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Historia
tego święta

Zwyczaj dawania i
otrzymywania
prezentów 6
grudnia istnieje
już od X wieku.
Związane jest to z
historią życia
biskupa z Miry.
Rozdawał on
prezenty
biednym dzieciom
i dbał o
najbardziej
potrzebujących.
Teraz dostawanie
i dawanie
prezentów jest dla
rozrywki.

Mikołajki
w
różnych
krajach
1. W Ukrainie
mikołajki
obchodzone są 19
grudnia. Podobnie
jak w Polsce
dzieci piszą listy,
kładą je przy
oknie, a potem w
mikołajki znajdują
prezenty pod
poduszką. Tam
jest dziadek Mróz,
wyobrażają go
sobie

jako księdza, a nie
jak u nas grubego
mężczyznę w
czerwonym
ubraniu.

2. W Niemczech
Mikołaj daje
prezenty w nocy z
5 na 6 grudnia. W
Bawarii 
Mikołajowi
towarzyszy
Kampus, czyli
odpowiednik
diabła. Natomiast
na północy
Niemiec
przychodzi Knecht
Ruprecht, który
jest cały
czarny.

Pomysły na
prezenty:
- książki 
- gry planszowe 
- ozdoby 
- kubki 
- świeczki 
- materiały
plastyczne np.
kredki.
- obrazy 
- instrument 
- elektronika
- plecak 
- ciepłe bluzy 
- koce 
- świąteczne
ubrania
- prezent związany
z hobby danej
osoby. 

3. W Czechach to
święto obchodzi
się 5 grudnia. Z
Mikołajem idzie
również Diabeł,
który jest na
twarzy umazany
sadzą, oraz Anioł,
który jest
oczywiście
śliczny. A Diabeł
na plecach ma
worek, z którego
wystają małe
nóżki. Ma on za
zadnie straszyć
dzieci piekłem, a
Anioł je broni.
Dobre dzieci
dostają prezenty,
a niegrzeczne,
jeśli mają
szczęście

i nie skończą w
worze Diabła, to
dostaną worek
ziemniaków albo
węgla.

4. W Finlandii
obchodzi się 
mikołajki tego
samego dnia co 
Dzień
Niepodległości. Z
tej okazji tego
dnia Finlandczycy
organizują
koncerty,
ceremonie oraz
bal. Wiadomo też,
że jest tam
Wioska Mikołaja.
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Karolina Celadyn i Zosia Niestrój 5b
                      Święta w różnych krajach

We Francji
Święta Bożego
Narodzenia
obchodzi się
inaczej niż w
Polsce.
Najpopularniej-
szym daniem,
które je się tam
w Wigilię, jest
indyk z
kasztanami . Na
koniec obiadu
serwowane jest
" buche ", czyli
czekoladowe

ciasto albo
deser lodowy w
kształcie polana
drzewa. Na
południu kraju
popularne są
także ostrygi i
ślimaki. Nie
obchodzi się też
tam drugiego
dnia świąt, a
prezenty daje
się do 25
grudnia.
Francuzi
ozdabiają

choinki już pod
koniec
listopada, a
pozbywają się
ich po Nowym
Roku. 

We Włoszech
święta
rozpoczynają
się 8 grudnia w
dzień
Niepokonanego
Poczęcia
Najświętszej
Panny Maryi 
( immacolata ).
Na koniec
okresu
świątecznego
świętuje się
dzień Trzech
Króli

i Objawienia
Pańskiego
przypadający
 6 stycznia.
Wtedy też
prezenty roznosi
wiedźma
Befana.  

W Anglii święta zaczynają się 25
grudnia, czyli w Christmas Day. 
Tego dnia dzieci jako pierwsze
wstają i idą na poszukiwanie
prezentów pozostawionych w nocy
przez Świętego Mikołaja, po ang.
Santa Claus. Każdy prezent
otwiera się tam indywidualnie, a
rodzina po odpakowaniu kilku
prezentów robi przerwę na
herbatę. 25 grudnia Anglicy jedzą
obiad świąteczny w papierowych
koronach, jest to nawiązanie do
Trzech Króli. Na stole nie może
zabraknąć indyka, kiełbas
zawijanych w boczek oraz
słynnego puddingu w towarzystwie
budyniu lub brandy. W Anglii, w
przeciwieństwie do Polski, obiad je
się około godziny 12.00.

