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"Cicha noc, święta noc..."

Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia
uczniowie naszej
szkoły mogli
poczuć świąteczną
atmosferę. W
czwartek, 19
grudnia 2019 roku
wszyscy zostali
zaproszeni na
tradycyjne
przedstawienie
jasełkowe
połączone ze
wspólnym

W tym
numerze:

Na Boże
Narodzenie
choinka żywa czy
sztuczna?

Świąteczne
ubrania 
– hit czy kicz?

Świąteczna kartka
z Australii

Europejskie święta

Tradycje
bożonarodzeniowe

Wykreślanka

wspólnie zasiąść
przy klasowym
wigilijnym stole.
Podczas tych
spotkań nie
zabrakło
świątecznych
życzeń,
poczęstunku,
kolędowania, a
nawet prezentów
spod klasowej
choinki. 

kolędowaniem.
Tegoroczne jasełka
odbyły się w
stołówce szkolnej.
Przez trzy kolejne
godziny aktorzy
pod kierunkiem
pani Elżbiety Martki
przenosili nas do
Betlejem.
Przygotowane
przez nich
przedstawienie
ukazywało historię
narodzin Jezusa.

Przepiękne stroje,
świetnie
dopasowana
choreografia i
muzyka
wprowadziły nas w
atmosferę
oczekiwania na
wigilijne spotkanie.
Po wysłuchaniu
współczesnych
kolęd w wykonaniu
zespołu wokalnego
"Akcent" pod
opieką pani

Doroty Fąs  oraz
wspólnym
odśpiewaniu kolędy
świąteczne nastroje
udzieliły się
wszystkim. 
W tygodniu
poprzedzającym
Boże Narodzenie
każda klasa
wspólnie z
wychowawcą
spędziła godzinę
wychowawczą, by 

Przepis na
"Gwiazdę
betlejemską"



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 13 12/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

WYNIKI 
"GRAFICZNEGO KONKURSU NA
KARTKĘ O TEMATYCE ZIMOWO-
ŚWIĄTECZNEJ"

W tegorocznej
edycji konkursu
kartkę można
było
przygotować
standardowo w
dowolnym
programie
graficznym, ale
również
wykonać jako
plik
multimedialny 
z
wykorzystaniem
programu
SCRATCH.

W wersji
standardowej: 
I m. zajęła:
Wiktoria
Przybylska 7b,
 II m.: Jagoda
Kowalska 6d, 
III m. ex aequo
zajęli: Adrianna
Kalka 5h 
i Patryk
Delikatny 7e.
 W wersji
multimedialnej: 
I m. zajęła:
Zuzanna
Kassner 6h,

II m. maja
Lipińska 5d, 
III m. Anna
Emiliańczyk
6h. 
Wyróżnienia
otrzymali:
Nikodem Czyż i
Piotr Chojnacki
z k.l 8a. 

Jury konkursu:
p. Bogusława
Różańska 
i p. Beata
Lindenau 
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Na Boże Narodzenie choinka żywa czy sztuczna?

Boże
Narodzenie to
szczególny
czas w roku dla
większości z
nas.
Przygotowujemy
się wszyscy –
my nie całkiem
jeszcze dorośli,
nasi rodzice i
dziadkowie.
Każdy od
dawna planuje,
jak będą
wyglądały
nadchodzące
święta. Jakie
kupimy
prezenty dla
najbliższych,
jakie potrawy
będziemy
przygotowywać,
kogo zaprosimy
, ale magia
świąt zaczyna
się od dekoracji
w domu i
strojenia
choinki. To, że
nie jest ważne,
nawet dla
ekologów (a za
takiego się
uważam) czy to
będzie choinka
żywa czy
sztuczna.
Żywa choinka
wygląda bardzo
podobnie do
sztucznej.

