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Przed Wami kolejny numer naszej
gazetki. Tym razem wydanie
specjalne: świąteczno - zimowe.
A w nim m. in.:

Radosnych, rodzinnych, pełnych miłości i nadziei świąt
Bożego Narodzenia życzy Redakcja.  

- wywiad z p. Iwoną Górską na temat
świąt Bożego Narodzenia,
- pomysły na prezenty świąteczne,
- tradycje bożonarodzeniowe w
różnych krajach.

W Nowym Roku 2021
życzymy spełnienia
marzeń, pogody ducha i
spoglądania w przyszłość
z nadzieją!

wybór: redakcja
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 Wywiad z p. Iwoną Górską - wychowawczynią klasy 6 c integracyjnej

 W świętach Bożego Narodzenia najbardziej lubię magię, która im towarzyszy ...

Łucja: Co lubi Pani najbardziej w świętach Bożego Narodzenia?
p. Iwona: W świętach Bożego Narodzenia najbardziej lubię magię, która im towarzyszy, zapach choinki i
przygotowywanych potraw. Ważnym elementem jest to, że mogę spotkać się z całą rodziną.
Łucja: Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna?
p. Iwona: Moją ulubioną potrawą świąteczną są pierogi z kapustą i grzybami.
Łucja: Kiedy ubiera Pani choinkę?
p. Iwona: Choinkę ubieramy dzień przed Wigilią, żeby poczuć świąteczną atmosferę.
Łucja: Jakie tradycje świąteczne są ważne w Pani domu?
p. Iwona: Tradycje świąteczne, które kultywujemy w domu, to ścisły post do wieczerzy wigilijnej, 12
potraw, sianko pod obrusem, dodatkowe nakrycie na stole, śpiewamy także kolędy.
Łucja: Jak wspomina Pani swoje święta z dzieciństwa?
p. Iwona: W dzieciństwie najbardziej lubiłam ubierać choinkę i zawsze pomagałam mamie w kuchni.
Wspomnieniem z dzieciństwa jest śnieg, który zawsze był na święta i piękne wzorki na oknach zrobione
przez mróz. Oczywiście jednym z najważniejszych elementów były prezenty, na które czekałam z
niecierpliwością.
Łucja: Dziękuję bardzo  za rozmowę.
p. Iwona: Dziękuję bardzo.

Wywiad przeprowadziła Łucja Tołczyk, 6 c.

"Mrozem malowane" wybór: redakcja
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                     Prezent dla mamy 

                     Pudełko z kosmetykami 

Potrzebujesz: 
-kosmetyków,
-ładnego pudełka,
-dekoracji, wypełnienia.

Wykonanie:
Najpierw weź ładne pudełko (możesz je jeszcze
ozdobić) i wsadź do środka jakieś wypełnienie np.
bibułę, watę itp. Kolejnym krokiem będzie ułożenie
kilku kosmetyków w środku, możesz włożyć coś
jeszcze np. kartkę świąteczną. Wystarczy tylko
zamknąć pudełko i gotowe. Polecam ładnie je
udekorować lub owinąć papierem świątecznym. 

I gotowe!

Prezent dla mamy

Potrzebujesz: 

- ciekawą książkę,
- ładną zakładkę,
- kubek.

Wykonanie:

Układasz wszystkie
prezenty na sobie lub obok
siebie, ładnie związujesz
kokardą i gotowe!

                    Coś dla taty!
                Zestaw książkowy

Dla taty

        Dla młodszego kuzyna!
              Zestaw artysty

Potrzebujesz:

-dużego pudełka,
-różnych artykułów plastycznych.

Wykonanie:

Do pudełka wkładamy różne
przybory plastyczne, dokładamy
kilka cukierków, owijamy w papier,
i gotowe!

Dla kuzyna

Pomysły na świąteczne prezenty dla najbliższych!

Opracowanie: Zofia Jaworowska

wybór: Zofia Jaworowska

wybór: Z. Jaworowska

wybór: Z.
Jaworowska
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Tradycje Bożego Narodzenia w innych krajach!

Opracowanie: Gabriela Jadczak

      Święta w Australii
Boże Narodzenie w lato

W Australii okres Bożego Narodzenia
przypada w okresie lata, który trwa od
początku grudnia do końca lutego.
Temperatura sięga 30 stopni ciepła, a o
śniegu można zapomnieć. Czapki zimowe
i ocieplane buty zastępowane są przez
letnie kapelusze i klapki.
Okres świąteczny w sklepach rozpoczyna
się już we wrześniu, gdzie na półkach
można znaleźć różne ozdoby świąteczne.
Choinkę ubiera się na początku grudnia i
stoi w domach do końca miesiąca. Wiele
rodzin spotyka się i wspólnie śpiewa
kolędy.

