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Witamy wszystkich i zapraszamy do zapoznania się z
naszym wyjątkowym wydaniem gazetki szkolnej.

"Jaka zima, takie
lato".

Redakcje
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Macuda, Anna
Nerush, Anna
Ziajka, Karolina
Zawartka - Kiri,
Sandra Pilch,
Stasiu Sękowski,
Oliwia Wójcik.

W tym numerze gazetki : 
zimowe BHP, informacje o Świętym
Mikołaju, pyszne potrawy i humory
świąteczne!

"Pada śnieg, suną
sanki jest renifer i

bałwanki.
Śnieżki z nieba

spadają, życzenia
zdrowych świąt

składają.
Niech te święta

będą wyjątkowe a
prezenty

unikatowe"
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Ciekawostki o Świętym Mikołaju:
1. Święty Mikołaj ma wiele imion:
My znamy Świętego Mikołaja, w Chinach wołają na niego Shengdan Laoren, w Anglii Father Christmas, we
Francji Pere Noel, na Hawajach Kanakaloka, w Hiszpanii Los Reyes Magos, w Japonii Santa Kurohsu.

2. Święty Mikołaj to patron dzieci !
Święty Mikołaj z Miry to grecki biskup, żyjący w IV wieku w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja). Jak przystało na
prawdziwego świętego, czynił cuda.  Pomagał potrzebującym, pocieszał.... Z czasem stał się patronem dzieci.

3. Ma bardzo dużo pracy.
Zważywszy na strefy czasowe i ruch obrotowy Ziemi, jego czas pracy wydłuża się do 31 godzin!

4. Jingle Bells
Piosenka "Jingle Bells" kojarzona ze zbliżającymi się saniami Mikołaja, skomponowana została w 1857 roku
jako utwór, który został wykonany podczas tradycyjnych obchodów Świąt Dziękczynienia w jednej z
bostońskich szkół niedzielnych. Piosenka ta zyskała ogromną popularność i wkrótce zaczęto ją też śpiewać
podczas świąt Bożego Narodzenia.
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Świąteczne humory
~ Mamo, choinka się pali ! - woła Jasio z pokoju do mamy zajętej w kuchni.
  - Choinka się świeci, a nie pali - poprawia mama chłopca. 
  - Za chwilę dziecko krzyczy :
  - Mamo, mamo, firanki się świecą ! 

~ Mówi Jaś do taty :
- Tato ! Choinka musi iść do fryzjera ! - .
- Dlaczego ? - pyta tata Jasia. 
- Bo trzeba ją przyciąć - . 

~ Elfy nie robą sobie selfie, tylko elfie.

~ Dwa bałwany się spotykają :
- Czujesz ten pyszny smak marchewki przyjacielu ? - .
- Oczywiście ! - odpowiada drugi. 

Jak wykorzystać czas przedświąteczny:
20.XII - przygotowywanie ozdób świątecznych;
21.XII - spacer świąteczny;
22.XII- porządki domowe / ubieranie choinki;
23.XII - przygotowanie wigilijnych potraw (lepienie pierogów);
24.XII - wspólna kolacja przy wigilijnym stole / oczekiwanie pierwszej gwiazdki!
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Świąteczne potrawy na stół wigilijny
Barszcz z uszkami, żurek, pierogi z kapustą, ryba
po grecku, groch z kapustą, chałka, krokiety z
kapustą i grzybami, kutia.

Ciasta i przekąski;
Sernik, babka świąteczna, makowiec, piernik,
ciasto drożdżowe.
Życzymy Wszystkim pysznych potraw oraz mnóstwo radości przy świątecznym stole!
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Zimowe BHP
- Nie chodźcie po zamarzniętych i niesprawdzonych jeziorach, oraz
oczkach wodnych bo mogą ucierpieć Wasze telefony!  Oczywiście
żartujemy, wasze zdrowie jest najważniejsze;
- Ubierzcie się ciepło (na cebulkę) bo nie chcemy, 
żeby naszą gazetkę czytały kostki lodu�
- Uważajcie gdzie zjeżdżacie na sankach! Nie bawcie się przy drogach i
słupach
bo zostanie z Was naleśnik�
- Pamiętajcie aby nie spadły na Was sople lodu bo skończycie jak Olaf
z krainy lodu� ️
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