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W numerze: 

 Z życia szkoły 

 Szkolne Bestsellery 

 Kilka słów o Bożym Narodzeniu 

 Korytarzowa sonda 

 Wędrówki po językach 

 Znaczenia imion 

 Kącik kulinarny 

 Sport 

 Rozrywka 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Oto pierwszy numer gazetki szkolnej! 

Mamy nadzieję, że z chęcią do niej zajrzycie i 

z uwagą przeczytacie przygotowane z myślą 

o Was artykuły. Liczymy na wsparcie z 

Waszej strony, co da nam motywację do 

dalszego pisania. 

Zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia. Życzymy Wam radosnych, 

spokojnych, spędzonych w gronie 

najbliższych chwil.  

Redakcja 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Mikołajki 

 

Dnia 05.12.2013 r. z okazji Mikołajek uczniowie klas I – VI pojechali do 

świdnickiego kina Lot na film pt. „Rysiek Lwie Serce”. Punktualnie o 9.00 rozpoczął się 

seans. Wszyscy z zaciekawieniem śledzili losy głównego bohatera, Ryśka.  

Akcja filmu rozgrywała się w starożytności. Rysiek chciał zostać rycerzem, podobnie 

jak jego dziadek. Jednak ojciec nie pozwalał na to, ponieważ bał się o swojego syna. Marzyło 

mu się, aby Rysiek został adwokatem i ustanawiał prawo. Bohater nie godził się na to  

i postanowił uciec z domu. Mimo protestów ojca, Rysiek próbował zostać rycerzem, ale nie 

zdał testu. Gdy porwano jego dziewczynę, wygrał walkę o nią. Dzięki temu został mianowany 

na rycerza.  

Uczniowie powrócili do domów pełni wrażeń.  

  Karolina 

 

SZKOLNE BESTSELLERY 

 

 Chciałabym zachęcić Was do przeczytania książki  

Andrzeja Maleszki pt. „Magiczne drzewo – czerwone krzesło”. 

 Jest to historia o trójce rodzeństwa: Tosi, Filipie Kukim,  

i ich rodzicach. Kuki znajduje krzesło, które ma moc spełniania 

życzeń każdego, kto na nim usiądzie. Rodzice bohaterów tracą 

posadę i za namową ciotki wyjeżdżają do pracy na statku Queen 

Victoria. W związku z tym rodzeństwo trafia pod opiekę wrednej 

ciotki. Gdy odkrywają tajemnicę krzesła, chcą odnaleźć rodziców. 

W tym celu poszukują różnych środków transportu: samolotu, 

pociągu, a nawet traktora. W pewnym momencie gubią krzesło. Okazuje się, że to ciotka stała 

się posiadaczką magicznego przedmiotu. Używa go do swoich realizowania swoich 

zachcianek. Po wielu przygodach udaje im się dotrzeć na statek. Odnajdują rodziców i ich 

odczarowują. Co stało się z wredną ciotką? Przekonajcie się sami! 

Karolina 
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BOŻE NARODZENIE 

 Boże Narodzenie jest świętem upamiętniającym narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 

stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25. grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest 

okresem oczekiwania trwającego cztery niedziele, czyli Adwentem. Dzień wcześniej,  

24. grudnia, obchodzona jest Wigilia – najbardziej uroczysty wieczór roku. Wiążą się z nią 

pewne tradycje: 12 bezmięsnych potraw, dzielenie się opłatkiem, puste miejsce przy stole dla 

gościa. Po Wigilii wierni udają się do kościoła na uroczystą Mszę Święta, tzw. Pasterkę, która 

odprawiana jest o północy. W kościołach rzymskokatolickich obchodzony jest tzw. drugi 

dzień – wspomnienie św. Szczepana. Był on pierwszym męczennikiem, który zginął za wiarę 

chrześcijańską.   

 Boże Narodzenie jest radosnym świętem, ponieważ witamy Jezusa Chrystusa. W tym 

czasie wszyscy się jednoczą i weselą. 

Patrycja 

 

 

 

KORYTARZOWA SONDA 
  

 23.11.2013 r. została przeprowadzona sonda. Pytanie brzmiało: Jak spędzasz Święta 

Bożego Narodzenia? Oto Wasze odpowiedzi: 

 W domu, u babci lub cioci 

 Czekając na prezenty 

 Siedząc przy choince, czekając na Mikołaja 

 Idąc do kościoła 

 Z rodziną 

 Ubierając choinkę 

 Piekąc piernik 

 Bawiąc się 

 Grając na komputerze 

 Rozpakowując prezenty 

 Oglądając telewizję 

Często pojawiała się odpowiedź związana z czekaniem na prezenty. Chyba nikogo to nie 

dziwi – w końcu jesteśmy dziećmi! Zachęcam Was do odejścia sprzed telewizora czy 

komputera. Święta to magiczny czas, który powinniśmy spędzać z rodziną: wspólnie ubrać 

choinkę, zasiąść do wigilijnego stołu, przełamać się opłatkiem, zaśpiewać kolędy i pójść do 

kościoła. Życzę Wam, aby każdy z Was w ten sposób spędził Święta. Oczywiście, prezenty 

pod choinką są jak najbardziej wskazane! 

Zuzia 
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WĘDRÓWKI PO JĘZYKACH 

W każdym numerze będziemy przedstawiać Wam słowo w różnych językach.  

