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              Tradycja 12 potraw wigilijnych
nawiązuje do 12 apostołów. W niektórych
regionach kraju oznaczają natomiast 12
miesięcy w roku. Warto wspomnieć o tej
symbolice. Według tradycji na stole
powinny znaleźć się dary ziemi: czyli coś z
pola lasu sadu i wody. Dlatego na Wigilię
podaje się zupę grzybową, karpia,
kompot z suszonych owoców, ciasto z
malinami. Warto jednaj pamiętać, że
wigilijne dania różnią się w zależności od
regionu. W Wielkopolsce i na Śląsku
podaje się zupę rybną, a w Małopolsce i
we wschodniej Polsce barszcz albo
grzybową, na Śląsku popularna jest także
zupka z siemienia lnianego.
    Istnieje wiele tradycji związanych ze
świętami Bożego Narodzenia. Jedną z
najpopularniejszych jest na pewno
ubieranie choinki. Najlepiej aby w
ubieraniu drzewka uczestniczyła cała
rodzina. Wspólnie można też przygotować
swoje oryginalne ozdoby i łańcuchy na
choinkę. W sklepach znajdziecie wiele
drewnianych elementów, które wystarczy
pomalować lub obkleić. Można również
wykorzystać przedmioty, takie jak
spinacze do papieru, kartony, tektury,
styropian, plastelinę i modelinę. Wspólnie
można wypiekać i ozdabiać pierniczki,
które posłużą jako ozdoby. To wspaniała
zabawa. Będziecie usatysfakcjonowani, że
wasze wyroby ozdabiają świąteczne
drzewko. Gdy dorośniecie będą bardzo
wartościową pamiątką. Na kolejnych
stronach zamieściliśmy instrukcję jak
wykonać samodzielnie przykładową
ozdóbkę świąteczną oraz domowe
ciasteczka. Spróbujcie! Powodzenia i miłej
zabawy!

          ŚWIĘTA, NAJBARDZIEJ RODZINNY
                   i MAGICZNY CZAS w ROKU

https://www.facebook.com/kiwity63a/photos/pcb.570663510166190/570662623499612/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCQZyYEIi7g3QaDPxf8_bRYLuSlPlOKRYv88utDOa9BEY-XZ9_SM0XdL_lGu_Hzi70K9dQEqgUI-5C9&__xts__%5B0%5D=68.ARBxDgK24JCrFFwbhagMaSDzEzC6uRfggpe7wb2QPaM-SfrwHF3kz47rgmX2n0rB5InAVIhEONbgO8EMTArZGhwmccuzakxXEalsG5tu4HNf_qGEvx40XGu-9If5oeog_qQ2rS5ABTs7DHCpkg_6HvO9uN1_b5QfU32SM3lupSQCgHY9IbKOjklUc-Qh5PUBChrkykWsNc01UiQT0Ll0j8p8V7Pt_FOllr3nCVo65Ute2baF-IURWu3TpEfsI_xcRlQEkM2RG3DH61dvTgYFNEs3XcWcynXnjcNTD8QBW7YJZZ2jrjLxWkLwUP9DtlLxH1nG_Wx29eQGkoM0MbyG9Ro
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             BO KOCHAMY ZWIERZĘTA

..

            ZOBACZ, JAK SAMEMU WYKONAĆ 
                       MIKOŁAJA z PAPIERU?     

.

.

.

  Zima to trudny
czas dla
ptaków. Wielu
nie uda się
przetrwać
niskiej
temperatury i
opadów.
 Ptaki przylatują
w pobliże
naszej szkoły,
gdyż wiedzą
doskonale, że
mogą
spodziewać się
tu "darmowej
stołówki". 

   Aby im pomóc
w przetrwaniu
zimy uczniowie
klas I - IV
regularnie je
dokarmiają, co
tydzień inna
klasa, według
harmonogramu. 
  Uczą się, że
pomaganie to
obowiązek! 

  1. Przygotuj materiały ze zdjęcia. 2. Narysuj przy pomocy cyrkla koło i wytnij je. 3. Wycięte koło ułóż w stożek.
4. Narysuj od linijki pasek i go wytnij.  5. Gotowy pasek przyklej i doklej pompon
 z waty. 6. Narysuj maskę Mikołaja i doklej brodę z waty.  7. Wytnij całość.  8. Przyklej maskę.  Gotowe!

..

.

.

.
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     ZWYCIĘSTWO OLIWIERA

    DOMOWE 
  CIASTECZKA 

     W Otwartych
Mistrzostwach
Warmińsko -
Mazurskiego
LZS Juniorów,
Młodzików i
Mini Zapasów
w Zapasach w
Stylu
Klasycznym w
Lubawie,

Oliwier
Wieczorek z kl.
VI wywalczył 1
miejsce.
Gratulujemy
Oliwierowi i
trenerowi p. P.
Wasilewskiemu.

.

   Podczas Mistrzostw Rejonu II
Szkół Podstawowych w
Drużynowym Tenisie Stołowym
duet chłopców Oleg Stefanowicz i
Konrad Brzozowski wywalczyli III
miejsce. Uczniowie rywalizowali w
młodszej grupie chłopców.
Gratulujemy!

