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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli
W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panią Joanną Witaszczyk, która uczy języka angielskiego.
Joanna Witaszczyk - nauczyciel języka angielskiego

PO PRACY SPĘDZAM CZAS
Z MOJĄ RODZINĄ
I PRZYJACIÓŁMI
Imię: Joanna
Nazwisko: Witaszczyk
Ulubiona potrawa:
Rosół i kluski śląskie
Ulubiona książka:
„Ania z Zielonego Wzgórza”
Ulubiony zespół muzyczny:
Bracia Cugowscy, Sting,
Maroon 5

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:
Mojej rodziny
Najwięcej problemów w pracy mam
z…
Hałasem na przerwach
W codziennym życiu denerwuje
mnie:
Rutyna i szybkie tempo życia

Ulubiony kolega z pracy:
Dużo osób

Po pracy w szkole:
Spędzam czas z moją rodziną i
przyjaciółmi

Ulubiony uczeń:
Wszystkich lubię w ten sam
sposób

Innym zazdroszczę:
Niczego nie zazdroszczę, cieszę
się z tego, co mam

Cechy cenione u ludzi:
Szczerość, prawdomówność

Największa głupota jaką zrobiłam:
Chyba jeszcze takiej nie
zrobiłam

Preferuję modę:
Klasyczną

Krytyka w moim kierunku:
Daje do myślenia
Kocham:
Moją rodzinę, wakacje nad
polskim morzem
Lubię:
Spędzać czas z rodziną,
przyjaciółmi, słuchać muzyki
Marzę o:
Podróży do Nowej Zelandii
i Australii
Nienawidzę:
Chamstwa, zakłamania
Gdybym nie była nauczycielem…
Pewnie pracowałabym w jakiejś
firmie – korporacji

spisały: Ala i Majka
Mój życiowy autorytet:
Moi rodzice
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SZKOLNE JASEŁKA
SZKOLNE JASEŁKA
Jak co roku, bo to tradycja chyba w wielu szkołach w Polsce, tuż przed
świętami były u nas Jasełka. W tym roku przygotowali je najmłodsi
uczniowie, czyli Smerfy z zerówki. Wprowadziły nas w świąteczny
nastrój.
Dzieci były niesamowite. Przypomniały nam historię narodzin Jezusa.
Śpiewały kolędy razem ze szkolnym chórem, grały na skrzypcach,
tańczyły. Miały piękne stroje. Błyszczały, świeciły. Występ był długi, ale w
ogóle się nie nudziliśmy, bo ciągle coś innego działo się na scenie.
Scenografia też była super.
Redakcja

Po szkolnych Jasełkach odbyły się klasowe Wigilie. To też tradycja w naszej szkole. Uczniowie wspomagani
przez rodziców przygotowują jedzonko i picie. Są kolędy, opłatek i gwiazdkowe prezenty.

Z CZYM KOJARZĄ SIĘ UCZNIOM ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA?
Oto kilka odpowiedzi spisanych przez naszych redaktorów.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z ciepłem bijącym od ludzi, prezentami, choinką, moją
rodziną.

Marta
To święta nadziei, spotkań rodzinnych, Wigilii.

Marek
Boże Narodzenie to święta kojarzone z prezentami, choinką, gośćmi, rodziną, kościołem.

Magda
To magiczne święta, bo spotyka się cała najbliższa rodzina, są prezenty, choinka, dobre jedzenie.

Igor
Mnie te święta kojarzą się z choinką, śniegiem i zimnem, ale chyba w tym roku nie będzie biało
i mroźno.

Marcin
Święta Bożego Narodzenia to spędzanie czasu z rodziną, oglądanie filmu "Kevin sam w domu".

Kacper
Te święta to czas dla rodziny, niecodzienne potrawy, choinka i prezenty pod nią, ozdoby, śnieg,
opłatek, kolędy i przede wszystkim radość.

Oliwia
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CHOINKOWO
Historię choinki redaktorzy naszej gazetki przybliżyli w 35 numerze.
Teraz trochę tylko o naszym kraju.

