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Nie tylko Mikołaj rozdaje
prezenty...

.

W Hiszpanii dzieci
otrzymują prezenty 
szóstego dnia
grudnia. Puste
skarpety
zawieszone przy
łóżku lub przy
kominku, dobrodziej
napełnia
upominkami,
których spis znalazł
w listach wysłanych

przez
najmłodszych.
Podobny zwyczaj
panuje w Anglii z tą
różnicą, że święty
odwiedza dzieci w
Wigilię. 
W Rosji święty
Mikołaj nazywany
jest Dziadkiem
Mrozem i odwiedza
dzieci dopiero w
Nowy Rok.

Holenderski Sinterklass przypływa
na statku z Hiszpanii 5 grudnia. Ma
on czarny strój, ponieważ jest
brudny od sadzy z komina.

6 grudnia
obchodzimy
Mikołajki. Święto to
kojarzy się
nieodłącznie z
prezentami
zostawionymi przez
świętego Mikołaja w
bucie lub pod
poduszką.   W
Polsce w Mikołajki
zwykle obdarowuje

się drobnymi
prezentami, duże
pozostawia się na 
Boże Narodzenie.
Zwyczaj
obdarowywania się
prezentami
obchodzony jest na
całym świecie,
jednak w każdym
kraju -  na swój
charakterystyczny
sposób. Mikołaj,

w zależności od
kraju, przybiera
różne postaci i
przychodzi do
dzieci w różnym
czasie. 
W Belgii Mikołaj
pojawia się już 5
grudnia. Zostawia
prezenty w butach
lub koszykach,
które dzieci dla
niego wystawiają. 
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"Wigilijki", czyli
klasowe
spotkania
wigilijne

kl. IV

kl. VIII

kl. Va

kl. Va

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością, miłością. Z tym świętem wiąże
się wiele zwyczajów: żłóbek, jasełka, kolędy, choinka, życzenia, prezenty, wigilia, opłatek.  Pielęgnowanie
obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od
najmłodszych lat. 
Co roku baśniowo przystrojona choinka, suto zastawiony stół, w tle przepiękne kolędy tworzą swój
niepowtarzalny klimat. To naprawdę wspaniałe chwile, które po latach stają się cennym wspomnieniem. Każdy z
nas przechowuje w pamięci własny, najpiękniejszy  obraz Świąt Bożego Narodzenia.
Uczniowie naszej szkoły także zapragnęli godnie uczcić te święta. W klasach: IV, V a, V b i VIII dnia 17 XII 2018
r. odbyły się klasowe wigilie. Uczniowie wspólnie z wychowawcami i nauczycielami dzielili się opłatkiem i
prosforą, śpiewali kolędy, Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw
przygotowanych przez rodziców  Wszyscy składali sobie życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Serdeczne
życzenia uczniom złożyła też pani dyrektor.
Były to chwile pełne magii, uroku i radości. 
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Tak działamy   

W piątek 14 grudnia odbyły się warsztaty, na których
młodzież z wolontariatu i samorządu uczniowskiego
wykonywała stroiki świąteczne w ramach akcji
"RAZEM NA ŚWIĘTA". Akcja polega na wykonaniu
własnoręcznie drobnych upominków świątecznych i
obdarowania nimi osób samotnych, chorych lub
potrzebujących. 

.W odpowiedzi na akcję "Zostań Świętym Mikołajem" z
fundacji "Dzielni i Waleczni" uczniowie z
wychowawcami zebrali prezenty dla dzieci z UDSK w
Białymstoku przebywających na oddziale onkologii i
hematologii. Koordynatorami akcji na terenie szkoły
były: Anna Frankowska i Beata Łukaszuk - opiekunki
Samorządu Uczniowskiego, Elżbieta Krasińska-
Oniśkiewicz - pedagog szkolny, Emilia Gliwa i Wioleta
Car-Mirończuk - opiekunki Szkolnego Koła
Wolontariatu. 

.

.
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Dziennikarze:
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Natalia Kościk, Andżelika Sakowska, 
Paweł Pachwicewicz, Kamil Kubajewski
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nasze talenty

Konkursy, konkursy...

.

