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W tym numerze

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże
Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel)
zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.(wikipedia) Święta Bożego
Narodzenia to niezwykły czas dla wielu rodzin. W tym święcie głównie chodzi o to, żeby cała rodzina się
spotkała i czciła Narodzenie Pańskie. Przy takim rocznym spotkaniu jest dużo tradycji np. na stole
powinno być 12 potraw, ponieważ było 12 apostołów. Kolejną tradycją jest podzielenie się opłatkiem,
wspólna modlitwa i kolędowanie całą noc. Często podczas śpiewania kolęd przychodzi Święty Mikołaj,
który obdarowuje każdego jakimś drobnym prezentem. Około północy większość ludzi idzie do
kościoła na tzw. pasterkę. Symbolami Bożego Narodzenia lub, jak kto woli, Gwiazdki są pięknie
ustrojone choinki, prezenty, a w kościołach  szopki. Można je zobaczyć nie tylko w kościołach, ale np
na starówkach miejskich m.in. w Krakowie. Co roku odbywają się również  konkursy szopek i można
wziąć w nich udział lub popatrzeć na dzieła innych.                                                                                             
                                                                                                                      IGA  Nalewajk

                     W grudniowe noce, w zimowe
              DZIECIĄTKO BOŻE z zimna dygoce

* Historia Bożego Narodzenia
* Jak  kiedyś obchodzono Boże
Narodzenie?- wywiad
*Dawać czy brać? Refleksje
nastolatków.
* Niezwykłe spotkanie z Mikołajem
opowiadanie
* Czy przestrzegamy tradycji
świątecznych? ankieta
* Wolontariat w szkole
* Hej kolęda, kolęda! Kolędowanie
*  Jak zrobić ozdobę choinkową?
*  Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi- recenzja
książki Rafała Kosika 
* Świąteczny przypadek- komiks
* Przepis na pierniczki
* W zdrowym ciele zdrowy duch. Co
słychać w sporcie?

Przyszedł, aby nam pomóc żyć: żeby poprzez naszą małość,
podłość, nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat    
w wygodzie i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość;
żebyśmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na szalę służby 
Dobru - siebie samych.     
                                                     (ks. Mieczysław Maliński)
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REDAKTOR: Babciu, co najbardziej lubiłaś robić w
Święta Bożego Narodzenia?
BABCIA HALINA: Najbardziej lubiłam śpiewać z
rodziną kolędy. Było naprawdę wesoło. Jednak
zawsze czekałam na jedzenie świąteczne i wigilijne.
Takie jedzenie zawsze smakowało, bo przez cały
dzień czekało się na ten posiłek, wcześnie nic nie
można było zjeść.
REDAKTOR:  Czy to prawda, że dawniej w
kurpiowskich domach wieszano i ozdabiano
choinkę do góry nogami?
BABCIA HALINA: Choinkę u nas w  domu wieszano u
sufitu, ale nie do góry nogami, tylko za czubek, a
gwiazdę przyczepiano obok. Niektórzy jednak wieszali
tak, bo zajmowało to mniej miejsca. Wtedy było to
bardzo popularne.
REDAKTOR:  Jak kiedyś ozdabiano dom na
święta?
BABCIA HALINA: Na ściany robiło się… takie girlandy
i wieńce. Na choinkę własnoręcznie robiliśmy ozdoby
np.: aniołki z papieru, łańcuchy. Wieszaliśmy suszone
jabłka, często też suszone śliwki, no i oczywiście
jakieś drobne słodkości.
REDAKTOR: Jakie potrawy kiedyś przyrządzano
na święta, a jakie na uroczystą kolację wigilijną?
BABCIA HALINA: Potrawy na kolację wigilijną, aż tak
się nie zmieniły, ale teraz coraz rzadziej robi się
między innymi: kluski z makiem lub owocami
(najczęściej śliwkami), pierogi z owocami, ale
zazwyczaj były z kapustą i grzybami, bezmięsna
kapusta podawana z zasmażką i ziemniakami. Te
potrawy były robione na kolację wigilijną, ale na
święta przychodziła rodzina i wtedy częstowano np.:
plackiem drożdżowym, makowcem bądź już
wspomnianymi kluskami z owocami lub makiem,
barszczem lub inną zupą. Bardzo lubię te potrawy do
dziś i to one mi się kojarzą z typowymi świętami w
naszym domku.
REDAKTOR: Czy kiedyś czekano na świętego
Mikołaja i na prezenty?
BABCIA  HALINA: Kiedyś dzieci oczywiście czekały
na Mikołaja, a prezenty dostawało się po kolacji
wigilijnej. Dawne prezenty  różniły się od tych
teraźniejszych. Dzieci kiedyś chciały nowe buty, ładne
spodnie do szkoły albo zwykłą koszulkę. Niestety
kiedyś nie wszystkich było na to stać, ale pod tym
względem cieszę się, że czasy się zmieniły i teraz
prawie większość rodzin jest na to stać.

