
pisali wiersze
o tematyce
bożonarodze-
niowej. 
Przedstawiamy
poniżej efekty
ich pracy.

„Ach, te
święta!”

Święta to
magiczny
czas!
Wszyscy
wkoło proszą
nas,
byśmy serca
swoje
otworzyli,
w zgodzie i
miłości żyli,

odrzucili na
bok troski,
odepchnęli
wszelkie
zmartwienia,
do serca
swego miłość
wpuścili,
a w domu
Mikołaja
ugościli.
 
Autor: Oskar
Gawłowski, 
kl. IV b

„Święta
zawsze są
udane!”

Ach święta, to
piękny czas,
gdy miłość
zakwita pośród
nas.
Choinka

przystrojona
kolorowymi
bombkami,
lśni ozdobiona
jasnymi
światełkami.
Mama w
kuchni się
raduje,
cichutko sobie
podśpiewuje.
Przygotowuje
potrawy
świąteczne,
a ja piszę do
bliskich
życzenia
serdeczne.
Wkrótce przy
wigilijnym stole
zasiądziemy
i świętym
opłatkiem się
połamiemy.
Wesołe kolędy
śpiewać
będziemy

i na pasterce
pewnie
zmarzniemy!

Autorka:
Zuzia Kuś, 
kl. IV b

"Czekając na
święta ..."

Wszyscy
chłopcy się
cieszą, 
po choinkę już
śpieszą.
Dziewczyny
kolorowe
ozdoby
przygotowują,
opowieści
świąteczne
snują.
Karp w wannie
sobie pływa,

gości zewsząd
przybywa. 
Wigilijne
potrawy
czekają, 
wszyscy w
rodzinie się
kochają,
życzenia
składają sobie
serdeczne,
te święta z
pewnością
będą bajeczne.

Autor: Łukasz
Przekop, 
kl. VI a

. .
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	To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków,  pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku.
	Krzemieniecka „Wieczór wigilijny”
	klasy IV b spotkali się wraz z rodzicami i wychowawcą Moniką Wileczek przy wigilijnym stole. Recytowali wiersze nawiązujące
	do świąt Bożego Narodzenia i  śpiewali kolędy. Po słodkim poczęstunku przygotowa-
	ozdób świątecznych.  Z kolorowego papieru powstały piękne aniołki, bałwanki i renifery. Na koniec  uczestnicy spotkania
	składali sobie nawzajem życzenia i wręczali bożonarodze-
	„To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmuchał (…)" uczniowie
	niowe kartki wykonane przez panią Sylwię Rodak i jej syna Patryka.
	nym przez bliskich,  przyszedł czas na wykonanie
	Lucyna

