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TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.

Na pewno
wszyscy
wiedzą jak
wyglądają
święta
Bożego
Narodzenia
w Polsce.
Kolacja
wigilijna,
choinka,
prezenty...
A
zastanawialiście
się kiedyś
jak
wyglądają
święta w
innych
częściach
świata? W
tym
artykule
postaram
się wam

przybliżyć
tradycje
świąteczne
z
niektórych
miejsc na
świecie.
Zapraszam
do
czytania!
Jak
wyglądają
święta w
Holandii?
Holenderski
św.
Mikołaj
nazywa się
Sinterklaas,
który
razem z
prezentami
dla dzieci
podróżuje
co roku

statkiem z
Hiszpanii
do
Amsterdamu.
Podczas
jego
podróży,
Holendrzy
hucznie
świętują.
Jest tam
obchodzona
wigilia dnia
św.
Mikołaja,
która
wypada co
roku 5
grudnia.
Jak
wyglądają
święta we
Francji?
Obchody
Bożego

Narodzenia
we Francji
zaczynają
się już w
przeddzień
dnia św.
Mikołaja,
czyli 5
grudnia.
Dla
Francuzów
najbardziej
wyjątkowym
dniem
świąt jest
Wigilia
Bożego
Narodzenia.
Tradycyjnym
francuskim
świątecznym
ciastem
jest
„Buche de
Noel”,

rolada
wyglądem
przypominająca
pień
drzewa.
Jak
wyglądają
święta w
Etiopii?
Etiopczycy
używają
kalendarza
juliańskiego,
więc u nich
Boże
Narodzenie
wypada
dopiero 7
stycznia.
Święto
nazywa się
„Lidet” lub
„Genna”.
Tradycyjną
potrawą

to pikantny
gulasz
mięsny z
lokalnym
pieczywem.
Jak
wyglądają
święta w
Australii?
Podczas
świąt w
Australii
panuje
ciepłe lato.
Znaną
tradycją
świąteczną
Australijczyków
jest
wspólne
kolędowanie
przy
świecach,
nazywane
„Carols

by
Candlelight”.
Święta
w Australii
to idealny
czas na
spędzanie

w różnych
częściach
świata.
Mam
nadzieję,
że artykuł
się



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 2 12/2019 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Na Fali Trójki

KĄCIK LITERAKI

W tym numerze mamy przyjemność zaprezentować wyjątkowe opowiadanie pt.: „” autorstwa Wiktorii Muła, uczennicy klasy
VI d, która swoim ogromnym talentem pisarskim non stop zaskakuje nauczycieli oraz kolegów i koleżanki z klasy. Tekst, który publikujemy na łamach
naszego czasopisma jest wyjątkowo wzruszający, przekonajcie się sami… Szczerze polecamy 
i zachęcamy do lektury. 