REDAKTOR: Babciu, jakie zmiany dostrzegasz 
pomiędzy teraźniejszymi świętami, a tamtymi?
BABCIA HALINA: Na pewno święta kiedyś nie były
tak bogate. W sklepach można było znaleźć kilka
czekolad, a teraz już miesiąc przed są reklamy:
prezentów, słodyczy i innych usług. Sama nie wiem
czy to dobrze, czy źle, że teraz święta są bogatsze.
Na pewno wiem, że teraz rzadziej śpiewa się kolędy w
domach i to jest wada tych współczesnych świąt.
REDAKTOR:  Mówiąc o Bożym Narodzeniu, nie
można ominąć tematu pasterki. Jak wyglądała?
Czy dużo ludzi przychodziło do kościoła na mszę
świętą?
BABCIA HALINA: Po kolacji wigilijnej czekaliśmy do
pasterki. W tym czasie śpiewaliśmy kolędy przy
choince i składaliśmy sobie życzenia. Później
wkładaliśmy grube kurtki i buty, bo wtedy był duży 
mróz i mnóstwo  śniegu. Mój tata przygotowywał
sanie, które były ciągnięte przez konie i wszyscy
jechaliśmy nimi do kościoła. Msza zazwyczaj trwała
ok. 2 godzin, a po niej wszyscy wracali do domów
wśród dźwięku dzwonków przy saniach i parskania
koni. Wszyscy zmarznięci, zmęczeni, a jednocześnie
szczęśliwi i radośni wracali, by wspólnie świętować.

Wywiad przeprowadziła   Amelia Wiktorowicz

             Święta Bożego Narodzenia 
                      dawniej i dziś
                 Wywiad  z Babcią Haliną Białczak               
                przeprowadziła Amelia Wiktorowicz
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opowiadnie
Paulina L.

Dawać czy brać? Myślę, że ten temat jest szczególnie ważny właśnie 
okresie świątecznym, gdy wzajemnie obdarowujemy się prezentami.
Moim zdaniem każdy powinien zawsze zarówno dawać, jak i brać. Dając,
możemy sprawić innej osobie radość. Otrzymując, czujemy się docenieni.
Pamiętajmy, że prezentami  są nie tylko zabawki, biżuteria itp. ale także
to, co dajemy od siebie. Wspaniałym rozwiązaniem, jeśli chodzi o
dawanie, jest również udział w różnych akcjach charytatywnych na
przykład w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy albo zbiórce
żywności. Dzięki temu możemy pomóc innym. Należy oczywiście
pamiętać, że gdy bierzemy, dostajemy coś od kogoś, nie robimy nic
złego. Starajmy się  pomagać  innym nie tylko w okresie świątecznym,
ale na co dzień.
                                                                                      Ola Sobiech

