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 Witajcie  !!!
  Już grudzień. Wkrótce nadejdą
Święta, a wraz z nimi ten jedyny
 w roku dzień - Wigilia.
Zasiądziemy wraz z rodzicami
przy stole, zapalimy lampki na
choince. Złożymy sobie
życzenia.
  Postarajmy się, by ten, tak
bardzo ważny dla wszystkich
dzień, był pełen spokoju i ciepła.
  My ze swej strony życzymy
Wam, byście zawsze byli
skutkiem i przyczyną uśmiechu,
podmiotem i orzeczeniem
radości, byście zawsze byli dla
innych jak Kubuś Puchatek - mili
i ciepli . . .
 
 

W imieniu Redakcji życzymy
wszystkim czytelnikom

 "Od A do Z":
zdrowych, spokojnych Świąt,

dużo prezentów,
piątek w dziennikach,

wzajemnego zrozumienia,
 tolerancji i oczywiście

wszystkiego najlepszego w
nadchodzącym nowym 2020

roku.

Naszą gazetę tworzy redakcja:
1. Zastępca redaktora naczelnego - Artur Krawczyk;
2. Sekretarz redakcji - Weronika Nowakowska, Karolina Olszak;

3. REDAKTORZY OD WIELU RÓŻNYCH ZADAŃ:
Kaja Bartosik, Maja Kulikowska, Natalia Gnyp,
Natalia Ogrodnik,Izabela Jeleń, Hanna Łomzik,
Maja Turska, Aleksandra Widyma,
Amadeusz Beleć, Dorota Sękowska, Aleksandra Biel. 

Redaktorem naczelnym i opiekunem jest Halina Jaracz
nasz adres:

artur.gazetaszkolna@onet.pl

W tym numerze: NOBEL dla OLGI TOKARCZUK,
„Pamiętnik dwóch królików”, 

świąteczna sonda (nie tylko uczniowska),
świąteczne zwyczaje, sylwester, przepis na kutię oraz

niezwykłe świąteczne wspomnienia...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Ksi%C4%85%C5%BCki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Ksi%C4%85%C5%BCki
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KALENDARIUM
BYŁO :
- listopad
- Święto Zmarłych
- i wolny piątek
- 11 listopada
- Andrzejki
- andrzejkowa dyskoteka
- Konkurs Bóbr
- VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
  o Górach
- Zbiórki: dla zwierząt w schronisku,
  Góra Grosza
- znak zodiaku – Skorpion 

JEST :
- grudzień,
- zima
- Mikołaj i prezenty
- Święta Bożego Narodzenia *
- kolędy *
- choinka i znowu prezenty *
- trochę wolnego
- Zbiórki: 
  Góra Grosza
- znak zodiak – Strzelec.

BĘDZIE :
- Nowy Rok i Sylwester *
- i znowu kilka wolnych dni
- przygotowanie do klasyfikacji
- ostra nauka
- w perspektywie ferie
- zima
- znak zodiaku – Koziorożec

*- taki symbol oznacza,że gdzieś w gazetce jest na ten temat artykuł, poszukaj
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ŚWIĄTECZNA SONDA

    W tym gorącym przedświątecznym czasie
przeprowadziłyśmy wśród naszych nauczycieli
sondę na temat Świąt Bożego Narodzenia. 

 Pytanie było jedno: 

Co Pan/Pani najbardziej ceni w świętach
Bożego Narodzenia?

Oto co nam odpowiedzieli:

pani Brygida Susuł
   To czas oczekiwań, miłości, radości, spotkań z
rodziną. W wigilijny wieczór u mnie w domu panuje
niezwykły nastrój.

pani Halina Jaracz
   Boże Narodzenie to okres, kiedy człowiek się może
choć trochę wyciszyć, urządzić spotkanie z
najbliższymi, nie tylko z rodziną, ale też z przyjaciółmi.
To czas, kiedy można podsumować swoje wysiłki i
działania w mijającym roku. No i oczywiście to także
ta specyficzna atmosfera tajemniczości, oczekiwania
– tego nie ma w czasie żadnych innych świąt. 

pani Katarzyna Walenciak
   Dla mnie ważny jest wtedy czas spędzony z rodziną
i spokój.

pani Ewa Kurzak ( bibliotekarka)
   Wtedy najbardziej cenię rodzinną atmosferę.

 ks. Michał Iwan
  W świętach Bożego Narodzenia najbardziej cenię
religijny charakter tych świąt. 

pani Jolanta Dyba (higienistka)
   Te święta, to czas dla moich dzieci i wnuków,
dzielenia się opłatkiem, i strojenia choinki. Według
mnie Boże Narodzenie to najpiękniejsze rodzinne
święta.

pani Magdalena Kamińska (psycholog)
   Moje święta Bożego Narodzenia to niezwykła
rodzinna atmosfera oraz wyjątkowe wspomnienia –
ciepłe i wzruszające. Lubię unikalny aromat  zupy
grzybowej, barszczu, cynamonu, wanilii, goździków,
żywiczny zapach choinki – to wszystko przywołuje z
pamięci  chwile z bliskimi. To święta, które dają
oddech, napełniają serce radością i nadzieją. Święta
Bożego Narodzenia są po to, by wrócić do świata i
jeszcze raz spojrzeć na wszystko z dystansem. 

pani Agnieszka Ronowicz
   Ważna jest dla mnie atmosfera świąteczna i
piosenki świąteczne.  U mnie na świątecznym stole
nie może zabraknąć sernika.

pani Ilona Zielińska
   Cenię, że cała rodzina jest razem. U mnie na Boże
Narodzenie nikt nie wyjeżdża na wczasy lub do
sanatorium. 

pani Edyta Szczurek
   Dla mnie najważniejszy jest czas spędzony z
rodziną, świąteczna atmosfera i rodzinne tradycje. W
wigilię ‘’kropką nad i’’ jest śnieg.

Truskawka+ Komar +frangles
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Nie ma jak Święta . . .

