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WARTO ZWIEDZIĆ… LAPONIA
 TELEWIZYJNE SZLAGIERY
 KĄCIK MŁODEGO LITERATA
 SMACZNE PRZEPISY
 HUMOR ŚWIĄTECZNY
DOOKOŁA ŚWIATA – TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
 WYWIAD z P. PAWŁEM GARBACIKIEM

Kaja Kołodziejczyk

Jest jeden taki dzień
Jest jeden taki dzień w roku,
w którym każdemu zakręci się łezka w roku.
To dzień nadzwyczajnie wyjątkowy!

Co roku w grudniu, a dokładniej w noc

Podobno zwierzęta używają wtedy mowy!

z 31 grudnia na 1 stycznia obchodzimy lubiane

To dzień , w którym kłótnie i złości

przez wszystkich święto, którym jest Sylwester.

zamieniają się w górę miłości.

Z tym świętem kojarzą nam się fajerwerki, zimne

To dzień, który potrafi zmieniać ludzi.

ognie
e oraz huczne zabawy i bale. Musimy
jednak

To dzień, który troskliwość w sercu budzi.

pamiętać,

aby

być

ostrożnym

i w tym czasie zachowywać się odpowiedzialnie.

To dzień, który pokazuje, że zniszczone

Ludzie

uczucia – od nowa się buduje.

różnie

spędzają

to

święto.

Niektórzy z nich nudzą się przez cały wieczór lub

Jest to Wigilia – magiczna i jedyna.

po prostu śpią, natomiast inni urządzają szalone

To dzień Narodzin Bożego Syna.

zabawy
bawy i świętują. Ten czas staramy się spędzać
z osobami nam bliskimi.
Życzymy wszystkim udanego Sylwestra
i szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Kaja Kołodziejczyk
Agata Sabik
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Niepodległość
w poezji laureatów Szkolnego Konkursu Literackiego
Wiktor Wacławski

Amelia Fabisz

Marszałek Piłsudski

Polska to jest serca bicia
Józefie, nasz wybawicielu
Jesteś nielicznym z wielu,
Który okazał swą moc
Wobec nieprzyjaciela wojsk.

Podzieli Polskę między siebie
jak nożem kromki w chlebie.
Każdy sobie zabrał, co chciał,
a Polak ziemi już nie miał.

Poderwałeś swój naród wierny
Na bój krwawy i śmiertelny.
Dla żołnierzy byłeś ojciec i chwat,
Wśród nieprzyjaciół siałeś strach.

Bo kiedyś Polska niepodległa
pokonana zaborcom uległa.
Orzeł biały w klatce zamknięty,
naród polski w kajdany wzięty.

Na swojej wiernej Kasztance
Jak wielki i możny Pan
Przegnałeś wroga srogiego
Spod ukochanej stolicy bram.

Sto dwadzieścia trzy lata
jak Judaszowa za wolność zapłata.
Czas pogardy i cierpienia,
mroczny wiek zapomnienia.

Dziś żyjemy w wolnym kraju,
Dzięki Tobie mamy wszystko.
A najbardziej zaś cenimy
Swą Ojczyznę piękną i czystą.

Lecz my Polacy już tak mamy,
że naszej polskości nie oddamy.
A kraju ojców naszych, Bożego
bronić będziemy do tchu ostatniego.

Niepodległą Polskę mamy,
Którą tobie zawdzięczamy.
O Tym pięknym, polskim kwiecie
Sława niesie po świecie.

Zerwał się zew wolności w narodzie,
Piłsudski prowadził wojsko po wodzie
na wroga, na Warszawę, na Kraków.
Naród wyglądał wolności znaków.

Gdy listopad już się zbliża,
Wszyscy czyniąc znaki krzyża,
Do miejsc świętych się udają
I nasz polski hymn śpiewają:

Cud nad Wisłą, wyzwolenie,
w niepodległości ukojenie.
Matka Boża, Polski Królowa
w czułych objęciach Polaków chowa.

