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Mamy nadzieję, że w czasie przedświątecznej krzątaniny znajdziecie
chwilę czasu na odpoczynek przy ciepłej herbacie i naszej gazetce!
Najnowszy numer związany jest oczywiście z Bożym Narodzeniem :)

W NASZEJ SZKOLE: PROJEKT ERASMUS +
Nasza Szkoła bierze udział w kolejnym projekcie międzynarodowym. Tym razem podjęliśmy współpracę z Irlandią Północną,
Hiszpanią, Włochami, Islandią oraz Chorwacją. W ramach
działań będziemy odkrywać nasze talenty w „Kuźni Młodych
Przesięborców”.
W dniach 06 - 11.12.2016 nasi Nauczyciele odwiedzili szkołę
w Irlandii Północnej. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem
zachowania tamtejszych uczniów - nikt nie biega w szkole!
Okazuje się, że możemy wiele nauczyć się od naszych
równieśników z innych krajów ;)
W maju 2017 roku to my będziemy gospodarzami spotkania
Partnerów! Czekamy z niecierpliwością.

BOŻE NARODZENIE W NASZYCH DOMACH
W czasie Wigilii pod obrus wkłada się sianko na
pamiątkę urodzenia się Jezusa w stajence. Na stole
zostawia się talerz dla niespodziewanego gościa.
Zanim rodzina usiądzie do stołu, wszyscy łamią się
opłatkiem i składają sobie życzenia.
W okresie świątecznym dzieci zbierają się w grupach,
przebrani za mędrców, pasterzy, diabły, anioły, chodzą
od domu do domu i śpiewają kolędy. W nagrodę
otrzymują łakocie albo drobne pieniądze.
Gdy spadnie dużo śniegu, na wiejskich drogach można spotkać kuligi. Po przejażdżce saniami
rozpala się ognisko i piecze na nim kiełbaski.
Wiktoria Widacha, klasa 3d

BOŻE NARODZENIE W WIELKIEJ BRYTANII
W Wielkiej Brytanii Wigilia Bożego Narodzenia niczym nie
różni się od zwykłego dnia (poza wieszaniem świątecznych
skarpet - Christmas stockings - na kominkach. Brytyjczycy
rozpoczynają świętowanie dopiero 25 grudnia. Zazwyczaj
tego dnia wybierają się do restauracji. Jedzą wtedy
nadziewanego indyka - turkey - a na deser Christmas
pudding.
26 grudnia znany jest jako Boxing Day. Nazwa ta pochodzi
od słowa box - pudełko. Tego dnia Brytyjczycy otrzymują

prezenty od swoich bliskich oraz od znajomych z pracy.
Jedną z tamtejszych tradycji jest zwyczaj pocałunków pod jemiołą - mistletoe - oraz gromadzenie
się pod wielką choinką - Christmas tree - przed pałacem Buckhingham. W pierwszy dzień świąt o
godzinie 15.00 Królowa wygłasza orędzie.
Ciekawostka: zwyczaj ubierania drzewka pochodzi z Niemiec, a na wyspy brytyjskie przybył wraz
małżonką Jerzego III, królową Charlottą. W 1800 r. przyozdobiła ona na święta małe cisowe
drzewko wieszając na nim zabawki, słodycze oraz oświetliła je świeczkami.
Jacek Hanasiewicz, klasa 3f

MAGICZNA SZTUCZKA
Potrzebujesz: kubka, folii aluminiowej, stołu
1.

Owiń kubek folią aluminiową dwukrotnie.

2.

Zdejmij jeden raz folię (musi pozostać w kształcie

kubka!), połóż kubek na kolanach.
3.

Pokaż publiczności folię (mówiąc, że jest to kubek).

4.

Jednym ruchem rozgnieć folię o stół, jednocześnie

wstając – kubek spadnie, a widzowie uwierzą, że w stole
jest dziura.
Szymon Łabędź, klasa 3d
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ŚWIĄTECZNY QUIZ
1.

Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima?

a.

16 lutego

2.

Jak nazywa się świąteczne drzewko?

a.

Choinka

3.

Gdzie urodził się Pan Jezus?

a.

Jerozolima

4.

W jakim kraju urodził się św. Mikołaj?

a.

Finlandia

5.

Ile lat temu żył święty Mikołaj?

a.

1002

6.

Jaki archanioł zwiastował Maryi?

a.

Michał

7.

Ilu królów oddało hołd Jezusowi?

a.

3

8.

Jakie kolory ubrania ma święty Mikołaj w Irlandii?

a.

Czerwony i biały

9.

Jak nazywa się świąteczna ozdoba choinkowa?

a.

