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BEZPIECZNE FERIE

Zimowe ferie już
za nami!  

Jak co roku
spędziłam je
bezpiecznie,  
bo nigdy nie
zapominam,
aby:

1.  Nie wchodzić na zamarznięte rzeki,
jeziora i stawy.
2.  Nie zjeżdżać na sankach w pobliżu
drogi oraz zbiorników wodnych.
3.  Nie doczepiać sanek do samochodu.
4.  Nie łączyć w śnieżkach miękkiego
śniegu z lodem czy kamieniami i nie
celować w twarz drugiej osoby.
5.  Nie strącać zwisających sopli               
z dachów.

W razie wypadku zawsze pamiętajcie      
o następujących numerach telefonów:

·  Numer alarmowy 112

·  Policja 997

·  Straż pożarna 998

·  Pogotowie 999

Bardzo lubię ferie, ponieważ spędzam
je zawsze z rodziną i przyjaciółmi.
                                     
                           Martyna Bryzek 6D

  
  Za nami okres świąteczno-noworoczny, zatem zapraszamy 
  na  garść wspomnień.

    W numerze:

Bezpieczne ferie
Polskie tradycje bożonarodzeniowe
Karolinkowa wigilia
Projekt Christmas Day
Spektakl ekologiczny Śmieciaki
Szkolne jasełka 
Wycieczka do schroniska dla zwierząt
Moja OPOWIEŚĆ WIGILIJNA...
Recenzja książki
Recenzja filmu
Betlejemskie Światło Pokoju
Wigilia klasowa 5 B
Ukraińskie święta w Polsce
Kącik kulinarny - Oponki serowe Kamili
Origami
Walentynki

             Niebawem nasze kolejne, wiosenne przygody! 
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      POLSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

PASTERKA
to 
uroczysta
msza
pasterska
odprawiana
o północy,
upamiętnia-
jąca
oczekiwanie
i modlitwę
pasterzy z 
Betlejem.

Na wigilijnym stole zgodnie z polską tradycją znajduje się opłatek na sianku,      
 a w zależności od regionu Polski są także: barszcz z uszkami, kapusta                
 z grzybami lub z grochem, makiełki, pierogi z kapustą i grzybami, kutia, śledź, karp
smażony lub w galarecie, makówki, moczki, kompot z suszonych owoców, 
 kluski z makiem, zupa rybna, zupa grzybowa, piernik, makowiec.

Do polskich tradycji bożonarodzeniowych należy łamanie się opłatkiem,  składanie
życzeń oraz śpiewanie kolęd  w czasie wigilijnej kolacji. Przed świętami Polacy
wysyłają do bliskich i znajomych kartki z życzeniami, często wykonane
własnoręcznie.

Ze świętami wiążą się także staropolskie przysłowia: 

"Boże Narodzenie po lodzie, to Wielkanoc po wodzie."
"W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi."
"Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie!" 
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        KAROLINKOWA WIGILIA

Zosia, Kinga i Martyna
przeprowadziły choinkowy
konkurs z nagrodami      
dla najmłodszych.

Dzięki opiece starszych
kolegów pierwszaczki
czują się w szkole pewniej 
i bezpieczniej.

W ramach tegorocznej Karolinki zawiązały się prawdziwe więzy
przyjaźni i serdeczności pomiędzy uczniami klasy I D i VI G.  Za
nami wiele spotkań i wspólnie przeżytych szkolnych wydarzeń. 

Jedną z najmilszych chwil, jaką spędziliśmy z naszymi młodszymi
koleżankami i kolegami w grudniowy poranek to nasza wspólna
KAROLINKOWA WIGILIA z klasą I D.

Dzieliliśmy się opłatkiem,
składaliśmy sobie
wzajemnie życzenia,
śpiewaliśmy kolędy i
pastorałki. Częstowaliśmy
się pysznymi piernikami i
ciastem upieczonym przez
Michała S. z klasy szóstej.

