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                   BOŻE NARODZENIE W EUROPIE

sala 018

sala 014

sala 021

sala 023

Święta na Ukrainie
Surowy post zaczyna się 40 dni przed Bożym
Narodzeniem, którego ostatni dzień przypada na
Wigilię 6 stycznia. Zanim usiądzie się na krześle,
należy dmuchać na nie, aby nie zająć miejsca
zmarłego krewnego. O północy między 6 a 7 stycznia,
aby wpuścić jasne świąteczne światło gwiazdki do
budynku, należy otworzyć wszystkie drzwi i okna. Nie
wolno wychodzić z domu do końca świątecznej
kolacji, aby nie wpuścić złego ducha.

Święta w Holandii
Boże Narodzenie w Holandii jest odmienne od świąt,
które znamy z Polski. Dla większości Holendrów Kerst
lub Kerstmis – czyli właśnie Boże Narodzenie – to
przede wszystkim okazja, by odpoczywać i spędzać
czas z rodziną. Czas ten w  Holandii zaczyna się od
udekorowania w domu prawdziwej choinki. Zwykle
dzieje się to tuż po 5 grudnia, czyli po holenderskich
mikołajkach.

Święta w Austrii
Jedną z podstawowych atrakcji związaną ze świętami
w Austrii jest jarmark bożonarodzeniowy. Zwyczaj,
którego na pewno nie uświadczymy w Polsce to
parady Perchten. Tak nazywają się dobre i złe stwory,
które pod koniec grudnia i na początku stycznia
wędrują po wioskach przeganiając złe duchy. W
Austrii 6. grudnia prezenty rozdaje Św. Mikołaj, a
raczej Heiliger Nikolaus zwany też Nikolaus lub
Nikolo. 

Święta na Islandii
Islandczycy dbają o to, aby dosłownie każdy kąt został
pięknie przyozdobiony świątecznymi dekoracjami już
pod koniec października. Charakterystyczną rzeczą
na Islandii są świeczniki adwentowe. Islandczycy
wstawiają je w swoich oknach i zapalają na cały okres
Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczni Chłopcy
niegrzecznym dzieciom zostawiają… zgniłego
ziemniaka!
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Święty Mikołaj w Czechach
W Czechach po ulicy kroczą Diabeł z Aniołem 
i Mikołajem. Diabeł straszy piekłem, Anioł broni dzieci.
Spór zawsze rozstrzyga Mikołaj. Dzieci 
6 grudnia wystawiają buty lub skarpety na parapecie
okna. Dostają od Mikołaj słodycze 
i drobne prezenty np. maskotki.

Święta w Belgii i Hiszpanii
Święta w Hiszpanii różnią się tradycją i zwyczajami.
Obecnie dzieci otrzymują świąteczne prezenty
zarówno w Boże Narodzenie, jak i 6 stycznia, czyli w
Święto Trzech Króli. Hiszpanie paradują na wielkich
podestach i rzucają dzieciom słodycze i cukierki. Grają
też na loterii w Boże Narodzenie.

Święta w Polsce
Świąteczny piernik o aromatycznym,
korzennym zapachu i intensywnym smaku to
tradycyjny przysmak, bez którego trudno
sobie wyobrazić polskie Boże Narodzenie. 

Jednak co ciekawe - początkowo pierniczki
nie gościły na wigilijnym stole, a w…
staropolskiej apteczce.
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               „Świąteczne pierniki” 
Ojej, cóż za zapach ! Cynamon, goździki... 
Coś m się wydaje, że ktoś upiekł pierniki.
Świąteczne pierniki: serduszka, dzwoneczki, 
kształty przeróżne - nawet gwiazdeczki ! 
Rumiane, pachnące i pięknie przystrojone. 
Zapewne na choince będą zawieszone.

                    CZY WIESZ, ŻE: 
 - piernik kiedyś nazywany był „miodownikiem” –
było to ciasto na bazie mąki i miodu

- smak piernika został odkryty przypadkowo –
legenda głosi, że jeden z uczniów piekarza przez
przypadek dodał do ciasta przyprawy kuchennej

- dawno temu pierniki były głównym posiłkiem dla
żołnierzy, ponieważ miał długo termin spożycia i
odpowiednie wartości odżywcze

- przyprawy korzenne leczą niestrawność,
wzmacniają odporność i poprawiają pracę serca, a
miód w pierniku dodaje sił. 

            Przepis na  PYSZNE PIERNICZKI
Składniki:
2 szklanki mąki, 2 łyżki miodu, 2 łyżki masła, pół
szklanki cukru, 1 jajko, 1 torebka przyprawy do
piernika
Wykonanie:
1.  Najpierw podgrzej miód, masło i cukier - cały czas
mieszając.
2.  Kiedy ostygną, dodaj pozostałe składniki i zagnieć
ciasto.
3.  Gotowe ciasto rozwałkuj na stolnicy, podsypując
mąką.
4.  Wykrawaj pierniczki o dowolnych kształtach.
5.  Włóż do piekarnika na 8-10 minut.
6.  Ozdób ostudzone pierniczki według własnego
pomysłu.

2d

słowo piernik
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     WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

N

 Wszyscy, wszystkim ślą
                życzenia ...

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
wszyscy, wszystkim ślą życzenia: 
Zdrowia, radości, siły, czułości ... 
niech w każdym sercu pokój zagości.
Te oraz inne, piękne i szczere przesłania
powędrowały od uczniów z klasy 3e dla dzieci 
z Ukrainy i zostały bardzo szybko odwzajemnione. 
Bo życzliwość i dobre słowo mają wielką moc
zjednywania!
 