    Cieszę się, że całe to przedświąteczne
zamieszanie już się skończyło. Leżę sobie
i wącham te smakowite zapachy jakie do
mnie docierają. W domu spokój i
cisza.         A jeszcze do wczoraj
panowało tu istne piekło. Ona biegała po
całym domu jak szalona. Prała,
szorowała, sprzątała. Przeganiała mnie z
miejsca na miejsce. Ciągle słyszałem:
"Idź stąd!", "Nie plącz się pod nogami!",
"Nie przeszkadzaj!". Nic przyjemnego.
Obrażony poszedłem do siebie. Jak nie,
to nie. Idę spać.

*

    Dziś rano leżałem, nie bardzo wiedząc,
co zrobić z czasem, którego przecież
mam mnóstwo. Nagle usłyszałem i
poczułem, że w kuchni coś się dzieje. Ona
zaczęła chyba gotować? Pachnie
wspaniale! Nieśmiało wszedłem, bo nie
wiedziałem, czy znowu nie usłyszę, że
przeszkadzam. Ale nie. Cichutko
usiadłem i zacząłem obserwować Jej
wyczyny. Faktycznie gotuje, ale to nie te
zapachy mnie tu przyciągnęły. Aha, to
będzie to! Rybka i ciasta - sernik,
makowiec i placek z bakaliami. Mmmm...
Trzeba poczekać, może dostanę trochę.
    O! do kuchni wszedł On. Ciekawe co
zrobi, bo pomysły ma czasem nie z tej
ziemi. Aha! odważył się na podkradanie
tych dobroci.  No i dostał na co zasłużył -
po łapach. Teraz On usłyszał, że
przeszkadza i że ma uciekać. Dobrze Mu
tak! Niech sobie nie myśli, że Jemu to
wszystko wolno . . .

    A to co za trzask? No tak, to do domu
wróciła Młoda. To ich córka. Oczywiście
przykleiła się do mnie od razu! Ani chwili
spokoju, jak jest w domu. Ta też wkłada
łapy w łakocie i Ona też ją przegoniła
Dobrze, że ja mogę tu sobie cichutko
posiedzieć . . . Nie tylko! Właśnie
dostałem kawał pysznego sernika! To
chyba nagroda za te wcześniejsze
przykrości . . .

*
 
   Bardzo lubię tę trójkę. Teraz, jak sobie
tak leżę wygodnie, najedzony i
rozleniwiony, przyszedł mi do głowy
pewien pomysł. Chyba się w końcu do
nich dzisiaj odezwę i powiem im, że
dobrze mi u nich. A co mi zależy? W
końcu w Wigilię nawet pies może się
odezwać ludzkim głosem.

Ogoniasty
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Hity na czasie

Muzyka
1. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Jest to utwór, który na swoim koncie ma już ponad
580 mln wyświetleń.
2. Wham! - Last Christmas
Ta piosenka podbiła miliony ludzkich serc na ziemi .
3. Shakin' Stevens -Merry Christmas Everyone.
Piosenka została wydana w 2009 roku jednak okazała
się tak dobra, że dalej cieszy się dużą popularnością.

Książka Miesiąca
„Opowieść Wigilijna”
Autor: Charles Dickens
Książka opowiada o samotnym, skąpym i
zgorzkniałym mężczyźnie, który czerpie radość z
pomnażania swojego majątku. W wigilijną noc
nawiedza go pokutujący za swoje winy duch jego
dawnego wspólnika. Wizyta ta ma nakłonić
mężczyznę do przemyślenia swojego życia, aby nie
spotkał go taki sam los. Skąpiec jest początkowo
sceptycznie nastawiony, jednakże kiedy odwiedzają
go kolejne zjawy następuje w nim odmiana.

Film Miesiąca
„Kevin sam w domu”.
Reżyser: Chris Columbus
Jest to film, który podbił wiele serc, niektórzy nawet
uważają, że święta bez tego filmu, to nie są święta.
Parę słów o obrazie dla tych, którzy nie kojarzą filmu.
Jest to opowieść o małym chłopcu, który zostaje
przypadkowo pozostawiony przez swoją rodzinę w
dużym domu. Rodzina wylatuje samolotem na
wspólne święta i zupełnie zapomina o nim.
Tymczasem domem chłopca zaczynają interesować
się włamywacze, którym chłopiec musi stawić czoła.

frangles

  Co w szkole piszczy…
   W listopadzie 2019 r. w Powiatowym Centrum
Edukacyjnym w Chrzanowie odbył się VIII Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem  BESKID
ŻYWIECKI.
   Konkurs został zorganizowany przez Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie. W konkursie wzięło udział
19 szkół podstawowych i 5 szkół
ponadpodstawowych.  W tym roku dopisało nam
szczęście. III miejsce w kategorii indywidualnej klas 1-
5 zajęła nasza uczennica - Paulina Jędrzejczyk z
klasy 5e. W kategorii drużynowej klas 1-5   nasza
szkoła również zajęła III miejsce. Zwycięzcy otrzymali
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  GRATULACJE !!! nie tylko dla Pauliny, ale i dla całej
szóstki uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę.
Organizatorzy konkursu zapraszają już teraz do
udziału w IX edycji konkursu w następnym roku
szkolnym, tematem będzie BESKID SĄDECKI.
   
Emilia Zabawa zajęła II miejsce z czasem 33.69 sek.
50 m stylem motylkowym w „8 Mityngu Pływackim w
Rybniku"
    
Marta Podgórska Miejsce „Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików"
    
Tymoteusz Woźniak I miejsce w „XIII Gminnym
Festiwalu Piosenki Patriotycznej"
   
Konkurs Pięknego Czytania – znamy już wyniki: 1
miejsce w kategorii klas IV – VI zajęła Hania
Szczurek, a w kategorii klas VII-VIII – Wiktoria Ziober
zajęła II miejsce.
    
