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Co w szkole piszczy… 

 Odwiedził nas Mikołaj. 

 Bawiliśmy się na konkur-

sie „Mam talent” 

 Czekamy na ferie świą-

teczne. 
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Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 

Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest naj-

uroczyściej obchodzonym świętem. Jest to 

święto rodzinne, przeważnie spędzane w gro-

nie najbliższych ludzi - sięga tradycjami daw-

nych czasów. Zachowały sie nawet ślady ob-

rzędów z czasów słowiańskich.  

Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone 

snopy zboża w czterech kątach izby w której 

odbywała sie wigilijna wieczerza. Wierzono 

również, ze o północy zwierzęta rozmawiają 

ludzkim językiem, lecz podsłuchanie takiej 

rozmowy nie przynosiło szczęścia. 

Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana 

pod obrus, którym nakryto stół wigilijny. 

 

Najważniejszym i najbardziej wzrusza-

jącym momentem było i jest dzielenie się 

poświęconym opłatkiem. Staropolskie 

opłatki były różnokolorowe i bardzo 

ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie 

wytłaczane. 

Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego 

słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. Daw-

niej człowiek składał ofiary nieznanym 

siłom - wodzie, piorunom, wiatrom, trzę-

sieniom ziemi, by ustrzec się od tego 

wszystkiego, co mogło mu zagrażać.  

  Świąteczne życzenia od redakcji! 

Aby wszyscy z Was znaleźli swoje 

miejsce przy stole wigilijnym, by 

spełniły się Wasze najskrytsze ma-

rzenia, aby każdy kolejny dzień był 

jeszcze lepszy, bądźmy dla siebie 

bardziej serdeczni, patrzmy na to 

co dobre a nie na to co 

nas dzieli.  

Wszystkiego najlepsze-

go na święta i Nowy Rok. 

Życzenia dobrych ocen dla 

uczniów, spełnienia marzeń 

wszystkim marzycielom, szczę-

ścia w miłości wszystkim zakocha-

nym... i tym samotnym też, zdro-

wia wszystkim chorym, szczęścia 

zmartwionym, a dla wszystkich - 

przyjaźni, radości, magicznych 

świąt... i wszystkiego co tylko 

pragną ludzie.  

Życzy cała redakcja gazetki 
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Propozycje świątecznych życzeń 

Wigilijny stół. 

Wigilię otwiera  jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszkami, zupa 

grzybowa lub rzadziej - migdałowa. Oprócz dań rybnych podajemy staropolski groch z kapusta, potrawy z 

grzybów suszonych, kompoty z suszo- nych owoców a także łamańce z makiem 

lub pochodzącą ze wschodnich rejonów Polski słynną kutię oraz ciasta a zwłaszcza 

świąteczny makowiec. Także pierogi z kapustą i grzybami często goszczą na na-

szych stołach i oczywiście nie powinno zabraknąć karpia.                                                                 

 

 

Gdy opłatek bielusieńki weźmiesz w swoje dłonie, wspomnij w wieczór uroczysty chociaż chwilę 

o mnie. Chociaż jestem dziś od Ciebie kilometrów wiele, tym opłatkiem w myślach też się z Tobą 

dzielę. 

Na tegoroczne radosne Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok dużo szczęścia, po-

myślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro. 

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, ra-

dości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz reali-

zacji osobistych zamierzeń. 

Niech świąteczne życzenia mają moc spełnienia, te całkiem błahe i te 

ważne, te dostojne i te ciut niepoważne. Niech wszystkie się spełnią. 

Lśni dookoła choinkowy blask, niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd. 

Niech święta radością wypełnią Wasz dom. A Nowy Rok blasku doda 

Waszym dniom. 

W Bożego Narodzenia czas niech miłość będzie w nas, niech pokój wo-

kół panuje, a dobro nad złem króluje. Wesołych Świąt! 

