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Nie masz pomysłu na prezent dla bliskich ?
Nie wiesz, jak ozdobić swój pokój ?
Nie wiesz, ile i jakie potrawy postawić na
wigilijnym stole ?
Nudzi ci się oczekiwanie na święta ?

Odpowiedzi na pytania znajdziesz w zimowym
wydaniu Zlepka. Tylko u nas takie rzeczy... !

Redakcja
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      Jak wygląda św. Mikołaj         
 oczami dzieci ? 

 Jedna z redaktorek  przeprowadziła rozmowę z młodszymi uczniami naszej
szkoły.
Była to rozmowa na temat : Jak wygląda Mikołaj ? Niektórzy się wstydzili, a
inni wręcz przeciwnie, dziwili się, że już koniec tej rozmowy. Odpowiedzi
były podobne lub różne, a oto wyniki :
 Jak myślicie, jak wygląda Mikołaj ?
- Jest gruby – to była pierwsza myśl.
- Ma czerwone ubranie.
- Ma pasek z złotą klamrą.
- Czarne buty.
- Ma długą, białą brodę.
Redaktor: Czy coś wam się kojarzy z Mikołajem najbardziej ? Jakieś
znaki szczególne ?
- Renifer.
- Prezenty.
- Czapka.
- Słodycze.
- Duży worek.

Sondę wśród uczniów I - III przeprowadziła Julia Krakowska

Rozmowa została przeprowadzona ze świetliczakami z naszej szkoły.
Dzieci bardzo się cieszyły na myśl o takim "wywiadzie" , ja również byłam
podekscytowana faktem, że mogę porozmawiać i poznać nowych ludzi.
Pytaniem tej rozmowy było:  Co chcielibyście dostać od Mikołaja?
Odpowiedzi:
- Lego- super pomysł na święta dla młodszych dzieci, ponieważ rozwija
wyobraźnię i edukuje.
- Pieska- prosta odpowiedź od każdego dziecka, chyba każdy z nas kiedyś
marzył, aby Mikołaj przyniósł nam uroczego pupilka ? ( ale pamiętajmy, że
zwierzę to nie zabawka, tylko żywe stworzenie, więc raczej to nie najlepszy
pomysł, by było ono podarunkiem pod choinkę)
- Kulę L.O.L Suprise -  bardzo fajna zabawka, lalka, szczególnie z tego
prezentu ucieszą się dziewczyny, ponieważ wiadomo, że nasi koledzy,
bracia, kuzyni wolą się bawić samochodami lub innymi chłopięcymi
zabawkami.
- Telefon/Smartfon - typowa odpowiedź dziecka w XXI w. , nie wiem, czy to
najlepsze rozwiązanie, aby Mikołaj przynosił takie prezenty, ale o tym niech
on sam zdecyduje.

rozmowę przeprowadziła Julia Krakowska

            O czym marzą świetliczaki   
    aby dostać od św. Mikołaja ?
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  Tradycja corocznych jarmarków

  Dwanaście świątecznych potraw 
      na naszym domowym stole

Co roku  w każdym Polskim mieście odbywają się  Świąteczne Jarmarki.
Również i nasze miasto wpisało się w tę tradycję. Chojnowski rynek tuż
przed świętami rozbłysnął wieloma świątecznymi dekoracjami - saniami z
reniferem, wielką bombką, do której środka można wejść oraz wielka
choinka. 
A jak wyglądał jarmark? Na każdym stoisku można było coś kupić
ciekawego, np. gorące  i smaczne  jedzenie, ozdoby, obuwie, ciepłe
skarpetki i wiele innych. 
Ja z szczególnie  lubię kupować oscypki (a nie wspomnę o jedzeniu),
mmm... .Bardzo mi się podoba, gdy w dodatku pada śnieg, a ludzie razem
świętują i rozmawiają, a dookoła panuje  świąteczna atmosfera.
 Fajnie jest, gdy przed świętami możemy już się poczuć tak .. jakby już były
święta, może to dziwne i nie wszyscy się tak fascynują świętami, ale dla
mnie to najmilszy czas. Przepadam za świąteczną atmosferą, zapachem
pieczonych korzennych ciasteczek ...
Więc jeśli ty też uwielbiasz święta, to serdecznie namawiam ciebie, abyś
wybrał/a się na taki  bożonarodzeniowy jarmark.