Jeszcze Polska nie zginęła…

Przez pokolenia wolność wymodlona,
polskość zakazana została wywalczona
Język nasz swobodnie cieszyć może
wolny kraj daj nam Panie Boże.
By pamięć o tych, co krew przelewali
została, by na darmo życia nie oddali.
Daj ziemi złotem pszenicy pachnącej,
łąk kwietnych słońcem się mieniących

Dla tradycji, wiary i słów ważnych.
Pamiętamy o żołnierzach odważnych.
Dziś z serca będę do Was wołała:
„Cześć i Bohaterom chwała”.
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Nikola Wojnarowska

Olga Argasińska

Ojczyźnie

Marsz do wolności
Nie umiem pisać wierszy.
choć dzisiaj bardzo bym chciała
wyrazić w prostych słowach,
co czuje Polska cała.

Dziś okrągła setna rocznica.
Tym, co zmarli za ojczyznę…
zapalmy znicza.
Pamiętajmy o tych ważnych wydarzeniach,
bo to bieg Naszej historii…

O wolność i biało-czerwoną
jej wierni synowie się bili.
Ojczyzna z niebytu powstała,
sto lat minęło w tej chwili.

Polsko, tyś już wolna od lat stu
dzięki naszym weteranom,
wywalczyli u twych stóp,
krwią przelali życia dług.

Gdzieś w lesie lub w polu
samotne cmentarze i groby żołnierzy,
by żyli w pamięci niezapomniani
od nas żyjących zależy.

Żołnierzom, co strzegą kraju,
by się nam teraz żyło jak w raju,
hołd wdzięczności Polska składa,
bo dziś 11 listopada.

Pójdźmy w pochodzie!
Z biało-czerwonymi flagami i pieśnią.
Bohaterom, którzy nam wywalczyli niepodległość
– tym znanym
i tym bezimiennym – złóżmy hołd!
Jesteśmy dumni z tego,
że Polska sto lat temu
wolnym się krajem stała
i 11 listopada wolność odzyskała.

________________________________________________

Zostań mistrzem!
Siatkówka to bardzo popularny sport, niedawno polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata.
Możecie poczuć się jak złoci medaliści, zapisując się na zajęcia piłki siatkowej, które odbywają się w naszej
szkole w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:20. Zajęcia są przeznaczone dla chłopców z klas 4-6
4 i prowadzi je
pan Bartosz Biel. Wszystkich chętnych zapraszamy!
tekst napisali:
Wiktor Szczęsny
ęsny i Jakub Gibadło
przepisał: Leon Wichrowski
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Z RENIFEREM RUDOLFEM
DO LAPONII
Laponia to najdalej wysunięty na północ region Finlandii. Charakterystycznym elementami
krajobrazu lapońskiego są bagna oraz jeziora: Inari, Lokan i Porttipahdan. Wydobywa się tu w małych
ilościach rudy żelaza oraz hoduje renifery. Laponia jest jednak przede wszystkim kojarzona z dziką przyrodą
oraz z miejscem zamieszkania św. Mikołaja!
CO WARTO ZWIEDZIĆ W LAPONII?

Rovaniemi
Najnowocześniejsze miasto na północy kraju.
Główną arterią miasta jest Hallituskatu, od której
odchodzą mniejsze ulice rozrastające się jak rogi
renifera. To właśnie tutaj mieszka
ieszka ukochany święty
dzieci

i

dorosłych.

