
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

PSP nr 1 im.Wacława
Górskiego
Dmowskiego 9
37-450, Stalowa Wola

Numer 23 12/21

ŚWIĄTECZNE UCZYNKI- RODACY BOHATEROM

:)

Naszym
gościem w Grze 
Skojarzenia jest
pani
Agnieszka 
Smagała
przesympatyczna 
i lubiana przez
uczniów
nauczycielka
matematyki

Świąteczna
pocztówka
Klubu
Literackiego
Władcy
Języków -
eTwinning
Święta oczyma
naszych
uczniów
 Lista Top 10
prezentów pod
choinkę
Pasja Sary

Święty Mikołaj
w naszej
szkole
Nasza szkoła i
miasto w
świątecznej
odsłonie
Wigilijne
zwyczaje w
Polsce i  na
świecie
Świąteczna
wykreślanka
Pasje Sary i jej
biżuteryjne
dzieła.

AS



www.nowiny24.plNowiny | Numer 23 12/2021 | Strona 2  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

:)

Jestem...
optymistką i staram się cieszyć z najmniejszych
rzeczy 
Moje dzieciństwo..
to lata 80. W sklepach puste półki,system
kartkowy, ale mimo tego wspominam je bardzo
radośnie. Pamiętam niezapomniany smak oranżady w
worku ze słomką oraz kultowe tenisówki ,,Czeszki’’.
Kiedyś córka zapytała mnie ,,Mamo jaka była twoja
ulubiona zabawa jak byłaś dzieckiem’’...  najczęściej 
z koleżankami grałam w gumę. A  co to takiego?’ -
zapytała mnie moja najmłodsza córka .Kupiłam nam
tę gumę, co nie było łatwe ...i pokazałam jej ,jaka to
wspaniała zabawa..
W szkole jako uczennica lubiłam/nie
przepadałam...
Najbardziej lubiłam lekcje WF-u i oczywiście
matematykę. Nie przepadałam za muzyką,no cóż - jak
to się mówi ,,słoń nadepnął mi na ucho''
Niemożliwie ma taki melodyjny głos...
A to wtedy,kiedy tłumaczę Wam zadania z
matematyki-pani się uśmiecha

Ulubiony kolor...
Z ulubionym kolorem to jest tak że cały czas to się
zmienia kiedyś był to kolor różowy, później był etap
czarnego a teraz myślę że moim ulubionym jest
czerwony, kolor miłości
Lubię kiedy uczeń...jest dociekliwy zadaje pytania,
pyta ,,po co?’’ ,,a co by było gdyby?’’
W naszej szkole...podoba mi się atmosfera zarówno
wśród uczniów jak i nauczycieli
Czy czuje już pani przedświąteczny nastrój...
tak. z każdym dniem coraz bardziej. Już z moimi
córkami zrobiłyśmy pierwszą porcję pierniczków i
wkrotce będziemy je ozdabiać.
Ulubiony moment podczas Świąt Bożego
Narodzenia...
Myślę że tu nie będę oryginalna.Moim ulubionym
momentem świątecznym jest Wigilia i wspólne
kolędowanie.
Proszę przyjąć od nas już dzisiaj życzenia
Wesołych i białych Świąt. Dziękujemy za miłą
rozmowę.
Wywiad przeprowadzili Amelia S.i Krzysztof S. Va

,,Staram się cieszyć z najmniejszych rzeczy...'' Do udziału w naszej grze w skojarzenia zaprosiliśmy panią
Agnieszkę Smagałę - nauczycielkę,dzięki której matematyka nie jest już taka trudna...

 Pani Agnieszka Smagała- Nauczyciel matematyki,
opiekun Koła ,,Matematyka na 6 '', współautorka
sukcesów swoich uczniów w konkursach miejskich i
olimpiadach przedmiotowych. Na zdjęciu wielbicielka
spacerów i zabaw z psem. 