W szkolnym konkursie plastycznym pt. „Portret
Świętego Mikołaja" zwyciężyła nasza koleżanka
Karolina Olszak.
    
Nasza szkoła po raz kolejny dołączyła do Szlachetnej
Paczki. W tym roku wspieraliśmy samotnego,
starszego mężczyznę - Pana Jarosława. Dziękujemy
za serce okazane potrzebującemu.
    

S.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 3 12/2019 | Strona 6  
www.juniormedia.plOd A do Z

Z pamiętnika dwóch
królików…
Drogi pamiętniku

     Zaczął się grudzień. Zaraz będą Mikołajki, Boże
Narodzenie, nasze ulubione święta!  
     Z niecierpliwością na nie oczekujemy. Mimo że w
ciągu roku ciągle coś chcemy dostać, to teraz mamy
pustkę w głowie. Nie wiemy, czy to przez presję, czy
przez to, że na specjalną okazję chcemy coś
specjalnego. Tydzień temu, razem spisałyśmy nasze
listy życzeń. Niech Sunwoo o tym napisze. 
     Kiedy byłyśmy u mnie w domu, wpadłyśmy na
pomysł napisania listy życzeń. Z kubkami herbaty w
rękach i kocami narzuconymi na ramiona, zaczęłyśmy
bazgrać po kartkach. Po pięciu minutach, kiedy
zapisałam ledwo trzy pozycje, 
      Soomi wyłączyła swój długopis i wręczyła mi
zadowolona swoją kartkę. Prześledziłam ją szybko
wzrokiem. 
-Soo, po co ci plastelina?
-Będę lepić szopkę pod choinkę.
-A farbki akwarelowe?
-Będę malować króliczki.
-A metronom?
-No, tak fajnie cyka.
-Ale na pewno nie wyjaśnisz mi po co ci łuk i strzały.
-Będę polować na świąteczne promocje.
-Wiesz że ten tekst jest gorszy niż z reklam Media
Expert, tak?
-Nie niszcz mi marzeń Sunwoo. Kiedyś moje hasła
będą w telewizji. ,,Cukier krzepi”.
-To wymyślił Melchior Wańkowicz. I dopisz słownik
ortograficzny.
-Dlaczego?
-Bo nie pisze się ,,Kapcie RENIWERY” tylko ,,Kapcie
renifery”.

-... Jestem ciekawa co ty napisałaś geniuszu.
-Ja bym chciała szczeniaczka i akcesoria dla psa.
-Okej, to akurat jest mądre.
     Westchnęłam głęboko i położyłam się plackiem na
ziemi. To samo uczyniła Soomi.
-Wiesz co ci powiem Sunwoo?
     Podniosłam się na łokcie i obróciłam na brzuch.
-Co takiego? - Spytałam wymachując nogami.
Wzięłam łyk herbaty, a Soo zrobiła to samo i
powiedziała:
-Nie mogę doczekać się świąt.
-I mikołajek. A potem sylwestra i Nowego roku.
-Oj tam oj tam. Ja czekam na święta. - Powiedziała
patrząc na błyszczącą na niebie gwiazdę.

Soomi + Sunwoo
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Horoskop dla wszystkich

BARAN (21.III – 19.IV) 
Ekstrawagancki typ. Lubi, kiedy prezent

jest oryginalny. Kup mu krawat, śliwkowy
w białe koniki.

BYK  (20.IV – 21.V) 
Domator. Lubi mieszkać, spać. Ucieszy

się z koca, poduszki. Albo chociaż z
przepaski na uszy. 

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI) 
Typ dwuznaczny i nieprzenikniony.

Przydadzą mu się okulary, schowa się za
nimi na pół roku.

RAK (22.VI – 22.VII) 
Spokojny, ciepły, miły. Może kup mu

sweter w piękny wzorek w kotki i pieski?
A może potrzebny jest mu szaliczek?

LEW (23.VII – 22.VIII)
Znak ludzi odważnych, silnych,

serdecznych. Może zestaw śrubokrętów,
by mógł odkręcić klapkę do twojego

serca?

PANNA (23.VIII – 22.IX)
Człowiek pełen nostalgii, wewnętrznego
spokoju. Przyda mu się kolorowanka z

Misiem Yogi.

WAGA (23.IX – 23.X)
Efekciarz, skąpiradło - marzyciel. Kup mu

portfel, będzie jak znalazł na grosiki.

SKORPION (24.X – 22.XI)
Typ pracusia. Przyda mu się zegarek,
który cofa czas. I pióro, żeby notował

każde swoje spóźnienie.

STRZELEC (23.XI – 21.XII)
Jednostka niepokorna, bystra, chętna do
zabawy. Idealne – zatyczki do uszu, żeby

nie ulegał pokusom.

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
Typ sroki. Idealny prezent – świecidełko.

Może być lustereczko i złota spinka.

WODNIK (21.I – 20.II)
Krzykacz, nerwus, uwodziciel. Potrzebuje
płyty z nagraniem „Nie bądź taki szybki,

Bill”. 

RYBY (21.III – 20.IV)
Typ opiekuńczy. Przyda mu się coś do

pokochania: może być rybka, kotek,
nosorożec – byle było małe.
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ŚMIECH TO ZDROWIE
W wojsku:

- Stój, bo strzelam!
- Stoję !

- Strzelam !
*

Rozmawiają dwie pokrzywy:
- W jakie dni parzysz najmocniej?

- W nieparzyste!

*

Lekcja plastyki. Dzieci rysują własną
rodzinę. Pani podchodzi do Jasia i

zdziwiona pyta:
- Dlaczego namalowałeś tatusiowi zielone

włosy?
-  Bo nie miałem łysej kredki !

*

Urszulka mówi do taty:
- Tato, patrz: toperz!

- Nietoperz!
- Jak nie toperz, no to co ?

*
- Krzysiu, dlaczego chodzisz z brudnymi

uszami?
-  Innych nie mam . . .

*

Humor z zeszytów
szkolnych

Kto pod siebie dołki kopie, ten sam w nie wpada.