W każdym kraju Boże Narodzenie jest obchodzone inaczej, ale właściwie polega na tym samym.
Ciekawostki o Świętach Bożego Narodzenia:
słynna świąteczna piosenka została napisana na amerykańskie Święto Dziękczynienia i nazywała się One
Horse Open Sleigh,
na Wigilię w Japonii je się smażonego kurczaka i kruche ciasto truskawkowe,
podczas I wojny światowej pomiędzy Anglikami a Niemcami doszło do rozejmu bożonarodzeniowego, podczas
którego dwa walczące ze sobą państwa pogodziły się na jedną noc i wymieniali się prezentami oraz grali w
piłkę nożną.
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Zygmunt Stary 
w nowej roli

Jak każdy wie,
normalne
otoczenie
pomocników
Świętego
Mikołaja to
mróz, półtora
metra śniegu,
przytulny
domek i fabryka
prezentów.
Jednak od 3 do
5 grudnia
mroźną Laponię
zastąpił Zamek
Królewski

na Wawelu. W
warowni
otoczonej
murami można
było spotkać
pomocnika
Świętego
Mikołaja,
jakiego świat
nie widział... Był
nim Król
Zygmunt Ⅰ
Stary! Od
pomocnika
Świętego
Mikołaja można

było dostać
prezent, trzeba
było jednak
zrobić dla niego
własnoręczny
podarunek z
przeróżnych
rzeczy. A te
można było
wykonać w 
specjalnie do
tego
przeznaczonej
królewskiej
komnacie.
Dzieła były

przeróżne: długi
jak pyton
łańcuch na
choinkę,
gwiazdki, które
można powiesić
na choince czy
bezludna
wyspa, na
której zamiast
palmy rosła
choinka.

Nieważne jak
wykonane są
prace, ważne,
aby były od
serca. Bez
różnicy gdzie,
w  królewskiej
komnacie,
Laponii, w igloo,
czy też w
namiocie -
ważne, aby były
prezenty i
uśmiechy na
twarzach dzieci.

   Marcel Kuś 5B
       Mikołajki u króla Zygmunta Starego na Wawelu

 Zaskakujący pomocnik 
             Świętego Mikołaja!
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Pieśni
patriotyczne

11 listopada

Apele
zorganizowały
klasy 5c i 5d
wraz z
wychowawczyniami:
Kamilą Micek i
Małgorzatą
Nowak.
Uczniów 
obowiązywał
strój galowy.

       Dzień Niepodległości w naszej szkole
                 
                                            Alicja Budzińska 5b 

10 listopada w
naszej szkole
z okazji 104
rocznicy
Odzyskania
Niepodległości
odbył się apel.
O 8:30 był apel
dla klas 8, 7 i
6a, o 9:15 był
apel dla klas
4,5 i 6.

Na początku
apelu
zaśpiewaliśmy
hymn Polski.
Potem
uczniowie,
którzy
organizowali
apel,
opowiadali o
tym święcie.
Śpiewaliśmy
piosenki
patriotyczne
takie jak: My,
pierwsza

brygada, 
Szara piechota
i Przybyli ułani
pod okienko. O
godzinie 11:11
wszystkie
klasy wyszły z
sal i
zaśpiewały po
raz drugi
hymn,
ponieważ jest
to symboliczna
godzina.

Na apelu
przypomnieliśmy
sobie różne
informacje o
odzyskaniu
NiepodległościNa
przykład
powstanie
listopadowe
było w 1830
roku,
natomiast 
powstanie
styczniowe
było w 1863
roku.