 WYWALCZYLI 
                DLA KIWIT

                           
       BRĄZ!
               

 Składniki: 175g mąki,100g cukru
waniliowego, 125g masła, 2 łyż.
mleka, 100g kukurydzianych
płatków czekoladowych. 
  Składniki zagnieść na jednolitą
masę. Schłodzić. Rozwałkować.
Wykroić kształty foremką i ułożyć
na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia. Piec w temperaturze
180'C około 15 minut.

.

.

.
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     Przeciąganie liny, wyścigi w rzędach, szybkość
reakcji na sygnały dźwiękowe, walka o piłkę,
drużynowy łączny skok w dal z miejsca to
konkurencje, w których brała udział nasza
wyjazdowa drużyna 13.12.2018 r. Gospodarzem
turnieju była SP w Lubawie.  Rozgrywki rozegrano w
ramach programu "Zapasy sportem wszystkich dzieci"
pod nazwą KOPERNIKI JAK SOKOŁY. ZAPASY
SPORTEM DZIECI KAŻDEJ SZKOŁY o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Lubawie.   
   Nasza szkoła, w grupie uplasowała się na drugiej
pozycji, ale finalnie w walce o medale zajęliśmy III
miejsce, czyli lepiej niż w roku ubiegłym.
   Podczas imprezy czas umilał im szkolny zespół
muzyczny "Papugi". 
   Podczas całego wyjazdu na zawody nad uczniami
czuwał trener pan P. Wasilewski.

        SPORTOWY MARATON WEEKENDOWY
                                                      SUKCES W LUBAWIE
                  MIKOŁAJKOWY TURNIEJ ZAPAŚNICZY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

    14. 12. 2019r. w hali ZSiPO w Lidzbarku
Warmińskim rozegrany został kolejny Mikołajkowy
Turniej Zapaśniczy. Uczestnikami turnieju byli
członkowie sekcji zapaśniczej Luks "WARMII". Tym
razem naszą szkołę reprezentowali w większości
młodsi uczniowie. 
 
I miejsce - Michał Bekieszczuk
II miejsce - Kamil Nowak
II miejsce - Wiktor Jarząbek
III miejsce - Karol Kula

  Każdy uczestnik obdarowany został dyplomem,
medalem oraz prezentem w postaci słodyczy, czapki i
kubka z LOGO Warmia Lidzbark Warmiński.   
 Zawodników przygotował trener P. Wasilewski.
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   Już od wczesnych godzin rannych 6 grudnia czuć
było w szkole odświętny nastrój – rządy przejął św.
Mikołaj. Czerwone elementy stroju i czapeczki były
premiowane niepytaniem, toteż wszędzie było widać
mikołajkowe akcenty. Atmosferę podgrzała też
choinka, którą panowie konserwatorzy postawili w
korytarzu. Drzewko to niekwestionowana królowa
wśród świątecznych dekoracji. 
    Na pamiątkę biskupa, który rozdał cały swój
majątek biednym, tego dnia wręczamy sobie w
klasach drobne prezenty, które są oznaką sympatii i
troski. Podobno w szkole zjawił się nawet na chwilę
sam Święty Mikołaj. Były dowody pod choinką i w
pokoju nauczycielskim.  

  6 grudnia również do zwierzaków przyszedł Mikołaj.
Dzięki akcji "Groszki na zwierzaki" została zakupiona
karma dla czworonożnych przyjaciół. Akcją
przekazania darów dla kiwickiego przytuliska
koordynowała p. S. Orszewska - opiekun koła
wolontariatu.

   Tego dnia odwiedzili nas koledzy i koleżanki z
Gurjewskie, z obwodu kaliningradzkiego. Miło
spędziliśmy z nimi trochę czasu, rywalizując w
konkurencjach sportowych przygotowanych przez p.
P. Wasilewskiego.

          MIKOŁAJKI 
       NUMBER ONE!

.

.

.

.
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  PIĘKNE GESTY

  Egzamin
przygotowany
przez wydaw.
Operon do
łatwych nie
należał.
Kolejna próba
w marcu. 

 Kontrolowanie wiedzy i
umiejętności jest w życiu czymś
nieuniknionym. 3, 4 i 5 grudnia
nasi ósmoklasiści zmierzyli się z
tym, co czeka ich w kwietniu.
Wszystko zostało zorganizowane
zgodnie z procedurami tak, by
mogli doświadczyć wszystkich
warunków panujących na
egzaminie i stosownie się do tego
przygotować. Z polskiego pisali
120 min., z matematyki 100 min.
a 90 min. trwał egzamin z języka
obcego. 

          TRZYDNIOWY         
               MARATON 
       z Ogólnopolskim       
      Próbnym Egzaminem 
              Ósmoklasisty
           z Operonem

.

.