W tym numerze: Boże Narodzenie 

 j. angielski: Christmas                                                             

 j. niemiecki: Weihnachten 

 j. francuski: Noël 

 j. hiszpański: Navidad  

 j. włoski: Natale 

 j. czeski: Vánoční 

 

Maja 

 

 

ZNACZENIE IMION 

Mikołaj 

Nie dla ciebie wygodne i nijakie życie! Twoją ambicją są dalekosiężne cele i dążenie do 

wielkości. Pragniesz być poszukiwaczem i zdobywcą, a gdyby nie udało się odkryć niczego 

ciekawego ,chciałbyś przynajmniej dowodzić jakąś grupą. 

Imieniny: 

2 luty, 14 luty, 21 marzec, 9 maj, 19 maj, 2 czerwiec, 18 czerwiec, 9 lipiec, 10 wrzesień,  

25 wrzesień, 13 październik, 12 listopada, 13 listopada, 6 grudnia. 

Pochodzenie: greckie. 

Znaczenie: Zwyciężający dla swojego ludu. 

 

Ewa 

Jesteś dziewczyną pełną życia, werwy i zapału, stale dążysz ku nowym celom i sukcesom. 

Nie znosisz ograniczeń, podporządkowanie się i krępujących więzów wtedy najczęściej się 

buntujesz. 

Imieniny: 

14 marzec, 23 kwiecień, 25 sierpień, 6 września, 3 października, 24 grudnia 

Pochodzenie: hebrajskie 

Znaczenie: Dające życie 

 

 

 

Zuzia 
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KĄCIK KULINARNY 
 

Piernik 

 
Składniki: 

 1 kostka margaryny 

 25 dag mąki 

 1 jajko 

 2 dag drożdży 

 1/3 szklanki mleka 

 5 dag cukru 

 10 dag miodu 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka kakao 

 1 łyżeczka przyprawy do piernika 

Wykonanie: 

 

Ciasto jasne: mąkę przesiać, wykruszyć drożdże, dodać cukier, mleko, jajko, szczyptę soli i 

rozpuszczoną margarynę. Wyrobić i postawić do wyrośnięcia. 

 

Ciasto ciemne: miód zagotować z 5 łyżkami wody. Żółtka utrzeć z cukrem, kakao i 

margaryną. Dodać miód, przyprawę do piernika, mąkę proszek do pieczenia. Wymieszać. Na 

końcu dodać ubitą pianę z białek.  

 

Ciemne ciasto wyłożyć na spód dużej blachy, na to położyć kulę z jasnego ciasta. Piec w 

temperaturze 180 ° C. 

 

Smacznego! 

 

Ala 
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SPORT 

 
 

Piłka nożna 

 

Mecz Polska – Słowacja odbył się 15.11.2013 r. Nasza reprezentacja zagrała swoje 

pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera, Adama Nawałki. Pierwszego gola do bramki 

polskiej drużyny zdobył w 30 minucie Jurai Kucha, a 8 minut później kolejnego – Robert 

Mak. Druga połowa zaczęła się lepiej. Nasi piłkarze stworzyli kilka szans, ale nie udało się 

wyrównać wyniku, ani zdobyć gola. Polska : Słowacja 0:2. 

Kolejny mecz polska drużyna rozegrała z Irlandią. Było to towarzyskie spotkanie, 

które odbyło się w Poznaniu. Można powiedzieć, że Polska lepiej się spisała, bo udało się nie 

stracić gola. Polska : Irlandia 0:0 

 

 

 

 

 
 

Skoki narciarskie  

 

Nasi skoczkowie dają z siebie wszystko! Ostatnio pojawił się nowy zawodnik, bardzo 

młody i bardzo utalentowany – Krzysztof Biegun. Mówi się, że może zostać następcą Adama 

Małysza. Udało mu się wygrać konkurs indywidualny w Klingenthal. W dobrej formie jest też 

Kamil Stoch i jakże sympatyczny Piotr Żyła.  

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i czekamy na więcej! 

 

 

Piotrek 
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ROZRYWKA 
 

        

      

        

       

        

     

       

       

 

1. Imię jednego z trzech króli 

2. Ma skrzydła i aureolę 

3. Danie wigilijne z uszkami  

4. Ilu było króli? 

5. Leżał w nim Pan Jezus 

6. Ryba wigilijna 

7. Ubiera się ją na święta 

8. Śpiewa się ją przy wigilijnym stole 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Facet skacze do basenu i 

słyszy krzyk ratownika: 

 - Stop! W basenie nie ma 

wody! 

 - To dobrze, bo ja nie umiem 

pływać 

Jaś wpada po szkole do domu i 

pyta: 

 - Tato, umiesz podpisywać się z 

zamkniętymi oczami? 

 - Umiem, synku. 

 - To podpisz mi dzienniczek. 

 - Co robi traktor u 

fryzjera? 

 - Warkocze 

Jaś skarży się mamie: 

- Mamo, dzieci się ze mnie śmieją, 

że dużo jem! 

- Synku, nie marudź, tylko wypij 

zupę, bo mi wanna potrzebna. 
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KONKURS 

Drodzy Czytelnicy! 

 Ogłaszamy konkurs. Waszym zadaniem będzie napisanie wierszyka o Bożym 

Narodzeniu. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone w następnym numerze. Na wszystkich 

czekają nagrody, więc do dzieła!  

Prace możecie oddawać do 10.01.2014 r. do Mai Chyćko i Patrycji Najdy (kl. VI). 

Czekamy na Was! 

 

 

Ogłoszenie Samorządu Szkolnego 

19.12.2013 r. w naszej szkole odbędą się Jasełka przygotowane przez panią Renatę 

Smolińską. Wystąpią klasy I. Następnym punktem będzie zaśpiewanie kolędy przez każdą 

klasę.  

Zapraszamy! 
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