Różnią się
czasem ilością
igliwia na
gałązkach i tym,
że sztuczna ma
regularniejszy
kształt. Żywa
choinka
pachnie sosną
czy świerkiem,
a sztuczna
dobrze
wykonana nie
pachnie raczej
niczym. Tu
alergicy
stwierdziliby, że
ze względu na
zapach nie
mogą mieć w
domu takiej
mocno
pachnącej
choinki i
wybraliby tę
sztuczną. Na
choince, aby
była wyjątkowa,
muszą być
wyjątkowe
ozdoby –
bombki, lampki
czy łańcuchy.
Te dekoracje
też przeważnie
są sztuczne i
plastikowe. 
Prawdziwa,
żywa choinka z
lasu, w
doniczce
wysoka

do sufitu czyli
ok. 2,5 m waży
z pewnością
sporo i jedna
osoba nie da
rady przynieść
jej do domu.
Wymaga to
sporo zachodu,
nie
wspominając o
jej
przywiezieniu
odpowiednim
samochodem.
Gdybyśmy na
tę choinkę
pozawieszali na
każdej gałązce
choćby po
jednej szklanej
bombce to
niejedna
gałązka
mogłaby tego
nie wytrzymać.
A mamy też
naprawdę duże
ozdoby. I to
obsypujące się
igliwie… Wiem,
że takie choinki
rosną w
specjalnie
wydzielonych,
mało
urodzajnych
miejscach ale
uważam, że
sztuczna
choinka też
będzie piękna.

Nic się nie
będzie sypało i
tłukło. Świeżo
wysprzątane
mieszkanie też
ma swój urok –
nie pachnie
choinką ale
„pachnie”
świętami. Miła
atmosfera jest
tu
uzupełnieniem.
Po wtóre to
sprawa
rozkładu
plastiku przez
być może
tysiące lat.
Pytanie tylko co
zrobimy z tą
choinką po
świętach. U nas
w domu
choinka służy
nam długo –
mamy ją już od
kilku lat. Dbamy
o nią i po
świętach
rozbieramy z
ozdób. Bombki i
lampki
pakujemy w
kartoniki i
razem z
drzewkiem
owiniętym (aby
się nie kurzyło)
wynosimy do
piwnicy.

Sztuczną
choinkę
możemy mieć
np. przez
kolejnych 10 lat.
Gdyby była to
żywa choinka to
w tym czasie
potrzebowali-
byśmy 10 takich
drzewek.
Wycinając jodły,
świerki i sosny
zniszczymy
producentów
tlenu czyli

zielone płuca
naszej planety.
każda choinka
może być w stu
procentach
świąteczna i
ekologiczna –
ta żywa i ta
sztuczna.
Cieszmy się
świętami.
Śpiewajmy
kolędy przy
żywej choince
jak również przy
tej sztucznej. 

Wojtek

Wojtek Canva
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Świąteczne ubrania 
– hit czy kicz?

Czy lepiej mieć sztuczną
czy prawdziwą choinkę?

Ostatnio w
okresie
świątecznym
popularne stały
się „świąteczne
ubrania”. Dużo
osób mówi, że
to kicz, lecz gdy
przychodzi co
do czego, nagle
wszyscy
przywdziewają
tego typu stroje.
Nie muszą to
być specjalnie
szyte na miarę

przebrania św.
Mikołaja czy
jego elfiego
pomocnika, ale
nawet para
skarpetek lub
biżuteria.
Zdania są
podzielone,
gdyż jest tylko
kwestia gustu.
Jedni z
zapałem już 

Praktycznie
każdy z nas
ubiera choinkę
w Boże
Narodzenie.
Tradycja ta
obchodzona
jest w wielu
krajach, ale
dużo osób
zastanawia się
czy lepiej kupić
żywą choinkę
czy może
sztuczną?
Zwyczaj
drzewka
bożonarodzeniowego
narodził się już
w XVI wieku w
Alzacji, gdzie
ubierano 

je ozdobami z
papieru i
jabłkami.
Nawiązywano w
ten sposób do
rajskiego
drzewa. Wiele
ludzi sądzi, że o
wiele lepiej jest
mieć w swoim
domu choinkę
sztuczną.
Uważa się że
można w ten
sposób
zaoszczędzić
czas i
pieniądze. 
Chciałabym
udowodnić, że
lepiej jest mieć
żywą choinkę.

Po pierwsze,
jeśli do domu
przyniesie się
żywą choinkę
od razu czuć
klimat świąt.
Czas
bożonarodze-
niowy to
magiczne
chwile, które
powinniśmy
spędzić z
rodziną. Kiedy
tylko wniesie
się żywą
choinkę jej
zapach,  
przypomina
nam, jak dobrze
jest być w
gronie rodziny.

Ubierając taką
choinkę i
śpiewając
kolędy, można
oderwać się od
codziennych
obowiązków i
cieszyć się ze
wspólnych
momentów.
 Po drugie,
posiadanie
choinki
prawdziwej jest
bardziej
ekologiczne.
Choinki
sztuczne, które
są
produkowane z
plastiku nie
dość, że
zużywają
energię do ich
produkcji, to
jeszcze na
wysypiskach
rozkładają się
setki lat.