Święta w Etiopii - gra w gennę

W Etiopii święta rozpoczynają się
7. 01.. Zwane są Gena 
lub Lidet. W nocy mieszkańcy idą
od kościoła do kościoła, śpiewają,
tańczą, grają na instrumentach.
Jedzą pikantny gulasz z mięsa
drobiowego, serwowany z indżerą.
To potrawa, która zastępuje chleb.
Do tego podaje się miodowy napój.
Święta poprzedza 43
- dniowy post. Inną tradycją 
jest genna, czyli gra podobna do
hokeja na trawie. Legenda głosi, że
pasterze w Betlejem spędzali czas,
grając w gennę. 

Gra w gennę

Mikołajowe surfowanie

Melkam Genna to
znaczy w Etiopii
Wesołych Świąt!

Żłóbek - Etiopiawybór: G. Jadczak

wybór: G. Jadczak

wybór: G.
J.
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Świąteczne akcje Samorządu Uczniowskiego!!!

Samorząd Uczniowski organizował w grudniu następujące akcje:
1. "Świąteczna poczta" - obdarowywaliśmy świątecznymi kartkami i

życzeniami podopiecznych białostockiego hospicjum dla dorosłych
oraz podopiecznych Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Chorych i w Podeszłym Wieku „Nasza Rodzinka".

2. "Świąteczna maseczka" - uczniowie ozdabiali maseczki
świątecznymi elementami, wysyłali zdjęcia swojemu wychowawcy
lub pokazywali się w  maseczce podczas zajęć on - line z
wychowawcą.                                      

                                
Samorząd Uczniowski

Opiekunki: Emilia Fadejew, Małgorzata Ostrowska

kartki

Od uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 50 w Białymstoku otrzymaliśmy

prześliczne kartki świąteczne. 

  Wykonane są różnymi technikami, żadna z nich się 
 nie powtarza. Dzieci wykazały się fantastyczną 
 inwencją twórczą. Choinki, Mikołaje, renifery, anioły…
A w środku ciepłe życzenia świąteczne.                       
       Dziękujemy serdecznie!
 Kartki przekażemy naszym chorym wraz z 
 życzeniami. Naszym Ofiarodawcom życzymy 
 świątecznej radości mimo trudnego czasu pandemii i 
dobrego wypoczynku od zajęć on- line.

TPCH „Hospicjum” w Białymstoku

 Tekst zaczerpnięty ze strony internetowej TPCH 
 "Hospicjum" w Białymstoku.

wybór: redakcja
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Uratujmy
święta
Bożego
Narodzenia!

        
          Wybrane akcje świąteczne
zorganizowane przez Zespół ds. wolontariatu!!!

Zbiórka żywności

Włączyliśmy
się też w 24.
Świąteczną
Zbiórkę
Żywności w
nowej
formule,
również 
on - line!!!

    Organizatorzy akcji charytatywnej ,,I Ty możesz zostać świetnym
Mikołajem” składają gorące podziękowania uczniom i ich rodzicom
za włączenie się w pomoc najbardziej potrzebującym seniorom z
osiedla Nowe Miasto.
Dzięki Waszym otwartym sercom udało się przygotować paczki,
w których znalazła się żywność długoterminowa oraz środki
czystości. Zebrane dary zostały przekazane seniorom za
pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele
p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku.

Anna Gryc
Małgorzata Owczarczyk

Marzena Białkowska
Lucyna Czerniakowska

Emilia Fadejew

Mikołaj

Choinka

prezentywybór: redakcja

R.

R.

R.
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Pomysły na zimowe ozdoby

Papierowy bałwanek

Potrzebne materiały:
- kartki papieru (niebieska, biała, czarna i
pomarańczowa lub czerwona),
- mogą być okrągłe płatki kosmetyczne i czarne
pluszowe kulki,
- ołówek,
- nożyczki, klej.

Sposób przygotowania:
1. Rysujemy i wycinamy poszczególne elementy
bałwanka:
- kule śniegu - z białej kartki (można je też wykonać z
okrągłych płatków kosmetycznych),
- marchewkowy nos - z pomarańczowej lub czerwonej
kartki,
- oczy bałwana, usta i ręce, guziki i kapelusz - z
czarnej kartki (guziki można też wykonać z
pluszowych kulek).
2. Wszystkie elementy przyklejamy na niebieską
kartkę. Wokół bałwanka przyklejamy też cekinowe
gwiazdki lub płatki śniegu wycięte z białej kartki.

Papierowe płatki śniegu

Potrzebne materiały:

- biała kartka papieru,
- nożyczki,
- kawałek sznurka.

Sposób przygotowania:

1. Wycinamy okrąg z papieru.
2. Składamy na pół i jeszcze raz na pół.
3. Następnie wycinamy wzorki na brzegach
kartki, np. małe trójkąty, prostokąty.
4. Po wycięciu otwieramy złożoną pracę.
5. Gotowy płatek możemy przykleić do szyby
lub zrobić w nim dziurkę, przepleść przez nią
sznurek i zawiesić, np. na żyrandolu.
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