MJ
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Uczniowie klas drugich  naszej szkoły wzięli udział
w  ogólnopolskim projekcie świątecznym. Projekt
polegał na samodzielnym wykonaniu kartek
świątecznych, oraz  napisaniu  życzeń i kilku zdań o
sobie w języku angielskim. Projekt był realizowany
przy udziale około 100 uczniów w wieku od 8 do 10 lat
z terenu całego kraju. Głównym założeniem projektu
była poprawa kreatywności, zwiększenie pewności
siebie, rozwój relacji międzyludzkich, zwiększenie 
motywacji i zainteresowania językiem angielskim.
Moi najmłodsi uczniowie wspaniale poradzili sobie z
tym zadaniem i z ogromnym zaangażowaniem
realizowali każdy etap projektu.  Celem  tego
ogólnopolskiego projektu było poznanie się, wymiana
informacji o sobie a przy tym rozwijanie kompetencji
językowych i artystycznych  uczestników. Wszelkie
działania z naszego projektu są zamieszczone na
platformie eTwinning. Nasze piękne, wypracowane
kartki zostały już wysłane do partnerskich szkół. 
Koordynatorem projektu była pani Dorota Zagulska –
nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego
w naszej szkole. Publiczna Szkoła Podstawowa była 
godnie reprezentowana przez naszych zdolnych i
ambitnych uczniów.

                           ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA -WYMIANA POCZTÓWKOWA e-Twinning
                           Drugoklsiści naszej szkoły reprezentowali nas znakomicie.Gratulacje 

D.Z D.Z

D.Z
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                                             ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

MIKOŁAJKOWY DZIEŃ 

Tego dnia wszyscy i uczniowie ,i nauczyciele ,i Panie
dyrektor,wszyscy pracownicy szkoły nosili czerwone 
mikołajkowe czapki; niektórzy wystąpili w stylizacjach
śnieżynek ,elfów...Na głowach innych błyszczały
opaski z reniferem...Wyglądaliśmy tego dnia
niezwykle pięknie i radośnie.
Zapytalismy uczniów naszej szkoły o wrażenia z tego
dnia...

,, Na ten dzień czekaliśmy juz od tygodnia,w klasie
poprzedziło go losowanie...Ja wylosowałem Olę i na
początku zupełnie nie wiedziałem ,co mogłoby jej
sprawic radość.Musiałem co nieco więcej dowiedzieć
się o zainteresowaniach Oli ...Widziałem ,ze prezent
mikołajkowy sprawił jej radość .Byłem szczęśliwy.
Sam także otrzymałem wspanialy podarunek ;
koszulkę i kubek ze zdjęciem z mojego ulubionego
serialu...''
Krzysiek 4a
,,Byliśmy podekscytowani ,nie mogliśmy się doczekać odwiedzin Świętego Mikolaja..Na
twarzach wszystkich pojawił się ,,banan'' Byliśmy bardzo szczęśliwi..Ja uwielbiam czytać
,Święty Mikołaj skądś się o tym dowiedział ,bo jego prezenty bardzo mi się spodobały''

Milena 4a

Dodatkową atrakcją tego dnia było przygotowanie
fotobudki mikołakowej. Można było wypożyczyć do
zdjęcia kilka świątecznych rekwizytów.
Głownym pomocnikiem Świętego Mikołaja była tego
dnia p.Monika Woch. Zdaje mi się ,ze w rolę ze świty
Mikołaja wcieliła się także nasza pani Pedagog.
W mikołajki włączyli się także nauczyciele; owszem
dodatkowo otrzymali ,,rózgi'', ale to był tylko taki
żart,bo bardzo się dla nas starają.
Na jednym ze zdjęć rozpoznacie naszą panią Dyrektor w mikołajkowym nastroju.

PSP 1

PSP 1

PSP 1

PSP 1
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 Mamy nadzieję,że naszą stronę polubią szczególnie
Ósmoklasiści. 
Oto pocztówki z książek,w których pojawił się motyw
Bożego Narodzenia.

Zagadka 1
Z którą ze znanych lektur polączysz ilustrację
pierwszą.
Wskaż związki obrazu z treścią książki. podaj autora
 i tytuł lektury.
Nazwij gatunek książki.