  

 To były cudowne, pełne
świątecznej życzliwości     
i radości chwile. Zostaną  
w pamięci na długo.

Karolinka to nasz szkolny
wieloletni projekt uczący
przyjaźni i pomocy klasy
szóste oraz pierwsze.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 03/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plChopin -

Szopen

                      
            PROJEKT CHRISTMAS DAY

W ramach projektu CHRISTMAS
DAY wszystkie klasy od czwartej
do szóstej wzięły udział w grze
Christmas Escape Room
na ostatniej lekcji przed 
świętami. Co to były za emocje!

        Działo się!!! :)

Coroczny projekt Christmas Day w tym roku przypadł na 6 grudnia,
czyli mikołajki. Cała szkoła paradowała w czapkach Mikołaja. O
wyznaczonych godzinach każda klasa zaprezentowała przed
publicznością kolędę śpiewaną w języku angielskim wraz z układem
choreograficznym. Jury oceniło, że miejsce I zajęła kl. 4C, II miejsce
kl. 5F, a III -  5C. Wyróżnienie otrzymała również klasa 5G.

                               Gratulujemy!        

Słowo "Christmas" pochodzi     
z języka staroangielskiego          
i oznacza mszę Chrystusa. 

Święta Bożego Narodzenia w
Anglii zaczynają się 25 grudnia.

26 grudnia to tzw. Boxing Day, 
czyli dzień pudełek
bądź skarbonek, polega           
na rozdawaniu prezentów
zapakowanych w pudełka.

Konkurs na najładniejszą kartkę
świąteczną po angielsku wygrał
Michał Augustyniak z klasy 6B.

W klasach szóstych: 1 miejsce
zajęła klasa 6A, 2 miejsce klasa
6D, 3 miejsce klasa 6C, a
wyróżnienie otrzymała klasa 6B
wraz z towarzyszącą jej klasą 1B.
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   Spektakl ekologiczny "Śmieciaki"

     

Dnia 06.12.2019 r. o godz. 10.00 do Szkoły nr 1 przy ul. Poznańskiej     
w Skórzewie zawitały przedszkolaki ze skórzewskiego Przedszkola
"Iskierki".

Przedszkolaki brały udział w przedstawieniu zorganizowanym przez
nauczyciela prowadzącego warsztaty teatralno-muzyczne z klasą IIIA -
mgr Ewą Semmler. 

Spektakl ekologiczny pt. "Śmieciaki" połączony był z Elfami, będącymi
wprowadzeniem do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dzieci wymieniły się samodzielnie przygotowanymi niespodziankami.
Było to przedpołudnie pełne emocji zarówno dla przedszkolaków jak    
 i klasy IIIA. 

 
HUMOR

Tata pyta
Jasia:
– Dlaczego
chcesz,aby
św. Mikołaj
przyniósł ci
dwa
komplety
kolejki
elektrycznej?
– Bo ja też
chcę się
bawić, kiedy
jesteś w
domu.
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  ŚWIĄTECZNY     
      HUMOR

                           SZKOLNE JASEŁKA

SZKOLNE JASEŁKA zgromadziły
wszystkich uczniów w sali
gimnastycznej. Przedstawienie
zaczęło się pastorałkami
śpiewanymi przez chór. Następnie
szkolni aktorzy odegrali historię
narodzin Jezusa. Uczniowie z
młodszych klas włączyli się z
pięknym śpiewem i tańcem,
wykonując pastorałki i kolędy.       
Na zakończenie chór odśpiewał
„Od nieba do nieba’’ i w świetnych
nastrojach wszyscy udaliśmy się
do klas na nasze wigilie klasowe.
Maja Kadecka .

Jasio mówi    
do mamy:
- Mamusiu,
chciałbym Ci
coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba,
syneczku.
Popraw, proszę
swoją jedynkę  
z matematyki.
- Za późno,
mamusiu.
Kupiłem Ci już
perfumy.