Świątecznik

b. 1 stycznia

c. 22 grudnia

b. Świedrzewko

b. Betlejem

c. Stroik

c. Warszawa

b. Japonia

c. Turcja

b. 1700

c. 300

b. Gabriel

c. Rafał

b. 40

c. 8

b. Zielony i złoty

b. Bombka

c. Niebieski i srebrny

c. Stroik

Odpowiedzi znajdują się na ostaniej stronie gazetki

Zoﬁa Malec klasa 3d
Wiktoria Widacha klasa 3d

W NASZEJ ŚWIETLICY:
PASOWANIE NA ŚWIETLIKA

fot. Katarzyna Szewczyk

W dniu 23.11.2016 r. odbyło się uroczyste pasowanie na świetlika. Dla wszystkich klas
pierwszych wystąpiły dzieci z klas drugich i trzecich. Uczniowie klas pierwszych zaliczali różne
testy wiedzy i umiejętności. Były próby wiedzy, sprawności, smaku i dotyku. Następnie Pani
Dyrektor Jolanta Gajęcka i Pani Wicedyrektor Elżbieta Siemińska - Nogieć odczytały
dzieciom rotę ślubowania na świetlika. Na koniec dzieci z klas pierwszych otrzymały ciasteczka.
Agnieszka Skorwon, klasa 3c

ZRÓB TO SAM:
SZYSZAKI
Potrzebne materiały:
szyszka, kolorowe druciki, ruchome oczy,
styropianowa kulka, kawałek ﬁlcu, klej na gorąco,
ozdoby na czapeczkę.

Instrukcja wykonania:
1. Przygotuj sobie rączki i nóżki z drucików, następnie klejem na gorąco przyklej je do szyszki.
2. Przyklej do szyszki główkę (styropianowa kulka). Na głowie umieść oczy.
3. Przygotuj czapeczkę z trójkątnego kawałka ﬁlcu, dwa boki sklej klejem, a całość przymocuj do
główki.
4. Ozdób czapeczkę doklejając, na przykład cekiny lub pomponik.
Gotowe!
Oskar Skóra, klasa 3d

NA WESOŁO
Pani prosi Jasia o wymienienie pięciu zwierząt afrykańskich
- Dwie małpy i trzy słonie – odpowiada Jasiu

Policjant zatrzymuje blondynkę i mówi:
- Ma pani dziurę w oponie.
- Wiem, ale tylko na dole.

Dlaczego piłka nie weszła na imprezę?
Bo jej bramkarz nie wpuścił.

Co ma wspólnego Windows z człowiekiem?
Też łapie wirusy.

Szymon Łabędź, klasa 3d

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI

KRZYŻÓWKI
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

1. Jak nazywa się czerwone danie z uszkami na stole wigilijnym?
2. Co ubierają dzieci na święta?
3. Jak nazywało się miejsce w szopce, w którym spał Jezusek?
4. Jak nazywa się msza św. odprawiana o północy w wigilijną noc?
5. Jak nazywamy postać ze skrzydłami?
6. Jak nazywa się to, czym łamiemy się przed kolacją wigilijną?
7. Karp to ...

8. Czym nakrywamy stół wigilijny?
9. Co trzej królowie przynieśi Dzieciątku?
10. Wiszą na choince.
11. Jaką zupę gotujemy na zakwasie ze zboża lub chleba?
12. Może być wiedeński, z rodzynkami lub bez - rarytas na stole.
13. Dodają choince blasku.
14. Przynosi szczęście do domu, pomimo tego, że jest pasożytem drzew.

Weronika Kuczek, klasa 3f
Anna Mróz, klasa 3f

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Czerwona potrawa wigilijna.
2. Pojazd Mikołaja.
3. Rozdaje prezenty.
4. Miejsce, gdzie jeździ się na łyżwach.
5. Pora roku, w której przychodzi Mikołaj.
6. Pada w zimie.

Julia Motyl, klasa 3f
Zuzanna Reczkowska, klasa 3f

LET’S SPEAK ENGLISH

CHRISTMAS

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Podczas lekcji języka angielskiego poznajemy
tradycje ludzi mieszkających w krajach, w których językiem ojczystym jest angielski. Uczymy się
również najważniejszych słów związanych z Christmas - Bożym Nardzodzeniem.
angel - anioł

gift - prezent

candle - świeca

Midnight Mass - Pasterka

Christmas carol - kolęda

reindeer - renifer

Christmas Eve - Wigilia

Santa Claus - Święty Mikołaj

Christmas tree - choinka

sleigh - sanie

Christmas lights - światełka

snow - śnieg

Christmas ball - bombka

snowman - bałwan

Christmas chain - łańcuch

wafer - opłatek

elf - elf

winter - zima

MERRY CHRISTMAS!

Marta Regulska, klasa 3f

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej - zakładka „O szkole” „Świetlica”. Znajdziecie tam nie tylko wszystkie numery naszej gazetki, ale również fotorelacje
z najważniejszych wydarzeń świetlicowych.
Zachęcamy do „kilkania” :)
www.sp2.szkola.pl

NASI MALI ARTYŚCI

„ZIMA”

Zimą lepi się bałwanki
i też idzie się na sanki.
Zimą stroi się choinkę,
bardzo śmieszną balerinkę.
Zimą ubieramy się cieplutko,
bo już robi się zimniutko.
Ola Gruszka, klasa 3f

Świąteczny quiz - odpowiedzi
1. c

2. a

3. b

4. a

6. b

7. 3

8. a

9. b

5. b

ZESPÓŁ REDAKCYJNY W SKŁADZIE:
Wiktoria Widacha, Jacek Hanasiewicz, Szymon Łabędź, Zosia Malec, Agnieszka Skowron, Oskar
Skóra, Weronika Kuczek, Ania Mróz, Zuzia Reczkowska, Julia Motyl i Marta Reulska wraz
z opiekunami p. Katarzyną Szewczyk, p. Agnieszką Plucińską, p. Renatą Kołodziejczyk oraz
p. Eweliną Kusiak
życzą wszstkim

WESOŁYCH ŚWIĄT!

