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UWAGA
Zmiana adresu e-mail redakcji. Na ten adres możecie
przesyłać opinie o szkole, co poprawić, fajny temat do

gazetki, "sprzedać" jakiegoś newsa itp.

zabiatkiznaszej5@gmail.com

Miłosz Malec

Akcja góra grosza!
Od listopada w naszej szkole ruszyła akcja

charytatywna "Góra grosza". Jej celem jest zbiórka
"grosików", które zostaną przekazane Towarzystwu

Nasz Dom. Następnie trafią do dzieci z domów
dziecka, które z różnych względów wychowują się
poza swoją rodziną. Pieniądze będą zbierane do

specjalnej puszki, z którą w trakcie lekcji będą
przechodzić wyznaczeni uczniowie. Zachęcamy do

udziału w tej akcji!
"Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz".

(autor nieznany)

Święto Niepodległości

Apel z okazji Święta Niepodległości
9 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Święta
Niepodległości. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor
Mirosław Gęborek, następnie głos zabrał nasz gość -
Prezes Fundacji Stefana Artwińskiego w Kielcach Pan
Kamil Kołbuc. Część artystyczną pod okiem Pań Anny
Trzmielewskie i Moniki Graby przygotowały klasy 7 i 8.
Na koniec zostały podsumowane konkursy związane
z naszym patronem. 

Podsumowanie listopada

Dzień postaci z bajek.
5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień

postaci z bajek. Wszyscy chętni uczniowie przebrali
się za swoje ulubione postacie z bajek. Ta akcja
wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów.

Osoby, które postanowiły wziąć udział w zabawie nie
były brane do odpowiedzi. 

Święta coraz bliżej!
Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej święto
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.

Co nas czeka w grudniu?
Akcja charytatywna " Góra Grosza "
Mikołajki
Kiermasz świąteczny, podczas którego będą
sprzedawane przygotowane przez uczniów kartki
bożonarodzeniowe. Uzbierane ze sprzedaży
pieniądze przeznaczymy na zakup Różowej
Skrzyneczki, której celem jest walka z
wykluczeniem menstruacyjnym.

apel
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Tradycje świąteczne na
świecie
Chowanie mioteł - Norwegia
W Norwegii istnieje pewna niespotykana tradycja –
chowanie mioteł w dniu Wigilii. Jeszcze kilkaset lat
temu wierzono bowiem, że tego dnia złe duchy i
czarownice obudzą się ze snu, wezmą z cudzych
domów miotły i odlecą na nich. Do dziś szuka się więc
w domu kryjówek, o których nikt spoza domowników
nie wie i chowa się do nich miotły, zabezpieczając je
w ten sposób przed kradzieżą.

Ogórki na choince - Niemcy
Niemcy na choince wieszają nie tylko łańcuchy i
błyskotki, ale też ogórki. Na szczęście nie te jadalne,
ale szklane – po prostu bombki w ich kształcie. Co
ciekawe, w każdym domu tę szczególną ozdobę
wiesza się w łatwo widocznym miejscu, tak, aby bez
trudu znalazły ją dzieci.

Chałwa zamiast opłatka - Hiszpania
W Polsce przed wieczerzą dzielimy się ze sobą
opłatkiem. Dość podobnie jest w Hiszpanii – różnica
jest jednak taka, że zamiast opłatka występuje tam
chałwa, znana jako turron.
https://blog.bluesky.pl/nietypowe-tradycje-
bozonarodzeniowe-na-swiecie/

pixabay

święta

Ulubione tradycje
świąteczne uczniów
naszej szkoły:

Dzielenie się opłatkiem
Oglądanie Kevina :)
Dostawianie i dawanie prezentów
Ubieranie choinki
Rodzinna kolacja
Wypatrywanie pierwszej gwiazdki
Pieczenie pierników

Życzymy Wam żeby spełniły się wszystkie Wasze
najskrytsze marzenia odnośnie ulubionego spędzania
świąt, nawet jeśli to jest oglądanie Kevina ;)

Julia Stankiewicz

Graphicnet

Pixabay
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Zabawy i wróżby na Andrzejki

1. Lanie wosku - jest to najpopularniejsza wróżba
andrzejkowa. Potrzebujesz roztopionych zwykłych
świeczek, klucza z dziurką i miski z wodą. Na
początku musisz roztopić wosk, a następnie lejesz
wosk przez dziurkę w kluczu do wody w misce.
Powstaje kształt, który podnosimy do światła i
zgadujemy co przedstawia.
2. Andrzejkowe kartki na wodzie - dziewczyny
wkładają do wody kartki ze swoim imieniem
przyczepione do korka. W wodzie znajdują się imiona
chłopaków. Gdy imię męskie i żeńskie się złączą to
oznacza, że tak na imię będzie miał przyszły
wybranek.
3. Rzucanie monetą- każda osoba dostaje grosik,
następnie każdy uczestnik musi pomyśleć życzenie.
Kiedy każdy już ma życzenie rzuca do miski z wodą
grosika. Kiedy trafi życzenie się spełni, a kiedy nie to
życzenie się nie spełni.
4. Wróżba ze szpilek- potrzebujemy 7 lub 13 szpilek,
które wkładamy do kubka, a następnie potrząsamy i
wysypujemy na stół. Próbujemy odczytać jakąś
literkę. Przykładowe znaczenia liter:
A- przeprowadzka lub podróż
X- szczęście ci sprzyja
H- szczęście w miłości

Wiktoria Saramak

pixabay

Ciekawostki o Andrzejkach

Wróżby Andrzejkowe przeznaczone były głównie dla
dziewczyn (odpowiednikiem dla chłopaków, były
Katarzynki, lecz przyjęło się, że w wieczór 29
listopada wróżą wszyscy).

