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Czasu spędzonego w rodzinnym
gronie, nieustającego optymizmu,
wyrażonego uśmiechem  na buziach,
wymarzonych prezentów, zasłużonego
odpoczynku.
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DYREKCJI, NAUCZYCIELOM,
PRACOWNIKOM OBSŁUGI I
ADMINISTRACJI ORAZ WAM,
DRODZY UCZNIOWIE, ŻYCZY
REDAKCJA NASZEJ GAZETKI.

.

"Gwiazda”
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

Leopold Staff

Nasza redakcja:
*Wiktoria Białokoz,
*Wiktoria Wojtukiewicz
*Kornelia Mazur
*Aleksandra Krzywonos
*Szymon Kietla
*Filip Przygodzki
*Amelia Pacholarz
Opiekun: Jolanta Fleszar

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta....

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania naszej szkolnej gazetki.

W tym numerze znajdziecie m.in.:
*naszą twórczość

                                                                         *przepisy
                                           *zwyczaje bożonarodzeniowe oraz ciekawostki
                                                                         *krzyżówkę
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''Kronika świąteczna''
Filmem godnym obejrzenia w świąteczne wieczory jest ''Kronika
świąteczna''. W zasadzie może go oglądnąć każdy…  Teddym i Kate
od jakiegoś czasu wychowują się bez ojca. Chłopakowi bardzo brakuje
taty, przez co buntuje się i stara się wybić z głowy  swojej siostrze
istnienie świętego  Mikołaja. Kate, młodsza siostra Teddiego, pragnie
przeżyć najlepsze święta w swoim życiu. Jej marzenia wkrótce się
spełniają, bowiem pod dom dzieci przyjeżdża  radosny Mikołaj.
 Później wszystko zaczyna się sypać… Święty gubi worek z
prezentami i trafia do więzienia. Rodzeństwo musi wspólnymi siłami
uratować święta, ale mają na to tylko jedną noc. …Resztę zobaczcie
sami… I oceńcie.
Wiktoria Białokoz, 7b

.

Książka to dobry pomysł na świąteczny prezent. Przedstawiam kilka
propozycji, może któraś propozycja was zaciekawi.

"Peter Nimble i magiczne oczy” - akcja w tej książce toczy się w
małym mieście. Bezdomny 10 letni Peter jest sierotą. Aby przeżyć, 
zmuszony jest kraść. Jest  niewidomy, dlatego jego umiejętności
zaskakują. Pewnego razu znajduje szkatułkę z 3 parami magicznych
oczu. Kiedy przymierza pierwszą z nich, zostaje przeniesiony na
tajemniczą wyspę. Wyrusza  w pełną przygód, niebezpieczną
wyprawę, u kresu której może odkryć swoje przeznaczenie...

„Chłopaki chojraki” - książka Marcina Prokopa, w której autor opisuje 
znane polskie osobistości. Autor wspomina takie postacie jak
odważnego Witolda Pileckiego czy fantastycznego kardiologa
Zbigniewa Religę. Z tej książki można dowiedzieć się, jak wielu
Polaków zasłynęło na całym
świecie. Można również znaleźć prześmiewcze komentarze autora
odnośnie opisywanych osób. 

"Tuzin tajemnic” - książka ta opowiada o 12 rożnych kryminalnych
historiach ,z których wiele  ma nieprzewidywalne zakończenie. Trująca
odzież, zaginięcie psa bądź pozbycie się  konkurencji, to tylko kilka z
zagadek z tej książki. 

Filip Przygodzki, 7b
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                  Filmy, książki, czyli co warto obejrzeć i przeczytać
                                                          