Zagadka 2
 Na kolejnej ilustracji przedstawiamy bohaterów innej
lektury obowiązkowej, w której pojawił się świąteczny
motyw.
Podaj autora i tytuł książki, z której pochodzą postaci.
Pamiętasz, jakie dary otrzymali od Świętego Mikołaja
Piotr, Zuzanna i Łucja.

Pisemne odpowiedzi dostarczcie do Pracowni
Literackiej -sala 25 lub do szkolnej biblioteki.

Nagroda dla zwycięzcy
Pozbawione złych mocy Ptasie mleczko Wedla 

                                                       CZYTANIE- DODAJ DO ULUBIONYCH 

KL
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Jemioła.Niegdyś wierzono,że
jemioła nie tylko zapewnia
dobrobyt,ale tez odpędza złe
duchy.Dziś pod jemiołą okazujemy
sobie sympatię.

Ubieranie choinki: 
W Europie zwyczaj ubierania choinki zapoczątkowali Niemcy. Przystrajanie drzewka jest symbolem świąt
Bożego Narodzenia. W niektórych domach choinkę ubiera się 24 grudnia, a w niektórych kilka dni wcześniej.
Bożonarodzeniowe drzewko ubiera się w zależności od domowników –niekiedy jest ono kolorowe, z mnóstwem
ozdób, a czasem przystrojone minimalistycznie w jednym kolorze. Czy wiecie ,ze niektóre z ozdób kryją w
sobie symbole. 
Dzwoneczki -dobra nowina
Łańcuch-symbolizuje rajskiego węża
Swiatełka-kiedyś świeczki -jasność
 
Dzielenie się opłatkiem to przede wszystkim symbol przebaczenia i pojednania.Jego nazwa
wywodzi się z języka łacińskiego od słowa oblatum,czyli dar ofiarny. Historia tej tradycji pochodzi
od pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się chlebem. Podczas łamania się opłatkiem, bliscy
składają sobie także życzenia. Następnie zasiadają do kolacji.
12 potraw wigilijnych: Zwyczaj ten odnosi się do 12 apostołów, którzy spożywali z Jezusem
ostatnią wieczerzę. Po to, aby w nadchodzącym roku mieć szczęście –należy spróbować
wszystkich dań. Tradycyjne potrawy na stole wigilijnym to:-barszcz czerwony z uszkami-pierogi z
kapustą i grzybami-karp smażony-kutia-kapusta z grzybami-kompot z suszu-śledzie-makowiec-
groch z kapustą-ryba po grecku
Dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole: Na stole ustawia się dodatkowe nakrycie –o jeden talerz
więcej, niż jest wszystkich uczestników kolacji. Symbolizuje to otwartość na zbłąkanego
wędrowca, którego w ten sposób zaprasza się do stołu i wspólnego świętowania. W dawnych
czasach dodatkowe nakrycie przy stole zostawiało się dla zmarłych.

Śpiewanie kolęd; udział w pasterce.

Małgosia G. 7c

                                                            ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Wigilia Bożego Narodzenia, wigilia świąt Bożego
Narodzenia (wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny,
niekiedy także Gwiazdka) (z łaciny vigilia – czuwanie,
straż; vigilare – czuwać) – w tradycji chrześcijańskiej
dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończący
okres adwentu.
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                                          ŚWIĘTA OCZYMA NASZYCH UCZNIÓW 

Zapytaliśmy uczniów 7b i 4b,co jest dla nich
najważniejsze w okresie przedświątecznych
przygotowań i w same Święta Bożego Narodzenia.
Wiemy o jakich prezentach pod choinkę marzą...
Dziękujemy za szczere i piękne wypowiedzi.