CHOINKA W POLSCE
Przynieśli ją do Polski niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX
wieku. Wtedy u nas był zwyczaj zdobienia podłaźniczki, czyli czubka jodły
albo świerka. Wieszano go pod suﬁtem. Miał magię. Chronił dom
mieszkańców od uroków i złych mocy. Niechęć do choinki związana była
też z faktem, że przyszła od Niemców. Na początku tę tradycje przejęli
arystokraci, potem szlachta i mieszczaństwo. Na wsi choinki pojawiły się
dopiero w okresie międzywojennym.
Marta
Całą historię świątecznego drzewka poznali uczniowie klasy VI c na warsztatach w Muzeum Zagłębia
w Będzinie. Co zapamiętali? Niewiele, ale nasi redaktorzy wysłuchali i spisali ich wspomnienia.

WARSZTATY - HISTORIA ŚWIĄTECZNEJ CHOINKI
Poznałam historię choinki. Robiliśmy też ozdoby, które mogłam dać
rodzicom.
Matylda

Poza świętami było zabronione
ścinanie choinek. Dzieci kiedyś
biegały z tymi drzewkami i strącały
z nich słodkości. Ludziom bardzo
się to spodobało i choinka zawitała
w domach. Do nas przyszła z
Niemiec.
Gosia
Zrobiliśmy śliczne ozdoby na
choinkę. Była przy tym świetna
zabawa.
Oliwia

Zrozumiałam, skąd się wzięła choinka w naszych domach. Zrobiłam też
piękne ozdoby.
Milena
Zaciekawiło mnie to, że kiedyś choinkę wieszano pod sufitem i to do góry
nogami, jeśli choinka ma nogi.
Kacper

Dowiedziałem się o choince wiele
rzeczy, których nie znałem.
Najpierw były wianki z gałązek, a
potem już drzewko, które wieszano
pod sufitem.
Mogłem też zrobić własną bombkę.
Mateusz
Bardzo zainteresowała mnie
historia, gdy pewien żołnierz
postawił choinkę między dwoma
armiami i przez ten jeden dzień nie
było wojny. Nawet śpiewali kolędy.
Oskar Sz.

Ozdobiliśmy szyszki i oglądaliśmy
prezentację, skąd się wzięła
choinka. Dawniej ludzie wieszali
słodycze, sery, jabłka i orzechy,
aby dzieci mogły w czasie świąt
zdjąć i zjeść te smakołyki.
Oskar O.
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CZEKOLADOWO
16 GRUDNIA - DZIEŃ POKRYWANIA WSZYSTKIEGO CZEKOLADĄ
Czekolada to smakołyk uwielbiany na całym świecie od wielu lat.
Specjalnym napojem czekoladowym raczyli się już Majowie i Aztekowie,
ale ziarna kakaowca przybyły do Europy dopiero w XV wieku wraz z
powracającym ze swych zamorskich wypraw wielkim podróżnikiem
Krzysztofem Kolumbem. Oprócz tego, że czekolada jest niezaprzeczalnie
fajnym przysmakiem, to spożywana w umiarkowanych ilościach ma
pozytywny wpływ na nasze zdrowie – na układ krążenia i pracę mózgu. A
zatem, przygotowując się do sprawdzianu, czy ucząc słówek z języka
angielskiego, podgryzajmy sobie po kawałeczku. Może wiedza łatwiej
„wejdzie” do głowy? A najważniejszym walorem czekolady jest to, że
zbawiennie wpływa na poprawę humoru i nastroju.
Koło literackie

Przepisy kolegów i koleżanek
z kółka literackiego.
Ale to nie koniec. W następnym
numerze ciąg dalszy...

CZEKOLADOWE CIASTO "BROWNIE"

BABECZKI CZEKOLADOWE

Czekoladowe ciasto "Brownie" znane jest na
całym świecie. Pochodzi z Ameryki, a nazwa
nawiązuje do jego brązowego koloru.
Jest ono intensywnie czekoladowe i wilgotne.
Składniki: 200 g masła, 300 g gorzkiej czekolady, 3
jajka, 250 g drobnego cukru, 135 g mąki, szczypta
soli, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego, 2/3 szklanki
posiekanych orzechów włoskich.
Przygotowanie: Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.
przygotować małą prostokątną foremkę. Posmarować
ją tłuszczem i wyłożyć papierem do pieczenia. Masło
włożyć do rondelka i na minimalnym ogniu roztopić.
Dodać dwie gorzkie czekolady (200 g) połamane na
kosteczki i cały czas mieszając roztopić, odstawić z
ognia. W oddzielnej misce zmiksować jajka z cukrem.
Dodać do nich roztopioną czekoladę z masłem i
zmiksować.
Dodać mąkę sól wanilię i grubo posiekane orzechy,
zmiksować na jednolite ciasto. Wyłożyć do
przygotowanej blaszki, wyrównać powierzchnię.