                                        UCZNIOWIE POLECAJĄ
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   Pani Basia była staruszką mieszkającą w dużej kamienicy w Warszawie. Żaden z sąsiadów nigdy nie
widział, żeby ktokolwiek ją odwiedzał, ani żeby ona kogoś odwiedzała. Zwykle wychodziła z domu tylko do
sklepu i z powrotem.  Również święta  spędzała w samotności, w sumie to nawet nie wiadomo, czy w
jakikolwiek sposób je obchodziła.
  Nina i Julka były przyjaciółkami mieszkającymi w tej samej kamienicy co pani Basia. Bardzo często mijały
się z nią na klatce schodowej , a ich rozmowy nie kończyły się na zwykłym ,, Dzień dobry”. Podsumowując-
dziewczynki miały dobry kontakt z  sąsiadką. Dwudziestego czwartego grudnia, około godziny dwunastej 
Julka umówiła się z Niną na zabawy na śniegu, więc obie dziewczynki  wyszły z sankami przed ich
kamienicę. Po pewnym czasie na dwór, z zamiarem zrobienia zakupów, wyszła pani Basia .
-Wesołych świąt!- krzyknęły dziewczynki jednocześnie. Nieco zamyślona sąsiadka spojrzała na dziewczynki i
obdarzyła je serdecznym uśmiechem.
- Wesołych, wesołych – odpowiedziała sąsiadka. Nina i Julka zauważyły, że uśmiech pani Basi nie był do
końca szczery. W dodatku staruszka była dzisiaj mało rozmowna.
-Przepraszam, czy coś się stało?- zapytała grzecznie Julka.
-Miło, że pytasz. Wszystko w porządku, po prostu święta w samotności nie są spełnieniem marzeń
większości osób. 
Wypowiedziawszy te słowa pani Basia udała się do sklepu.
-Julka, myślisz, że ona co roku jest sama w święta?
-Nie mam pojęcia, ale trochę mi się zrobiło jej szkoda.
-To prawda. Myślę, że powinnyśmy coś z tym zrobić.
-Mam pomysł. Każda z nas weźmie ze swojego domu trochę jedzenia przygotowanego na wigilię, i
pójdziemy z nim do pani Basi, przy okazji spędzając z nią trochę czasu. Pewnie zrobi jej się miło.
-To w takim razie spotkajmy się tutaj, o siedemnastej.  
 Przyjaciółki rozeszły się do domów, aby pomóc w świątecznych przygotowaniach.
  O godzinie siedemnastej obie dziewczynki stały w umówionym miejscu z torbami zapakowanymi
świątecznymi potrawami. Julka przyniosła trochę barszczu z uszkami, pierogi i sałatkę jarzynową, a Nina
wzięła ze sobą makowca ,kawałek karpia i gołąbki. Obydwie weszły na trzecie piętro kamienicy, i stanęły
przed dużymi brązowymi drzwiami. Nina zadzwoniła dzwonkiem, który okazał się wyjątkowo głośny. Po
chwili otworzyła im owa staruszka.
- O, dobry wieczór ,dziewczynki, wejdźcie do środka. Sąsiadka zaprosiła je do mieszkania, a dziewczynki
posłusznie weszły za nią.
 – Siadajcie - powiedziała pani Basia wskazując na stół. Pierwszą rzeczą, która rzuciła im się w oczy, była
ogromna, żywa choinka. Nie była ona przystrojona w taki sposób, jak większość w tych czasach. Zamiast
bombek wisiały na niej orzechy włoskie w skorupkach, ususzone plasterki pomarańczy,  laski cynamonu
zawieszone na sznureczkach,  oraz własnoręcznie robione i ozdabiane pierniki. Przyjaciółki były
zachwycone wyglądem choinki.
- My chciałyśmy zrobić pani niespodziankę, bo zrobiło nam się przykro, że spędzi pani święta w samotności.
-  Odezwała się niepewnie Nina.  Tym razem na twarzy pani Basi zagościł szczery, serdeczny uśmiech, i
dziewczynki miały wrażenie, że w oczach staruszki pojawiły się łzy. Nie czekając na odpowiedź, zaczęły
wyciągać z toreb ich zawartość. Pani Basia poszła do kuchni po sztućce i talerze, a następnie usiadła razem
z nimi do stołu. Przez godzinę Julka i Nina rozmawiały z panią Basią na temat choinki, pięknych
porcelanowych figurek stojących na półce, i na jeszcze wiele innych tematów.
  Zrobiło się późno i dziewczynki musiały wracać do domów, a pani Basia przytuliła je na pożegnanie, pełna
wdzięczności za to, co zrobiły oraz pochwaliła je, że mają ogromne serca. Te święta na pewno zapadną
staruszce na długo w pamięci.
    Wiktoria Wojtukiewicz,7b                     