Tak się poznali moja prababcia z pradziadkiem
W tym opowiadaniu, moja rodzina pochodzi z bardzo niezwykłych miejsc. Opowiem, jak spotkali się moi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice w mojej
wyobraźni.
Moja prababcia miała na imię Monika. Kiedy miała 14 lat uwielbiała jeść watę cukrową, tak samo jak jej zwierzę. Jej pupilem był pegaz, czyli skrzydlaty
kucyk. Miał na imię Rubin. Monika uwielbiała latać z Rubinem nad chmurami. Pewnego dnia lecąc, Monika ujrzała w oddali pożar. Od razu tam poleciała.
Okazało się, że to mały domek w Wiosce Kryształów. Zaraz potem 14-latka ujrzała, że w palącym się domku jest chłopak. Straży pożarnej nie było jeszcze
na miejscu, więc Monika musiała coś wymyślić. Chłopak zaczął się dusić z powodu nadmiaru dymu w kuchni, w której się znajdował. Monika nie miała
innego wyjścia, ruszyła mu na ratunek. Siedząc na grzbiecie Rubina, wlecieli przez drzwi kuchenne, Monika złapała chłopca za rękę 
i razem wylecieli z domku. Monika zapytała go jak ma na imię, on odpowiedział, że ma na imię Teodor i ma 15 lat. Monika też mu się przedstawiła i
zaproponowała mu mieszkanie u niej do czasu naprawy domu. On się zgodził i od tamtego dnia spotykali się codziennie, aż w końcu Teodor jej się
oświadczył i wzięli ślub.
Moja babcia i dziadek spotkali się podobnie. Babcia miała na imię Barbara, 
a dziadek Józef. Pewnego deszczowego popołudnia, Barbara jako nastolatka wybrała się do sklepu po karmę dla swojego kotka, który miał na imię Fizio.
Kiedy wróciła, włączyła telewizję i obejrzała prognozę pogody. Pogodynka mówiła, żeby nie wychodzić z domów, ponieważ nadciąga ogromna ulewa,
która sprawi, że wszystkie domy zaleje powódź, a wysokość wody na ulicach może osiągać nawet do 10cm. Barbara trochę się przestraszyła, ale mimo to
następnego dnia wyszła, 
a raczej wypłynęła na spacer. Tak jak mówiła pogodyka nadeszła powódź. Barbara wzięła łódkę z garażu swojego taty i wypłynęła na zewnątrz. Płynąc
usłyszała czyjś głos. Ten głos wołał o pomoc. Barbara popłynęła za głosem i… Uratowała człowieka przed powodzią! Był to chłopak, też nastolatek i miał
na imię Józef. Następnego dnia wody już nie było, nastał ciepły, słoneczny dzień. Józef w ramach podziękowania, zaprosił Barbarę na kolację w
restauracji. Właśnie wtedy Józef się zakochał w Barbarze, a Barbara w nim i zaczęli ze sobą chodzić. Pewnego razu, gdy już minęło kilka lat, na jednym z
ich spotkań Józef postanowił oświadczyć się Barbarze. Barbara się zgodziła tak zostali razem. Trochę to niemożliwe, ale taka jest moja wyobraźnia.
Zostali jeszcze rodzice. Moi rodzice spotkali się trochę inaczej. Moja mama miała na imię Sylwia, a tata Roman. Roman w dzieciństwie dużo psocił i ciągle
pakował się w kłopoty. Jednak tego dnia to on musiał kogoś z nich wyciągnąć. Ten dzień zaczął się jak każdy. Roman wyszedł na trening piłki ręcznej.
Chodził tam, ponieważ w przyszłości chciał wziąć udział w letnich igrzyskach olimpijskich. Podobało się to jednej dziewczynie z liceum, Sylwii. Roman to
zauważył i zaprosił Sylwię do kina. Po seansie poszli na kolację. Zakochali się 
w sobie! Gdy zjedli, wybrali się na spacer po tęczy. Sylwia się przewróciła i złamała nogę, ale Roman dzielnie zaniósł ją do szpitala. Tam Roman
postanowił oświadczyć się Sylwii i wkrótce się pobrali.
Tak poznała się moja rodzina w mojej wyobraźni. Jak naprawdę się poznali? To już całkiem inna historia.
Wiktoria Muła
Klasa VI d
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MÓJ
FAWORYT
TO…. 

MAMA- Moja mama pomaga nam w odrabianiu zadań domowych i motywuje nas do działania.
Uczy nas samodzielności i zawsze nas pociesza , w trudnych sytuacjach zawsze mi
pomaga. Jest wzorem do naśladowania i powinniśmy brać z niej przykład oraz kochać
za to co dla nas robi – chodzi do pracy, zajmuje się domem i ma dla nasz zawsze czas.

RODZICE- To oni mnie wychowali, nauczyli chodzić, pisać i czytać .Pokazali co dobre a co złe ,
nauczyli kochać innych , pomagać i nie być obojętnym na los innych. Gdyby się nie
spotkali to by nas nie było.

TATA- mój tata to prawdziwy bohater pomaga innym zwłaszcza osobom biednym, pomaga
poprzez różne akcje dla biednych osób . Mój tata jest bardzo dobrym mężem i ojcem ,
kocha moją moją mamę i mnie. Bardzo dużo pracuje aby nam niczego nie brakowało.

BABCIA- moja babcia jest bardzo jest bardzo dobra, pomaga innym osobom i zwierzętom,
które dokarmia . Zawsze tłumaczy mi jeśli czegoś nie rozumiem . Piecze pyszne
ciasteczka i mocno mnie kocha . Nie ma jak u babci , przytuli, pomoże i zawsze
ma dla nas coś dobrego.