A przecież i tak
w końcu
wylądują w
koszu. 
Bezpieczniejszym
wyborem dla
środowiska jest
z pewnością
choinka
prawdziwa. 
Warto również
zauważyć, że
kupując
choinkę w
doniczce
można później
zasadzić ją w
ogrodzie. A w
następnych
latach
dekorować ją
lampkami na
dworze. Sadząc
drzewko nie
niszczymy
go, tylko
pozwalamy mu
dalej żyć i
rosnąć. 

W dodatku
ogród z takim
drzewkiem na
pewno będzie
wyglądał o
wiele lepiej. A z
drzewkiem
będziemy mogli
w przyszłości
wiązać
wspomnienia. 
Dzięki takiemu
drzewku w
domu robi się o
wiele cieplej i
przytulniej, a
przy jego
ubieraniu ma
się świetną
zabawę. Do
tego nie
zaśmieca się
naszego
środowiska i
można
wykorzystać je
później, sadząc
w ogrodzie.

Oliwia

od października
będą przebierać
się za
świąteczne
postacie, a
drudzy za
żadne skarby
nie założą
chociażby
skarpetek w
tym stylu.

Julka
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spędziliśmy na
statku 
w drodze do
Melbourne. Na
Wigilii było
dużo 
filipińskich dań,
bo mamy
kucharza, który
jest z tego
kraju. Cook
(czyli po
angielsku
kucharz) 
ugotował nam
filipiński ryż, 

krewetki, małże,
dużo
rodzajów mięs
z grilla.
Mesman (czyli 
kelner) upiekł
rożne ciasta i
desery
filipińskie i
zrobił tort z
owocami.
Mama
tradycyjnie
przyrządziła
barszcz, groch
z sosem

grzybowym (ale
nie miała
prawdziwków,
więc był z
grzybami 
shitake). 
Z siostrą i tatą
ulepiliśmy
uszka, które
wszystkim
bardzo
smakowały i
zniknęły z 
talerzy jako
pierwsze.

23 grudnia
zamiast czekać
na śnieg w
Polsce,
kąpałam się w
Oceanie
Spokojnym,
rozmyślając,
jakie będą
tegoroczne
święta, które
miałam spędzić
w Sydney. 
Pomimo
szalejących w
tym czasie 

pożarów, w
Sydney było
bezpieczne. 
Miałam dziwne
uczucie –
widząc ozdoby
świąteczne a
zaraz obok
palmy i ludzi w
krótkich
spodenkach i
wiedząc, że
Australia płonie.
W sumie wyszło
tak, że święta 

Podczas  świąt
miałam okazje
poznać
świąteczne
zwyczaje i
tradycje z Filipin
i Australii. 
Życzę każdemu
okazji do
obchodzenia
Bożego
Narodzenia w
innym kraju.

Julka

Pozdrowiania z Australii

Świąteczna kartka z Australii
To były niesamowite Święta Bożego Narodzenia spędzone w drodze z Sydney do Melbourne. 

JR
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Canva

Canva

CYPRIAN

JULKA
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"Ty się bawisz, 
a ja cierpię!"

Przed nami
sylwestrowa
noc i
nieprzyjazny dla
zwierząt
zwyczaj
odpalania
fajerwerków.
Zanim
zaplanujesz
"wystrzały",
zastanów się,
jaki mają
wpływ 

doprowadzić do
ich zaginięcia i
dużego stresu.
Niestety, nie
wszyscy
zrezygnują z
fajerwerków,
jednak Ty
możesz
zrezygnować i
tym samym
przyłączyć się
do akcji

"Ty się bawisz,
a ja cierpię!".
Pamiętaj także,
aby zachować
bezpieczeństwo
podczas
przerwy
świątecznej i
nadchodzących
ferii zimowych.

Agata

Canva
Canva

Canva

REDAKCJA WYDANIA: Wojtek, Julka, Oliwia, Kuba, Magda, Agata, Krzysiu, Michał,
Julka R., Cyprian

OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

na zwierzęta.
Od lat
weterynarze
tłumaczą, że ich
słuch jest o
wiele bardziej
wyczulony niż u
człowieka. 
Skutki uboczne
dotykające
czworonogi w
sylwestrową
noc mogą 

Michał
Krzysiu

Agata
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