*
Kim byli rodzice Ani Schirley i co się z nimi stało?

Odp. Tata ich zostawił, a mama umarła przy porodzie,
byli rodzicami.

*
Poznałem tatę przebranego za Mikołaja, bo się jąkał.

*
Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do
którego były mocno przywiązane małe dzieci oraz

babcia.

*
Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.

*
Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.

*
W prozie wypowiada się narrator, a w poezji podmiot

deliryczny.

*
Wąwóz jest to tunel bez sufitu.

*
Pies należy do gryzoni.

*
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 ... czapki z pomponami i wełniane szaliki.
Modne są kolory granatowe, białe, czarne, szare i
bordowe.

MODA NA CZASIE

Zaczyna się zima, więc czas zacząć
ubierać się cieplej.

Teraz modne są kurtki z futerkiem...

Lucy
NON

Ławka życzeń
***

Wymiana tablic
Mam takie proste marzenie, żeby tablice w salach

lekcyjnych były nowocześniejsze i bez dziur.

***
Wyposażenie sklepiku

Chciałabym, aby w sklepiku szkolnym były długopisy,
linijki, ekierki itp., ponieważ czasem gdy ktoś czegoś

zapomni mógłby sobie kupić.

***

Okiem ucznia
  Święta Bożego Narodzenia co roku są czymś
wyjątkowym.Wszyscy czekamy na nie z
utęsknieniem. Obchodzimy je wspólnie z najbliższą
rodziną.
  Podczas tych Świąt nawet dzieci są grzeczne. Z
wielką radością  ozdabiają choinki w najpiękniejsze
drobiazgi (bombki, łańcuchy oraz różne inne kolorowe
ozdoby), na końcu zaś następuje uroczysta chwila -
włączenie lampek. Cała choinka rozbłyskuje
wszystkimi kolorami tęczy. A tymczasem w każdej
kuchni wre ciężka praca. Wszystkie mamy, ciocie,
babcie prześcigają się w przygotowywaniu
najróżniejszych potraw wigilijnych i świątecznych.
Dzieci natomiast, kiedy tylko mogą, zakradają się do
kuchni i łasują rozmaite ciasta, kremy, sałatki.
  Oczywiście jedną z ważniejszych rzeczy podczas
świąt są prezenty - bo przecież każdy lubi je
otrzymywać! Przyjemność sprawia również
obdarowywanie prezentami innych. Tak więc pod
choinką prawie brakuje miejsca, aby pomieścić te
wszystkie paczki i paczuszki.
  Aby jednak święta były naprawdę udane, wszyscy
muszą pozbyć się złości, gdyż  bez  miłej  atmosfery 
w tym dniu ani rusz.
 
  Wszyscy wiemy, że aby święta były naprawdę
udane, trzeba się nie tylko bardzo napracować, ale i
zadbać o miłą, właśnie "świąteczną" atmosferę w
naszym domu.

Ławka życzeń

***
Wymiana tablic

Mam takie proste marzenie, żeby tablice w salach
lekcyjnych były nowocześniejsze i bez dziur.

***
Wyposażenie sklepiku

Chciałabym, aby w sklepiku szkolnym były długopisy,
linijki, ekierki itp., ponieważ czasem gdy ktoś czegoś

zapomni mógłby sobie kupić.

***
Lucy NON+Komar



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 3 12/2019 | Strona 10  
www.juniormedia.plOd A do Z

  Wigilia po polsku

     Wigilia Bożego narodzenia, jest to czas wspólnych
rozmów czy śpiewania kolęd w rodzinnym gronie. Z
wigilijną kolacją wiąże się też wiele tradycji .
     Na stole powinno znaleźć się 12 potraw, każdej
należy spróbować co ma zapewnić szczęście przez
cały rok.
     Te najbardziej znane to: barszcz z uszkami, karp
smażony i w galarecie, kapusta z grzybami, pierogi z
kapustą, kompot z suszonych owoców.
     Na wschodzie Polski na stole pojawia się również
kulebiak, gołąbki i kutia.
     Na Śląsku, moczka i makówki. Zgodnie z polskim
zwyczajem potrawy są postne czyli bezmięsne.
    Na stole zostawia się puste nakrycie dla
niezapowiedzianego gościa.
    Zwyczaj wkładania siana pod obrus wywodzi się z
czasów pogańskich i ma związek z świętem
rolniczym.
    Tradycją jest odczytywanie fragmentu Ewangelii
według Św. Łukasza. Polską tradycją jest opłatek,
tylko w naszym kraju i częściowo na Litwie jest
zwyczaj dzielenia się opłatkiem i składania życzeń, nie
można zapomnieć o kolędach.
    Sygnałem do kolacji jest pierwsza gwiazdka która w
tym roku pojawi się około godziny 16:00.

frangles

CHOINKA
  
Zanim pojawiła się choinka, w Święta Bożego
Narodzenia, w każdym domu mogliśmy napotkać
tzw. podłaźniczkę. Jest to ozdobiony czubek jodły,
świerka lub sosnowa gałąź, zawieszana pod
sufitem jako ozdoba. Historia podłaźników nie jest
dokładnie rozpoznana. Ciekawostką jest, że w
dawnej Polsce podłaźnikiem była nazywana osoba
zawodowo zajmująca się bartnictwem.
Podłaźniczka była tradycyjną ozdobą na wsiach aż
do lat 20 XX w. Były one zdobione jabłkami,
orzechami, ciasteczkami, kolorową bibułą,
słomianymi gwiazdkami, wstążkami, ale przede
wszystkim światami, jak nazywano kolorowe
krążki opłatków. W domu zawsze zawieszał ją
gospodarz, na Podhalu obowiązkowo ubrany w
cuchę przewiązaną powrósłem uplecionym ze
słomy. Z czasem czynnści tej zaczęły towarzyszyć
modlitwy.
Po pewnym czasie zamiast pewnej części choinki,
stawiano w domu całe drzewko świerku, jodły,
rzadziej sosny. Czasami stawiano też choinkę
sztuczną. Następnie ozdabiano ją wieloma
cudownymi ozdobami takimi jak bombki,
łańcuchy, piernczki itd. Na jej czubek nakłada się
sztuczną gwiazdę. Pod choinkę wkładane są
prezenty z okazji Bożego Narodzenia. Tę tradycję
utrzymujemy do dziś.

