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Marta: Co to jest tradycja świąteczna?
Tradycja świąteczna to jest taki nasz pewien zwyczaj, który bardzo często w różnych domach się pojawia, 
np. w Boże Narodzenie.
Natalia: Czy lubi Pan śpiewać kolędy?
Uwielbiam je śpiewać, uwielbiam je słuchać i uwielbiam je grać!
Marta: Jaką kolędę lubi Pan najbardziej?
Wśród nocnej ciszy
Natalia: Z kim Pan ubiera choinkę?
A to zależy, bo ubieram kilka choinek w ciągu roku. Jedną ubieram z rodzicami i z rodzeństwem, drugą
ubieram z moimi uczniami w klasie.
Marta: Ile potraw powinno być na stole i co one symbolizują?
Teoretycznie rzecz biorąc to powinno być ich dwanaście. A co mogą symbolizować? Znaczenie mają rożne.
Spotkałem się z wieloma znaczeniami. Na przykład  liczba 12  jest taką liczbą pełni, taką doskonałą troszkę,
więc może oznaczać to, żeby się po prostu najeść do syta.
Natalia: Czy pamięta Pan swój pierwszy prezent, który znajdował się pod choinką?
Pierwszego nie pamiętam, ale pamiętam jeden z pierwszych.
Marta: Czy lubi Pan dawać prezenty?
Uwielbiam! Znacznie bardziej, niż brać.
Natalia: Jak u Pana wyglądają przygotowania do świąt?
Bardzo hałaśliwie, bardzo pracowicie. Ogólnie bardzo to lubię, gdy wszyscy się w domu krzątają. Wszystkie
palniki są zapalone, na palnikach wszystkie garnki się gotują. Także bardzo lubię ubieranie choinki, gotowanie
razem z mamą itd.
                                                                                                Rozmawiały: Marta Motyl, Natalia Gierczuk

O tradycjach świątecznych z Panem Dawidem Michałkiem, 
katechetą w Szkole Podstawowej Zielona Szkoła
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                                                                PRZEPIS NA PIERNICZKI

   Składniki na 50-60 sztuk:
·  ¼ szklanki miodu;
·  80g masła;
·  ½ szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru;
·  1 jajko;
·  2 i ¼ szklanki mąki pszennej;
·  1 łyżeczka sody oczyszczonej;
·  1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej;
·  1 łyżeczka kakao.
   Sposób przygotowania:
   Miód, masło i cukier podgrzej w garnku. Mieszaj, aż do rozpuszczenia się cukru. Następnie ostudź masę.     
   Dodaj pozostałe składniki. Wyrób lub zmiksuj całość. Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie, dodaj więcej płynnego
   miodu (do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji) i zmiksuj. Gdyby ciasto było zbyt miękkie, schłodź je. 
   Wałkuj masę na stole (na grubość 2 - 3 mm), lekko podsypując mąką. Wykrój pierniczki o dowolnych 
   kształtach. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Ułóż pierniczki na tej blasze. Piecz 
   ok. 8 - 10 min. w temperaturze 170 - 180º C. Uważaj, aby nie piec za długo - będą zbyt kruche, o posmaku 
   goryczy. Wyjmij upieczone pierniki z piekarnika i je wystudź. Ozdób oraz udekoruj, gdy będą gotowe.
                                                                                                                            Polecamy!
                     
                                                                                                                Natalia Gierczuk, Marta Motyl

Ferie zimowe tuż, tuż...

Dwutygodniowe ferie zimowe rozpoczynamy
10.02.2020 r. Mamy nadzieję, że obmyśliliście już 
plany na ciekawe spędzenie czasu. Jeśli
nie...zapraszamy na zimowisko do Poronina. 
O szczegóły dopytacie u Pani Lusi w sekretariacie. 
 
                                              Wasza Redakcja

Przypominajka!!!

Przypominamy o konkursie "Szkoła marzeń". Termin
składania prac plastycznych lub literackich upływa
17.01.2020 roku. Do udziału zapraszamy Uczniów ze
wszystkich klas. Liczymy na Waszą kreatywność. 
Na zgłoszenia czeka Pani Joanna. 
                                                     
                                                             Dyrekcja
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 Z przyjemnością śledzić będziemy dalsze losy  
 naszych szkolnych Poetów :) Redakcja czeka na 
 kolejne dzieła Waszego autorstwa :)

                                        Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo - milcząca poezja
                           
                                                                                                                         Symonides

Święta

Święta są cudowne, to wyjątkowy czas,
Bo wtedy on łączy nas.
Dostajemy zachcianki nasze,
A Mikołaj mówi: 
„Wasze pragnienie prezentów ugaszę”.
Siadamy wszyscy przy wspólnym stole
I na jasełka czytamy naszą rolę.
Oglądamy film „Kevin sam w domu”
I dostajemy świetnego humoru.
Już czujemy pyszny barszcz z uszkami,
Również porozmawiamy z naszymi mamami.
I  ostatnie zdanie -
Chodzi o to, że mamy świąteczną manię. 

                                                       Sofia Radko

MIKOŁAJKI

Mikołajki to piękne święto, uwierz mi - ja wiem to!
Jest dużo prezentów, jemy też pierniki,
a to wszystko nam szykują przemiłe elfiki.
Gdy zobaczysz sanie, a w nich będzie Mikołaj,
mów, że byłeś grzeczny, prędko go zawołaj!
Z pewnością ci uwierzy, i da ci te prezenty.
Będziesz wracał do domu bardzo uśmiechnięty.
Z rodzeństwem je szybko rozpakujesz
i od razu lepiej się poczujesz!

