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BYĆ JAK IGNACY
W ramach programu edukacyjnego „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość” uczniowie
klasy I, pod przewodnictwem wychowawczyni - pani Eweliny Głód, wzięli udział w
konkursie o Nagrodę Publiczności. Nasza szkoła znalazła się w SZCZĘŚLIWEJ
DWUDZIESTCE! Ponad tysiąc osób zaangażowało się w poparcie młodych
naukowców. Efektem było wywalczenie trzeciego miejsca!

Gratulujemy!
Uczniowie klasy VI otrzymali upominki za udział w projekcie "Drzewo
Franciszka". Ponadto kończą działania w ramach projektu "1Planet
4All". 
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Co powinno się znaleźć na wigilijnym
stole? 

Potrawy wigilijne, czyli co podać na stół
wigilijny. Jakie potrawy powinny się

znaleźć na wigilijnym stole? 
Tradycja mówi, że na Wigilii powinno

pojawić się 12 bezmięsnych dań. Przed
zjedzeniem tych potraw należy się

pomodlić oraz złożyć sobie nawzajem
życzenia dzieląc się opłatkiem. Tymi
dwunastoma daniami są: barszcz z
uszkami (wymiennie żurek, zupa 

grzybowa,) kapusta z grochem, pierogi z
kapustą i grzybami , fasola, kasza z
suszonymi grzybami, mini kanapki z
czosnkiem, ryba smażona, kompot z

suszonych jabłek i śliwek, makowiec, 
pierogi ze śliwkami i śmietaną pierogi

ruskie, kutie
To są wigilijne potrawy, które są

najczęściej podawane na naszych stołach
wigilijnych.

Święta Bożego Narodzenia
w zwyczaju i tradycji. 

 

    SYMBOLE ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA:
Wigilia: Święta Bożego
Narodzenia to przede wszystkim
wieczerza wigilijna.
Wolne miejsce dla
niespodziewanego gościa: Tych
ostatnich powinno być o jedno
więcej niż liczba gości.
Pierwsza gwiazdka: to Gwiazda
Betlejemska, która doprowadziła
trzech króli
Sianko pod obrusem: Jest ono
symbolem żłobka, w którym leżało
Dzieciątko Jezus.                           
                             Adrianna
Longawa
 

A

            22 grudnia- Światowy Dzień Wody
               Jak można oszczędzać wodę?

1. Wybierz prysznic zamiast wanny. 
2. Napraw cieknący kran. 
3. Wykorzystuj wodę ponownie
4. Zakręcaj wodę podczas mycia zębów. 
5. Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę 
6. Używaj jednouchwytowych baterii i zamontuj

perlator. 
7. Zainwestuj w zmywarkę 
8. Zbieraj deszczówkę w ogrodzie.

Co można robić, jak się nudzi?
1.Zrób porządek w szafie i pozbądź się rzeczy,
które już na ciebie nie pasują, nie nosisz ich już
od dłuższego czasu.
2.Posprzątaj w swoim pokoju.
3.Przeczytaj książkę. Jeżeli nie lubisz czytać
książek, może zaciekawi cię jakieś czasopismo.
4.Naucz się czegoś nowego, czego zawsze
chciałeś się nauczyć.
5.Zrób jakąś listę, na przykład listę zakupów,
rzeczy do zrobienia lub miejsc, które chciałbyś
kiedyś odwiedzić.
6..Zrób coś, co od dawna odkładałeś na później.
7. Posurfuj w Internecie. Ten podpunkt jest trochę
ryzykowny, bo Internet to straszny pożeracz czasu
i po kilku godzinach może okazać się, że
zmarnowałeś mnóstwo czasu i jesteś jeszcze
bardziej znudzony niż zanim włączyłeś komputer.
8..Porozmawiaj z kimś przez telefon.
9.Narysuj coś lub namaluj.
10.Ułóż puzzle.
Adrianna Longawa
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Jak zadbać o ptaki zimą? Co dawać im jeść?

W sklepach bez trudu zdobędziemy kasze, zboża,
płatki owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni,
orzechy, suszone owoce oraz gotowe mieszanki nasion
dla dzikich ptaków, ale przez tę trudną sytuację, która
panuje na świecie można zamiast tego dawać
ptakom tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój), a także
zalane roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy.
                                                          Adrianna
Longawa

 
. .
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Propozycje dla uczniów i nauczycieli na pandemiczne ferie. 
Co można robić? 

1. Grać w gry planszowe . 
2. Poukładać puzzle.
3. Porozmawiać z przyjaciółmi.
4. Odwiedzić np. babcię i dziadka.
5. Zrobić rzeczy, na które wcześniej nie miało się czasu.
6. Posprzątać pokój.
7. Pomagać rodzicom.
8. Porysować. 
9. Pobiegać. 
10. Pójść na spacer. 
                                                                                                                 
                                                                                           Milena
Skauba
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