
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa Nr 10 w
Jastrzębiu-Zdroju
Zielona 2a
44-335, Jastrzębie-Zdrój

Wydanie specjalne
11/16

              
              

!

Szlachetna Paczka 2016

Jasełka 2016

"Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w
całym roczku - idą święta!" 

Święta Bożego Narodzenia, to czas
miłości, nadziei i pokoju.

Życzymy radosnych chwil roziskrzonych kolędą, a
płynące z nich prawda, dobro i piękno niech dadzą

Nam siłę i moc czynienia dobra 
w Nowym 2017 Roku.

Anioły istnieją
Grudzień, to magiczny miesiąc. W niebie 

i na ziemi trwamy w oczekiwaniu na
narodziny Jezusa. Dzieją się cudowne
rzeczy.  Ludzie otwierają swoje serca.

Pomagają słabszym. Dzielą się odrobiną
siebie. O tym były tegoroczne Jasełka 

i tym była Szlachetna Paczka 2016.

Szlachetna Paczka 2016
"Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka." To słowa , które

towarzyszą organizatorom Szlachetnej Paczki. Darczyńcy SZLACHETNEJ dodatkowo okazują

ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś

pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. To cudowne, że

kolejny raz wspólnie mogliśmy spełnić marzenia naszej Rodziny. Ich radość była ogromna.

Świadczą o tym słowa: "Dziękujemy za obdarowanie nas tyloma wspaniałymi rzeczami, które

są dla nas wielkim wsparciem i zaskoczeniem. Jesteśmy dzisiaj tacy szczęśliwi. W końcu będę

mogła kupić synowi bilet autobusowy. Przesyłamy dla każdego życzenia Radosnych Świąt."

Jesteśmy dumni, że mamy takich wspaniałych Rodziców, Dzieci i Nauczycieli. 

R.N

W.F.

W.F.
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Święta Bożego Narodzenia
Magia tradycji i nowoczesność. 

y7p;8y7gp69

Tradycje w moim domu.
Zawsze na początku grudnia mój
tata jedzie do Szczucina
rodzinnego miasta mojego dziadka
po specjalny olejek do specjalnego
dania wigilijnego. 
Na początku kolacji dzielimy się
opłatkiem i składamy życzenia.
Na  naszym stole zawsze znajdują
się potrawy takie jak barszcz
czerwony, kapuśniak, pierogi z
kapustą i grzybami, ryba karp.
Paluchy, to  danie, do którego
potrzebny jest olejek mojego
dziadka. Zrobione są z ciasta
pierogowego,  zwinięte w rulonik i
przecięte na kilka części.
Podawane są z olejkiem i
zasmażaną cebulą. Nie
wyobrażam sobie Wigilii bez
paluchów. Są pyszne. Po kolacji
jest czas na prezenty, które
czekają pod choinką. Wigilijny
wieczór ma w sobie niezwykłą
moc. 

Paulina L

Łatwe ciasteczka cukrowe! 

SKŁADNIKI: 345 g (2 i 3/4 szklanki) mąki pszennej 1 łyżeczka sody
oczyszczonej 1/2 łyżeczka proszku do pieczenia 225 g (1 szklanka)
masła o temperaturze pokojowej 300 g (1 i 1/2 szklanki) cukru, 1jajko,     1
łyżeczka aromatu waniliowego 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Przygotowanie: 15min. › Gotowanie:
10min. › Gotowe w: 25min. Nagrzać piekarnik do temperatury 190°C. 
W małej miseczce wymieszać mąkę z sodą i proszkiem do pieczenia.
Odstawić. W dużej misce utrzeć masło z cukrem na gładką masę. Dodać jajo i wanilię. Mieszając,
stopniowo dodawać suche składniki. Formować kulki z zaokrąglonych łyżeczek ciasta i układać na
niewysmarowanej tłuszczem blasze do pieczenia ciastek. 

 Piec 8 do 10 minut w nagrzanym piekarniku, lub do momentu kiedy
ciastka nabiorą złotego koloru. Pozostawić na blasze przez dwie minuty
przed wyłożeniem na metalowe podstawki by całkiem ostygły. 