                                            Pola Kruszyńska
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                                                               Przegląd uroczystości szkolnych

                                Górnik

  W naszej szkole jest supergość!
  A mianowicie to Górnik, oto jegomość!
  Górnik ma superpracę!
  I w tym akurat mam rację! Och!
  Tyle czasu zajmuje mu kopanie w kopalni!
  I nie myślcie tylko, że jest w męczarni!
  On kopie tam surowce
  szybciej, niż wyścigowce!
  Jesteśmy mu za to wdzięczni!
  A do pomocy jesteśmy chętni!
  Górnik jest tu normalnie sławny
  za jego trudną pracę w kopalni!
  Świętujemy Jego święto razem,
  bo nie jesteśmy jednym smutnym głazem!

                                                    Sofia Radko

Zielona

                                                     

Zielona

  POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ W ZIELONEJ 

Dnia 12 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa
Zielona Szkoła zorganizowała pokaz mody
patriotycznej. Miał on miejsce w sali plastycznej.
Każdy, kto chciał wystąpić, musiał się przebrać w strój
patriotyczny. Uczestnicy wchodzili na scenę, gdzie
prezentowali swoje stroje oraz talenty. W ten sposób
świętowano Narodowy Dzień Niepodległości.
Zwycięzcą pokazu został Mateusz Davis z V klasy.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział!
                               Nathan Wołowski-Witkowicz

Prezes Fundacji SOL, Małgosia Radko zaprasza do
nabycia "Kalendarza charytatywnego 2020".
Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na
szczytny cel.

Wszystkim Górnikom życzymy bezpiecznej i spokojnej
pracy. 
                                                   Redakcja 

Szkoła

Zielona
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                  PORADY PIĄTOKLASISTÓW  

                  Jak przygotować się do świąt?

   Przygotowując się do Świąt Bożego 

   Narodzenia, przejrzyj świąteczne dekoracje. 

   Sprawdź, czy działają światełka. Zanotuj na 

   kartce, jak udekorujesz swoją przestrzeń. 

   Przypomnij  sobie świąteczne tradycje. Zapisz, 

   co trzeba dokupić, a co chcesz wykonać 
  
   samodzielnie. Możesz zrobić zakupy online.
                                                                                         
                                             Doradzał Jakub Sibik

                                                                           Sposoby na....

                                                                      niechciane prezenty

   
 Czy dostałaś/ -eś kiedyś prezent, który się Tobie nie  
 spodobał? Jeśli tak, przeczytaj!
 Zawsze może się zdarzyć (oczywiście Tobie tego 
 nie życzę), że go otrzymasz. Wtedy na pewno 
 poczujesz przykrość, ale pomyśl sobie, że nawet  
 "dziwną" rzecz albo taką, którą już masz, dała osoba 
 myśląca o Tobie. Doceń jej starania! Najważniejszy 
 jest gest, a nie to, co dostałaś/-eś! Wiem, że uznasz 
 moje porady za trudne, ale spróbuj zachować się 
 dobrze. Możesz powiedzieć o swoich odczuciach 
 rodzicom, a oni powinni pomóc. Dzięki nim da się 
 rozwiązać problem! Nie martw się prezentami!  
 Najważniejszy jest czas spędzony z rodziną!
                                                                                         
                                    Karolina Data

  
                     Wspólne oglądanie filmu

  Gdy zbliżają się święta, niektórzy oglądają filmy. 
  Ja  polecam Kronikę świąteczną, którą opowiem  
  Wam w skrócie. Przedstawia historię młodszej 
  siostry i starszego brata. Pomagają oni Mikołajowi   
  naprawić święta. Nie jest to jednak łatwe - gubią się 
  renifery, Mikołaj zostaje uwięziony, a czas nie działa
  na korzyść dzieci! Jeśli chcecie poznać dalszy ciąg 
  opowieści, już dziś zaproście gości na świąteczny
  seans!

                                         Życzę miłego oglądania!

                                               Oliwia Wróblewska

Szkoła Zielona
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Zielona

   
  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
  składamy wszystkim radosne życzenia!
  Niech blask gwiazdy betlejemskiej  prowadzi Was 
  o zmroku, abyście mogli spotkać samych dobrych 
  ludzi także w Nowym Roku! 
                                               Redakcja

                                                           Z serdecznymi życzeniami...

  
                                                 Tropical Island, zapraszamy na wycieczkę

  Kontynuujemy zapisy na szkolną wycieczkę do 
  Tropical Island! Gwarantujemy udaną zabawę 
  w sam raz na zakończenie I okresu nauki w roku 
  szkolnym 2019/2010. Zabierzcie ze sobą 
  pozytywne nastawienie i dużo uśmiechu! 
  Pamiętajcie o dowodzie osobistym lub paszporcie.
                                                          Redakcja

             KONCERT CHARYTATYWNY

 Informujemy, że podczas koncertu charytatywnego 
 na rzecz Julii Nieckarz, który odbył się dnia 
 26.10.2019 roku, w Centrum Kultury "Muza", 
 zgromadzono kwotę 14.926.30 zł.
 Za hojność serdecznie dziękujemy!
                                                         Redakcja

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele       
przypominamy o funkcjonowaniu "Magicznej
Skrzyneczki". Czekamy na Państwa głosy w
sprawach ważnych, najważniejszych i zupełnie
banalnych :)
                                               Wasza Redakcja

Dyrektor informuje o zbliżających się terminach:
17.12.2019 wyjazd delegacji do Przylądka Nadziei
19.12.2019 koncert "Świąteczne inspiracje"
20.12.2019 wigilia
3.01.2020 prognozowane oceny śródroczne
10.01.2020 oceny śródroczne
10.01.2020 wycieczka do Tropical Island
17.01.2020 posiedzenie Rady Pedagogicznej

Zielona