W Powstaniu
Warszawskim
zginęło wiele
osób,
dorosłych oraz
dzieci, dlatego,
żeby pamiętać
o ich
poświęceniu,
obchodzimy to
święto.
Ponieważ to
dzięki nim
żyjemy w
wolnym kraju.
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                        Szkoły w Finlandii
                                           Alicja Budzińska 5b

 Finlandzkie szkoły różnią się od większości szkół na świecie. Szkoły w Finlandii mają ciekawy system
edukacji. Jest też uważany jako jeden z najlepszych systemów szkolnych na świcie. Ma naprawdę wiele
zalet i wielu osobom podoba się ten system, dlatego chciałbym o nim napisać. W szkołach jest dobra
atmosfera, a uczniowie mają dobre relacje z nauczycielami. Nie istnieje jeden szczegółowy i sztywny
program, który nauczyciel musi zrealizować. 

1.Po pierwsze w Finlandii dzieci
spędzają o wiele mniej godzin w
szkole, przeciętnie jest to 706
godzin rocznie (w porównaniu w
Polsce jest to 746), a średnia
OEC to 850 godzin.  
2. W klasach jest mało osób,
maksymalnie to 20 osób.
3. Płatne korepetycje tam nie
istnieją, są prawnie zakazane.
Jeżeli uczeń czegoś nie
rozumie, nauczyciel pomaga
mu.
4. Nie ma tam hierarchii, relacje
są oparte na partnerstwie.
Uczniowie mówią do nauczyciela
po imieniu.
5. Podręczniki, przybory szkolne
są za darmo, a wycieczki
opłacane są przez państwo.

6. Dzieci idą do
szkoły
podstawowej,
kiedy mają 7
lat, a kończą
ją, mając 16 lat
- podstawówka
trwa 9 lat.
Liceum 3 lata.
Cały rok
szkolny trwa
190 dni od
połowy
sierpnia do
końca maja
albo początku
czerwca. 

7. W Finlandii
są również
ferie
świąteczne,
ferie zimowe, a
nawet ferie
jesienne, które
przypadają w
październiku.
Zakończenie
roku jest tam
ruchome. 

8.Uczniowie
przeciętnie
spędzają

6-7 godzin
dziennie w

szkole. 
9. W
finlandzkich
szkołach nie
ma ocen.
Jednak
stosuje się
stopnie, od 4
do 10, które
określają
stopień
zaawansowania
w danym
przedmiocie.

Dzięki temu
nie ma takiej
presji, tylko są
informacje o
własnych
umiejętno-
ściach. W
Finlandii
system
edukacji jest
bardziej
nastawiony na
zainteresowa-
nia uczniów.
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   Central Park w New York - moje wrażenia 
  z podróży           Oliwia Pawlusińska  kl.5b

Ogromny park w
Nowym Jorku

Gdy byłam w
Nowym Jorku,
zwiedziłam
Central Park.
To mega duży
park położony
dosłownie w
środku
Manhattanu. Z
góry wygląda
jak wycięty od
bloków i ulic
kawałek
natury.

Ma kształt
długiego
prostokąta.
Tam
umieściłam
zdjęcie.
          ↙

Zapraszam do
czytania.

Central Park to
naprawdę
ogromny park
(taki ogromny
jak na zdjęciu
obok ←) ma on
aż 341
hektarów. Ten
park jest taki
duży, że nie da
się go całego
przejść w
jeden dzień.
Jest tak znany
na całym
świecie,

bo dużo filmów
jest granych
na jego tle. W
parku jest
przepięknie -
są tam duże
jeziora, a po
całym parku
biega mnóstwo
wiewiórek. To
idealne
miejsce na
spacer z psem
czy na piknik.

Park ten to
dom dla wielu
zwierząt. Moim
zdaniem
najwięcej jest
wiewiórek, a
na drugim
miejscu są
(okropne)
muchy.
Znajdowało się
tam również
kilka takich
"hoteli" dla
owadów,
pszczół.

Było także
dużo domków
dla ptaków
porozwiesza-
nych na
drzewach.
Gdybyście
odwiedzili
kiedyś  Nowy
Jork,
przejdźcie się
tym parkiem
koniecznie.

