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NAJBARDZIEJ POŻĄDANE
PREZENTY PRZEZ NASTOLATKI

      ŚWIĄTECZNE PIOSENKI

Święta to najpiękniejszy czas w ciągu roku, wszystko jest takie magiczne i
piękne. Spędzamy wspólnie czas śpiewając kolędy, jedząc potrawy
wigilijne  i  oczywiście otwierając prezenty.
Pierwszym z zaproponowanych przeze mnie prezentów są ubrania, ale
chyba najbardziej pożądanym przez nastolatki prezentem są różne
 gadżety elektroniczne, takie jak słuchawki, telefon, tablet. Ten prezent
ucieszy tak samo chłopaka jak i dziewczynę.  Kto ma artystyczną duszę, na
pewno z radością otrzyma wszelkiego rodzaju materiały papiernicze, farby,
by mógł do woli oddawać się swoim pasjom.
Dziewczyny uwielbiają kosmetyki, choć wiemy, że taki prezent -
szczególnie perfumy - to ryzykowny zakup, chyba że mamy stu procentową
pewność, że obdarowywana osoba lubi właśnie wybrane przez nas
perfumy. Dziewczyny lubią również wszelkiego rodzaju prostownice,
lokówki czy inne akcesoria do pielęgnacji włosów.
Wielu z nas pod choinką z przyjemnością by odnalazło płytę ulubionego
zespołu czy ulubiony film.  Niektórzy lubią czytać książki, więc każdy mól
książkowy z radością przyjmie do swojej biblioteczki nowego gościa. Kto
nie lubi czytać, zawsze może posłuchać audiobooka.
Gra komputerowa, chyba nie ma takiej osoby, która tego nie lubi. Takich
prezentów też oczekujemy.
 Kiedy ktoś naprawdę nie ma pomysłu lub nie zna gustów osoby, której
chce kupić coś pod choinkę, pozostaje rzecz niezawodna - gotówka.
Pieniądze zawsze możemy przeznaczyć na to, co lubimy.
MM

Co oprócz prezentów lubimy najbardziej na święta?

Oczywiście piosenki, ale nie tylko kolędy, a wesołe piosenki świąteczne.
W naszych radioodbiornikach dominują piosenki angielskie i amerykańskie. 
Któż z nas nie nuci "Last Chrstmas" duetu "Wham"? Już na początku
grudnia możemy ten utwór usłyszeć w każdym wielkim markecie. Podbnie
dzieje się z piosenką "Jingle Bells" Franka Sinatry. To chyba
najpopularniejsze, które zawsze nam towarzyszą w każdej galerii
handlowej.

A czy my mamy polskie piosenki świąteczne?

Największy polski przebój muzyki pop o Wigilii Świąt Bożego Narodzenia to
piosenka Czerwonych Gitar "Dzień jeden w roku". Mało kto wie, że słowa
tej piosenki słuchamy już od 46 lat.

na kolejnej stronie słowa piosenki

JK
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 WIGILIJNE POTRAWY

         JEST TAKI DZIEŃ

Obchodzona raz w roku wieczerza wigilijna to kolacja specjalna, czeka się
na nią z niezwykłą niecierpliwością i wielkim apetytem. A wszystko to za
sprawą magii świąt i niezwykle smakowitego menu, który obejmuję
dwanaście tradycyjnych potraw. W zależności od regionu i lokalnych
smakołyków lista obowiązkowych dań może się odrobinę różnić.
 Stare opowieści mówią jednak, że na stole powinny się znaleźć wszelkie
płody ziemi. Dzięki temu będzie nie tylko pysznie, ale wszystkim członkom
domu będzie się wiodło w nowym roku.

12 potraw na Wigilię - zgodnie z tradycją właśnie taka liczba dań powinna
znaleźć się na świątecznym stole. Wśród nich nie może zabraknąć, m.in.
śledzi, barszczu czerwonego z uszkami, zupy grzybowej czy makowca. 
12 potraw wigilijnych symbolizować ma płody ziemi, a uczestnicy kolacji, by
zapewnić sobie szczęście przez cały nadchodzący rok, powinni skosztować
każdego dania.

