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Zapraszamy do lektury pierwszego w roku szkolnym 2015/2016 numeru naszej
gazetki. Jak zawsze znajdziecie w niej najnowsze informacje z życia naszej świetlicy
szkolnej oraz inne ciekawe wiadomości.
Zachęcamy również do odwiedzania szkolnej strony internetowej – zakładki
„Świetlica”. Znajdziecie tam wszystkie numery naszej gazetki w formie elektronicznej
do pobrania!

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
W INNYCH KRAJACH
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek składa się z pieczonego indyka i płonącego
puddingu. W Szwecji nie śpiewa się kolęd, tylko tańczy wokół choinki. Hiszpanie
zamiast opłatka mają chałwę. W Grecji nie ma tradycji ubierania choinki a dzieci
dostają prezenty dopiero 1 stycznia! Natomiast we Francji dzieci nie wierzą w
Świętego Mikołaja, tylko w małego Jezuska, który zostawia im prezenty w butach.

Alicja Jaworska, klasa 3b
Ciąg dalszy w numerze …
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PASOWANIE NA ŚWIETLIKA
Zuzia Wąsik 3a
Piotr Haruza 3c
fot. E. Kaleta

21 października w naszej świetlicy odbyło się pasowanie na świetlika
pierwszoklasistów. Starsze dzieci występowały w przedstawieniu.
Panie i dzieci zorganizowały dla pierwszaków próby: znajomości
regulaminu, wiedzy, gotowości świetlicowej, smaku i dotyku. Zdali
wszystkie testy. Pani Dyrektor przeczytała im tekst roty, którą oni
powtórzyli. zgasło światło i Pani Dyrektor mieczem świetlnym
pasowała pierwszaków na świetliki. Na koniec Pani Kołodziejczyk
rozdała pyszne ciasteczka. Świetliki otrzymały też pamiątkowe
dyplomy.

Oliwia Szlemp, klasa 2d

Nasze Świetliki
fot. E. Kaleta
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MALI ARTYŚCI
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Oczekując na ten
magiczny okres nasi wychowankowie chwycili za pióra ☺ i napisali
wiersze oraz opowiadanie związane ze Świętami Zapraszamy do lektury.
„Mikołaj”
Anna Maria Tomczykiewicz
Już na niebie gwiazdka świeci
Choineczkę mają dzieci.
Mikołaju, Mikołaju
Na Ciebie czekamy też

„Choinka”
Mia Byrne, A. M. Tomczykiewicz,
Maks Gąsior, Leon Suszyna,
Filip Woźniak

O czym marzą dzieci Ty najlepiej wiesz.

Już choinka jest ubrana
A Mikołaj jedzie.

Już choinka jest ubrana,
a Mikołaj siedzi w saniach i patrzy na nas.

Prezentów ma bezliku
I ciągle ich nie ubywa. Hej!

Gdy gwiazdeczka zaświeci,
Mikołaj rzuca prezenty dla dzieci.
Renifery niosą Mikołaja, hen wysoko, ponad las,

Autorka: Zosia Malec

prezentami obdzieli wszystkich nas!

Choinka błyszczy swoimi światełkami
Mikołaj przyleci już za kilka dni.
Ha, ha hej, to Mikołaj leci
Ha, ha hej, On rozdaje prezenty.
O! to już Boże Narodzenie.
O! nowe prezenty są pod choinką.
Ha, ha hej, to Mikołaj leci
Ha, ha hej, On rozdaje prezenty.
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„Zimowa opowieść”
W chłodny, grudniowy wieczór, mała dziewczynka o imieniu Emilka
szła do sklepu kupić sobie piłkę. Niestety, kiedy wyszła z domu
handlowego, piłka wypadła jej z rąk i potoczyła się po ulicy wprost do
lasu. Dziewczynka pobiegła za swoją zabawką. Kiedy znalazła się w lesie
zobaczyła królika – magika. Złapała go a królik wyczarował Emilce
czerwony traktorek, w którym siedział rolnik Wiesiu. Dziewczynka wraz z
traktorzystą pojechali na stadion Wisły. Zrozpaczona dziewczynka liczyła,
że może na stadionie znajdzie się jej piłka – tak też się stało.
Nagle ad areną pojawił się Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom
prezenty. Również Emilka otrzymała upominek – renifera. Poleciała na
nim do Krainy Świąt. Spotkała tam bałwana Olafa. W tym kraju było
mnóstwo słodyczy. Dziewczynka chciała spróbować lizaka, ale kiedy go
pociągnęła, otworzyła się zapadnia i Emilka wpadła do domu Mikołaja.
Zobaczyła Świętego, który wraz z elfami przygotowywał się do dalszej
podróży, mieli lecieć do Nowego Jorku. Przestraszyła się tych malutkich
ludzików i zaczęła uciekać, przypadkiem wpadła do sań Mikołaja. Renifery
się zdenerwowały, ale Mikołaj nic nie zauważył, uspokoił zwierzęta i
wyruszył w podróż. Gdy dotarł na miejsce, zatrzymał się na dachu
jednego z domów. Emilce znudziło się siedzenie w saniach, więc je
opuściła. Przez nieuwagę poślizgnęła się i wpadła do komina domu, na
którego dachu zaparkowane były sanie. Okazała się, że mieszka w nim jej
koleżanka z wakacji Mia. Dziewczynka miała brata o imieniu Jacob. Cała
trójka przywitała się, ale Jacob nie lubił Emilki – tylko udawał, że cieszy się
na jej widok.
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Nagle Emilka poczuła jakieś szarpnięcia, okazało się, że to pani
wychowawczyni usiłowała ją zbudzić. Cała historia okazała się snem a
Emilka dostała jedynkę za nieuważanie na lekcji.
Grupa nr 8