:)

.Przed świętami ...
,,Uwielbiam pieczenie pierniczków i ich dekorowanie
...'' Marysia 4b
,,Nie mogę się już doczekać dekorowania domu i
ubierania choinki'' Nicola 4b
,, Nie wyobrażam sobie Bożego Narodzenia bez
swoich bliskich; Babci ''
Igor 4b, Mateusz W. 4b
,, Najważniejszym momentem podczas Świąt jest
wspólna Wigilia'' Zuzanna 4b
,, Marzę o tym ,by juz nie było koronawirusa i by
wszyscy byli zdrowi''. ,,Marzę o śniegu na Święta...,
Na pewno pomogę w sprzątaniu domu na święta''
Milena K , Dominika D. 4b
,,Moje ulubione kolędy to ,,Przybieżeli do Betlejem'',
i Wsród nocnej ciszy''
Gwiazdkowe prezenty.... Zdrowie dla Rodziców ..;
mały pupil ; kot lub piesek ; Klocki Lego ,,city'',
rolki ,gra planszowa,rękawice bramkarskie, 1,5 kg
mandarynek..., czas z Rodziną, wyjazd w góry...

TOP lista gwiazdkowych prezentów

1. Mały pupil ,własne zwierzątko -kotek lub pies ..
2. Akcesoria sportowe; rękawice bramkarskie, rolki

,łyżwy, bluza Nike
3. Wyjazd w góry
4. Zdrowie i powstrzymanie koronawirusa
5. Słodkości i mandarynki
6. Artystyczne; glina do rzeźbienia , farby, kredki.
7. Gry planszowe
8. Klocki ,,Lego''
9. Książki

10. Dużo czasu z Rodziną 
    
Bardzo nam się podobają Wasze Wymarzone
prezenty. Niech spełnią Wasze pragnienia.

MJ
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Bierzemy udział w Programie „Rodacy
Bohaterom”

Nasza szkoła od 29 listopada do 17 grudnia 2021
roku zbierała dary dla potrzebujących Polaków
mieszkających poza granicami Polski, objętych
programem „Rodacy Bohaterom”.  Akcja ta jest
organizowana od 2010 roku przez stowarzyszenie
Odra-Niemen. Polega na zbieraniu funduszy,
artykułów spożywczych, chemicznych do paczek oraz
przygotowywaniu kartek i listów na Święta Bożego
Narodzenia dla rodzin polskich kombatantów na
kresach wschodnich..
W akcję zaangażowalo się większośc klas wraz ze
swoimi wychowcami, Nauczyciele i Pracownicy
szkoły.
Koordynatorem akcji w szkole była pani Jadwiga
Socha wraz z klasa 5a .

Bardzo nam sie podobała ta akcja.
Ważne , zebyśmy szczególnie w tym czasie pamiętali
o tych , dzięki którym możemy cieszyć sie wolna
Ojczyzną.

Oprac.Jakub G. 5a

WAŻNA LEKCJA WRAŻLIWOŚCI I PATRIOTYZMU 

.

.
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Moje hobby 
Moja przygoda z rękodziełem rozpoczęła się pół roku temu, kiedy spotkałam moją przyjaciółkę . Od tamtego
momentu bardzo się do siebie przywiązałyśmy i spędzałyśmy mnóstwo czasu razem . Często
mówiliśmy o sobie i  o naszych zainteresowaniach , wtedy właśnie dowiedziałam się że moja przyjaciółka
tworzy sama biżuterię . Ja także chciałam spróbować . Zaczęłam od czegoś
prostego , pierścionków z niepotrzebnego łańcuszka . Wielu  osobom  spodobały się moje prace i .prosiły
mnie o podobne.
,,Z czego wykonuję biżuterię?" 
Moje koleżanki wiedziały, że bardzo  wciągnęłam w swoje haobby i przynosiły mi niepotrzebne juz elementy,
breloczki ,kolorowe kamienie -oczka , a ja przerabiałam je w cuda . Zaczęłam także kupować części a w samo
rękodzieło ,,wciągnęłam''' kilka przyjaciółek
,,Co daje ci tworzenie  rękodzieł?" 
Szczerze , nie wiem jak to nazwać . Kiedy mam inspirację to tworzę , kiedy mam ochotę to działam.Sara 7c

A Wy,czym się interesujecie..Jak spędzacie czas
wolny...Szukamy osób, które podzielą się z nami
swoimi pasjami. Udowodnijmy, że nie tylko telefon i
gry komputerowe są w centrum naszych
zainteresowań.