                                      Wychowawca klasy 3e 
                                          Karolina Stodolna

K.S
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  WSPANIAŁA LEKCJA O OPIECE NAD PSEM W KL.1B

1b

Pewnego razu, a dokładnie 15 listopada, klasę 1b
odwiedził nietypowy gość. Był to pies pani Eweliny 
o imieniu Rico. Czasami dzieci marzą, żeby Święty
Mikołaj przyniósł im pod choinkę prawdziwego pieska.
Przed spełnieniem takiego marzenia warto wziąć
udział w lekcji na temat "Mój przyjaciel pies".
Można wtedy przekonać się czy jesteśmy gotowi, by
zostać opiekunem psa?

Pani Ewelina rozmawiała z dziećmi na różne tematy
związane z opieką nad wymarzonym zwierzątkiem np.
Jakie potrzeby mają psy?
Jak odczytywać zwyczajowe zachowania psów?
Poznanie ważnych elementów opieki nad psem.
Jak należy zachowywać się w obecności psa?
Kiedy można sprowokować agresywne zachowania u
piesków?
Kiedy odwiedzać weterynarza? 
Na te i wiele innych pytań odpowiadała pani Ewelina,
a Rico przytakiwał machając ogonem.

Zanim poprosicie o pieska pod choinkę dokładnie
przedyskutujcie tę decyzję z opiekunami. Pies to
żywe stworzenie: potrzebuje opieki i naszej
miłości.

E.M.
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W grudniu odbył się 
Świetlicowy Konkurs
Recytatorski 
"Mój ulubiony wiersz" 
dla uczniów kl. 1-3
uczęszczających do świetlicy
szkolnej, w którym wzięło udział
19 dzieci. Uczniowie pięknie
przygotowali się do konkursu.
Wykazali się bardzo dobrą
pamięcią, świetną interpretacją
mówionego tekstu oraz
znakomitą gestykulacją. 
W jury miały zaszczyt zasiąść:
pani Aleksandra Bębas, 
pani Katarzyna Zalewska oraz
pani Karolina Cierpicka.
Komisja przyznała następujące
miejsca:
Klasy pierwsze:
I miejsce - Zofia Ćwikła kl. 1d
II miejsce - Amelia
Kocierzyńska kl. 1c, 
Leon Drzewicki kl. 1c
III miejsce - Maria Dębska kl.
1e
Klasy drugie:
I miejsce: Ksawery
Stankiewicz kl. 2a, Paweł
Kędzierski kl. 2c
II miejsce: Zuzanna Kotlarz kl.
2c, Emilia Szaładzińska kl.2c
III miejsce: Tymoteusz
Andryschik kl. 2b, Zuzanna
Łyszyk kl. 2e, 
Zuzanna Kosińska kl. 2e
Klasy trzecie:
I miejsce: Tymon Różewicki
kl. 3d

           Tekst: Paulina Kupczyk

           Świetlicowy Konkurs Inscenizacji Tekstu 
                        "MÓJ ULUBIONY WIERSZ"
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     ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE

Paczuszka dla Maluszka
W tym roku nasza szkoła po raz
drugi wzięła udział w świątecznej
zbiórce artykułów higienicznych
„Paczuszka dla Maluszka”.

2d

2d

2d 2d

2d 2d 2d

Jest to zbiórka dla dzieci w domach samotnej matki,
domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
Akcja trwała od 28.XI. 2022 do 6.I.2023r.
W inicjatywę można było włączyć się, przygotowując
paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak: proszki i
płyny do prania, kremy szampony, pieluchy, oliwki,
mydła i zostawiając dar naszych serc 

 pod choinką na głównym holu naszej szkoły.
W zamian zabieraliśmy z choinki, która bierze udział w
akcji, symboliczną bombkę, którą wieszaliśmy na
swojej choince w naszych domach.
Koordynatorem akcji w naszej szkole była pani
Regina Szrama. Zebraliśmy artykuły higieniczne,
żywność dla dzieci, mleko i środki kosmetyczne.

Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy włączyli się w tę
akcję.
DOBRO POSZŁO W ŚWIAT.
Serdecznie Dziękuję.
                            Regina SzramaPaczuszka

Paczuszka

Paczuszka

„ Jest taki dzień ”.
I w naszej szkole jest, - był taki dzień, dzień w którym na scenie wystąpiła klasa 2d z jasełkami o takim samym
tytule. Jasełka zostały przedstawione dopiero 3.01.2022r. z przyczyn od nas niezależnych – choroba aktorów.
Na 24 osoby występujące (przed świętami 20.12.2022r) było tylko 10 osób.
Więc jasełka trzeba było przełożyć. Jednak warto było czekać, aby zobaczyć piękną grę „małych” – „ wielkich"
aktorów. Jasełka wszystkim bardzo się podobały. Aktorzy otrzymali ogromne brawa, a ja z panią Lidką wielką
satysfakcję. Dziękuję koleżanko!    Regina
Pomysłodawcą scenariusza, dobraniem kolęd i pastorałek, wykonaniem scenografii zajęła się p. R. Szrama.
Taniec z lampionami przygotowała p. L. Kocierzyńska.
We wspólnych próbach uczestniczyli aktorzy z klasy 2d, p. R. Szrama i p. L. Kocierzyńska.
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