 Zrób to sam
SUPEROWA ŚWIECZKA 

Potrzebne materiały:
resztki starych świec 
papierowy kubeczek
knot lub bawełniany sznurek 
ziarna kawy 

Sposób przygotowania:
kawałki świec roztapiamy w
garnku
knot lub wełniany sznurek
umieszczamy w kubeczku
roztopiony wosk wlewamy do
kubeczka na przemian z
ziarenkami kawy
gdy świeczka zaschnie
rozdzieramy papierowy kubek

Zrób to sam

WIENIEC na drzwi: kilka gałązek jemioły lub

świerku, drut, 4-5 bombek, czerwone sztuczne

kulki, brokat sypki. Dwie gałązki owijamy drutem i

dodajemy kolejne, przyklejamy bombki, kulki i

sypiemy brokatem.

WIENIEC ozdobny na stół: 
styropianowy okrąg (ring), dwie
tasiemki (ok. 1,5 m), 6-7 bombek
klej na gorąco, igły. Ring obwijamy
tasiemką i przypinamy do
styropianu. Przyklejamy bombki
klejem. Do środka można włożyć
świeczkę.

Wieńce wykonuje się bardzo szybko, a dzięki

waszej wyobraźni każdy będzie niepowtarzalny i

piękny. To pomysł na prezent.

Tradycje w moim domu.

Zawsze na początku grudnia mój
tata jedzie do Szczucina
rodzinnego miasta mojego dziadka
po specjalny olejek do specjalnego
dania wigilijnego. 
Na początku kolacji dzielimy się
opłatkiem i składamy życzenia. Na
 naszym stole zawsze znajdują się
potrawy takie jak barszcz
czerwony, kapuśniak, pierogi z
kapustą i grzybami, ryba karp.
Paluchy, to  danie, do którego
potrzebny jest olejek mojego
dziadka. Zrobione są z ciasta
pierogowego,  zwinięte w rulonik i
przecięte na kilka części.
Podawane są z olejkiem i
zasmażaną cebulą. Nie
wyobrażam sobie Wigilii bez
paluchów. Są pyszne. Po kolacji
jest czas na prezenty, które
czekają pod choinką. Później
śpiewamy kolędy, rozmawiamy.
Jest ciepło i rodzinnie. Wigilijny
wieczór ma w sobie moc. Mamy
szczęście, że możemy być razem.
Chciałabym aby wszystkie dzieci
na całym świecie miały takie
święta. Radosne, rodzinne,
piękne.

Paulina L.

Najcudowniejsze prezenty, to takie,              
w których zostawiamy cząstkę siebie.
Zainspiruj się i zrób coś oryginalnego.
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Wykreślanka świąteczna Mani
Słowa do wykreślanki: Mikołaj, prezenty, renifer, sanie, worek,elf, gwiazdka, choinka,
bombka 

Wykreślanka

SUCHARY ŚWIĄTECZNE
O ŚW. MIKOŁAJU, JASIU I BLONDYNKACH.

TYPOWI W AKCJI

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie
przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św.
Mikołaja: "Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny,
ale chciałbym dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i
kolejkę elektryczna." Panie na poczcie nie bardzo
wiedzą co zrobić z tym listem, gdyż Jasio nie napisał
adresu do Mikołaja. Postanawiają przeczytać list. Tak
się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają
spełnić jego życzenia. Jednak pracownice poczty
same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło
tylko na piłkę i klocki. Wysyłają prezenty do Jasia. Po jakimś czasie
przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają: 

"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę
kolejkę to pewnie te jędze z poczty ukradły"

****************************************************
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 
-Mamo, choinka się pali. 
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". 
Po chwili Jasiu znów przychodzi: 
-Mamo, a teraz firanka się świeci.W.F.

Mania

Pixabay
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KONTROWERSYJNIE, REFLEKSYJNIE I MEGA
CIEKAWIE

Pinokio

            ZARAZ OTWIERAM ZESZYT UWAG !

Uwagi to narzędzie w rękach nauczycieli za
pomocą, których próbują wprowadzić na lekcji ład i
porządek. Niektórzy uczniowie się ich boją. Zwykle to ci grzeczni.

Dla innych nie ma to większego znaczenia. Czy są potrzebne. Czasami

pewnie tak. Jednak to, co nam jest najbardziej potrzebne na lekcji, to

autorytet nauczyciela, jego zaangażowanie i to jak nas motywuje do pracy.