Bowiem

tu,

na

kole

podbiegunowym znajduje się Wioska Świętego
Mikołaja. W niej święta Bożego Narodzenia trwają cały rok. Mikołaj przyjmuje gości, odpowiada na listy, a
renifer Rudolf pasie się za domem. Na adres: Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle
w Laponii przychodzi ponad pół miliona listów rocznie. Mikołaj jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej
korespondencji. To właśnie na poczcie najbardziej można odczuć ogrom całego przedsięwzięcia –
segregowane listy
ty przychodzą ze wszystkich stron świata.
Kemi
Miasto oferuje wspaniałą szansę na rejs lodołamaczem Sampo po Zatoce Botnickiej. Rejs jest wyjątkowy
tym bardziej, że jest to jedyny lodołamacz na świecie, który zabiera na pokład zwykłych turystów.
Poszukiwacze
cze ekstremalnych wrażeń będą mogli spróbować kąpieli wśród lodowych gór.
Do wody wchodzimy w specjalnym kombinezonie.
Daria Gątek
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Z Panem Pawłem Garbacikiem, nauczycielem historii w naszej szkole rozmawiały
Wiktoria Małopolska i Dominika Błaż.
Redakcja.: Od tego roku pracuje Pan w naszej szkole. Czy to Pana pierwsza praca?
Paweł Garbacik.: Nie, w swoim zawodzie pracuję już dziesięć lat.
Natomiast szkoła w Rymanowie to moje piąte miejsce pracy, gdzie się
już zaaklimatyzowałem i myślę, że pracuje mi się tu bardzo dobrze.
R.: Dlaczego akurat nauczyciel?
P. G.: Od zawsze interesowałem się historią. Często bawiłem się
żołnierzykami, interesowałem się militariami. Chociaż czasami zadaję
sobie pytanie: ,,Dlaczego nie leśnik?”, ponieważ interesuję się również
przyrodą. Natomiast zawód nauczyciela wybrałem… z zazdrości.
Chciałem mieć wolne wakacje, bo w tym okresie mogę jeździć w góry.
A tak poważnie, myślę, że było o zamiłowanie do historii i literatury,
więc mogę robić to, co lubię.
R.: Czy lubi Pan pracować z młodzieżą?
P. G.: Oczywiście! Rozmowa z młodzieżą sprawia mi dużą przyjemność, a jeśli uczniowie chcą pracować to
tez satysfakcję. Uważam również, że młodzież nie jest wcale taka zepsuta jak mówią media, dzieci są fajne,
chętnie pracują, dlatego taka praca to przyjemność.
R.: W takim razie, jak się Panu pracuje w naszej szkole?
P. G.: Pracuje mi się bardzo dobrze. Zostałem miło przyjęty przez grono pedagogiczne i dyrekcję. Młodzież
nie sprawia również większych problemów. Uczniowie są aktywni, chętnie biorą udział w konkursach. Tak
więc zmiana mojego miejsca pracy na Rymanów była strzałem w dziesiątkę.
R.: Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
P. G.: Jest wiele rzeczy, które bardzo lubię. W zawodzie nauczyciela szczególnie ważnym zadaniem jest
umiejętność wczucia się w osobę ucznia, ale też sposób wpływania na jego postępowanie, zainteresowanie
przedmiotem i nauczanie go. Natomiast inną rzeczą, którą lubię w tym zawodzie są np. ferie, wakacje.
R. : My też uważamy, że empatia jest bardzo ważna, bo pozwala lepiej się rozumieć. Mamy więc
nadzieję, że jako nasz nauczyciel jest Pan zadowolony z naszych postępów w nauce?
P. G.: Jestem bardzo zadowolony. Oczywiście jak w każdej szkole są uczniowie ambitni, zdolni, pracowici,
ale również znajdują się i ci leniwi. Są tacy bardzo aktywni i ambitni, tacy, którzy chętnie biorą udział w
konkursach, mimo iż te konkursy są trudne i nie odpowiadają im wymagania, nie poddają się. Jednakże
każda ciężka praca kiedyś przyniesie taki piękny, soczysty owoc.