 Początkowo chodziło o 12 miesięcy w roku - poszczególnymi daniami
dziękujemy za każdy z osobna. Co ciekawe, dopiero później potrawom
przypisano symbolikę apostolską - 12 dań w intencji 12 apostołów.
Trzynastym apostołem był Judasz, którego nie uwzględniono.
Ponadto istnieje przesąd, że należy spróbować każdego z 12 dań na stole,
by w przyszłym roku w żadnym miesiącu w domu niczego nie zabrakło. Na
stole muszą znaleźć się dary przyrody z czterech źródeł: pola, lasu, sadu i
wody.

Jedną z kilku tradycji która istnieje na Boże Narodzenie jest również taka że
wkłada się sianko pod obrus i ten, kto wyciągnie najdłuższe źdźbło będzie
żył najdłużej.

Martyna Gajda

.
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie.
autor: K. Dzikowski, muzykę do tekstu skomponował S. Krajewski
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         LIST DO MIKOŁAJA

                                                                                4 grudnia 2019r.

Drogi Mikołaju!
Bardzo chciałabym Ciebie serdecznie pozdrowić. Niedługo odbędzie
się Twoje święto, więc pomyślałam, żeby do Ciebie napisać.

Tak jak co roku wiele dzieci będzie do Ciebie pisać listy z prośbą o
prezenty. To samo robię i ja. Ale tym razem nie chcę żadnej markowej
bluzy czy zabawki. Wiesz, ostatnio odwiedziłam Dom Małego Dziecka i
trochę zrobiło mi się przykro w tym miejscu. Mama wytłumaczyła mi,
że mieszkają  w nim dzieci, które nie mają ani taty, ani mamy. Zdziwiło
mnie to bardzo, ale przede wszystkim zasmuciło. To przecież takie
niesprawiedliwe.

Dlatego postanowiłam, że oddam im część moich pluszaków.
Widziałam w tym domu, ile takie puszyste zabawki dają radości tym
dzieciom.

Dlatego, drogi Mikołaju, chciałabym, żebyś odwiedził te dzieci i dał im
wymarzoną zabawkę. Chciałabym też, abyś pomógł im znaleźć nową
kochającą rodzinę. Jesteś przecież święty, a święty wszystko może,
prawda?

Jeżeli nie zapomnisz o mnie i będziesz chciał mnie odwiedzić,
prosiłabym Cię o czarny notes, w którym mogłabym pisać listy do
Ciebie.

                                                                    Pozdrawiam
                                                              Martynka Myśliborska

Praca, która zdobyła I miejsce w konkursie organizowanym przez
naszą szkolną bibliotekę - List do Mikołaja

autorką listu jest Martyna Myśliborska z klasy V d

Życzymy Martynie dalszych sukcesów literackich i zapraszamy do
redagowania naszej szkolnej gazety!

Zespół Zlepka

             WYNIKI KONKURSU
LITERACKIEGO DLA KLAS IV - VI

W dniu 4 grudnia 2019 r. chętni uczniowie z klas IV-VI pisali w bibliotece
szkolnej tekst  List do Mikołaja. Jeden z listów wywołał dużo emocji wśród
komisji. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 9 grudnia 2019 r. 
Upominki i dyplomy wręczyła wicedyrektor pani Anna Denisiak. 

I m. - Michał Jankowski kl. IV b
- Martyna Myśliborska kl. V d
 - Katarzyna Mej kl. VI a
 - Amelia Ratman kl. VI b
II m. - Natalia Mazurkiewicz kl. VI d
 - Paulina Fudala kl. VI b
 III m. - Oliwia Antos kl. VI a
 - Hanna Fidor kl. VI d

Tekst ze strony internetowej szkoły.
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