Zosia już dawno spała, gdy nagle rozległ się huk. Dziewczynka obudziła się  i zeszła po schodach  do salonu, w
którym przy kominku stał Mikołaj. Zosia bardzo się ucieszyła.
-To naprawdę ty?- zapytała.
-Tak- odpowiedział Mikołaj-  ale nie możesz nikomu powiedzieć, że mnie widziałaś, bo inaczej nie będę mógł
rozwozić prezentów. 
Zosia zgodziła się, choć wciąż nie wierzyła, że to NAJPRAWDZIWSZY MIKOŁAJ.   Staruszek zaproponował
jej, by rozdawała z nim prezenty. Dziewczynka zgodziła się i polecieli saniami nad miastem. Nagle zatrzymali
się na dachu przepięknie ozdobionego domu z ogromnym ogrodem.
-Co dostanie to dziecko?- zapytała Zosia.
-Rózgę- odpowiedział  Mikołaj.- To dziecko było niegrzeczne i chciwe.  Chciało mieć jak najwięcej i nie myślało
o innych. Nawet jeśli ktoś mówił mu, że trzeba się dzielić, ono nic sobie z tego nie robiło i nie chciało się
zmienić. Pamiętaj, aby być dobrym, nie trzeba rozdawać wszystkich swoich rzeczy, wystarczy oddać komuś
jedną zabawkę, np. do domu dziecka. Można też pomóc swoim rodzicom, bliskim i osobom starszym. Czasem
wystarczy przynieść zakupy ze sklepu albo odwiedzić swoich dziadków. Dzieci nie wiedzą, ile taka wizyta
znaczy dla starszych ludzi, którzy czasem nie mają z kim porozmawiać.  Niestety jest coraz więcej takich ludzi,
którzy zapominają o życzliwość w życiu codziennym.  
-Czy nie można nic z tym zrobić?- zapytała Zosia.
-Nie, bo trzeba samemu chcieć się zmienić-powiedział Mikołaj i  pojechali dalej.
-Zobacz, ta dziewczynka cieszy się ze  wszystkiego. Jest biedna i nie ma tyle zabawek co inne dzieci, za to ma
bardzo dobre serce oraz wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy służą jej radą i pomocą. Nie oczekuje nie
wiadomo jak drogich prezentów. Wystarczy jej jeden miś.  Chociaż jest biedna i tak stara się pomagać innym.
Szanuje swoich rodziców oraz wszystko, co robią, żeby jej było lepiej. Jej rodzina nie zapomina o
potrzebujących i samotnych. Ona wie, że warto pomagać. 
Mikołaj zostawił dziewczynce prezent i dodał:
 -Ona ma  więcej niż się wszystkim wydaje. Bliskich obok siebie i pełen miłości dom.     PAULINA  Laskowska

              Niezwykłe spotkanie z Mikołajem
                                                              Paulina Laskowska kl. 6d

               Dawać czy brać? 
                        Refleksje nastolatków
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     Relacje naszych redaktorów

Szkolne mikołajki 

Hej, kolęda,
kolęda!

 W grudniu, jak co roku, odbyły się w naszej szkole
mikołajki. W wielu klasach tydzień przed  tym dniem
wylosowano nazwiska osób, którym później trzeba
było zrobić prezent, a 6 grudnia rozdawaliśmy sobie
prezenty. Tego dnia podczas przerw słuchaliśmy
kolęd oraz różnych świątecznych piosenki. Wszystkie
sale lekcyjne były  udekorowane, a uczniowie nosili
czerwone czapki Mikołaja. Szkolne mikołajki bardzo
mi się podobały i myślę, że wiele osób ucieszyło się
ze swoich prezentów, tak jak ja.    Liliana Podbielska
  

Uczniowie kl.4a
Ucz.kl. 8a

6 grudnia przed Centrum Kultury
Kurpiowskiej odbyło się świąteczne
kolędowanie. Piękne pastorałki i
kolędy śpiewał chór pod
kierunkiem pani Sylwii Jaworskiej i
grupa wokalna pani Ewy
Piotrowskiej. Do kolędowania
przyłączyli się mieszkańcy
Kadzidła. Uczniowie przebrani za
elfy częstowali zgromadzonych
gorącą herbatą, bigosem i
cukierkami. Najmłodsze dzieci
pisały listy do Świętego Mikołaja
na wystawionych tablicach. Nad
Kadzidłem unosiła się magia
zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.    Mikołaj Markowski

Iga N.
A. Sobiech
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   Kruszynka- przedstawienie kółka teatralnego

    CHRISTMAS TIME

13 grudnia członkowie koła teatralnego w składzie:
Hubert Gut, Julia Dawid, Daria Dawid, Sandra
Śliziewska, Julia Pac, Amelia Bogdańska  i Suzana
Bednarczyk  pod kierunkiem p.Jolanty Markowskiej
wystawili w naszej szkole przedstawienie pt.
„Kruszynka”.  Spektakl obejrzały klasy 1-4, dzieci ze
szkolnych zerówek i oddziałów przedszkolnych.
Młodzi widzowie bardzo uważnie oglądały przygody
Kruszynki- słonia, który nigdzie nie pasował. Dzięki
przedstawieniu dzieci zrozumiały, że w życiu
człowieka dużą rolę odgrywają pracowitość, przyjaźń i
tolerancja. Trzeba zaakceptować  innych takimi jakimi
są, a nadejdzie czas, kiedy nam się odwdzięczą.         
                              Hubert Gut

20 grudnia uczniowie klasy 5e pod opieką anglistek 
p. Haliny Bochomulskiej i p. Sylwii Jaworskiej
przedstawili części artystyczną poświęconą
zwyczajom i tradycjom bożonarodzeniowym   w
Polsce i Wielkiej Brytanii. Mogliśmy porównać pewne
zwyczaje, a przy okazji podszlifować język angielski.
Jak zawsze, najwięcej emocji towarzyszyło przyjściu
świętego Mikołaja, który pojawił się z workiem
prezentów, niestety pustych.   : )  Czekamy na niego z
niecierpliwością w naszych domach. 
                                                                     Iga N.