R.: Znajomość historii wiąże się z talentem do zapamiętywania dat i faktów. Czy łatwo jest je wszystko
zapamiętać?
P. G.: Wydaje mi się, że swoją pamięć trzeba po prostu ćwiczyć. Nie ukrywam, że mam chyba jakiś dar od
Boga do zapamiętania tego wszystkiego. Natomiast swojej pamięci nie umiem przełożyć na języki obce,
które bardzo lubię. Obecnie uczę się trzech języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Jednakże nie
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umiem przenieść swojej pamięci, która tak doskonale sprawuje się w zapamiętywaniu dat na języki obce.
Myślę, że aby mieć dobrą pamięć, należy dużo czytać, interesować się tym i ćwiczyć pamięć.
R.: Jaką dałby Pan radę uczniom, którzy mają problem z nauką historii?
P. G.: Przede wszystkim, aby nie przejmowali się niepowodzeniami, które będą występować, tylko duuuużo
czytali, uważali na lekcjach, byli aktywnymi, interesowali się różnymi zagadnieniami. Czasem można
również w Internecie uruchomić sobie film o danej tematyce, aby było nam łatwiej zrozumieć. Chociaż nie
każdy musi być historykiem, bo wszyscy mamy inne zainteresowania i grunt, aby właśnie je rozwijać.
Czasami może lekcje nie mają takiego toku, jakbyście chcieli, ale mimo wszystko staram się, by były one
przyjemne, by uczniowie nie zniechęcali się do historii, wręcz przeciwnie, by byli nią zainteresowali.
R: Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
P. G.: To wszystko zależy od pogody. Jeśli jest piękna pogoda, wyruszam w góry, jeśli natomiast deszczowa,
lubię sobie włączyć jakiś film i wspólnie z żoną obejrzeć. Natomiast w wolnym czasie spędzam czas aktywie,
często jeżdżę na rowerze, biegam. Natomiast wieczorem przy włączonej lampce, w takim klimacie, lubię
sobie poczytać książki, m. im właśnie historyczne. Chociaż nie mówię, że czasami w wolnym czasie nie lubię
sobie posiedzieć na Facebooku, bo to tez fajne zajęcie.
R.: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Panu wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, a także
skutecznej nauki… języków obcych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ŚWIĘTA PRZED TELEWIZOREM I …NIE TYLKO
Co roku, w okresie świątecznym telewizja proponuje widzom filmy. Zawsze możemy obejrzeć takie
produkcje jak:
- ,,Listy do M’’
- ,,Kevin sam w domu/Nowym Yorku’’
- ,,W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju’’
- ,,Świąteczna historia’’
- ,,Czekając na cud’’
- ,,Cztery gwiazdki’’
- ,,Boże Narodzenie’’
Propozycje dla dzieci:
- ,,Artur ratuje gwiazdkę’’
- ,,Ekspres polarny’’
- ,,Gremliny rozrabiają’’
- ,,Grinch: świąt nie będzie’’
- ,,Opowieść wigilijna’’
Ale przecież nie musimy spędzić całego wolnego czasu przed telewizorem. Aby spalić
nadprogramowe kalorie warto pospacerować na świeżym powietrzu czy oddać się zimowemu
szaleństwu. Wybudowanie bałwana to też nie lada frajda! Szczególnie w towarzystwie przyjaciół. Nawet
ci, którzy jeszcze niezbyt dobrze radzą sobie w jeździe na łyżwach, mogą doskonalić swe umiejętności
na lodowisku (w Krośnie lub w Sanoku można wypożyczyć łyżwy). Na narciarzy czekają stoki w
Puławach i w innych miejscowościach w naszym regionie. Zachęcajcie swoją rodzinę do aktywnego
świętowania i wypoczynku, które dodadzą Wam nowej energii i zapału na kolejny rok.
Julia Deptuch, Marlena Aleksander
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KĄCIK ŁASUCHA

