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Cena: 2zł 
Dochód przeznaczony na wsparcie dla
Samorządu Uczniowskiego.

W tym numerze gazetki znajdziecie :
informacje o szkolnych wydarzeniach,
opis działalności Samorządu Uczniowskiego,
ciekawostki na temat Mikołajek w innych
krajach,
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, 
pomysły na samodzielnie zrobione prezenty
świąteczne,
świąteczne żarty. 

 

Ten numer przygotowali: 
Julia Bajdak kl. 6d
Bartosz Chełchowski kl.6d
Jakub Staniszewski kl. 6d
Ksawey Knopp kl. 6c
Jakub Partika kl.6c

Opiekun: p. A. Synowiec

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był
jeszcze lepszy niż ten, który właśnie
mija.

Takich właśnie Świąt 
Dyrekcji, Nauczycielom, 
wszystkim Pracownikom Szkoły,
Uczniom i Rodzicom
ŻYCZY
Redakcja "Naszej Ósemki".

choinka Kuba
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WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE
Dzień Chłopaka
W klasach młodszych każdy chłopak otrzymał słodki upominek oraz odznakę "Super Chłopaka" w postaci
kolorowych krawatów, a w oddziałach 4-6 w każdej klasie wybrano najsympatyczniejszego chłopaka. Poza tym
każdy młody mężczyzna, który ubrał krawat lub muszkę również otrzymał upominek. 
Manifest przeciwko marnowaniu jedzenia
Uczniowie klasy VI d reprezentowali naszą szkołę oraz byli wolontariuszami na „Manifeście przeciwko
marnowaniu jedzenia” zorganizowanym przez Bank Żywności w Tczewie oraz Zainspirowaną Integracją, czyli
panią Agnieszkę Synowiec. Wydarzenie odbyło się 16.10 w Światowy Dzień Żywności i miało na celu
uświadomienie społeczeństwu problemu nadmiernego wyrzucania jedzenia, ale także zachęcenie młodych
ludzi do udziału w wolontariacie i zwrócenie uwagi na konieczność włączania osób z niepełnosprawnością do
życia społecznego. Manifest składał się z dwóch części: marszu ulicami Starego Miasta oraz eventu w Centrum
Kultury i Sztuki z prezentacjami, konkursami, stosikami edukacyjnymi i koncertem. 
Program „Eko Misja – Nie Marnuję”
Nasz szkoła bierze udział w programie "Eko Misja - Nie Marnuję". W ramach tej akcji odbyły się zajęcia i
aktywności w klasach V i VI. Rozmawialiśmy o tym: co szkodzi naszej planecie, jak nie marnować wody, energii
i jedzenia oraz co to jest recykling. Przygotowaliśmy akcje informacyjną o segregowaniu śmieci, zrobiliśmy Eko
Karmnik. Nasze działania mamy zamiar kontynuować na wiosnę w klasach 0-III.
Andrzejki
Klasy IV-VI dnia 27.11 miały Dyskoteka Andrzejkowa. Wspaniałe wróżby i konkursy przygotował dla wszystkich
uczestników Samorząd Uczniowski klas IV-VI. Klasy 0-III świętowały dnia 29.11 podczas spotkania, na którym
dzieci zapoznały się z historią Andrzejek, wysłuchały wiersza o Andrzejkach oraz oczywiście mogły wziąć
udział w różnych wróżbach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski Klas Młodszych.

Manifest

Andrzejki

pani Agnieszka

pani Agnieszka
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego kl.4-6

Pod koniec września odbyły się w naszej
szkole wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Jego przewodniczącą
została Marika Pobłocka z klasy 6 a.
Równolegle z Samorządem Uczniowskim kl. 4-6
działa również Samorząd Uczniowski Klas Młodszych.
Należą do niego gospodarze i ich zastępcy z klas 2 i
3. Jest to świetna okazja, aby także młodsi uczniowie
uczyli się samorządności i mieli wpływ na to, co dzieje
się w szkole. SU Klas 0-3 niektóre akcje przygotowuje
ze swoimi starszymi kolegami, a niektóre sam. 

Działania Samorządu Uczniowskiego

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się 14 października wraz z uroczystością
pasowania na ucznia. Samorząd szkolny przygotował dla nauczycieli i wszystkich pracowników
szkoły krótki program artystyczny, i skromne upominki.

Pod koniec października  samorząd zorganizował imprezę pt.''Dzień Chłopaka''. Każdy chłopiec w
krawacie lub muszce otrzymał słodki prezencik. Urządzono również konkurs na
najsympatyczniejszego chłopaka.