Julia Krakowska

W każdym domu co roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Na pewno
każdy nie może się doczekać prezentów, a w szczególności jedzenia. To
jest już tradycja od kilkuset lat, czyli dwanaście potraw na świątecznych
stołach: 
1. Śledź na różne sposoby (pod szubą, w sosie śmietanowym, w oleju, pod
pierzynką)
2.Karp na różne sposoby (smażony, w galarecie, po żydowsku)
3.Kluski z makiem, cukrem i miodem
4.Zupa grzybowa
5.Barszcz z uszkami/ żurek/ zupa owocowa/ zupa rybna (w zależności od
regionu)
6.Kapusta z grochem/ kapusta z grzybami
7.Kompot z suszonych owoców z chałką (lub bez)
8.Pierogi z kapustą i grzybami
9.Kutia
10.Sernik
11.Makowiec
12.Paszteciki z kapustą i grzybam
opracowała Julia Krakowska
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                     MIKOŁAJKI 

MAGIA ŚWIĄT

1 grudnia na korytarzach naszej szkoły zaczęły pojawiać się  pierwsze
ozdoby świąteczne. 
Zadaniem każdego ucznia było  zrobienie  biało -  czerwonej bombki ze
styropianu, która  miała zawisnąć na naszej choince w holu szkoły
i ratuszu miasta.
 Już w niektórych klasach, chodząc po korytarzach,  usłyszymy
jak dzieci pięknie śpiewają kolędy.
 W grudniu już myślimy o świętach Bożego Narodzenia i dlatego
połowa szkoły "przebiera się" świątecznie, żeby pokazać innym,
że święta się zbliżają. Każdy uczeń kocha święta, ponieważ
możemy spędzić wspólny czas z rodziną przy jednym stole,
śpiewając kolędy, ale dla nas - dzieci w Boże Narodzenie
najciekawsze są  prezenty pod choinką, bo dają wielkie szczęście
i uśmiech na twarzy mały i dużych dzieci.

KAŻDY KOCHA MAGIE ŚWIĄT

Wiktoria Łuczkowiec  i Kaja Krakowska

6 grudnia uczniowie naszej szkoły świętowali ten wyjątkowy dzień. Przecież
wszyscy lubimy mikołajki
Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia zapanowała u nas w szkole magia świąt.
Na korytarzach  można było zobaczyć zadowolone dzieci. Wszystko lśniło
blaskiem kolorowych lampek, na korytarzach unosił się zapach klasowych
Wigilii...
 Dla uczniów największym prezentem stało się wyjście  do kina na
"Fantastyczne Zwierzęta i Zbrodnie Grindenwalda". Film wzbudził wiele
emocji, młodsi nie do końca "połapali się" w zawiłościach akcji i mnogości
różnych bohaterów, ale ogólnie odnieśli się do filmu pozytywnie. Dla
starszych uczniów była to wspaniała przygoda z niesamowitymi postaciami i
wydarzeniami.

Każdy wrócił do domu z wielkim uśmiechem, zadowoleniem i bardzo miło
będą wspominać ten magiczny dzień. 
Ach, jak szkoła mogłaby być przyjemna!

Wiktoria Łuczkowiec
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              JASEŁKA Z KLASĄ

       ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

WESOŁYCH ŚWIĄT :)

Gazeta Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka "Zlepek"
Numer zredagowała Julia Krakowska z pomocą Wiktorii Łuczkowiec, Kai
Krakowskiej oraz Zuzy Bajek i Debory Luberdy

opiekunki: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

By  kapusta i groch poszła w całość, 
Byś z karpia nie połknąć ani jednej ości, 
Byś kota przytulił o północy porze, 
Byś w następne wakacje spędził nad morzem,
Aby prezenty pod choinka były wymarzone 
I byś w przyszłości znalazł dobrą żonę 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Żeby się spełniły wszystkie marzenia. 

Aby nie przytyć ani kilograma 
Omijaj stół pełen łakoci od rana,
A wieczorem rzuć się na uszka, 
Będzie to wielka radość dla brzuszka.

Szczęścia, zdrowia pomyślności 
niech  Mikołaj zawsze w twoim w domu gości 

Słowami bawiły się -
Debora Luberda i Zuzanna Bajek

     
        Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pieknych tradycji i
zwyczajów. Jednym z nich są Jasełka, czyli odgrywanie historii narodzin
Boga. W naszej szkole mieliśmy okazję takie przedstawienie oglądać w
ostatnim tygodniu przed świętami. W świąteczny nastrój wprowadzili nas
uczniowie z klasy 6c, którzy przygotowali to przedstawienie. Dzieci wcieliły
się w różne postacie, między innymi mędrców, którzy przybyli złożyć pokłon
Jezusowi w stajence. Nie zabrakło również pięknych kolęd, które napełniły
wszystkich świąteczną radością. Przypomniały one, że święta zbliżają się
bardzo szybko. Po zakończeniu przedstawienia występujący otrzymali
gromkie brawa! Jasełka podobały się wszystkim: dzieciom, nauczycielom i
zaproszonym gościom. 

Wiktoria Łuczkowiec 
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