:)

A może zainspirowani pracami Sary,zaczniecie od
tworzenia własnoręcznie ozdób świątecznych...
Może ktoś z Was obdaruje kogoś bliskiego
samodzielnie wykonaną pracą ,kartką świąteczną
,ozdobą ...
Jesteśmy pewni ,że taki prezent bardzo podobałby się
obdarowanemu...
Spróbujcie...Pokażcie nam swoje prace...
Kontakt czat -teams Marzena Janusz

S

google
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CZYM SIĘ RÓŻNI PASTORAŁKA OD KOLĘDY

KOLĘDA -  pierwotnie radosna pieśń
noworoczna,ktora wspólczesnie przyjęła formę pieśni
bożonarodzeniowej.Utrzymywana najczęściej w
konwencji religijnej.
Najstarszą kolęda polską jest ,,Zdrów bądź Królu
Anielski'' Jej tekst odnajdujemy w kilku źródłach
, zktórych najstarsze to pochodzący z 1424 roku zbiór
Kazań Jana Szczekuny,spowiednika Królowej
Jadwigi...

PASTORAŁKA- ludowa piesń religijnao wesołym
charakterze,związana z tematyką Bożego Narodzenia
Nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich
nabożeństwach religijnych.
 Maja G 5a
żródło Wikipedia

Moją ulubiona kolędą jest Cicha noc, a jakie są Wasze
ulubione kolędy i pastorałki...

Zobaczcie ,jaką piękną ilustrację ,ozdobę na szkolny
korytarz przygotowali Uczniowie i Nauczyciele ze
świetlicy szkolnej

 Jakie symboliczne znaczenie maja potrawy,które
spożywamy podczas Wigilii
Ryby. Symbol
chrześcijaństwa.Zjedzenie ryby
podczas wieczerzy wigilijnej było
gwarancją zdrowia i dostatku,a
karpia,obfitości i siły.
Ziarna zbóż i maku. Przynajmniej jedna z potraw na
wigilijnym stole powinna zawierać mak,by w
przyszłym roku zapewnić sobie pomyslnośc i
bogactwo.
Kapusta i grzyby. Chronią od złego,a także
zapewniają siłę i witalność.Zapewnić mają dostatek.
Miód i bakalie.Orzech włoski to mądrość..
Owoce.Jabłka-siła i długowieczność

 

Inne ważne symbole tego wieczoru
Sianko pod obrusem- symbolizuje miejsce,w którym
przysedł na świat Jezus; szopkę i stajenkę
Stajenka- jest także symbolem nas samych. Tu nie
zawsze jest czysto,a dobro przeplata się ze
złem.Jednak to właśnie do stajenki przychodzi
Jezus,do zwykłych ludzi i rozswietla nasze życie.Bóg
rodzi się w nas...
Gwiazda-symbol Gwiazdy Betlejemskiej,której
pojawienie się towarzyło narodzinom Jezusa.
Z pojawieniem się jej na niebie rozpoczynamy Wigilię :) .
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                        FOTOZAGADKA

Gdzie znajdują się choinki ze zdjęć...
Podaj nazwę miejsca 

:)

Odpowiedzi wysyłajcie na czat-teams 
Marzena Janusz 

PS Pamiętacie,że Samorząd Szkolny zorganizował
konkurs na piękne zdjęcia miasta w świątecznej
odsłonie. Zdjęcia możecie wykonać na rodzinnym
spacerze ...
Powodzenia.

.

.

.
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Świąteczny numer przygotowali 

Amelia S
Krzysiek S
Milena P
Jakub G
Maja G.
Małgosia G.
Koordynatorzy 
Marzena Janusz- nauczyciel języka polskiego
Dorota Zagulska- nauczyciel języka angielskiegi
 i niemieckiego

                        DO SIEGO ROKU 

NIECH NOWY ROK PRZYNIESIE NAM WSZYSTKO,
CO DOBRE I PIĘKNE

.
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