AKCJA
DLA HOSPIJUM

Przepis na pierniczki

W KROŚNIE

Potrzebujemy:
20 dag miodu
1 łyżkę przyprawy korzennej

Co

roku

przed

Świętami

Bożego

naszej

szkoły

15dag cukru pudru

Narodzenia

50dag mąki

rozprowadzają pierniczki przygotowane

1 łyżeczkę sody oczyszczonej

uczniów, rodziców i nauczycieli.

2 łyżki mleka

uczniowie

przez

Celem kwesty jest zebranie funduszy na

1 jajko

pomoc w prowadzeniu Hospicjum w Krośnie.

10 dag margaryny

Wiele osób bezinteresownie angażuje się w tą

Cukrowe perełki

akcję, każdy może dołożyć swoją „cegiełkę”.

Przygotowanie:

W

1. Miód podgrzać z przyprawą korzenną, dodać

2018

roku

będziemy

kwestować

w niedzielę, 9 grudnia. Bądźcie w tym dniu

cukier puder i rozpuścić.

z nami!

2. Następnie dodać mąki z sodą, wbić jajko, wlać
mleko i rozpuszczoną margarynę.
3. Wyrobić ciasto rozwałkować na pół centymetra.

Zrób to sam!

4. Wykrawać pierniczki o różnych kształtach.
5. Piec 10 minut w temperaturze 180°.

Cytrusy na choinkę

6. Upieczone pierniczki zdobimy cukrowymi
perełkami.

Co jest potrzebne?

Przepis jest sprawdzony, a pierniczki pachnące i

do wyboru: pomarańcze, cytryny, grejpfruty,

przepyszne.

mandarynki, klementynki

SMACZNEGO!
Dominka Błaż

Jak zrobić?
pokrój owoce razem ze skórką na 0, 5 cm plastry,
następnie susz je w suszarce do owoców lub w
piekarniku tak długo, aż będą chrupiące w
temperaturze 80°-100° (wtedy zachowają naturalny
kolor i się nie przypalą); przez suche owoce przeciąg
nitkę i zrób pętelkę; zawieś na choince.
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To oryginalna i pachnąca świętami ozdoba!

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE DOOKOŁA ŚWIATA
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są na całym świecie, bez względu na kulturę
i tradycje danego regionu. W naszym kraju całe rodziny zasiadają do Wigilii, kiedy zaświeci
pierwsza gwiazdka. Pod obrusem znajduje się sianko symbolizujące stajenkę, a na stole
dwanaście potraw. Po wspólnej modlitwie rodzina dzieli się opłatkiem i zajada ze smakiem
świąteczne specjały: barszcz czerwony lub biały, pierogi, groch z kapustą, rybę, kutię oraz
kompot z suszonych owoców. Pachną piernikowe ciasta, makowce i słodkości. Choinka
błyszczy, ubrana w bańki, światełka i łańcuchy. W moim domu Boże Narodzenie zawsze
pachnie lasem i korzennymi przyprawami.
W Europie, podobnie jak w Polsce, święta rozpoczynają od uroczystej wieczerzy
wigilijnej, przy której zasiada rodzina. Przygotowania do świąt zaczyna się już podczas
adwentu. Na drzwiach domu wiesza się wianki adwentowe zrobione z gałązek jodły,
fioletowych wstążek i czterech świec. Na Wyspach Brytyjskich, popularne są kalendarze
adwentowe. Są to tekturowe domki, w których mamy dwadzieścia cztery okienka, które
otwiera się każdego dnia adwentu. W okienkach są słodycze lub inne niespodzianki.
W krajach skandynawskich, w oknach zapala się świece i wiesza figurki z papieru.
W krajach Azji, np. w Japonii, obchodzi się Kurisumasu. Japończycy pokochali Boże
Narodzenie jednak tylko komercyjnie. W sklepach królują ozdoby, widać św. Mikołajów
i choinki w towarzystwie pand. Czas spędza się w rodzinnej atmosferze, śpiewa się kolędy
i cieszy swoim towarzystwem.
W Afryce Boże Narodzenie rozpoczynają korowody kolędników, które krążą po ulicach.
Następnie po uroczystej mszy św. mieszkańcy Czarnego Lądu zasiadają do wspólnego
posiłku. Wszystko ozdobione jest pachnącymi kwiatami.
Australijczycy Boże Narodzenie obchodzą w czasie wakacji. Dzieci mają przerwę
szkolną od połowy grudnia do początku lutego. Domy i ogrody są ozdobione dekoracjami
i światełkami. Na drzwiach wiesza się wianki z gałązek krzewu Christmas Bush. Australijczycy
na Wigilię spożywają grillowane przekąski, owoce morza i sałatki.
Ameryka Południowa to kontynent wpływów chrześcijańskich. W Argentynie przy
ogromnych stołach zasiadają rodziny razem z przyjaciółmi, sąsiadami, by świętować. Każdy
przynosi własne danie i wszyscy się dzielą jedzeniem. Jada się lody, sałatki, słodycze i dania z
drobiu. Prezentami obdarowują się dopiero szóstego stycznia w Święto Trzech Króli. W
Wenezueli jada się Hallakę, czyli masę kukurydzianą z mięsem i rodzynkami zawiniętą w liście
bananowca.
W Ameryce Północnej święta trwają krócej. W USA nie obchodzi się drugiego dnia
świąt. Wszystko tam
ma charakter wielokulturowy ze względu na różnorodność nacji
zamieszkujących kontynent. W dzień Bożego Narodzenia, od rana Amerykanie obdarowują się
prezentami. Najważniejszym wydarzeniem jest obiad, na który podaje się pieczoną szynkę,
faszerowanego indyka, sos borówkowy oraz puree ziemniaczane, zapiekankę z zielonej fasolki
i kolby kukurydzy. Na deser zjada się serniki bakaliowe oraz napój jajeczny z korzennymi
przyprawami – Eggnog.
Mimo różnic kulturowych, religijnych i geograficznych, ludzi na całym świecie łączy chęć
spotkania bliskich i spędzenia bożonarodzeniowego czasu w gronie ukochanych. Dzieci z taką
samą niecierpliwością wyczekują prezentów, a rodzice i dziadkowie wspominają tych, których
wśród nich już nie ma.
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Amelia Fabisz