W dniu Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam życzenia, aby przy 

świątecznym stole nie zabrakło ciepła, rodzinnej atmosfery a Nowy 

Rok przyniósł szczęście i pomyślność. 
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6 grudnia 2012 roku w naszej szkole odbyła się IV edycja Mam Talent. Rywalizacja była duża. A oto wyniki: 

 Klasy 1-3:    

I miejsce zdobył Ilyan Łysiuk (śpiew i gra na keyboardzie), II miejsce zdobyła Alicja Wicińska (taniec), III miejsce 

ma Alinka Kowalska (śpiew), nagrodę publiczności zdobyła Aleksandra Kulesza (taniec), wyróżnienie– Mikołaj Jako-

wiecki (taniec). 

 Klasy 4-6: 

I miejsce zdobyła Joanna Brzezińska (śpiew), II miejsce Michał Silski (śpiew), III miejsce– Aleksandra Wiśniewska, 

a wyróżnienie Artur Zakrzewski. 

Wszystkim gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszych edycjach. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Truskaffka 

                       MAM TALENT 

         Żółwik sammy 2 

Tym razem dzielny żółwik 

wpada w sidła podstępnych 

łowców i trafia do luksuso-

wego oceanarium, gdzie u 

boku najbardziej malowni-

czych mieszkańców rafy 

koralowej zabawia tury-

stów z różnych zakątków 

globu. Niepoprawny opty-

mista i wytrawny pirat 

podmorskich głębin nie był-

by jednak sobą, gdyby kil-

ka chwil po uwięzieniu nie 

zaczął szykować błyskotli-

wego planu ucieczki. Po-

myślność brawurowej akcji 

zależy jednak od pomocy 

trzęsącego koralową fauną 

konika morskiego o nieade-

kwatnym do postury przy-

domku Big Boss, a także od 

wsparcia wysoce kapry-

śnej, acz niezawodnej dru-

żyny  5,4 

         James Bond:sky fall 

Hołd hołdowi nierówny. 

Dziesięć lat temu święto-

waliśmy premierę dwudzie-

stego filmu o przygodach 

Jamesa Bonda – "Śmierć 

nadejdzie jutro". Wypcha-

ny po brzegi cytatami z 

poprzednich odsłon cyklu, 

zawieszony między trady-

cją a nowoczesnością 

utwór był łabędzim śpie-

wem Pierce'a Brosnana w 

roli agenta 007 i murem 

wieńczącym ślepą uliczkę, 

w którą zabrnęła seria. 

Dziś obchodzimy 50. uro-

dziny asa Jej Królewskiej 

Mości, zaś na ekrany kin 

wchodzi"Skyfall"." 

Co nowego w kinach? 

To ostatni etap procesu reinterpretacji 

popkulturowej ikony – film przypominający 

prawdziwe znaczenie słów "tradycja" i 

"nowoczesność" i spełniony sen fanów cy-

klu. Ocena 8,5. 

Poleam i zapraszam N. 

 

  

http://www.filmweb.pl/Smierc.Nadejdzie.Jutro
http://www.filmweb.pl/Smierc.Nadejdzie.Jutro
http://www.filmweb.pl/person/Pierce.Brosnan
http://www.filmweb.pl/film/Skyfall-2012-451244


Świąteczny humor :)    

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 

prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za pre-

zent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. 

- Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Po świętach Bożego Narodzenia do 

psychiatry przychodzi mały Jasio i 

mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś 

nie w porządku. Przed kilkoma dniami 

przebrał się za starego dziadka i 

twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

 

1. Służy świętemu Mikołajowi w przenoszeniu 

prezentów. 

2. Znajdujemy je pod choinką. 

3. Pod wigilijnym obrusem. 

4. Śpiewamy je w okresie świąt Bożego Naro-

dzenia. 

5. Łamiemy się nim z najbliższymi podczas ko-

lacji wigilijnej. 

6. Wysyłamy je na świątecznych kartach do 

bliskich osób. 

7. Chroni głowę przed zimnem. 

8. Gdy zimno, pijemy gorącą ……. 

9. ...Bożego Narodzenia. 

10. Ciasto z makiem. 

11. Przystraja się ją 24 grudnia. 

12. Wesołych.... 

13. Uroczysta msza święta odprawiana w noc 

wigilijną.  
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Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania. 

- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 

- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii 

świątecznych". 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ 

koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mó-

wi koń. 

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fąfara pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety 

kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu.             


