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Dochód ze sprzedaży pierwszego numeru
gazetki został przeznaczony na akcję
"Pomóż zwierzętom przetrwać zimę". Za
zebrane pieniądze kupiliśmy karmę dla
tczewskiego schroniska.

To już drugi numer naszej gazetki. 
Tym razem wydanie świąteczne.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY !!!

W TYM NUMERZE:
Szkolne przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia.
Poradnik: Jak napisać list
do św. Mikołaja?
Świąteczna choinka -
dlaczego ją stroimy?
Pomysł na świąteczny
prezent oraz żarty :)

szopka na świetlicy

Wszystkim czytelnikom i całej społeczności
szkolnej

składamy serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas będzie okazji do spotkań w gronie rodzinnym oraz

napełni was radością i miłością na cały przyszły rok.

                                       REDAKCJA "NASZEJ ÓSEMKI"

Ten nr gazetki przygotowali:
Nikodem Klebieko kl.4c, Daria Sitarz kl.5c, Julia Tokarska kl.5c,
Sandra Wyczling kl.5c, Ksawery Knopp kl.5c i p.Agnieszka
Synowiec

Agnieszka
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Mikołajki

Każdy z nas lubi Mikołaja :)
Oczywiście odwiedził on również uczniów naszej szkoły. Zawitał wraz ze swoimi elfami do każdej klasy
ze słodkimi podarunkami, a dzieci, przebrane w świąteczne stroje, przygotowały mu w zamian laurki i

piosenki. Było bardzo wesoło, a poniżej kilka zdjęć z tego radosnego czerwonego dnia.

Dnia 11. grudnia już po raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, który w tym
roku został przeprowadzony pod hasłem: „Christmas is coming”. 

Uczniowie ze szkół: SP2, SP4, SP7, SP8, SP10, SP11 oraz SP12 wykonali świąteczne utwory. Nie zabrakło
znanych piosenek, takich jak: „Last Christmas”,  ale można było też usłyszeć mniej znane melodie. 
Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zdobył Maksymilian Schröder z SP12,
a w kategorii klas IV-VIII Kalina Kortas z SP8. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom i mamy nadzieję do zobaczenia za rok.

Agnieszka
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JAK NAPISAĆ LIST DO
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?

Zastanawialiście się kiedyś, jak to zrobić?
Mamy dla Was rozwiązanie. 

Poniżej znajdziecie poradnik 
i przykładowe listy. 

We wstępie musimy przywitać Świętego Mikołaja, czyli zaczynamy np. Drogi Święty Mikołaju!
Kolejną rzeczą to się przedstawić np. Mam na imię Ksawery, jestem 5-cio letnim chłopcem z Tczewa.
Podziękować za prezenty z zeszłego roku.
Wymienić swoje upragnione prezenty (ale bez przesady), pomyśleć też o swoich bliskich.
Życzyć Świętemu Mikołajowi ... dużo zdrówka
Podziękować i pozdrowić Go!

Etapy napisania listu:
miejscowość i data,
przywitanie,
przedstawienie się,
podziękowanie za prezenty z zeszłego roku,
prośba o prezenty, zdrowie, szczęście, miłość...
podziękowanie i pozdrowienie
nie zapomnij udekorować listu!

Poniżej wzór i fragment przykładowego listu.

Wzór:
                                                  Tczew, 24.12.2018r.

Drogi Święty Mikołaju!
        Mam na imię Ksawery i bardzo Tobie dziękuję za
prezenty z zeszłego roku, jak zwykle byłeś bardzo
hojny. 
       Prosiłbym Cię o
-
-
         Mam nadzieję, że nie zapomnisz o mnie. Z góry
bardzo za wszystko dziękuję.
                                                      Ksawery

List do św. Mikołaja Ksawery
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Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego stroimy choinkę?
Jeśli tak, to mamy dla Was wyjaśnienie.

Ubieranie choinki to jedna z najpiękniejszych tradycji
świątecznych.Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez
choinki.Nawet jeśli nie występuje w tradycyjnej formie żywego
drzewka bożonarodzeniowego z bombkami i kolorowymi lampkami.

Czy wiesz skąd wziął się zwyczaj ubierania
choinki?????

W Polsce jest to najnowszych tradycji wigilijnych,bo pojawiła się u nas dopiero na
przełomie XIX i XX wieku,a przywędrowała z Niemiec.

Początkowo "ubieranie choinki" przyjęło się tylko w miastach.Na wsi długo
dominowała  ludowa ozdoba,tzw."podłazniczka". 