O+M
.
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Moje gwiazdkowe życzenia

   Gwiazdko, gdybyś przyszła do mnie i dała mi
możliwość spełnienia trzech życzeń, bez wahania
szybko wykorzystałabym taką możliwość. Moje
pierwsze życzenie brzmiałoby:
    Niech na świecie nie będzie wojen i
nieszczęśliwych dzieci. Niech wszyscy ludzie
mają swoje własne domy i rodziny!
   Moje drugie życzenie dotyczyłoby zdrowia, gdyż nie
wszyscy mogą się nim cieszyć. Kiedy jestem chora,
choćby na anginę, jestem smutna i nie mogę się
doczekać, kiedy wyzdrowieję.
   Wszystkim dużo zdrowia, bo ono jest
najważniejsze!
   Trzecie życzenie zostawiłabym dla siebie:
   Chcę, aby moi koledzy odnosili się do mnie z
życzliwością i szacunkiem.
   Chcę mieć zawsze prawdziwych przyjaciół.
   Niczego innego nie chcę, bo, moim zdaniem, już
wszystko mam.
   Wam życzę miłych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia Waszych najskrytszych marzeń

Zebrane przez L.

Boże Narodzenie

   Na ten moment czekają chyba wszyscy. Nie
dlatego, że jest wolne od szkoły, pracy (może trochę
też), ale dlatego, że ten czas spędza się z rodziną i
bliskimi.
   A tak właściwie czym jest Boże Narodzenie? 
 W tradycji chrześcijańskiej jest to święto
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to
stała uroczystość przypadająca na dzień 25 grudnia.
   W dzień poprzedzający to święto obchodzimy
Wigilię. Gdy pierwsza gwiazdka już świeci na niebie
cała rodzina zasiada do uroczystej kolacji. Jemy
wtedy z reguły 12 potraw m. in. barszcz z uszkami,
kaszę z suszonymi grzybami, a przede wszystkim
karpia.
 
   Po kolacji zbieramy się przy choince i otwieramy
prezenty.
   Niektórzy o północy idą na Pasterkę. Jest to Msza
Św. odprawiana w nocy, upamiętniająca oczekiwanie i
modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.

CZAPA KUCHARZA
     Kutia to tradycyjna potrawa kuchni ukraińskiej,
litewskiej, rosyjskiej, białoruskiej i dawnej polskiej
kuchni kresowej. Jest jedną z 12 potraw tradycyjnie
wchodzących w skład wschodniosłowiańskiej
wieczerzy wigilijnej.  

Składniki:
cukier waniliowy - 1 opakowanie,
mak 2 szklanki,
pszenica obłuszczona 500 g, 
miód 0,5 szklank,i 
rodzynki 0,5 szklanki,
cukier 0,75 szklanki,
orzechy włoskie posiekane 0,5 szklanki,
migdały posiekane 0,5 szklanki,
skórka pomarańczowa smażona 1 łyżka

1. Mak przepłucz, zalej wrzącym mlekiem, gotuj 30
minut na wolnym ogniu, mieszając od czasu do
czasu. Pozostaw do wystudzenia.
2. Odsącz mak i zmiel go trzykrotnie w maszynce do
mielenia o  drobnych oczkach.
3. Zagotuj 2 l wody. Wrzuć do niej umytą pszenicę i
ugotuj. Odlej nadmiar wody i ostudź.
4. Rodzynki umyj w ciepłej wodzie i osącz. Ze 100 ml
wody i cukru przygotuj syrop.
5. Rozpuść miód. Mak wymieszaj z pszenicą, miodem
i syropem, dodaj bakalie.
6. Dopraw cukrem waniliowym. Odstaw do
chłodzenia. Kutia najlepiej smakuje następnego dnia
po przygotowaniu. 

Smacznego.
Wróżbita.
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PIERWSZA POMOC

  W święta, jak wiadomo, w ruch idą różne narzędzia
kuchenne. Najczęściej noże, obieraczki, skrobaczki
itd. W ferworze świątecznych przygotowań nietrudno
o wypadek, a jak wiemy, najczęściej są to
skaleczenia. Zestresowani, czasem zapominamy, co
wówczas zrobić. A przecież to proste.
      Pierwsza pomoc w skaleczeniach polega na: 
- zatamowaniu krwawienia,
- zapobieganiu zakażenia rany przez
zdezynfekowanie i założenie odpowiedniego
opatrunku,
- unieruchomieniu, jeśli zranienie dotyczy kończyny,
- możliwie szybkim odwiezieniu poszkodowanego na
pogotowie, jeśli istnieje taka konieczność.
           Czym odkazić?
Najlepiej wodą utlenioną.

Ksorar

Dlaczego warto jeździć konno

HIPPICZNE POCZĄTKI

     Pierwsza jazda najczęściej trwa trzydzieści minut,
przeprowadzana jest na lonży. Przez pierwsze 10 min
jest to rozgrzewka np. dotknięcie uszu konia,
dotknięcie zadu konia itd. Po rozgrzewce następuje
ćwiczenie przygotowujące do kłusa. Polega ono na
tym, że w strzemionach kolejno wstajemy, siadamy.
Później zaczynamy kłusować, najczęściej trzymamy
się wówczas siodła.

CZYSZCZENIE KONIA - NARZĘDZIA

1. Zgrzebłem typu iglak usuwamy zaklejki z błota, potu
i brudu oraz rozczesujemy sierść.
2. Szczotka włosiana - ściąga kurz i brud z sierści.
3. Kopystką czyścimy kopyta.
4. Szczotka do czesania grzywy i ogona – podobna do
szczotki której używamy do włosów.