Na wesoło
:)Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:

KALENDARIUM

- Z ciebie byłby doskonały przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.

4. 12 – Dzień Górnika „Barbórka”

- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów

6. 12 – Mikołajki

działalności.

24. 12 – Wigilia
:)Jasio dostał nowy rower od taty.

25. 12 – Boże Narodzenie

Na następny dzień jeździ nim dookoła domu

26. 12 – Św. Szczepana

i mówi:

31. 12 – Sylwester

- Mamo zobacz jadę na jednym kole.
- Dobrze synku tylko uważaj.

Święta nietypowe:

- Mamo zobacz jadę bez trzymania kierownicy.
- Jasiu tylko uważaj.

Dzień Ninja (5.12)

- Mamo zobacz jeżdżę bez zębów.

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (11.12)

:)Baca żali się koledze:

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci (13.12)

- Telewizja kłamie, nawet w prognozie pogody!

Dzień Ryby (20.12)

Gdy w Warszawie spadło 20 centymetrów śniegu,

Dzień Gry w Karty (28.12)

to krzyczeli, że katastrofa pogodowa. A gdy u mnie
po dach chałupę zasypało, mówili, że są
świetne warunki na narty!

Naszą uwagę zwraca:

:)Turysta widzi bacę kucającego nad jeziorkiem

Dzień bez Przekleństw (17.12)

i pyta:

Dla niektórych dużym wyzwaniem bywa
utworzenie jednej wypowiedzi bez przekleństwa,
nie mówiąc już o powstrzymaniu się na cały dzień
od bogatego repertuaru tzw. „brzydkich
wyrazów”.

- Co robicie baco?
- Łowię ryby na lusterko.
- A jak to się robi?
- Daj pan dychę, to panu powiem.

opr. J. Gibadło, W. Szczęsny

Ciekawy turysta daje 10 zł
- No więc gdy ryba podpłynie do lusterka, aby
się przejrzeć, to ja bach wale
kamieniem w głowę i wrzucam do wiadra.
- A to działa?
- Nie, ale od takich jak pan codziennie stówę
wyciągam.
wyszukał: Sebastian Litarowicz
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Rozwiązanie zagadki z nr 2.
Pytaliśmy: Jak to możliwe? 29-1=30
Udzielaliście różnych odpowiedzi, najczęściej
zbyt banalnych, zamieniając „-„ na „+” lub
bardziej pomysłowych, gdy cyfry arabskie
stawały się rzymskimi:
XIX – I = XXX (po skreśleniu I)
Wśród wszystkich odpowiedzi wylosowaliśmy
zwycięzcę : Nikola Piwowar, kl. 4a
Nagroda - bon na zakupy w sklepiku szkolnym
do odebrania w s. 210.

