
OLIMPIJCZYK
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. POLSKICH
OLIMPIJCZYKÓW W
TURZE
TUR BYDGOSKA 28
89-200, Szubin
Wydanie specjalne
01/19

ZA NAMI ŚWIĘTA...
WKRACZAMY W NOWY 2019 ROK

Święta, święta i po świętach...
Wspominamy Boże Narodzenie i
witamy Nowy 2019 Rok!
Gramy razem z WOŚP!!!

STOPKA
REDAKCYJNA

ZESPÓŁ
REDAKCYJNY SP
TUR.
Redaktorzy
naczelni:)Małgorzata
Badzińska, Monika
Kubiak
Redaguje zespół w
składzie:

Agata Pikul,
Gabriela
Dajnowska, Oliwia
Domagalska, 
Julia Piwecka,
Anna Oszust,
Weronika Meller
Beata Rybacka

Językowy zawrót
głowy:)

Przysłowia
przepowiadające
pogodę na przyszłe
dni i miesiące :

Styczeń mrozi,
lipiec skwarem
grozi.
Kiedy w
styczniu lato, w
lecie zima za
to.
Gdy styczeń
zamglony,

marzec
zaśnieżony.

11.01.2019r. w naszej
szkole akcja WOŚP!
Szczegóły na
plakatach.
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Ubieranie choinki
Jedną z najprzyjemniejszych tradycji jest ubieranie
choinki. Najlepiej, aby w ozdabianie drzewka (a także
wybieranie) byli zaangażowani wszyscy domownicy.
Wspólnie z można przygotować oryginalne ozdoby i
łańcuchy na choinkę.   

Potrawy wigilijne  
Tradycyjne 12 potraw wigilijnych nawiązuje do 12
apostołów.W niektórych regionach kraju oznaczają
natomiast 12 miesięcy w roku. Na stole nie powinno
zabraknąć: śledzia (pod szubą, 
w sosie śmietanowym, w oleju, pod pierzynką, z
rodzynkami), karpia, klusek z makiem, cukrem i
miodem, zupy grzybowej lub sosu grzybowego, a
także barszczu z uszkami czy pierogów z kapustą.

Śpiewanie kolęd
Śpiewanie kolęd to chyba jeden z najmilszych
świątecznych zwyczajów. Przy okazji również jeden z
najbardziej znanych i do dziś praktykowanych.
Tradycję śpiewania kolęd do Polski prawdopodobnie
przynieśli franciszkanie, którym zawdzięczamy
również zwyczaj budowania wigilijnych szopek.

Siano pod obrusem
Sianko pod obrusem to nawiązanie do żłóbka, w
którym na świat przyszedł Jezus, a także symbol
prostoty 
i skromności. Sianko ma również zapewnić
domownikom pomyślność w nadchodzących roku. 
 

Łamanie się opłatkiem
Zwyczaj łamania się opłatkiem bierze się z początków
chrześcijaństwa. Choć w tym okresie istniał jako
symbol duchowej wspólnoty chrześcijańskiej. Opłatek
znany z teraźniejszych czasów wytwarzany był
zdecydowanie później. Pierwotnie rolę opłatka pełnił
błogosławiony chleb, którym dzielono się nim z
wiernymi.
Wolne miejsce przy stole
Zgodnie z tą tradycją przy wigilijnym stole należało
postawić jedno wolne miejsce dla zagubionego gościa
czy wędrowca. Wolne miejsce przy stole symbolizuje
również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą
być z nami w czasie.

Anna Oszust

BOŻONARODZENIOWE
TRADYCJE

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy
czas dla całej rodziny. Jednak te dni są

szczególnie ważne dla dzieci, które
atmosferę rodzinnych świąt oraz

związane z nimi tradycje zapamiętają na
całe życie. Często zdarza się, że w

przyszłości dzieci same kultywują je w
swoich własnych domach. Dlatego

bardzo dobrym pomysłem jest
angażowanie całej rodziny w świąteczne

przygotowania oraz wprowadzenie
rodzinnych zwyczajów.