29 października odbył się wieczorek Halloween'owy, podczas którego uczniowie dowiedzieli się
wielu ciekawych informacji na temat tego obrzędu, a także wzięli udział w różnych konkursach.
Wspólnie obejrzeliśmy film ''Hotel Transylwania 3'' i zjedliśmy smaczny popcorn.

Samorząd uczniowski przygotował dyskotekę andrzejkową.Ciekawe wróżby i niebanalne konkursy
były podstawą udanego wieczoru. Wszyscy uczniowie bawili się wyśmienicie.
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Mikołajki w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii 

Mikołaj w Wielkiej Brytanii
Święty Mikołaj w Wielkiej Brytanii to Father Christmas lub Santa Claus.
Dzieci piszą do niego listy i wysyłają je za pośrednictwem poczty, e-maila lub bardziej tradycyjnie zostawiają w
kominku. Jeśli opcja nr 3 została wybrana, powiew powietrza unosi list, który wędruje przez komin, a Święty
Mikołaj rozczytuje listę życzeń z dymu.
Adres, pod który można wysłać listy w Wielkiej Brytanii to:
Santa/Father Christmas,
Santa’s Grotto,
Reindeerland,
XM4 5HQ
Tak jak wszędzie, dzieci umieszczają w listach listę prezentów, które chciałyby dostać.
Obowiązkowo dla Świętego Mikołaja należy zostawić przekąski: (specjalną babeczkę) i marchewkę dla renifera
(co możecie nawet przeczytać na stronie internetowej poczty brytyjskiej). Mikołaja gości się również sherry albo
koniakiem, choć teraz coraz częściej zostawia się napój bezalkoholowy - w końcu Mikołaj prowadzi!
Według Brytyjczyków, Father Christmas mieszka na Biegunie północnym.
Jak już Father Christmas przyleci na saniach, przeciśnie się przez komin, wkłada prezenty do skarpet,
poszewek na poduszkę lub zostawia je przy choince, korzysta z poczęstunku i rusza w dalszą drogę.
Wszystko to odbywa się w Wigilię, a prezenty zwykle otwiera się w Boże Narodzenie.
---------------------
MIkołaj w Hiszpanii
A jak to jest w Hiszpanii, czy 6 grudnia do Hiszpanów również przychodzi Święty Mikołaj? Tak jak na ulicach
polskich miast widoczne są świąteczne dekoracje, tak i w Hiszpanii można już od dłuższego czasu poczuć
Bożonarodzeniową atmosferę. Jednak dzieci w Hiszpanii na prezenty będą musiały jeszcze trochę poczekać,
 Na początku grudnia w Hiszpanii obchodzone są dwa ważne święta: 6 grudnia – Día de la Constitución
Española a 8 grudnia – Día de la Inmaculada Concepción. Są to dni wolne od pracy i to właśnie wtedy w
większości domów pojawiają się świąteczne dekoracje. Tradycyjnie nie może zabraknąć kolorowych światełek
(luces), choinki (árbol navideño) i szopki (belén). Te ostatnie są znacznie okazalsze i większe od tych, które
można znaleźć w polskich domach. 
Tradycja przygotowywania w domach szopek Bożonarodzeniowych jest w Hiszpanii znacznie dłuższa niż
ubierania choinek. Istnieją liczne warsztaty, które specjalizują się w wykonywaniu rzeźb postaci Świętej
Rodziny. Obok nich można zobaczyć zwierzątka a także szereg osób związanych ze współczesnymi czasami.
Najbardziej reprezentacyjne szopki ustawiane są w kościołach lub na głównych placach 

Święty Mikołaj i listy

Święty Mikołaj i prezenty

Ksawery

Ksawery
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Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 

Wigilia
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy
świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od
łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie".

Choinka
Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na
powtórne przyjście Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po 
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne drzewko nazywano
hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na
przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają
swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to
symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.
Zwyczaj zdobienia choinki przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego,
którzy za symbol Narodzenia Pańskiego uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Dzisiaj w
katolickich domach dominują raczej drzewka świąteczne. 

Liczba potraw-dlaczego dwanaście?
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na świątecznym stole powinna
znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba
dwanaście.Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska
składała się z pięciu lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc przedstawiciele szlachty, przygotowywali na
świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast arystokraci - jedenaście. 
Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się
wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów.
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Świąteczny humor

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę
z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.
------------------------------------------------------------------------
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych"
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z
nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

cała prawda :)

Szykujemy już kolejne numery "Naszej
ósemki" i liczymy  na Waszą pomoc! 

Jeśli macie jakiś ciekawy pomysł na
artykuł lub chcielibyście zaprezentować
swoją twórczość, to koniecznie
skontaktujcie się z p. Agnieszką
Synowiec.

ZAPRASZAMY !!
Internet
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