W Europie jasełka pojawiły się w XII wieku, natomiast w Polsce znane są
od XVI. Ich nazwa pochodzi z języka staropolskiego, w którym „jasło”
oznaczało żłób. Do największych ulicznych jasełek na świecie zaliczany
jest obecnie Orszak Trzech Króli. 

.
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     WYCIECZKA DO SCHRONISKA

Zgubiłem zwierzę,
co robić?

.

Pies ze schroniska
kocha mocniej!!!

Nasze zwiedzanie schroniska trwało około godziny. Pani kierownik 
opowiedziała, jak ono działa i w jaki sposób trafiają tu zwierzęta.
Pokazała nam  psy i koty oraz odpowiadała na nasze wszystkie
pytania. Poinformowała, że jest tu obecnie ponad pięćset zwierząt.
Są psy małe, średnie i duże; młodsze i starsze, suczki oraz samce.
Zachęcała do adopcji i wyjaśniała, jak przebiegają procedury
adopcyjne. Wróciliśmy do szkoły z  hasłem: Przyjdź, zakochaj się,
adoptuj!  

Zadzwoń do schroniska pod numer
61 868 10 86, podaj telefon i
dokładny opis zwierzęcia oraz jego
charakterystyczne cechy.

.
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  MOJA OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, 
    czyli niazapomniane ŚWIĘTA  
       BOŻEGO NARODZENIA

                     Tegoroczna Wigilia przyniosła wielkie niespodzianki. Około godziny piętnastej, razem
z rodzicami zaczęłam przygotowywać zupę grzybową. Moja mama wyjęła ze szklanego słoika
własnoręcznie zbierane grzyby. Razem zaczęłyśmy kroić podgrzybki. Następnie mama przygotowała
wywar warzywny i zaczęła wrzucać do niego kawałki grzybów. Nasza zupa pachniała wybornie.
Postanowiłam zrobić wielką niespodziankę rodzinie. Sama zaczęłam kroić warzywa i kurczaka,
jednocześnie wrzucając składniki do miski. I oto powstała moja, własnoręcznie robiona sałatka
z kurczaka.
                   Gdy już przygotowałam z rodziną wszystkie potrawy, przebrałam się w elegancki strój
wigilijny.  Miałam na sobie blado różową sukienkę, a zamiast gumek do włosów, wplecione kwiaty.
Wyglądałam prześlicznie. Mama natomiast założyła piękną, białą bluzkę z wzorem w liście i węglowo-
czarną spódnicę. Tata też prezentował się niczego sobie. Ubrał się w eleganckie spodnie i gustowną
marynarkę. Moja siostra Nadia postanowiła założyć ładną, czarną sukienkę i balerinki. Nasza rodzina
wyglądała jak z obrazka.
Teraz postanowiliśmy ozdobić jadalnię. Moja mama wywiesiła świąteczne girlandy, a ja
z siostrą i tatą ozdabialiśmy choinkę. Nagle moja siostra Nadia zapytała:
-A co to za bombka?
-To chyba pomarańcza.-Odparłam.
-Nie, to grapefruit. Moja mama, czyli wasza babcia zrobiła go dla mnie, gdy byłem mały.- Powiedział tata.
-Łuu...-Zdziwiłam się.
-Ta bombka musi mieć wiele lat.-Stwierdziła Nadia.
-Tak. Ma dokładnie dwadzieścia trzy lata, córeczko.-Odpowiedział tata.
Moja siostra Nadia zawiesiłam bombkę-grapefruit na najpiękniejszej gałązce choinki. Gdy już ją
ozdobiliśmy, rodzice zaczęli pakować prezenty, a ja z Nadią poszłyśmy do naszego pokoju.
Powiedziałam siostrze, że miło byłoby zrobić jakiś prezent dla naszych kochanych rodziców, którzy tak
starają się, aby ta Wigilia była idealna. Nadia uznała, że to bardzo dobry pomysł. Zabrałyśmy się do
pracy. Ona zrobiła małe breloczki z klocków, które kiedyś dostała na urodziny, a ja kolorowe laurki
z naklejkami. Potem zapakowałyśmy nasze prezenty dla rodziców w ozdobny papier i włożyłyśmy pod
choinkę.
                 Goście przyjechali do naszego domu około godziny siedemnastej. Razem zjedliśmy kolację,
gdy zaświeciła pierwsza gwiazdka. Potem zaczęliśmy odpakowywać prezenty. Ja dostałam nowy
telewizor i pufę oraz kilka ubrań, a Nadia klocki, grę i inne drobiazgi. Razem podziękowałyśmy rodzicom
za prezenty i udałyśmy się z kuzynkami do pokoju.
                To był bardzo ciekawy, przyjemny i pełny niespodzianek dzień, w którym dowiedziałam się,
że w święta najważniejsze jest to, aby dzielić się radością ze swoją rodziną.
                                                                                              Blanka Wituła 6G
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RECENZJA    
   FILMU