Aktorzy wraz z opiekunkami

Podczas występu

Iga N.

XY
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          Choinka, choinka z lasu przywieziona 
         pachnie teraz w domu pięknie ustrojona

 Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną w naszej szkole rozbrzmiewał śpiew kolęd w wykonaniu kolędników
z młodszych klas. Przygrywali im p. Paweł Łaszczych i p. Ryszard Kaczyński. Pomysłodawczynią akcji  i
opiekunką uczniów była p. Halina Cichoń. Tego dnia w świątecznych nastrojach wracaliśmy do domu, aby
ustroić nasze choinki.                                                                                                                 Iga N.
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  Szkolny wolontariat 

          POMAGAMY!
       Zbiórka żywności

Wolontariat to działalność charytatywna, która ma za
zadanie bezinteresowne pomaganie osobom chorym i
potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają
możliwość rozwijania w sobie wrażliwości, zaradności,
umiejętności pracy w grupie i empatii, ponieważ działa
u nas Szkolny Klub Wolontariatu, którego
opiekunem jest p.Honorata Czachowska.
W ramach wolontariatu członkowie koła zbierali
nakrętki, sprzątali i dbali o pomniki pamięci
narodowej, wysyłali listy do chorych dzieci, robili
zbiórki żywności w sklepach, organizowali kiermasze i
inne akcje dobroczynne. Czytali też książki w
przedszkolu, aby propagować czytelnictwo i zachęcać
do takiego spędzania wolnego czasu oraz pomagali w
odrabianiu lekcji, wystarczy poprosić. Wolontariuszem
może być każdy z nas i działać w różnych dziedzinach
życia społecznego, szczególnie tam, gdzie taka
pomoc jest potrzebna. Zachęcamy chętne osoby, aby
dołączali do Szkolnego Klubu Wolontariatu.    Maciej
Możdżeń

W grudniu 2019 roku w naszej szkole odbyły się dwie
duże akcje charytatywne. Jedną z nich była
Świąteczna Zbiórka Żywności podczas której
uczniowie- wolontariusze z klas piątych, siódmych i
ósmych w trzech sklepach: Mila, Lewiatan i Prim
zbierali do koszyków produkty żywnościowe. Zrobione
z nich paczki przekazaliśmy najbardziej
potrzebującym rodzinom. Równolegle nasi uczniowie
oraz nasi koledzy ze szkól w Chudku, Dylewie i
Wachu zbierali również słodycze dla polskich rodzin
na Wileńszczyźnie, które przy pomocy organizacyjnej
pana wójta Dariusza Łukaszewskiego zawieźliśmy do
gminy Dziewieniszki. Tam z pomocą Pani starosty
Czesławy Marcinkiewicz dotarliśmy do
najbiedniejszych Polaków. Paczki dostarczyliśmy
osobiście śpiewając w domach kolędy i składając
życzenia naszym Rodakom.
                                        Lilianna Bogdańska

        Każdy ma coś, co może dać innym               
                                                      (Barbara Bush) 

Pakowanie żywności Michał Bogdański
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        Boże Narodzenie 
        w naszej ankiecie

1 pytanie

2 pytanie

3 pytanie

4 pytanie

5 pytanie

6 pytanie

W trzech klasach  została przeprowadzona ankieta o tematyce
bożonarodzeniowej.  Cieszymy się, ponieważ wykazała, że  tradycje związane z
grudniowym świętem są w naszych rodzinach bardzo silne. Mam nadzieję, że jak
będziemy dorośli- dziś trudno to sobie wyobrazić- będziemy je przykazywać
swoim dzieciom. ;-)  Wyniki sześciu pytań możecie zobaczyć na zdjęciach.         
       Paulina  L.        