NASZA TWÓRCZOŚĆ

"ŻYCZLIWE SERCA"    
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Pierniczki
Przygotuj: folię spożywczą, wałek do ciasta,
foremki do wykrawania, blachę, papier do
pieczenia, piekarnik rozgrzany do 180° C.
Składniki potrzebne do masy:   
70 g masła   
450 g mąki pszennej   
1 łyżeczka sody oczyszczonej
80 g cukru pudru
1 łyżka kakao
1 płaska łyżka przyprawy do piernika
2 jajka
3 łyżki miodu wielokwiatowego
Pierniczki
Masło rozpuszczamy w garnku, a następnie
studzimy. Do dużej miski wsypujemy mąkę, sodę,
cukier puder, kakao oraz przyprawę do piernika –
dokładnie mieszamy. Wbijamy jajka, dodajemy
ostudzone masło oraz miód.
Ciasto zagniatamy do momentu uzyskania
jednolitej konsystencji. Następnie zawijamy je w
folię spożywczą i wkładamy do lodówki na 25
minut.
Ciasto dzielimy na 2 części. Wałkujemy je i za
pomocą foremek wycinamy różne kształty.
Następnie układamy je na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 180°C i pieczemy ok. 10 minut.
Upieczone pierniczki studzimy i dekorujemy według
własnego pomysłu.
Aleksandra Krzywonos, 7b

Stroik świąteczny

Przygotuj: metalowy wieszak, plastikowe lub
szklane bombki, klej na gorąco (opcjonalnie
światełka na baterie oraz własne ozdoby).

Wykonanie:
Wieszak wyginamy w kształt koła i
rozprostowujemy jego koniec tak, aby móc nawinąć
na niego bombki. Kolory i kształty nie mają
znaczenia – to wy decydujecie, jak ma wyglądać
wasz stroik. Jeżeli wybierzecie, aby wasza ozdoba
miałaby mieć dużo bombek przyda się tu klej na
gorąco (sklejamy ze sobą bombki, aby nie opadły
na dół przy powieszeniu. Jeżeli mamy prześwity
wieszaka,to można dodać małe pompony lub inne
ozdoby. Światełka owijamy wokół wianka w
wybrany przez nas sposób. Gotowe!

Aleksandra Krzywonos7b

                                              PRZEPISY
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Ciekawostki ze świata 
związane ze świętami Bożego
Narodzenia :
:* Najbardziej znana kolęda na
świecie „Cicha noc” (aust. „Stille
Nacht”) pochodzi z Austrii.
*Pierwsza kartka świąteczna z
napisem „Wesołych świąt
Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku”
została zaprojektowana w 1846
roku w Londynie.
* Podczas włoskiej wigilii
tradycyjnie podawanych jest 13
dań.
*W USA dekoracje
bożonarodzeniowe zaczynają
się pojawiać w sklepach pod
koniec sierpnia, a w wielu
amerykańskich miastach z
powodzeniem prosperują
całoroczne sklepy
bożonarodzeniowe 
*W Hiszpanii odpowiednikiem
opłatka jest chałwa. Przed 
Bożym Narodzeniem każda
rodzina hiszpańska zaopatruje
się w nową szopkę.
*W Wielkiej Brytanii wigilijny
posiłek zaczyna się w południe
w ścisłym gronie rodzinnym.
Obiad składa się z pieczonego
indyka i " płonącego puddingu".
Wieczorem w Wigilię angielskie
dzieci wywieszają swoje
pończochy za drzwi, by
nazajutrz rano odnaleźć je
wypełnione prezentami.
*W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem
piniatę - gliniane naczynie wypełnione słodyczami.
Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija
piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu
słodyczy. 

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce:

- Na stole powinno znajdować się 12 potraw
- Z rodziną dzielimy się opłatkiem
- Pod wigilijny obrus wkładamy sianko
- Razem z najbliższą rodziną stroimy choinkę oraz śpiewamy kolędy
- Kolację rozpoczynamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka
- Zostawiamy dodatkowe nakrycie  przy stole dla wędrowca.
Polskie potrawy wigilijne:

barszcz czerwony z uszkami
pierogi z kapustą i grzybami
ryba po grecku
karp smażony
kutia
kapusta z grzybami
zupa grzybowa
śledzie
kompot z suszu
makowiec
groch z kapustą
paszteciki z kapustą i grzybami

Kornelia Mazur, 7b

  
 Świąteczne zwyczaje

                                             oraz ciekawostki

https://mamotoja.pl/przepis-na-barszcz-z-uszkami-na-kwasie-buraczanym,przepisy-przepis,8927,r2.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-makielki-przepis-dla-dzieci,przepisy-przepis,1478,r2.html
http://mamotoja.pl/bigos-swiateczny-przepis,przepisy-przepis,10011,r2.html
https://mamotoja.pl/zupa-grzybowa-przepis,przepisy-przepis,10019,r2.html
https://mamotoja.pl/makowiec-z-jablkami-konkurs,przepisy-przepis,9294,r2.html
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