Najpopularniejszą wróżbą Andrzejkową w Polsce jest
lanie wosku przez dziurkę w kluczu do zimnej wody.
Istnieje przesąd, iż sklepy, które przystrajają swoje
witryny w bożonarodzeniowe przybrania, przed datą
30 listopada, nie będą miały w nadchodzącym roku
dużej pomyślności na rynku.

Wywodzące się ze Szkocji zwyczaje świętowania
tzw. Andrzejek rozpowszechnione są w całej Europie i
w większości mają one związek z tradycyjnymi
przesądami oraz wróżbami o tematyce
matrymonialnej.

Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko
w prawie wszystkich regionach Polski, ale także w
Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach
Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii,
na Ukrainie i Białorusi oraz oczywiście w Grecji.

UrsaMinorArt
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      Ulubione 
          Dania
              Wigilijne
                 Uczniów 
                     :D        
            

Wigilijne dania

wykres

Ankieta o ulubionych daniach
wigilijnych uczniów.

W czwartek 18 listopada przeprowadziliśmy
anonimową ankietę: Jakie jest twoje ulubione danie
wigilijne? 

Miała ona na celu sprawdzenie, która potrawa
wigilijna spośród 12 zaproponowanych w ankiecie
okaże się ulubioną wśród uczniów naszej szkoły.

W badaniu wzięły udział 54 wybrane osoby z
klas 5-8. Niektórzy uczniowie chętnie
odpowiadali na pytanie zawarte w ankiecie,
innych musieliśmy lekko namawiać :)

Jak widać na wykresie obok definitywnie
wygrał barszczyk czerwony z uszkami, co
mnie bardzo cieszy, ponieważ to też moje
ulubione danie wigilijne :)

Drugie miejsce zajęły pierniczki. Na trzecim
uplasował się sernik, a tuż za nim pierogi z
grzybami. 

Grzyby znalazły się także na kolejnym
miejscu pod postacią zupy grzybowej. 

Sałatka jarzynowa, ryba po grecku i karp
otrzymały tyle samo głosów. 

Zero punktów zdobyły kompot z suszu,
śledzie i kutia.

Maja Skuza

Maja Skuza

Maja Skuza
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..

  Wymarzone
     Prezenty
       Gwiazdkowe
         Naszych
            Nauczycieli
              I 
                Uczniów
                    <3

                             Marika
                          Kaczmarczyk

Pani Danuta Wyspiańska :
- Żadnych wojen i konfliktów

Pani Małgorzata Rzeszowska :
- Ulubione perfumy

Pani Marta Małek :
- Posiadanie swojego zamku

Ks.Karol Romankiewicz :
- Helikopter

Pani Agnieszka Jung:
- klocki Lego lub książka

Pani Agnieszka Baran :
- Ciepła piżama

Pani Anna T. :
- zdrowie i szczęście wszystkich
- powrót do normalności

Julka S. :
gumy kulki i farby akrylowe

Natalia D. :
szkicownik i pędzle

Alek:
śmieszne skarpetki

Marysia B. :
duży pluszowy bałwan

Wika S. :
odświeżacz powietrza, biżuteria, ubrania 

Natalia S. :
nowy telefon

Weronika T. :
słuchawki bezprzewodowe, książki

Julka S. :
drugi pies, słuchawki bezprzewodowe

..
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Świąteczny klimat
Jak poczuć, że to już grudzień? Oczywiście
poprzez oglądanie świątecznych filmów i
słuchając playlist z zimową muzyką! Dzisiaj
przedstawię kilka propozycji.

Kevin sam w domu
Czyli film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
Komedia przedstawiająca losy ośmioletniego chłopca,
którego rodzice przypadkowo zostawili samego w
domu na święta.

Ekspres polarny
Film fantastyczny o chłopcu, który nie wierzy w
Świętego Mikołaja, aż do czasu, kiedy w Wigilię
zostaje obudzony przez pociąg, który zabiera go w
podróż na Biegun Północny.

Grinch: świąt nie będzie
Stwór Grinch nienawidzi świąt i postanawia zrobić
wszystko, aby się nie odbyły.

Miasteczko Halloween
Dyniowy Król jest już znudzony obchodzeniem
Halloween, więc postanawia porwać Świętego
Mikołaja i zająć jego miejsce.

Elf
Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy
wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu
biologicznego ojca.

kod QR

Playlista

Powyżej znajduje się kod QR. Gdy go
zeskanujecie przeniesie Was na stworzoną
przez nas świąteczną playlistę na Spotify. 
Jest tam włączone współtworzenie, czyli
każdy z Was ma możliwość dodawania
piosenek, więc jeśli macie ochotę to możecie
dodać swoje propozycje! 

Na playliście są takie świąteczne hity, jak:
Last Christmas, 
All I want for Christmas is you, 
Jingle Bells, 
It's Beginning To Look A Lot Like
Christmas i inne.

Weronika Toporek

Weronika
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