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W święta to nie bogato zastawiony stół
jest najważniejszy!
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Czasem
najlepszym
prezentem
na święta

jest zwykła
obecność

drugiej
osoby!

Pamiętajcie
o tym!

.

Święta bez śniegu są jak oglądanie filmu bez dźwięku.
Czy tegoroczne święta będą białe? Niedługo się

przekonamy...

Święta Bożego Narodzenia
tuż, tuż... Rok 2017 też
zbliża się wielkimi krokami.
Czego Wam życzyć, nasi
drodzy Czytelnicy? Przede
wszystkim tego, abyście się
szanowali i pomagali sobie
wzajemnie, by nigdy nie
opuszczały Was radość i
zdrowie, a wszystkie
marzenia spełniły się jak
najszybciej!
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Zbadaliśmy! Wiemy!

Ciekawostki świąteczne z innych krajów!

Patrzcie
bracia tam na
niebie
gwiazda
jasna świeci
to w Betlejem
w starej
szopie
przyszło na
świat Dziecię.
To w Betlejem
w starej
szopie ...

Czy w naszych domach śpiewane są kolędy?
Czy my je śpiewamy? O to zapytaliśmy 326
uczniów naszej szkoły. 

Okazuje się, że te
piękne pieśni religijne
śpiewa w czasie świąt
aż 63% badanych.
Sondę przeprowadziły uczennice
klasy 5c: Ola Jasiukiewicz, Wiktoria
Kowala, Iga Stankiewicz i Lidia
Świątek.

A gdzie w tym roku spędzimy sylwestra? Wyniki
tej sondy przedstawiamy na wykresie obok.
Badanie przeprowadziły Martyna Czentorycka i
Julia Szałachowska, uczennice klasy  6B. 

.

Jak Boże Narodzenie spędzają mieszkańcy innych państw?

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Prezenty rozdawane są 6. stycznia w święto Trzech
Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo
trudno tu mówić o wieczerzy, 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  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna
szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem
podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb,a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia
na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 
We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii.  Francuzi biorą udział we mszy, a 25. grudnia
siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo
szampana.We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc
wkłada do bucików ustawionych przy kominku. 
Na Słowacji, a przede wszystkim w okolicach Bratysławy, w miejsce zupy grzybowej często
podawany jest kapuśniak. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną wagę do suszonych owoców
oraz jabłek, które służą nie tylko do jedzenia, ale także do świątecznych wróżb.
We współczesnej Rosji bardziej uroczyście niż Boże Narodzenie świętowana jest noc z 31. grudnia na
1. stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka.
Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7. stycznia. .
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Cynamon ratuje ...
karpia
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Z wizytą w Skwierzyńskim
Towarzystwie Ochrony

Zwierząt "Zwierzaki
Niczyje"

Przedstawiamy Wam dziś uroczą sunię,
która czeka na dom, na kogoś, kto ją
pokocha i zapewni opiekę.
Maja- to suczka wyrzucona na
pobocze drogi pomiędzy dwiema
wioskami. Spała kilka dni w rowie
(widziana przez mieszkańców),
zanim trafiła do przytuliska.To
bardzo przyjaźnie do ludzi
nastawiona sunia, kocha dzieci i
jest posłuszna.  Szukamy dla niej
domu bez zwierząt. Na pewno
odwzajemni się przywiązaniem,
wiernością i miłością.  Maja
utrzymuje czystość nawet w kojcu.
Jest zaszczepiona, zaczipowana,
wysterylizowana. Ma około 5-7 lat. 
Nikola Szewczyk

Boże Narodzenie już coraz bliżej.
Świadczą o tym ozdoby w
witrynach sklepowych, świąteczne
piosenki puszczane w radiu i
pływający karp w wannie mojej
cioci. Byliśmy ostatnio z
Cynamonem w odwiedzinach u
siostry mojej mamy, która co roku
kupuje karpia i przechowuje go do
Wigilii w wannie. Tego dnia drzwi
do łazienki były uchylone. Mój
bystry piesek szybko wykorzystał
naszą nieuwagę. W pewnej chwili
usłyszeliśmy głośny plusk. Okazało
się, że Cynamon wpadł do wody.
Wygląda na to, że chciał uratować
karpia... albo z nim popływać!? Ida
Cisowska-Środecka, kl.6c

Wywiad z ...
Nikolą Szewczyk, uczennicą klasy 6c, wolontariuszką pomagającą
bezdomnym zwierzętom.

- Jak długo jesteś wolontariuszką?
- Wolontariuszką jestem już od ponad 2 lat. 
- Skąd wzięła się u Ciebie taka pasja?
- Ponieważ od małego interesowały mnie zwierzęta, prace z nimi
związane. Gdy dowiedziałam się że w Skwierzynie jest stowarzyszenie
pomagające bezdomnym zwierzętom, postanowiłam, że najpierw zostanę
wolontariuszem na parę dni, żeby się sprawdzić.Jednak praca tam tak mi
się spodobała, że do tej pory, gdy mam wolny czas, idę pomagać
zwierzętom. 
- Jak wygląda Twoja praca?
- Moja praca wiąże się z odpowiedzialnością. Często muszę podawać leki
chorym kotom oraz psom, wyprowadzać na spacery, utrzymywać ich
boksy w czystości, poić i dawać jeść. Jednak w czasie, kiedy wszystko
jest zrobione, mogę się z nimi pobawić.
- Czy byłaś świadkiem interwencji szczególnie dla Ciebie dramatycznej? -
Pamiętam ją do dzisiaj. Moim zadaniem było wyłapać kota po wypadku
samochodowym. Kot miał połamaną miednicę i nie dało się go dotknąć,
ponieważ drapał i gryzł po rękach. Po około 30 minutach zmagań  udało
go się przenieść do transportera, w którym został szybko przewieziony
do weterynarza. Tę interwencję będę pamiętać przez długie lata.

Z Nikolą rozmawiała Julia Szałachowska

"KTO JEST OKRUTNY W STOSUNKU DO ZWIERZĄT, TEN NIE
MOŻE BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM"

                                                                    Artur Schopenhauer
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Jasio pisze list do świętego Mikołaja: -
"Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych"

;):)

.

KODEKS POSTĘPOWANIA W CZASIE
ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ  

Idąc w pobliżu ulicy, zachowaj szczególną ostrożność!
Zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni!
Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku!
Do jazdy na nartach wybieraj oznaczone stoki, odpowiednie do Twoich
umiejętności!
Kulig organizuj pod nadzorem dorosłych!
Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami!
Przerwij śnieżną bitwę, jeśli kolega/koleżanka ma dosyć!
Nie baw się na zamarzniętych jeziorach, stawach czy rzekach!
Nie strącaj zwisających z dachów sopli!
Nie chodź w przemoczonym ubraniu!
Zawsze zakładaj czapkę, rękawiczki i szalik!
Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów
Nie ufaj obcym osobom!
W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji koniecznie powiadom
osoby dorosłe!

UDANEJ I BEZPIECZNEJ
ZABAWY!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać,
kiedy dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka,
policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!

Co mówi bombka do bombki?
- Chyba nas powieszą!

. ..
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