Ostatnio przeczytałem książkę pt. ,,Srebrne Oczy” autorstwa Scotta
Cawthona. Akcja książki kręci się wokół wydarzeń z jego gry Pięć
nocy u Freddiego (Five Nights at Freddy’s). Opowiada ona o pięciu
bohaterach włamujących się do starej pizzerii, zamkniętej z powodu
oskarżeń o zaginięcie pieciorga dzieci - w tym jednego z przyjaciół
głównych bohaterów - na terenie placówki. Chcą one uczcić pamięć
ich zaginionego przyjaciela. Po wejściu do środka bohaterów czeka
niemiła niespodzianka - roboty w strojach królika, misia, kurczaka i
lisa, które kiedyś stanowiły wyposażenie pizzerii, zostają opętane
przez dusze zaginionych dzieci. Szukają one zemsty za wyrządzone
im krzywdy... Pomimo mrocznego klimatu książki, są w niej
elementy humorystyczne, rozweselające czytelnikowi lekturę.
Chwilami książka trzyma w napięciu, a bohaterów spotykają w
niespodziewanych momentach komplikacje. Główni bohaterowie są
w wieku siedemnastu lat, jednak ich młody wiek nie przeszkadza im
w przeżywaniu niebezpiecznych przygód, zarówno w tej, jak i w
kolejnych częściach historii („Zwyrodniali” oraz „Czwarty
Schowek”). Czytałem tę książkę z wielką pasją, ponieważ nawiązuje
ona do gry, jednak czytelnikom nieznającym gry też może się
spodobać, bo ma ona inną fabułę niż jej wirtualny odpowiednik.
Pomimo tego, że książka jest kryminałem, według mnie nadaje się
również dla dzieci, ponieważ nie ma w niej wielu brutalnych scen.
Książkę gorąco polecam ze względu na jej wciągającą fabułę i
bardzo charyzmatyczne postacie. Naprawdę czytałem jednym tchem
i nie mogłem się oderwać!

                                                    Michał Samolik, 6G

.

Ostatnio byłem na filmie Gwiezdne Wojny : Skylwaker Odrodzenie.
Premiera trwającego 142 minuty filmu miała miejsce 
19 grudnia 2019 roku. Reżyserem filmu jest J.J Abrams. Jest to
ostatnia część sagi opowiadającej o historii rodu rycerzy Jedi. Poza
dobrze nam znanymi postaciami z poprzednich części pojawia się
dawny, mroczny bohater Wielki Imperator Palpatine. 
Film jest pełen szybko zmieniającej się akcji, widowiskowych scen  
i imponujących efektów specjalnych. Opowiada o walce dobra ze
złem, poświęceniu oraz trudnych decyzjach bohaterów.
Całość zaczyna się od sceny, gdy Kylo Ren przybywa na planetę
Mustafar, by odnaleźć artefakt Sithów, który wskazuje mu
tajemniczą planetę Exegol na której ukrywa się Palpatine. Kylo Ren 
i Rey chcą zniszczyć Palpatina.  Kylo Ren stoi po stronie zła, a Rey
dobra i dlatego dochodzi między nimi do konfrontacji.
      Film bardzo mi się podobał i uważam, że jest to najlepsza część
z całej sagi.
                                                                      Tomek Klimczak kl.5B
                                                      