Paulina Laskowska

Paulina Laskowska

Paulina Laskowska

Paulina Laskowska

Paulina Laskowska

Paulina Laskowska
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   W zdrowym ciele, zdrowy duch

 Co nowego w sporcie?

koszykówka

koszykówka

turniej

Nasza szkoła od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca
na zawodach sportowych. Bierzemy udział w
turniejach towarzyskich, w których możemy
doskonalić swoje umiejętności. Poniżej znajdują się
wyniki naszych uczniów z klas 7-8. W kolejnym
numerze pochwalimy się osiągnięciami młodszych
kolegów i koleżanek. 
Dziewczęta pod czujnym okiem P. Zenona
Pierzchanowskiego zajęły 4 miejsce w rejonowych
zawodach w piłce nożnej. W powiecie zdobyły 3
miejsce w rozgrywkach unihokeja. Wzięły również
udział w towarzyskim turnieju piłki ręcznej, w którym
zajęły 2 miejsce. Zdobyły 1 miejsce w turnieju piłki
nożnej halowej. Chłopcy pod opieką P. Przemysława
Kowalczyka zajęli 1 miejsce w sztafetowych biegach
przełajowych i 4 miejsce w piłce nożnej na powiecie.
Zdobyli również 3 miejsce w unihokeju na szczeblu
rejonowym. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy nie
mieli sobie równych w koszykówce i wywalczyli awans
na międzypowiaty.                 R. Chmielewska

Z.
Pierzchanowski

.

D. Łukaszewski
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         Jak wykonać gwiazdę  na choinkę ?

Dziś powiem wam, jak zrobić gwiazdę.
1.  Z kartki A5 wycinamy kwadrat.
2.  Zginamy dwa razy w trójkąt.
3.  Nacinamy  co  2 cm, 4 cm, 6 cm, w odległości 1 cm
od podwójnego zgięcia.
4.  Rozkładamy i sklejamy przeciwne nacięcia ze
sobą za każdym razem w inną stronę.
5.  Robimy 6 takich i sklejamy ze sobą, najpierw  trzy,
a potem spinamy spinamy spinaczem.
Powodzenia!
                                            Paulina Laskowska
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,

    Świąteczny przypadek
   Komiks Gabrieli Madrak 

,
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 Coś dla zdrowia, dla ciała i dla ducha

Felix, Net i Nika oraz 
Gang Niewidzialnych Ludzi 

   Pierniczki

 Uśmiechnij się!
 Z uśmiechem Ci do twarzy!

Bohaterami książki Rafała Kosika "Felix, Net i Nika
oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" są gimnazjaliści,
którzy mają różne wybitne umiejętności: Felix jest 
konstruktorem-wynalazcą, Net programistą i
"mózgiem informatycznym",  a Nika  ma niezwykłą
intuicję, nawet potrafi kontaktować się z duchami.
Cała trójka potrafi rozwiązywać zagadki
detektywistyczne i cały czas pakuje się w kłopoty. Do
czytania tego utworu zachęciła nas polonistka,
ponieważ jest to lektura obowiązkowa. Mnie
najbardziej podobał się rozdział, w którym
bohaterowie obchodzą święta Bożego Narodzenia.
Podczas wigilii przychodzi święty Mikołaj, który
rozdaje prezenty Felixowi, Netowi i Nice ( Dodam
tylko, że dziewczyna jest bardzo biedna i nie nosi
markowych ubrań). Jeśli chcecie dowiedzieć się jakie
prezenty dostali przyjaciele, koniecznie przeczytajcie
książkę.  Oczywiście jest magicznie, a Mikołaj lata
saniami, tak jak powinno być w każde święta.
Pamiętajcie! W szkolnej bibliotece znajdziecie też
dalsze przygody trójki przyjaciół.  Zachęcam!!             
                                                       Kuba Kosiński

Składniki:
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżki miodu
2/3 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
20 g przyprawy do pierniczków
2 łyżki masła
1 jajko(+1 jajko do posmarowania)
około 1/4 szklanki ciepłego mleka
Przygotowanie:
Na początku przesiej mąkę i wlej do niej
rozpuszczony miód i wymieszaj. Stopniowo dosyp
cukier, sodę i przyprawy. Potem dodaj masło i  jajko.
Dolewając stopniowo mleko, zagniataj ciasto ręką.
Następnie na posypanej mąką stolnicy rozwałkuj
ciasto na placek o grubości około 1/2 cm. Pierniki
układaj na blaszce i piecz w piekarniku rozgrzanym do
180 stopni 10-12 min.        IGA N.

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!
                       ***
Jasio pisze list do świętego
Mikołaja:
- "Chciałbym narty,łyżwy, sanki i
grypę na zakończenie ferii ".
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