MOJA NAUCZYCIELKA -moja pani jest
bardzo mądra, wie tyle rzeczy i nam pomaga je zrozumieć. Na lekcji zawsze spokojnie
wytłumaczy i wszyscy są bardzo zadowoleni a lekcja odbywa się w miłej atmosferze.
Jest bardzo elegancka , miła i bardzo ładnie pisze.

MÓJ KOLEGA MARCEL-chciałbym brać przykład z mojego kolegi Marcela ponieważ jest
bardzo grzeczny , nigdy nie przeszkadza na lekcji . Nie biega po korytarzu w czasie
przerwy , lubi wszystkich kolegów .Każdy powinien brać przykład z niego wtedy
w szkole byłoby spokojnie a chłopcy nie kłóciliby się na przerwach . Jest bardzo
Dobrym uczniem i lubi szkołę ale lubi też mieć wolne.

GÓRNIK – podziwiam górników pracujących po ziemia. Dzielnie zjeżdża na dół i wykonuje
ciężką pracę. Nie boi się grasującego skarbnika , bo musi zarobić na chleb dla
swojej rodziny . Szczęść boże wszystkim górnikom.

MAMA- moja mama jest dla mnie ważna dlatego, że gotuje, sprząta, zajmuje się całym domem
jest ze mną zawsze, nigdy mnie nie opuściła. Będę się nią zawsze zajmować nawet
jeśli się pokłócimy albo będzie wojna bo to moja najukochańsza mama. Będę z nią
do końca mojego życia.

BLANKA VIb
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Śląskie tradycje  
Bożonarodzeniowe
1.Zamiast makowca
robi się makówki
czyli tradycyjną
potrawę przygotowy-
waną z maku,
mleka, bakalii i bułki.
2.Na Śląsku
prezenty zamiast
Gwiazdora
przynosi Dzieciątko.
3.Główną potrawą
na śląskim stole
wigilijnym jest karp.
4.Łuska karpia w
portfelu.Tradycja ta
ma zapewnić
dostatek przez
kolejny rok.
5.Dania, które
powinny się
znaleźć na wigilijnym
stole to:
-moczka,
-kompot z suszu,

-siemieniotka – zupa
z konopi,
-groch z kiszoną
kapustą
Autor:Damian
Kozok
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Z życia szkoły!

Jakub Chrostek VI D

-4 grudnia była Barbórka. Miała miejsce wtedy wizyta na kopalni KWK Ziemowit.

-Klasy od I-III świętowały Dzień Pluszowego Misia.

-Miała miejsce wycieczka klas II do fabryki bombek choinkowych , dzieci własnoręcznie zdobiły bombki.

-W tym roku szkolny plebiscyt na najpiękniejsze polskie słowo wygrał wyraz ŻYCIE.
-Zaczął się adwent!

-Przygotowujemy ozdoby świąteczne na Boże Narodzenie.

ROK WIELKICH POLAKÓW 
Dnia 13 grudnia 2019 roku w Naszej Szkole odbyła się VI edycja powiatowego konkursu „ROK WIELKICH POLAKÓW”.
Zaproszonych gości i uczestników konkursu przywitała Pani Dyrektor Marta Poprawska-Rak.
Imprezę zainicjował występ, prezentujący tegorocznych temat - POWSTANIA ŚLĄSKIE. Po chwilach zabawy przyszedł czas na konkursowe
zmagania. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, krzyżówkę i odpowiedzieć na pytania związane z POWSTANIAMI ŚLĄSKIMI.
Finałem spotkania było wręczenie statuetek ufundowanych przez Radę Rodziców Naszej Szkoły.
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HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.

Wielu z nas Św.
Mikołaj  kojarzy się
z pulchnym
mężczyzną z bujną
siwą brodą w
czerwonym
ubraniu lecz kim
był naprawdę?
św. Mikołaj był
dobrym
człowiekiem który
kochał pomagać
innym na przykład
podrzucał ludziom
pieniądze pod
drzwi , był także
biskupem
Myry.pochowany
jest w  Bazylice
Świętego Mikołaja
w Włoszech .
Mikołajki
obchodzimy 6
grudnia ponieważ
w  342 roku zmarł

właśnie w ten dzień
, jest patronem
między innymi :
pojednania
wschodu i zachodu
Rosji .
Naszą szkołę
również odwiedził
Święty Mikołaj, od
którego grzeczne
dzieci otrzymały
słodki upominek.
Anastazja VI D
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Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija. 
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