.
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Po raz pierwszy
Betlejemskie  Światło
Pokoju zostało
zorganizowano w Austrii
w 1986 roku.
Co roku płomyk zapala
się w Grocie Narodzenia
Pańskiego. Po zapaleniu
Światełko jedzie do
Wiednia. ZHP otrzymuje
Betlejemskie Światło z
rąk słowackich skautów
od 1991 roku. Teraz
pokojowy płomyczek
wędruje już prawie po
całej Europie. Niedawno
nasi harcerze i zuchy
odbierali światło pokoju
w Stęszewie.
                    Ochotniczka Aleksandra Zawieja

      Wigilia klasowa 5 B

     
            Wszystko działo się 20.12.2019 roku, czyli
w ostatnim dniu nauki przed świętami. 
             Na pierwszej lekcji przygotowywaliśmy
salę, czyli wybieraliśmy muzykę, ustawialiśmy
stoły ze świątecznymi smakołykami i każdy
wstawiał przygotowane prezenty pod choinkę.
Potem wszyscy poszli na jasełka. Po powrocie
rozpoczęła się nasza wigilia klasowa. Zamiast
opłatkiem dzieliliśmy się chlebem i składaliśmy
sobie życzenia. Wszyscy rzucili się na chipsy i
nasz kolega Dawid musiał nasypywać nowe. :)
Kolega Mikołaj przyniósł głośniki i puszczaliśmy
świąteczną muzykę. Potem wszyscy znów rzucili
się na chipsy. I wreszcie nadszedł ten moment,
czyli rozdawanie prezentów. Pani wywoływała
wszystkich po kolei i robiła każdemu zdjęcie z
prezentem. Jedni dostali piłki, inni - książki,
maskotki i gry karciane. Następnie Pani zrobiła
całej klasie zdjęcie przy choince z prezentami.
Każdy cieszył się z prezentu. Na końcu
słuchaliśmy Last Christmas i porządkowaliśmy
salę.
             W doskonałych humorach pożegnaliśmy
się i wszyscy rozeszliśmy się do domów.
Nasza wigilia klasowa była fantastyczna i chętnie
ją wspominamy!

Konstanty Raciniewski i Tomasz Klimczak, 5B

.
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    Tak wyglądają święta w ukraińskiej rodzinie

       
    Tegoroczne święta całą nasze ukraińską rodziną
spędziliśmy w Polsce w Skórzewie. 
      Dla mnie najmilsza jest wigilia. Na Ukrainie nazywa
się ona święty wieczór. Tego dnia robimy z mamą różne
dania. Najważniejsza jest kutia. Gotujemy ją z maku,
miodu, orzechów, wody i czekolady. Nasza wigilia
odbywa się uroczyście. Stajemy przy stole, modlimy
się, a potem zaczynamy jeść potrawy. Kutię próbujemy
na początek, a potem wszyscy biorą sobie, co chcą do
jedzenia. W tym roku zrobiłyśmy z mamą trzy sałatki.
Pierwsza była z buraczkami, majonezem, ziemniakami   
 i cebulą. Druga sałatka była z grzybami, cebulą i
octem,   a trzecia - z kapustą, cebulą, ogórkiem i
pomidorem. Mama jeszcze ugotowała ukraińskie
pierogi. Na stole była czerwona świeczka, którą mój
mały braciszek sam na koniec zgasił. 
       Uważam, że ukraińskie święta były wesołe i bardzo
miło spędziłam ten czas z rodziną.
                                                    Angelina Turko, 4B

W tradycji
ukraińskiej
dzień
poprzedza-
jący święto
Bożego
Narodzenia
określany
jest jako
„Swiatwe-
czir” bądź
„Wilija”.

