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Życzenia świąteczne
"Wesołego jajka - oj, to nie ta bajka!

Przepraszam, pomyłka, to miała być choinka!
Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów,

karpia smacznego i świętowania udanego!
Gwiazdki najjaśniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile
spędzonych, karnawału szalonego i roku bardzo udanego!"

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas dla wszystkich.
Każdy stara się solidnie przygotować do nich i godnie je

przeżyć. W związku z tym w naszych klasach odbywają się
różne spotkania i warsztaty. Uczestniczą w nich też Rodzice.

Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc 
i wsparcie. Dzięki nim na pewno dla wszystkich będą to święta

magiczne i niezapomniane.

Tradycja ubierania choinki
Co roku w święta Bożego Narodzenia w naszym domu gości
choinka. Bez tego wyjątkowego drzewka nie wyobrażamy
sobie świątecznej atmosfery. Jednakże tak naprawdę, co
wiemy o historii tego drzewka? Tradycja ubierania choinki,
wbrew pozorom, nie gości w naszym kraju zbyt długo, bo od
XIX wieku. Przywędrowała do nas z Niemiec. To właśnie oni
zapoczątkowali ten zwyczaj w Europie. Choinkę w "dawnych
czasach" ubierano obowiązkowo w Wigilię. Obecnie ubiera się
ją w zależności od tradycji danego domu, np. niektórzy
ubierają choinkę już 5 grudnia, aby 6 (w mikołajki) można było
położyć pod nią prezenty. W Polsce większości znany jest
"prosty" zwyczaj dekorowania choinek. Góralska tradycja
natomiast, różniła się tym, że drzewka wieszało się do góry
nogami, ozdabiało się je różnego rodzaju słodyczami i
suszonymi owocami. Skoro już czujemy się wtajemniczeni w
"historię choinki", to warto wspomnieć również, jakie rodzaje
tych drzewek goszczą w polskich domach. Polacy najczęściej
ubierają świerk, jodłę, sosnę, ponieważ te drzewka iglaste
mają piękny zapach i są ogólnie dostępne w różnych
rozmiarach.                         Patrycja Krzyzińska 8a                
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SUKCES NASZYCH UCZENNIC
biorących udział w konkursie recytatorskim
organizowanym w ramach
ŚRÓDMIEJSKIEGO FESTIWALU MŁODYCH
TALENTÓW 2019/2020
„UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ, CO POTRAFISZ”
Repertuar konkursu: „Miłość/nienawiść”
W przesłuchaniach wzięło udział 46 uczniów z 10
szkół.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia: 
ZŁOTA WENA - Sylwia Gil SP nr 34
SREBRNA WENA - Gloria Laskowska 
Szkoła Podstawowa nr 220
BRĄZOWA WENA - Oliwia Motyka-Radłowska
Szkoła Podstawowa nr 220
WYRÓŻNIENIA:
Karolina Kowalewska Szkoła Podstawowa nr
220
Nina Tofiluk Szkoła Podstawowa nr 220
Lena Kwiatkowska Szkoła Podstawowa nr 220
WENY oraz dyplomy wręczył   Burmistrz Dzielnicy

Śródmieście Pan Aleksander Ferens.
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Ciekawostki świąteczne
Pierwszą sztuczną choinkę stworzyli nasi zachodni
sąsiedzi. Niemieckie drzewko było wykonane 
z barwionych gęsich piór.
W 350 roku ówczesny biskup Rzymu, papież
Juliusz I, ogłosił dzień 25 grudnia oficjalną datą
świętowania narodzin Jezusa Chrystusa.
Jemioła w naszym domu to nie tylko pretekst do
pocałunków. Ma również zapewnić powodzenie
finansowe.               Patrycja Krzyzińska 8a

Klasa 5d wzięła udział w realizowaniu pilotażowego
programu opracowanego przez Narodowe Centrum
Kultury.
„Archi-przygody” to program z zakresu edukacji
architektonicznej. Stanowi propozycję
przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej
rozumienie zagadnień związanych z architekturą.  
Główne założenia programu skupiają się wokół:

nabywania przez uczestników świadomości
otaczającej ich przestrzeni,
zrozumienia procesu projektowania i realizacji
budowli oraz jej wpływu na otoczenie,
docenienia tradycji architektonicznych
i środowiska naturalnego.
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W ŻYCIU WARTO POMAGAĆ!
  Nieważne, czy masz pięć, czy dziesięć lat. Czy jesteś młody, czy stary. Pomagać można zawsze. Pomoc to
nie tylko fizyczne, czy materialne wsparcie, ale czasami rozmowa z drugą osobą, poświęcenie jej chwili
uwagi, wspólna herbata i ciastko. Dzisiaj w szczególności chciałabym zachęcić Was do pomocy dzieciom 
i zwierzętom. Sztaby już przygotowują się do 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zorganizowanie tak ogromnej i magicznej akcji wymaga pracy wielu osób i czasu. WOŚP to blisko 120 tys.
wolontariuszy, którym możesz zostać również Ty! Całość transmitowana jest w telewizji, a koniec zawsze
jest cudny, bo uwieńczony "Światełkiem do Nieba" - w stronę aniołów. Przez cały tydzień trwa licytacja
Złotych Serduszek przez najbardziej hojnych darczyńców. Akcja jest o tyle piękna, że Jurek Owsiak pomaga
dzieciom, które od urodzenia są skazane na szpital. Nie zapomina również o starszych, którzy często
pozostawieni są sami sobie. Ze wszystkich dostępnych form pracy, ta podoba mi się najbardziej. W tym roku
ja również wezmę w niej aktywny udział.  Kolejną formą pomocy jest wolontariat w schronisku. Pomoc
zwierzętom jest o tyle piękna, że czworonogi zawsze pozostają wierne 
i w prosty sposób okazują wdzięczność. W schronisku brakuje ludzi do wyprowadzania psów na spacer 
i sprzątania klatek. Kto wie? Może podczas pomocy spotkacie swojego przyjaciela, z którym spędzicie resztę
życia.
  Pamiętajcie, że nieważny jest sposób i forma. Liczy się chęć pomocy, do której dziś szczerze Was
zachęcam! Może to jest prostsze, niż Wam się wydaje. Rozejrzyjcie się!
                                                                                                       Oliwia Motyka-Radłowska 8b

Przepis na świąteczne pierniczki
Składniki: mąka pszenna 500g, miękkie masło lub
margaryna 120g, cukier puder 200g, płynny miód
200g, jajko 1, soda oczyszczona 1 łyżeczka,
przyprawa do piernika 2 łyżeczki,
Lukier: cukier puder 200g, białko z 1 jajka
1. Wymieszaj na stolnicy mąkę z sodą
oczyszczoną, przyprawą do piernika i cukrem
pudrem, dodaj tłuszcz i posiekaj wszystko ostrym
nożem. Zrób dołek i wlej do niego miód oraz jajko.
Wyrób ciasto.
2. Gotowe ciasto rozwałkuj na grubość ok. 3mm.
3. Wykrawaj foremkami dowolne kształty i układaj
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 
  Pamiętaj, żeby nie układać ich blisko siebie, bo
pierniczki podczas pieczenia urosną.
4. Nagrzej piekarnik do 1800C i piecz pierniczki ok.
10 minut.
5. W makutrze utrzyj białko z cukrem pudrem. Do
smaku możesz dodać kilka kropli soku z cytryny. 
  Żeby zrobić kolorowy lukier, możesz dodać kilka
kropli soku jagodowego albo malinowego.
6. Jeszcze ciepłe pierniczki posmaruj lukrem.
Możesz je też posypać kolorową lub czekoladową
  posypką albo jadalnymi perełkami.
                             Oliwia Wojnicka kl. 8b

SYMBOLIKA DRZEWKA I OZDÓB
CHOINKOWYCH

Choinka - źródło życia
Orzechy - dobrobyt, siła
Jabłka - zdrowie, uroda, symbol biblijnego jabłka
Światełka choinkowe - odstraszanie złych mocy; 
w chrześcijaństwie wskazywanie drogi
Łańcuchy - zniewolenie grzechem
Anioły - opiekowanie się domem

                                     Patrycja Krzyzińska 8a
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Instrukcja ubierania choinki bożonarodzeniowej 
(pół żartem, pół serio)

1. Ustaw choinkę w stojaku.
2. Upewnij się, że stoi stabilnie i ma wszystkie gałęzie.
3. Rozłóż gałęzie według własnej koncepcji (trzy do góry, dwie do dołu) 
4. Ubieranie rozpocznij od rozłożenia lampek.
5. Sprawdź, czy masz opłacony rachunek za prąd.
6. Następnie przygotuj ozdoby świąteczne (bombki, łańcuchy, cukierki).
7. Papierki po zjedzonych smakołykach wrzuć do kosza.
8. Bombki rozwieszaj równomiernie. Pamiętaj, aby kolory się nie powtarzały. 
9. Aby rozłożyć łańcuch, obwiń go wokół własnej talii, a następnie tanecznym krokiem rozwijaj ozdobę na
drzewku, pamiętając, by poruszać się w rytmie "cza, cza, cza".
10. Niezjedzone cukierki powieś bardzo wysoko tak, by doczekały Wigilii.
11. Jeśli posiadasz anielski włos, udekoruj nim choinkę. Jeśli nie masz wyżej wymienionych włosów, użyj
swoich (nie dotyczy łysych).
12. Podłącz żarówki do prądu.
13. Usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj się magią świąt.
14. Popilnuj, aby inni posprzątali po tobie. Ty już zrobiłeś swoje.
                                                                         Oliwia Motyka-Radłowska 8b
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1. Wisi na choince obok
światełek. 
2. Bożonarodzeniowe drzewko.
3. Ostatni miesiąc w roku.
4. Wyczekiwana na niebie - 
    pierwsza...
5. Biały, na wigilijnym stole.
6. ........ Mikołaj.
7. Kolor świątecznego barszczu.
8. Typowe wigilijne danie.
9. Owinięte w pieluszkę
    i położone w żłóbku.
10. Uroczysta msza 25 grudnia.
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