REDAKCJA SP TUR

REDAKCJA SP TUR
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Humor przygotowała Julia Piwecka 
- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów itp. 
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. ferie 2019

2019

życzy REDAKCJA SP TUR

Potrzebne składniki:
·  6 jaj,  1,5 kostki margaryny, 1,5 szklanki mąki

ziemniaczanej, 3 łyżki mąki tortowej, 3 łyżki proszku
do pieczenia.

Sposób przygotowania:
1.  Cukier ucieramy z jajkami, następnie dodajemy

mąkę i proszek do pieczenia.
2.  Margarynę podgrzewamy w rondelku.

3.  Gotującą się margarynę wlewamy do masy.
4.  Całość mieszamy i przekładamy do gotowej formy.

5.  Ciasto pieczemy 1,5 godziny 180*C.
POLECA WERONIKA MELLER:)))

REDAKCJA SP TUR

REDAKCJA SP TUR

REDAKCJA SP TUR

Pamietaj o zasadach

udanych ferii

smacznego

https://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
https://kawaly.tja.pl/dowcip,do-pinokia-przyszedl-sw-mikolaj-rozdal
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Świąteczna sonda w
Naszej Szkole

Podczas naszej Świątecznej sondy każdemu z
nauczycieli/pracowników szkoły zadałyśmy dwa

pytania:

Jak Pani/Pan spędza tegoroczne Święta? 
Jakie świąteczne potrawy lubi Pani/Pan

najbardziej?

Julia Piwecka i Oliwia Domagalska

p. dyrektor Paweł Wypych – z rodziną w domu/ zupa
grzybowa, ryba po grecku;
·  p. wicedyrektor Beata Kornalewicz – z rodziną/ karp;
·  p. Czesława Cymerman – z rodziną/ karp po
królewsku, zupa grzybowa;

-   p. Małgorzata Badzińska – z rodziną/ pierogi, karp,
zupa grzybowa;
·  p. Małgorzata Iwaniak – rodzinnie w domu/ zupa
owocowa z makaronem oraz uszka z kapustą i
grzybami;
·  p. Maciej Kozerewicz – z rodziną, co roku wspólnie
wybieramy się na pasterkę/ karp i makowiec;
·  p. Katarzyna Krajewska – z rodziną będziemy
świętować przy stole/ pierogi z kapustą i grzybami/
·  p. Edyta Klawińska -  rodzinnie/ pierogi z kapustą i
grzybami;
·  p. Agnieszka Tulińska - z rodziną/ pierogi z kapustą i
grzybami;
·  p. Magdalena Zapiec – Maszek – rodzinnie w domu;
pierogi, zupa grzybowa;
·  p. Tadeusz Lis – z rodziną/ karp;
·  p. Marcin Marecki – z rodziną w domu; śledź po
żydowsku;
·  p. Joanna Komasińska – rodzinnie/ karp;
·  p. Monika Kubiak – z rodziną w domu/ ryba po
grecku;
·  p. Marta Socha – z rodziną/ pierogi z kapustą i
grzybami;
·  p. Bernard Pyrzyk – rodzinnie/ karp;
·  p. Ewa Cichońska – rodzinnie; pierogi z kapustą i
grzybami;
·  p. Agata Napierała-Guzek – z najbliższymi/ pierogi z
kapustą i grzybami;
·  p. Agnieszka Piasecka – w domu z rodziną/ kapusta
z grzybami;
·  p. Magdalena Skalska – w domu rodzinnym/ pierogi;
·  p. Anna Czubek – z rodziną/ karp i barszcz;
·  p. Lidia Domagalska – rodzinnie/ karp, zupa
grzybowa;
·  p. Sebastian Pawlak – z rodziną/ zupa rybna.

Mamy nadzieję, że Wy też wspaniale spedziliście ten
czas!!!

2019

2019

REDAKCJA SP TUR

REDAKCJA SP TUR
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