 Część uczniów klasy V (wych. J. Lewandowska) zamiast prezentów na
mikołajki kupiła karmę dla lidzbarskich bezdomnych kociaków. Coraz
więcej takich gestów ze strony dzieci i młodzieży. W akcję przekazywania
włosów na na peruki dla dzieci chorych na choroby nowotworowe, czy
nieuleczalne choroby angażują się nasze uczennice. Niedawno swoje
włosy oddała Nikola, nieco wcześniej Beata, Mija i Dominika. 13 grudnia
p. S. Orszewska zbierała w szkole datki na SZLACHETNĄ ZŁOTÓWKĘ,
tj. paczkę dla potrzebującej rodziny. Trwają akcje Samorządu
uczniowskiego Góra Grosza i sprzedaż kalendarzyków. W szkole
zbieramy też nakrętki na rehabilitację Oli. Pani E. Wolańska rekrutowała
ochotników od tegorocznego WOŚP. Brawa dla wszystkich za postawę!
Te gesty pomocy mogą odmienić komuś życie. 

.

.

.
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            DLA WSZYSTKICH CIEKAWSKICH...
          ciekawostki z życia polskich Noblistów

    Pani Olga
Tokarczuk
sprawiła nam
niespodziankę
na początku
grudnia. I od
niej zaczniemy.

OLGA
TOKARCZUK
Po skończeniu
studiów
psychologicznych
pracowała jako
psychoterapeutka
w poradni
zdrowia
psychicznego w
Wałbrzychu.
Zrezygnowała z
zajęcia, kiedy
stwierdziła, że
"jest bardziej
zaburzona od
pacjentów".
Podczas
studiów
dorywczo
skręcała anteny

do jachtów,
była kelnerką,
pokojówką,
sprzedawała
książki i bilety,
pracowała jako
garderobiana w
teatrze. 

  WŁADYSŁAW
REYMONT
Był medium i
brał udział w
seansach
spirytystycznych,
dzięki czemu
zjechał pół
Europy. Z
czasów pracy
na kolei miał
wypadek i
dostał
olbrzymie
odszkodowanie.
Liczne
anegdoty
opowiadają o
nawyku tego
pisarza,

dowodzącym
niezwykłego
daru
spostrzegawczości.
Podczas
spaceru miał
zwyczaj, nie
przerywając ani
na chwilę
swobodnej
rozmowy z
towarzyszącymi
mu osobami,
notować w
pamięci
szczegóły
wyglądu ludzi,
którzy
przechodzili
ruchliwą ulicą.
Dokładność
tego
pamięciowego
zapisu
obejmowała
dziesiątki osób.

HENRYK
SIENKIEWICZ
Najczęściej
fotografował się
siedząc, bo był
niskiego
wzrostu.Wiele
swoich
powieści w
odcinkach pisał
ze względu na
ciężką chorobę
swojej żony aby
dzięki
ciekawości
podejmowała z
dnia na dzień
walkę z
chorobą. Miał
także słabość
do Marii,
wszystkie jego
trzy zony nosiły
to imię.

.
. .

.
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STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: Piotr Augustyniak, Dawid
Przybysz, Jakub Bilkiewicz, Martyna Przybysz,
Oliwia Cieciera, Kacper Rosłoń, Oliwia Orszewska,
Oleg Stefanowicz
grafika, skład, łamanie, red. jęz. i techn. - p. Edyta
Wlazło

WISŁAWA SZYMBORSKA
Uwielbiała "Niewolnicę Isaurę" i "Dynastię", a także
pięściarza Andrzeja Gołotę. Jej pasją było
własnoręcznie robienie zabawnych pocztówek
kolaży. Miała kolekcję najbardziej kiczowatych
pocztówek na świecie, zbierała i posiadała w
ogromnych ilościach kuriozalne bibeloty, np. popiersia
Goethego i Schillera jako pieprzniczkę i solniczkę,
przeźroczystą deskę klozetową, w której był zatopiony
drut kolczasty, a nawet zbierała sztuczne kupy.
Często urządzała w domu tzw. loteryjki dla znajomych
i jako fanty wykorzystywała różne dziwactwa ze swej
kolekcji. 
CZESŁAW MIŁOSZ
Po odebraniu Nagrody Nobla limuzyną i ubrany we
frak pojechał do McDonalda.

.

          CZAS REFLEKSJI –           
       SZKOLNE REKOLEKCJE

    Katechetki zaprosiły wszystkich uczniów do udziału
w konkursie na najpiękniejszą bombkę, która
podkreśli świąteczny nastrój i upiększy choinkę
przygotowaną przez kl. VI. Organizatorki przewidziały
też nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych.
Udało nam się niektóre z bombek podejrzeć. 

     ŚWIĄTECZNY KONKURS       
                 PLASTYCZNY
  "NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA"

   Tradycyjnie
tuż przed
świętami
uczestniczyliśmy
w rekolekcjach
parafialnych.
Po czym
poznać

katolika?
Dlaczego warto
zaufać Bogu?
Mogliśmy
zatrzymać się i
przewartościować
te i inne
sprawy,

o których mówił
rekolekcjonista. 
  Był to czas
refleksji i
wyciszenia.

.

rys. Magda
Bas

.
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