CENTEK

NOBEL DLA OLGI TOKARCZUK
„Ten, kto ma i snuje opowieść - rządzi” 

Olga Tokarczuk
    
   Od dwóch miesięcy w mediach światowych głośno
jest o Oldze Tokarczuk. Kim ona tak właściwie jest?
  Olga Tokarczuk jest tegoroczną polską noblistką w
dziedzinie literatury, po 23 latach od ostatniej
literackiej Nagrody Nobla dla Polski. Przed nią
nagrodę z tej dziedziny otrzymało tylko czterech
Polaków: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont,
Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.   
   10 grudnia tego roku, równo dwa miesiące po
przyznaniu tytułu noblistki, z rąk króla Szwecji
otrzymała oficjalnie statuetkę Nagrody Nobla 

     „za wyobraźnię narracyjną, która z     
encyklopedyczną pasją reprezentuje  

przekraczanie granic jako formę życia”.

  Tokarczuk to niekwestionowane odkrycie w polskiej
literaturze ostatnich lat, pisarka ceniona i przez
krytyków, i przez publiczność. Znawczyni filozofii i
wiedzy tajemnej, studiowała psychologię na
Uniwersytecie Warszawskim. 
   Swoich sił w poezji próbowała już jako nastolatka.
Od 1979 roku tworzyła opowiadania na łamach pisma
„Na przełaj”, pod pseudonimem „Natasza Borodin”.
Pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem
zadebiutowała jednak dopiero w 1993.

   Jednymi z jej najsławniejszych książek są:
- Prawiek i inne czasy
- Dom dzienny, dom nocny
- Gra na wielu bębenkach
- Bieguni
- Księgi Jakubowe

  Według Instytutu Książki do października 2019 r.
ukazały się 193 tłumaczenia książek autorki.
Następnych 12 pojawi się pod koniec 2019 r. i w 2020
r. Na podstawie jej powieści nakręcono 4 filmy
fabularne, w tym jeden w reżyserii znanej Agnieszki
Holland. 

Soomi 
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Mam pomysł na... Jak zapakować prezent?
Hej! Zbliża się Boże Narodzenie, a więc też prezenty. Dziś pokażę Ci, jak wykonać
torebkę na prezent, która będzie podobna do renifera.

Przygotuj:

- Czerwoną kartkę z bloku rysunkowego,
- brązową kartkę z bloku rysunkowego lub
technicznego,
- czarny pisak,
- 2 kawałki wstążki o długości 22 cm,
- dziurkacz,
- nożyczki,
- klej.

1. Zegnij dłuższy bok brązowej kartki na
ok. 1cm.

2. Zegnij drugi bok i sklej na łączeniu.
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3. Na dole sklejonej kartki zegnij ją na
długość ok. 5cm.

4. Rozłóż i zegnij.

5. Dolną część zegnij do połowy tak, aby
powstał trapez.

6. Z górną częścią postąp  tak samo jak z
dolną i sklej na łączeniu.
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  Torebka renifera gotowa! Teraz zapakuj do niej prezent, który chcesz komuś dać.

Truskawka

 

8. Przez dziurki przewlecz wstążki. Zawiąż
supełki tak, aby wstążki nie wypadały.

 

7. Na górze zrób dziurkaczem dwie dziury.

  

9. Z czerwonego papieru wytnij owal.
Naklej go na torebkę. Nad owalem narysuj
czarnym pisakiem 2 kropki. Będą to oczy.
Nad oczami narysuj rogi renifera.
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ŚWIĄTECZNY QUIZ
1. Ile potraw powinno być na wigilijnym stole?
  a) 15  b) 12  c) 24  d) 14
2. Co tradycyjnie stawia się w domu na Boże Narodzenie?
  a) świeczki  b) lampiony  c) choinkę  d) zdjęcie Mikołaja
3. Ile reniferów podobno było w zaprzęgu Świętego Mikołaja?
  a) 9  b) 11  c) 6  d) 8
4. Jakie najczęściej ozdoby wieszamy na choinkę?
  a) światełka  b) łańcuchy  c) pierniczki  d) bombki
5. W jakich kolorach były ubrania Świętego Mikołaja? 
a) biało-niebieskie  b ) czerwono-białe  c) czerwono-czarne  d) zielone
6. W jakim kolorze była broda Świętego Mikołaja?
  a) szara  b) brązowa  c) biała  d) czarna
7. Co przynosi Święty Mikołaj niegrzecznym dzieciom?
  a) puste paczki  b) warzywa  c) rózgi  d) lizaki
8. Jak nazywa się uroczysta msza w nocy z 24 na 25 grudnia?
  a) pasterka  b) pascha  c) roraty  d) jasełka
9. W jakim mieście urodził się Jezus?
  a) w Galilei  b) w Nazarecie  c) w Jerozolimie  d) w Betlejem
10. Którego dnia świętujemy narodzenie Jezusa?
  a) 23 grudnia  b) 24 grudnia  c) 25 grudnia  d) 26 grudnia
11. Z jakiego kraju przybyła do nas tradycja strojenia choinki?
  a) z Francji  b) z Niemiec  c) z USA  d) z Kanady
12. Ile lat miałby Mikołaj gdyby nadal żył?
  a) 1749  b) 928  c) 1000  d) 2018

O+M

1-b 2-c 3-a 4-d 5-b 6-c 7-c 8-a 9-d 10-c 11-b 12-a

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
Do siego roku życzy ...