Już po raz czwarty w naszej szkole został
zorganizowany konkurs na najpiękniejszy stroik
bożonarodzeniowy. Wykonali je uczestnicy koła
plastycznego „Mały Artysta”, którego opiekunem jest
pani Iwona Żużel. Uczniowie popisali się
pomysłowością i oryginalnością. Stroiki zachwycały
swoją urodą i wszystkie zostały docenione przez jury.

. .

.

Młodzi recytatorzy

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4
w Bielsku Podlaskim odbył się III Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej. Uczniowie
naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w tym
wydarzeniu i wrócili zadowoleni z nagrodami i
dyplomami. Komisja konkursowa postanowiła
przyznać II miejsce Orianie Struczyk za wiersz „There
Was an Old Lady” oraz wyróżnienia Gabrielowi Pach
za utwór „My Cat Knows Karate” i Darii Niesteruk,
która recytowała „Fairytale Girl”.

I. miejsce: Julia Kownacka, Hanna Cetra, Agata
Goworko, Aleksandra Żukowicka;
II. miejsce: Lena Kamińska, Kinga
Bogacewicz, Katarzyna Żukowicka;
II. miejsce: Julia Rola, Izabela Rola, Filip
Stepaniuk, Hanna Cetra, Amelia Gołub, Maja
Dmitruk, 7. Damian Goworko
Wyróżnienie: Elżbieta Drobnikowska
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to i owo

Zagraj z nami w...

PayDay 2- data premiery 13. 08. 2013 r. PayDay 2 to
kontynuacja poprzedniej odsłony tej gry PayDay: The
Heist. Tytuł opowiada o gangu PayDay, który zajmuje
się wieloma różnymi napadami, od zwykłych banków
bądź sklepów do Białego Domu. Akcja gry rozgrywa
się w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż sama fabuła jest mało ważna, o wiele
ciekawsza jest sama rozgrywka. W grze możemy
znaleźć bogaty arsenał broni, dużo postaci oraz masę
napadów. W grze znajduję się bardzo ciekawy system
poziomów, maksymalnym poziomem jest poziom 100,
który można uzyskać po około 65 godzinach
rozgrywki, ale żeby gracze się nie nudzili, dodano takie
coś jak poziomy "infamous" (pol. niesławny). By go
uzyskać, oprócz setnego poziomu, trzeba mieć
200.000.000$ na koncie pobocznym. Gra otrzymuje od
nas ocenę 8,5/10.

Polecają: Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski

Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak moja
ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów!

Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta
go:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!
Wyszukali: Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski

.

PIERNIK
Składniki:
-125 g masła
-250 g (1 szklanka) cukru
brązowego (lub białego)
-2 łyżki powideł śliwkowych
-4 łyżeczki przyprawy korzennej
lub piernikowej
-1 łyżeczka cynamonu
-2 łyżeczki kakao
-2 łyżeczki sody oczyszczonej
-250 ml mleka
-2 jajka
-300 g (2 szklanki) mąki pszennej;
Sposób przygotowania:
 Piekarnik nagrzać do 175
stopni C. Formę keksową o
wymiarach 12 x 25
cm posmarować tłuszczem.

W garnku na małym ogniu roztopić
masło, dodać cukier, powidła
śliwkowe, przyprawę korzenną,
cynamon i kakao. Podgrzewać,
cały czas mieszając, aż się
składniki połączą, Następnie dodać
kolejno: sodę, mleko oraz
roztrzepane jajka. Wszystko
energicznie wymieszać łyżką. Cały
czas mieszając, dodawać
stopniowo mąkę przesianą przez
sitko. Masę wymieszać tak, aby nie
było w niej grudek mąki. Masę
wylać do przygotowanej foremki i
wstawić do piekarnika. Piec
przez 45 - 50 minut, aż wetknięty
patyczek będzie suchy. Wyjąć z
piekarnika i ostudzić.
       Poleca: Kinga Rogowska .

.

.


	co w szkole piszczy
	Nie tylko Mikołaj rozdaje prezenty...
	Holenderski Sinterklass przypływa na statku z Hiszpanii 5 grudnia. Ma on czarny strój, ponieważ jest brudny od sadzy z komina.
	Tak działamy

	nasze talenty
	Konkursy, konkursy...
	Młodzi recytatorzy

	to i owo
	Zagraj z nami w...