Do rondelka włożyć masło i czekoladę, podgrzewać
mieszając, aż składniki się roztopią. Zdjąć z ognia,
dodać kakao i wymieszać. Masę odstawić do
ostygnięcia. Mąkę wymieszać z proszkiem do
pieczenia i sodą. Do jajek dodać cukier, aromat i
sól, dokładnie wymieszać. Wlać przestygniętą masę
czekoladową i wymieszać łyżką. Do masy dodać 1/3
mąki. Wlać śmietanę. Dodać resztę mąki i
wymieszać. Ciasto przełożyć do blaszki na muﬃnki.
Piec przez około 20-21 minut na funkcji termoobieg
w temp. 160 C.

Resztę czekolady (100 g) zetrzeć
na tarce lub posiekać w kosteczkę i
posypać po wierzchu ciasta.
Wstawić do piekarnika i piec przez
ok. 35 minut, aż ciasto lekko
urośnie.
Zuzia i Maciek

Życzę
smacznego
Magda

Składniki na 12 babeczek:
140 g masła
60g poszatkowanej gorzkiej
czekolady
1/2 szklanki dobrego ciemnego
kakao
3/4 szklanki mąki
1/2 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 duże jajka
3/4 szklanki cukru
1/3 łyżeczki aromatu waniliowego
szczypta soli
1/2 szklanki śmietany 12% lub 18%
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PREZENTOWO
OD MIKOŁAJA PRZEZ GWIAZDORA DO DZIADKA MROZA
Prezenty pod choinką są o wiele młodsze niż św. Mikołaj, który już od
średniowiecza rozdawał grzecznym dzieciom podarunki.
Bożonarodzeniowe zaczęły się w XIX wieku.Obyczaje związane z tym,
od kogo czekamy na prezenty w Wigilię, są różne nie tylko w Europie, ale
także w naszej ojczyźnie. Kto przyniesie nam paczkę pod choinkę,
zależy od miejsca zamieszkania.
Szymon

KTO PRZYNOSI PREZENTY POD CHOINKĘ
W POLSCE I INNYCH KRAJACH?

PREZENTY POD CHOINKĄ W POLSCE
W Polsce różne postacie w różnych regionach
przynoszą prezenty pod choinkę. Jak wygląda św.
Mikołaj, wszyscy wiedzą. Gwiazdor natomiast to
kolędnik z długą brodą, ubrany w baranicę i futrzaną
czapkę. Oprócz prezentów ma też rózgę dla
niegrzecznych.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ – Mazowsze
GWIAZDOR – Pomorze Zachodnie, Wielkopolska,
Kujawy, Ziemia Lubuska, Kaszuby
ANIOŁEK – Małopolska, Podkarpacie
GWIAZDKA – Dolny Śląsk
DZIECIĄTKO – Górny Śląsk
Podobno są też miejsca w Polsce, na przykład na
Roztoczu lub w dolinie Sanu, w których
bożonarodzeniowe prezenty przynoszą krasnoludki.
Szymon

PREZENTY POD CHOINKĄ
W INNYCH KRAJACH
We Włoszech prezenty dostarcza La Befana –
złośliwa czarownica i lata na miotle. W Holandii
Sinterklaas - przybywa statkiem, następnie
przemierza ulice miasta nie zapominając odwiedzić
parę królewską. W Rosji Dziadek Mróz - przychodzi
ze swoją pomocnicą Śnieżynką. W Niemczech Frau
Berta - niemiecki odpowiednik Świętego Mikołaja, a w
Danii Julemand. Na Islandii Jólasveiner - trzynastu
chłopców pod postacią sympatycznych trolli i
psotników. W Hiszpanii trzej królowie – Kacper,
Melchior, Baltazar. Père Noël we Francji, w Szwecji
krasnal Jul Tomte. W Grecji przynosi prezentu św.
Bazyli, ale nie w Boże Narodzenie, a 1 stycznia.
Nie sposób zapamiętać, ale super że ta tradycja jest
znana pawie na całym świecie.
Szymon