REDAKCJA Od A do Z


	Witajcie  !!!
	Już grudzień. Wkrótce nadejdą Święta, a wraz z nimi ten jedyny
	w roku dzień - Wigilia. Zasiądziemy wraz z rodzicami przy stole, zapalimy lampki na choince. Złożymy sobie życzenia.
	Postarajmy się, by ten, tak bardzo ważny dla wszystkich dzień, był pełen spokoju i ciepła.
	My ze swej strony życzymy Wam, byście zawsze byli skutkiem i przyczyną uśmiechu, podmiotem i orzeczeniem radości, byście zawsze byli dla innych jak Kubuś Puchatek - mili i ciepli . . .
	„Pamiętnik dwóch królików”,
	świąteczna sonda (nie tylko uczniowska),
	świąteczne zwyczaje, sylwester, przepis na kutię oraz niezwykłe świąteczne wspomnienia...

	W imieniu Redakcji życzymy wszystkim czytelnikom
	"Od A do Z":
	zdrowych, spokojnych Świąt,
	dużo prezentów,
	piątek w dziennikach,
	wzajemnego zrozumienia,
	tolerancji i oczywiście
	wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym 2020 roku.
	artur.gazetaszkolna@onet.pl

	KALENDARIUM
	ŚWIĄTECZNA SONDA
	W tym gorącym przedświątecznym czasie przeprowadziłyśmy wśród naszych nauczycieli sondę na temat Świąt Bożego Narodzenia.
	Pytanie było jedno:
	Co Pan/Pani najbardziej ceni w świętach Bożego Narodzenia?

	Nie ma jak Święta . . .
	A to co za trzask? No tak, to do domu wróciła Młoda. To ich córka. Oczywiście przykleiła się do mnie od razu! Ani chwili spokoju, jak jest w domu. Ta też wkłada łapy w łakocie i Ona też ją przegoniła Dobrze, że ja mogę tu sobie cichutko posiedzieć . . . Nie tylko! Właśnie dostałem kawał pysznego sernika! To chyba nagroda za te wcześniejsze przykrości . . .
	Cieszę się, że całe to przedświąteczne zamieszanie już się skończyło. Leżę sobie i wącham te smakowite zapachy jakie do mnie docierają. W domu spokój i cisza.         A jeszcze do wczoraj panowało tu istne piekło. Ona biegała po całym domu jak szalona. Prała, szorowała, sprzątała. Przeganiała mnie z miejsca na miejsce. Ciągle słyszałem: "Idź stąd!", "Nie plącz się pod nogami!", "Nie przeszkadzaj!". Nic przyjemnego. Obrażony poszedłem do siebie. Jak nie, to nie. Idę spać.
	*
	Bardzo lubię tę trójkę. Teraz, jak sobie tak leżę wygodnie, najedzony i rozleniwiony, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Chyba się w końcu do nich dzisiaj odezwę i powiem im, że dobrze mi u nich. A co mi zależy? W końcu w Wigilię nawet pies może się odezwać ludzkim głosem.
	Dziś rano leżałem, nie bardzo wiedząc, co zrobić z czasem, którego przecież mam mnóstwo. Nagle usłyszałem i poczułem, że w kuchni coś się dzieje. Ona zaczęła chyba gotować? Pachnie wspaniale! Nieśmiało wszedłem, bo nie wiedziałem, czy znowu nie usłyszę, że przeszkadzam. Ale nie. Cichutko usiadłem i zacząłem obserwować Jej wyczyny. Faktycznie gotuje, ale to nie te zapachy mnie tu przyciągnęły. Aha, to będzie to! Rybka i ciasta - sernik, makowiec i placek z bakaliami. Mmmm... Trzeba poczekać, może dostanę trochę.
	Ogoniasty
	O! do kuchni wszedł On. Ciekawe co zrobi, bo pomysły ma czasem nie z tej ziemi. Aha! odważył się na podkradanie tych dobroci.  No i dostał na co zasłużył - po łapach. Teraz On usłyszał, że przeszkadza i że ma uciekać. Dobrze Mu tak! Niech sobie nie myśli, że Jemu to wszystko wolno . . .


	Co w szkole piszczy…
	Hity na czasie
	Muzyka
	Książka Miesiąca
	Film Miesiąca

	Z pamiętnika dwóch królików…
	Drogi pamiętniku
	Horoskop dla wszystkich
	SKORPION (24.X – 22.XI)
	Typ pracusia. Przyda mu się zegarek, który cofa czas. I pióro, żeby notował każde swoje spóźnienie.
	BARAN (21.III – 19.IV)
	Ekstrawagancki typ. Lubi, kiedy prezent jest oryginalny. Kup mu krawat, śliwkowy w białe koniki.
	STRZELEC (23.XI – 21.XII)
	Jednostka niepokorna, bystra, chętna do zabawy. Idealne – zatyczki do uszu, żeby nie ulegał pokusom.
	BYK  (20.IV – 21.V)
	Domator. Lubi mieszkać, spać. Ucieszy się z koca, poduszki. Albo chociaż z przepaski na uszy.
	KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
	Typ sroki. Idealny prezent – świecidełko. Może być lustereczko i złota spinka.
	BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
	WODNIK (21.I – 20.II)
	Typ dwuznaczny i nieprzenikniony. Przydadzą mu się okulary, schowa się za nimi na pół roku.
	Krzykacz, nerwus, uwodziciel. Potrzebuje płyty z nagraniem „Nie bądź taki szybki, Bill”.
	RAK (22.VI – 22.VII)
	RYBY (21.III – 20.IV)
	Spokojny, ciepły, miły. Może kup mu sweter w piękny wzorek w kotki i pieski? A może potrzebny jest mu szaliczek?
	Typ opiekuńczy. Przyda mu się coś do pokochania: może być rybka, kotek, nosorożec – byle było małe.
	LEW (23.VII – 22.VIII)
	Znak ludzi odważnych, silnych, serdecznych. Może zestaw śrubokrętów, by mógł odkręcić klapkę do twojego serca?
	PANNA (23.VIII – 22.IX)
	Człowiek pełen nostalgii, wewnętrznego spokoju. Przyda mu się kolorowanka z Misiem Yogi.
	WAGA (23.IX – 23.X)
	Efekciarz, skąpiradło - marzyciel. Kup mu portfel, będzie jak znalazł na grosiki.