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI:
 Pierwszą
ierwszą udekorowaną choinkę pokazano w 1570r. w Rydze
 tradycyjne
kolory
świąt
to
czerwony
(symbolizuje
krew
Chrystusa),złoty
złoty (bogactwo i królewskie pochodzenie), zielony (życie i odrodzenie)
 najwyższa choinka mierzyła 67m i ustawiono ją amerykańskim Seattle
 według polskiej tradycji na Wigilii podaje się 12 potraw, ale tylko
w naszym kraju łamiemy się opłatkiem, zostawiamy też wolne miejsce
i talerz dla niespodziewanego gościa

rys. Elwira Szturc

ZADANIE KONKURSOWE
W świątecznym numerze zadaniem dla naszych czytelników będzie pokolorowanie i artystyczne ozdobienie trzech
konturów przygotowanych przez Olę Wołczańską. Oczywiście motyw dominujący to święta! Liczy się precyzja,
pomysłowość i twórcza inwencja. Czeka atrakcyjna nagroda!
Kolorową i podpisaną pracę należy wrzucić do redakcyjnej skrzynki.

imię i nazwisko: ……………………………………
…………………………………………………….. kl. ………….
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Quiz Świąteczny
Która z tych kolęd jest najpopularniejsza:
a)Przybieżeli do Betlejem

c)Wśród Nocnej Ciszy

b)Cicha Noc

d)Pójdźmy Wszyscy do Stajenki

Kto stworzył pierwszą szopkę:
a)Pan Jezus

c) św. Franciszek z Asyżu

b)św. Mikołaj

d)Jan Paweł II

Z którego kraju wzięła się tradycja o strojeniu choinki:
a)z Francji

c)z Niemiec

b)z Rosji

d)z Holandii
przygotował: Jakub Gibadło

_________________________________________________________________________________

Było w listopadzie
Rok 2018 upływa pod znakiem uroczystości i imprez związanych z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. W szkole podstawowej zakończył je międzyklasowy Turniej pod hasłem: „Myśląc
Ojczyzna…”







Oto laureaci w poszczególnych konkursach:
literackim: 1. m-ce Wiktor Wacławski (5b), 2. m-ce Amelia Fabisz (6a),
3. m-ce Eliza Dembicka (8a)
plastycznym: 1.m-ce Kamil Dąbrowski (7a), 2. m-ce Marta Leń 5b), 3. m-ce Milena Cypcar (5a)
historycznym:1. m-ce N. Sieniawska, B. Rajchel (5a), 2. m-ce D. Biniek,
W. Wacławski (5b), K. Miagierowska, J. Szczechowska (6b), Z. Smerecka,
J. Zając (7b), 3. m-ce B. Oleksiński, Sz. Biniek (4b)
muzycznym: S. Urbanik (4a), J. Krakowiecka (4b), P. Dąbrowski (5a),
L. Urbanik (6b), B. Twardzik (7a), N. Maśnik (7b), A. Kandefer (8a)

Wszystkim zmaganiom reprezentantów poszczególnych klas towarzyszył głośny doping i brawa
zgromadzonej publiczności. Ostatecznie po podsumowaniu przez jury wyników wszystkich konkurencji
zwyciężyła klasa 5b, drugie miejsce zajęła klasa 7a, trzecie miejsce na podium przypadło klasie 5a.
Uczniowie wszystkich klas otrzymali słodycze, które nagrodziły wyczerpujące zmagania oraz osłodziły
zwycięstwa i porażki. Laureatom gorąco gratulujemy!!!
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