Central Park Oliwia
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                                   Maks Kubis 5b
                Mistrzostwa świata w piłce nożnej

Mistrzostwa świata w piłce nożnej, w Polsce nazywane również mundialem (hiszp.mundial – „światowy”)
lub Pucharem Świata (ang.World Cup) – międzynarodowy turniej piłki nożnej, w którym biorą udział męskie
reprezentacje narodowe federacji należących do FIFA. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1930 roku
w Urugwaju. Od tego czasu odbywają się co cztery lata, z wyjątkiem 1942 i 1946 roku, gdyż z powodu II wojny
światowej nie odbywały się kongresy FIFA, na których podejmowano decyzję o organizacji turnieju (w 1946, na
pierwszym po wojnie kongresie FIFA, wskazano, kto będzie organizatorem mistrzostw w 1950). Obecnie w
turnieju występują 32 reprezentacje (od 2026 r. będzie ich 48) rywalizujące o tytuł na terenie kraju (lub krajów)
organizującego mistrzostwa przez okres około jednego miesiąca.

                    Rekordy
Podczas rozgrywania mistrzostw
świata w piłce nożnej niektórzy
piłkarze pobili rekordy tych
rozgrywek. Pierwszym ważnym
osiągnięciem może się pochwalić
brazylijski piłkarz Pelé, który jako
jedyny na świecie wygrał wraz ze
swoim krajem mistrzostwa świata
aż 3 razy w ciągu jego kariery!
Kolejnym dorobkiem mogą się
pochwalić zawodnicy tacy jak
Antonio Carbajal, Rafael Márquez
oraz Lothar Matthäus, którzy
zagrali w pięciu edycjach
mistrzostw świata. Dodatkowo
Lothar Matthäus ma rozegranych
w tym turnieju aż 27 spotkań i jest
rekordzisyą pod tym względem.

Najlepszym
strzelcem w
historii
mistrzostw
świata jest
Miroslav
Klose, który
przez cztery
turnieje, jakie
rozegrał,
strzelił 16
bramek. Na
drugim
miejscu
plasuje się
Brazylijczyk

Ronaldo De
Lima z
identyczną
liczbą
rozegranych
turniejów,
zdobył 15 goli.
Podium
zamyka
niemiecki
gracz
Gerd Müller,
który ma na
koncie 14
trafień do
siatki. 

Na tego-
rocznych
mistrzostwach
do Kataru
polecą też nasi
zawodnicy.
Pierwszy swój
mecz
rozegramy z
Meksykiem 22
listopada o
godzinie 17:00
na stadionie
974 w Dosze,
czyli stolicy
Kataru.

Co ciekawe,
stadion, na
którym
zagramy, jest
cały zbudowany
z kontenerów.
Naszymi
następnymi
rywalami będzie
Argentyna oraz
Arabia
Saudyjska.�����

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1930
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urugwaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/FIFA
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 21 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka organizowany w Polsce
przez UNICEF.

Szkoła otrzymała
dyplom UNICEFu.

Prace były bardzo
różnorodne.

.
.

Celem
tegorocznych
obchodów było
przeciwdziała-
nie dyskrymina-
cji poprzez
podkreślanie,
że wszystkie
dzieci są równe
wobec prawa.
Klasy 8
włączyły się w
akcję.

Po zapoznaniu
się z
materiałami
uczniowie
przygotowali na
lekcjach WOS-u
gazetki ścienne
informujące o
prawach dzieci.
Koordynatorem
była p. Paulina
Sułkowska.

.
.
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Uczniowie
klasy 4f na
kanwie lektury:
"Kajko i Kokosz.
Szkoła latania"
stworzyli
własne mini
komiksy.
Autorami tych,
opublikowanych
dzięki
uprzejmości
pani Marioli
Karaś, są:
Julia
Cienciała,
Hanna Mikoda,
Witalis Mesluk
i Anna
Baranowska.

Gratulujemy
talentu!

. .

.

.
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