 

A FEW WORDS IN ENGLISH
Tym razem zachęcamy do nauki słówek zawiązanych z Bożym Narodzeniem.
Słowniczek przygotowała dla Was Alicja Jaworska z klasy 3b.

choinka – Christmas tree
Boże Narodzenie – Chrostmas
dzwonek – bell
Mikołaj – Santa Claus
anioł – angel
bombka – glass ball
bałwanek – snowman
kolędy – Christmas carols
stajenka – stable
jemioła – mistletoe
Wigilia – Christmas Eve
prezenty – gifts
pierniki – gingerbreads
barszcz czerwony – borsch
karp – carp

Prace wykonane w świetlicy szkolnej
fot. E. Kusiak

indyk - turkey
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JAK NAPISAĆ LIST DO ŚW. MIKOŁAJA
I … DOSTAĆ PREZENT ☺
INSTRUKCJA
1. Musisz być grzeczny.
2. Wymyśl, co chcesz dostać.
3. Weź kartkę i zagnij ją na pół.
4. Napisz list z informacją, o czym marzysz.
5. Połóż list na parapecie.
6. Święty Mikołaj zabierze list.
7. Dostaniesz prezent.

8. Rozpakuj go.
Kraków, ………………… (data)
KOCHANY MIKOŁAJU!

Powodzenia!
Mam na imię

….………………………………..,

mam ……………….. lat. Byłem/Byłam w tym roku
………………………………………

(grzeczny/a,

przeważnie grzeczny/a, troszkę grzeczny/a).
Jakub Sobczyk
Jakub Zięba
z klasy 2d

Chciałbym/chciałabym prosić Cię o:
………………………………………………………
Ale ucieszę się również z:
………………………………………………………

Serdecznie Cię pozdrawiam i z góry dziękuję.

……………………….
(Twoje imię)
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ SÓWKI
Zapraszamy do „główkowania” nad krzyżówką. Tematem przewodnim łamigłówki są
oczywiście święta Bożego Narodzenia. Powodzenia!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Jest słodki i lubiany przez dzieci
2. Jadany z kapustą w Wigilię
3. Wieszana na choince
4. Ptak, który nie lata

Zuzia Czapnik klasa 2a

5. Przynosi je Mikołaj
6. Pyszne ciasto z maku
7. Tradycyjna potrawa wigilijna w buraków

Filip Woźniak klasa 2d
Leon Suszyna klasa 2d
Szymon Łabędź klasa 2d

Hasło: …………………………………………………………………….

Narysuj swoje wymarzone
prezenty.
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
W INNYCH KRAJACH
Miś koala w roli elfa, kangur w zaprzęgu Mikołaja ubranego w krótkie czerwone
spodenki … Tak po krótce wyglądają Święta w Australii – otulone 30 °C i wyspami
Bożego

Narodzenia.

Mikołaj

odwiedza

dzieci

25

grudnia

obdarowując

je

wymarzonymi prezentami.
Jak już wspomniałem, Święty
ubrany

jest

w

krótkie

spodenki, koszulkę, kapelusz
zamiast czapki na nogach
często ubrane ma … japonki.
Nie

jest

towarzystwie

widywany

w

reniferów,

ale

misiów koala i kangurów
Ludzie często spędzają tutaj Święta przy grillu na plaży. Na świątecznych stołach
można znaleźć indyka i owoce morza. Uwieńczeniem posiłku często jest ciasto
Palvova, które składa się z bezy, bitej śmietany i owoców. bardzo popularny jest
również świąteczny pudding.
Daniel Morek, klasa 3b

 

JAK OBCHODZONY JEST DZIEŃ BABACI
I DZIEŃ DZIADKA W INNYCH KRAJACH?
W Stanach Zjednoczonych symbolem tego tak ważnego święta jest niezapominajka
a babcia i dziadek mają swój specjalny hymn „A Song For Gramdma and Grandpa”.
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W Japonii starsi ludzie są obdarzani szczególnym szacunkiem

przez cały rok.

Zamiast Dnia Babci i Dziadka obchodzi się tam Dzień szacunku dla wieku.
Alicja Jaworska, klasa 3b



ZESPÓŁ REDAKCYJNY NASZEJ GAZETKI:
Grupa 8 – uczniowie klasy 2d i 2a oraz Alicja Jaworska i Daniel Morek z klasy 3b
Opiekunowie: p. Katarzyna Szewczyk oraz p. Ewelina Kusiak

Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić z innymi – dołącz do nas!
Czekamy ☺


W imieniu Wychowanków świetlicy i Nauczycieli cały zespół redakcyjny naszym
Czytelnikom życzy
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku!
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KOLOROWANKA - NASZE ULUBIONE BAJKI:
STAR WARS
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