	ŚMIECH TO ZDROWIE
	W wojsku:
	- Stój, bo strzelam!
	- Stoję !
	- Strzelam !
	*
	Rozmawiają dwie pokrzywy:
	- W jakie dni parzysz najmocniej?

	Humor z zeszytów szkolnych
	- W nieparzyste!
	*
	Lekcja plastyki. Dzieci rysują własną rodzinę. Pani podchodzi do Jasia i zdziwiona pyta:
	- Dlaczego namalowałeś tatusiowi zielone włosy?
	-  Bo nie miałem łysej kredki !
	*
	Urszulka mówi do taty:
	- Tato, patrz: toperz!
	- Nietoperz!
	- Jak nie toperz, no to co ?
	*
	- Krzysiu, dlaczego chodzisz z brudnymi uszami?
	-  Innych nie mam . . .
	*

	Okiem ucznia
	MODA NA CZASIE
	Zaczyna się zima, więc czas zacząć ubierać się cieplej.

	Ławka życzeń
	Wigilia po polsku

	CHOINKA
	Zanim pojawiła się choinka, w Święta Bożego Narodzenia, w każdym domu mogliśmy napotkać tzw. podłaźniczkę. Jest to ozdobiony czubek jodły, świerka lub sosnowa gałąź, zawieszana pod sufitem jako ozdoba. Historia podłaźników nie jest dokładnie rozpoznana. Ciekawostką jest, że w dawnej Polsce podłaźnikiem była nazywana osoba zawodowo zajmująca się bartnictwem.
	Podłaźniczka była tradycyjną ozdobą na wsiach aż do lat 20 XX w. Były one zdobione jabłkami, orzechami, ciasteczkami, kolorową bibułą, słomianymi gwiazdkami, wstążkami, ale przede wszystkim światami, jak nazywano kolorowe krążki opłatków. W domu zawsze zawieszał ją gospodarz, na Podhalu obowiązkowo ubrany w cuchę przewiązaną powrósłem uplecionym ze słomy. Z czasem czynnści tej zaczęły towarzyszyć modlitwy.
	Po pewnym czasie zamiast pewnej części choinki, stawiano w domu całe drzewko świerku, jodły, rzadziej sosny. Czasami stawiano też choinkę sztuczną. Następnie ozdabiano ją wieloma cudownymi ozdobami takimi jak bombki, łańcuchy, piernczki itd. Na jej czubek nakłada się sztuczną gwiazdę. Pod choinkę wkładane są prezenty z okazji Bożego Narodzenia. Tę tradycję utrzymujemy do dziś.
	CZAPA KUCHARZA
	Moje gwiazdkowe życzenia
	Boże Narodzenie

	NOBEL DLA OLGI TOKARCZUK
	„Ten, kto ma i snuje opowieść - rządzi”

	Dlaczego warto jeździć konno

	Mam pomysł na... Jak zapakować prezent?
	Hej! Zbliża się Boże Narodzenie, a więc też prezenty. Dziś pokażę Ci, jak wykonać torebkę na prezent, która będzie podobna do renifera.
	1. Zegnij dłuższy bok brązowej kartki na ok. 1cm.
	2. Zegnij drugi bok i sklej na łączeniu.
	3. Na dole sklejonej kartki zegnij ją na długość ok. 5cm.
	4. Rozłóż i zegnij.
	5. Dolną część zegnij do połowy tak, aby powstał trapez.
	6. Z górną częścią postąp  tak samo jak z dolną i sklej na łączeniu.
	7. Na górze zrób dziurkaczem dwie dziury.
	8. Przez dziurki przewlecz wstążki. Zawiąż supełki tak, aby wstążki nie wypadały.
	9. Z czerwonego papieru wytnij owal. Naklej go na torebkę. Nad owalem narysuj czarnym pisakiem 2 kropki. Będą to oczy. Nad oczami narysuj rogi renifera.
	Torebka renifera gotowa! Teraz zapakuj do niej prezent, który chcesz komuś dać.
	Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
	I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc
	I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
	Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
	Do siego roku życzy ...
	REDAKCJA Od A do Z

	ŚWIĄTECZNY QUIZ
	1. Ile potraw powinno być na wigilijnym stole?
	a) 15  b) 12  c) 24  d) 14
	2. Co tradycyjnie stawia się w domu na Boże Narodzenie?
	a) świeczki  b) lampiony  c) choinkę  d) zdjęcie Mikołaja
	3. Ile reniferów podobno było w zaprzęgu Świętego Mikołaja?
	a) 9  b) 11  c) 6  d) 8
	4. Jakie najczęściej ozdoby wieszamy na choinkę?
	a) światełka  b) łańcuchy  c) pierniczki  d) bombki
	5. W jakich kolorach były ubrania Świętego Mikołaja?
	a) biało-niebieskie  b ) czerwono-białe  c) czerwono-czarne  d) zielone
	6. W jakim kolorze była broda Świętego Mikołaja?
	a) szara  b) brązowa  c) biała  d) czarna
	7. Co przynosi Święty Mikołaj niegrzecznym dzieciom?
	a) puste paczki  b) warzywa  c) rózgi  d) lizaki
	8. Jak nazywa się uroczysta msza w nocy z 24 na 25 grudnia?
	a) pasterka  b) pascha  c) roraty  d) jasełka
	9. W jakim mieście urodził się Jezus?
	a) w Galilei  b) w Nazarecie  c) w Jerozolimie  d) w Betlejem
	10. Którego dnia świętujemy narodzenie Jezusa?
	a) 23 grudnia  b) 24 grudnia  c) 25 grudnia  d) 26 grudnia
	11. Z jakiego kraju przybyła do nas tradycja strojenia choinki?
	a) z Francji  b) z Niemiec  c) z USA  d) z Kanady
	12. Ile lat miałby Mikołaj gdyby nadal żył?
	a) 1749  b) 928  c) 1000  d) 2018
	O+M