Za
najważniej-
sze
obrzędowe
danie
uważana
była  na
Ukrainie 
od zawsze
kutia.
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               ORIGAMI

Na świecie istnieje wiele organizacji
skupiajacych miłośników origami. 

Polskie Centrum Origami znajduje się          
w Poznaniu i zostało założone przez panią
Dorotę Dziamską.

Z kolei kieleckie Stowarzyszenie "Papierowe
Fantazje" wydaje biuletyn poświęcony
tematyce origami, w którym można śledzić
nowości. Figurki z papieru można oglądać   
w Muzeum Sztuki i Techniki MANGGHA      
w Krakowie.

Historia origami jest trudna do opisania,
ponieważ nie istnieją już starożytne dzieła na
ten temat.

Papier do Japonii przywieźli z Chin
buddyjscy mnisi około VI wieku. Można
przypuszczać, że japońska tradycja
składania papieru zaczęła się niedługo
potem, ale nie wiadomo, czy było to oparte
na wiedzy z Chin. Przyjmuje się, że praktyka
składania papieru powstała ok. roku 700.

Pierwszą książką o origami była Tsutsumi-
no-Ki, opublikowana w 1764 roku. Zawierała
ona instrukcje składania noshi i tsutsumi.
Natomiast pierwszym podręcznikiem           
z ilustracjami, traktującym origami jako
rozrywkę, były: „Tajniki składania tysiąca
żurawi” (Hiden senbazaru orikata),
opublikowane w 1797 roku. Pokazano       
 w nich podstawowe instrukcje graficzne 49
sposobów składania różnych form żurawi,
japońskiego symbolu szczęścia i długiego
życia.                 
                             Magdalena Długa, 5B
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	Po raz pierwszy Betlejemskie  Światło Pokoju zostało zorganizowano w Austrii w 1986 roku.
	Co roku płomyk zapala się w Grocie Narodzenia Pańskiego. Po zapaleniu Światełko jedzie do Wiednia. ZHP otrzymuje Betlejemskie Światło z rąk słowackich skautów od 1991 roku. Teraz pokojowy płomyczek wędruje już prawie po całej Europie. Niedawno nasi harcerze i zuchy odbierali światło pokoju w Stęszewie.
	Tak wyglądają święta w ukraińskiej rodzinie
	Tegoroczne święta całą nasze ukraińską rodziną spędziliśmy w Polsce w Skórzewie.        Dla mnie najmilsza jest wigilia. Na Ukrainie nazywa się ona święty wieczór. Tego dnia robimy z mamą różne dania. Najważniejsza jest kutia. Gotujemy ją z maku, miodu, orzechów, wody i czekolady. Nasza wigilia odbywa się uroczyście. Stajemy przy stole, modlimy się, a potem zaczynamy jeść potrawy. Kutię próbujemy na początek, a potem wszyscy biorą sobie, co chcą do jedzenia. W tym roku zrobiłyśmy z mamą trzy sałatki. Pierwsza była z buraczkami, majonezem, ziemniakami     i cebulą. Druga sałatka była z grzybami, cebulą i octem,   a trzecia - z kapustą, cebulą, ogórkiem i pomidorem. Mama jeszcze ugotowała ukraińskie pierogi. Na stole była czerwona świeczka, którą mój mały braciszek sam na koniec zgasił.         Uważam, że ukraińskie święta były wesołe i bardzo miło spędziłam ten czas z rodziną.                                                     Angelina Turko, 4B