Moja kuzynka opowiedziała mi historię ze swojej szkoły. Niby luz, niby extra,

ale nie do końca. My potrzebujemy wyznaczania granic i konsekwencji.

Ich brak to kompletna klapa. Magda czuje się na lekcji jakby była w cyrku.

Nauczyciel, który uczy w jej szkole pewnych
przedmiotów, jest bardzo wyluzowany i klasa to
wykorzystuje. Na jednej z lekcji jeden z uczniów
przedziurawił butelkę z wodą i chlapał nią po całej
klasie. W skutek tego, obok jednej ławki powstała
spora kałuża wody. Nauczyciel nawet nie zareagował.
Na innej lekcji była kartkówka. O ile można tak to
nazwać. Każdy spokojnie mógł otworzyć sobie na
ławce zeszyt z odpowiedziami,a jedna z uczennic
 mówiła odpowiedzi na całą klasę.

 Na innej lekcji, jeden z kolegów włączył piosenkę w
telefonie. Piosenkę, którą było słychać na całą klasę.
Piosenkę która była rapem, a co drugie słowo w niej
było przekleństwem. Oczywiście nauczyciel nic z tym
nie robił, nawet nie odezwał się w tej sprawie.           W
dodatku na każdej lekcji uczniowie korzystają       z
telefonów. Niektórzy robią to dyskretnie, inni natomiast
patrzą w telefon podczas rozmowy z nauczycielem.
Kiedy granice granic zostają przekroczone nauczyciel
straszy uwagami, których nie wstawia. Tak wyglądają
wszystkie lekcje. 
Zastanawiałyśmy się, o co w tym wszystkich
chodzi. Czy to zniechęcenie nauczaniem,
zmęczenie, a może totalne lekceważenie
siebie i uczniów. Jedno jest pewne. Tacy,
którym to pasuje są w zdecydowanej
mniejszości. Wbrew pozorom uczniowie
lubią kiedy na lekcji jest ład i porządek, a
nauczyciel jest ich autorytetem.
                                                  Krysia i
Nikola

Dalsze losy Pinokia i Dżepetta.
"Nie ma człowieka, który nie popełnia

błędów"
Pewnego razu Pinokio, nie będąc już pajacykiem, tylko
prawdziwym i grzecznym chłopcem, położył się spać.
Nagle zaczęło się robić bardzo ciemno. Nastała noc.
Ale ta noc nie była zwykła. Na dworze szalała straszna
burza. Drzewa i krzewy szarpały i wyginały się. Żaden
ptak nie śpiewał. Krople deszczu stukały w szyby. Nagle
Pinokio obudził się, a przynajmniej tak mu się wydawało. Na początku
pomyślał, że jest jeszcze noc, ale szybko się opamiętał. Kiedyś obudził się w
nocy i było czarno. A teraz było brązowo. Usłyszał głos Majstra Wiśni. Myślał,
że się przesłyszał, ale nie. To był ten sam głos, który słyszał na początku
swojej historii, gdy był jeszcze kawałkiem drewna. Nagle coś uderzyło go z
całej siły. To była siekiera Majstra Wiśni.

- To boli!!! - krzyknął Pinokio, ale za chwilę zauważył,
że już to przeżył! Zaczął swoją przygodę od nowa, od
samego początku. Już wiedział, dlaczego wszędzie
było brązowo. Był kawałkiem drewna! Majster Wiśnia
tym razem zaczął skrobać kawałek drewna, ale
Pinokio, aby go nie przestraszyć, nie zaczął się śmiać,
tak jak na początku. Nagle do Majstra Wiśni przyszedł
Dżepetto, prosząc o kawałek drewna na kukiełkę.
Wtedy Majster Wiśnia, ponieważ się nie przestraszył,
wziął jakiś inny kawałek, a nie Pinokia!W tym momencie
Pinokio się obudził. Oczy miał szeroko otwarte. Był oszołomiony. Szybko
poszedł do Dżepetta, aby opowiedzieć mu cały sen.

- Ha, ha – zaśmiał się Dżepetto – nie martw się, to był
tylko sen i dzięki niemu zrozumiałeś, że nie ma
człowieka, który nie popełnia błędów.

Agnieszka Stępkowska

Wikimedia Commons
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