Była to upięta gałąź sosny ,świerku lub jodły wieszana pod sufitem.
Na niej również wieszano dekoracje,które potem przeniesiono na choinkę.

Symbolika choinki jest niezwykle pozytywna.W kulturze,drzewo
powszechnie traktowane jest jako symbol życia,odradzania się.Co
ciekawe samo przyniesienie tej ozdoby do domu miało kiedyś
wymiar symboliczny,a wręcz obrzędowy,miało zagwarantować
szczęście.

choinka rodzinaDaria Daria
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A może potrzebujecie pomysł na świąteczny własnoręcznie wykonany prezent?
Tu przepis na kule do kąpieli.

Poproście o pomoc kogoś dorosłego.

    Kryształowa kula do kąpieli

składniki:

497g sody oczyszczonej, 288g granulowanego kwasku cytrynowego, 24g skrobi
kukurydzianej lub ziemniaczanej, 180ml oleju, 1 łyżeczka olejku zapachowego, 3-4
foremki w kształcie połowy kuli, 3-4 krople spirytusu salicylowego, 1 łyżka miki, 12
łyżek gruboziarnistej soli morskiej, 12-15 kropli dowolnego barwnika w płynie, 1
łyżeczka oleju kokosowego, 1/2 łyżeczki ekologicznego brokatu.

JAK TO ZROBIĆ:

1.W dużej misce wymieszaj sodę oczyszczoną kwasek cytrynowy i skrobię
kukurydzianą.
2.Oddzielnie wymieszaj olej, olejek zapachowy i barwnik w płynie.                    
3. Przelej płynne składniki do suchych i je rękami,aż otrzymasz konsystencje
przypominającą mokry piasek(mieszać przez 5 min).
4. Foremkę włóż warstwą masy grubości 13mm. Poczekaj aż kule wyschną i wyjmij je
z foremki.  
5. Następnie kilka kropel spirytusu salicylowego wymieszaj z miką aż uzyskasz pastę.
Pomaluj ścianki kuli i odstaw na 
godzinę. 
6. Do każdej kuli wsyp około 1 łyżkę stołową soli morskiej.  
7. Następnie dodaj 12-15 kropel barwnika, do pozostałych 8 łyżek soli pod ścianki kuli.
8. Wsyp zabarwioną sól do środka kuli, UWAGA aby uzyskać jak najbardziej
realistyczny efekt rozprowadź sól aż po ścianki kuli.  
9.Na kilka sekund włóż olej kokosowy do mikrofalówki, aby go stopić. Do każdej kuli
dodaj kilka kropel oleju aby zespoić ze sobą kamyczki soli.  
10. Poczekaj aż kula wyschnie, po czym posyp je odrobiną ekologicznego brokatu. 
 

Prezent jest nieco czasochłonny, ale na pewno będzie efektowny i
każdemu się spodoba.
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W Święta też potrzeba trochę żartów, a więc na
koniec dla Was KĄCIK HUMORYSTYCZNY :)

Przed świętami Bożego Narodzenia tato przyniósł do domu choinkę i wstawił do specjalnego stojaka. Po chwili
mama mówi do córki:

- A teraz Małgosiu, ubierzemy choinkę!
- A w co ją ubierzemy? W sweterek, sukienkę czy w garnitur?

*****************************************************************
Mama oświadcza swojej córce:
- Święta idą!
- Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje i po chwili mówi:
- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze nie idą, nie słychać żadnych kroków.
                                  
*****************************************************************************************************

- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.

**********************************************************************************************
Dzieci modlą się w przedszkolu:
- Proszę Cię Jezu, żeby moja mamusia miała więcej pieniążków - prosi Maja.
- Niech pójdzie do "ściany" i sobie wyjmie - znajduje rozwiązanie czteroletni Kuba.
                                 
******************************************************************************************************

- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.

**********************************************************************
Kasia zasypia na stojąco przed tablicą.
- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka.
- Stałam całą noc przed lustrem z zamkniętymi oczami.
- Ale po co?
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię.

Agnieszka

KONKURS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski zorganizował
Kiermasz Świąteczny połączony z konkursem na
najładniejszą bożonarodzeniową ozdobę. 

Wyniki są następujące:
I miejsce - Klaudia Liebrecht 5b

II miejsce - Julia Bajdak 5d
III miejsce - Mikołaj Górski 3a

Wyróżnienie: Jessica Krukar 6a oraz klasa 4c

Wszystkie bombki, choinki i stroiki rozeszły się w tak
szybki tempie, że udało nam się zrobić zdjęcia tylko
kilku bożonarodzeniowym ozdobom.

kiermasz
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