Cześć Kochani!!!
Przygotowaliśmy nowy numer gazetki ,,Mały Reporter”.
Pragniemy wprowadzić Was w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, zachęcamy do
przeczytania opowiadania o tematyce świątecznej. Przypominamy, jakie potrawy
powinny znaleźć się na świątecznym stole oraz przestawiamy rady dotyczące
prezentów.
Zapraszamy Was do rozwiązywania zagadek, krzyżówki i rebusu. Podpowiadamy
również, jak upiec pyszne pierniczki i makowiec. Możecie się także dowiedzieć,
jakie zwyczaje świąteczne panują w Hiszpanii, Francji, Niemczech oraz Wielkiej
Brytanii. W naszej gazetce znajdziecie również żarty świąteczne i kolorowanki.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom naszej
szkoły życzymy dużo zdrowia i radości.
Do zobaczenia!
Koło ,,Mały Reporter”
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Aleksandra Dobierska7 b
Agata Matraszek 7 b
Dominika Narecka 7 b
Bruno Karwacki 3 d
Mikołaj Karwacki 6 c
Barbara Maćkowska 3 a
Zofia Maćkowska 3 a
Ala Szumańska 3 a

Kuba Czemerys 3 a
Ala Czemerys 3 a
Karolina Miękus 3 a
Zuzanna Biernacka 3 a
Wanda Oborska 3 a
Anna Szybkie 1 b
Zofia Grabowska 2 c
Aleksandra Maćkowska 5a

Opiekun koła 2001 / 2020
Ewa Szulińska
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Junior Eurovision Song Contest 2020
29 listopada o godzinie 17.00 odbył się prawdopodobnie największy
międzynarodowy konkurs w śpiewaniu, było to JESC (skrót od Junior Eurovision
Song Contest). Zazwyczaj ten konkurs odbywa się na żywo, jednak przez
pandemię coronavirusa impreza odbyła się online. Eurowizyjny tydzień
w poprzednich latach wyglądał tak, że reprezentanci przylatywali do kraju, który
był gospodarzem (było to zazwyczaj w weekend). W poniedziałek na rozpoczęcie
tygodnia odbywała się ceremonia otwarcia, na której reprezentanci
przedstawiali się, opowiadali o swoich piosenkach itp., potem prowadzący
losował pozycje do śpiewania dla danych krajów, następnie śpiewano tzw.
common song, czyli piosenkę przewodnią danej Eurowizji. W tym roku wszystko
odbywało się przez Internet. Przez pozostałe dni odbywały się próby (w tym roku
nagrywane były występy). W niedzielę odbywał się finał konkursu. Tego roku
udział w Eurowizji wzięło 12 państw, w kolejności:
Niemcy, Kazachstan, Holandia, Serbia, Białoruś, Polska, Gruzja, Malta,
Rosja, Hiszpania, Ukraina, Francja. Gospodarzem była Polska, po wygranej Viki
Gabor w tamtym roku. Na początku zeszłoroczną zwycięską piosenkę zaśpiewała
Wiktoria. Potem kolejno odtwarzane były występy danych państw. Następnie
prowadzący otworzyli głosowanie online, a następnie Roxie Węgiel, Viki Gabor
i Duncan Lorence (który był obecny jako hologram :), Duncan to zwycięzca
dorosłej Eurowizji, a Roksana to zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji 2018)
zaśpiewali piosenkę Duncana “Arcade”, potem tancerze wykonali taniec ze
świecącymi kulami, następnie Alicja Szemplińska wykonała swoją piosenkę
“Empires” (miała ona pojechać na dorosłą Eurowizję, która się nie odbyła przez
pandemię), a zatańczyła dla niej Ida Nowakowska. Na koniec reprezentanci
zaśpiewali razem wspólną piosenkę “Move the world” (było to również hasło
tegorocznej Eurowizji) ich śpiewanie było zmontowane, ponieważ żadna
reprezentacja nie była obecna w Polsce. Po części występów zamknięto
głosowanie i zaczęto ogłaszać wyniki. Pierwsze były punkty od jury. Faworytami
w tym głosowaniu były Francja, Białoruś oraz Kazachstan. Potem ogłoszono
punkty od widzów, które wyłoniło zwycięzcę tegorocznego konkursu, została nią
Valentina z Francji z piosenką J’imagine. Zdobyła 200 punktów, tuż za nią był
Kazachstan i Hiszpania. Polska z 99 punktami zajęła 9 miejsce. Nasz kraj
reprezentowała 10 letnia Alicja Tracz z piosenką I’ll be standing. Oglądaliście
Eurowizję? Jesteście zadowoleni z wyników?
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Zwyciężczyni Eurowizji Junior (Valentina
Tronel)

Baner tegorocznego konkursu

Polska reprezentantka (Ala Tracz)

Scena tegorocznej Eurowizji
Przygotowała: Ola Dobierska 7b
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Wróżby Andrzejkowe
Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym jest wróżenie. Kiedyś, w dzień
świętego Andrzeja, wróżyły sobie jedynie niezamężne dziewczęta. Wróżby traktowano
poważnie, wierzono, że jeśli są dobrze wykonane na pewno się spełnią. Dziś to tylko
przyjemny dodatek do andrzejkowej imprezy. Nie są zarezerwowane też jedynie dla
dziewcząt – 29 listopada wróżą sobie również chłopcy.

Przykłady wróżb :


Lanie gorącego wosku przez klucz ;



Wróżba z butami. ( Ustawia się je rzędem, czyj but pierwszy przejdzie przez próg, ta
osoba w następnym roku może spodziewać się ślubu. )



Puszczanie na wodę łupin orzecha. ( Jeżeli łupiny zatoną oznacza to, że osób nie
połączy miłość. Jeżeli natomiast łupiny się spotkają, wtedy na pewno się pobiorą. )

Wróżby dla dzieci :


przekłuwanie szpilką serduszek, na których na odwrotnej stronie wypisane są imiona,
- „trafione” imię będzie imieniem przyszłego małżonka;



do miski z wodą delikatnie wrzucamy kolorowe patyczki – właściciele tych, które się
połączą na zawsze zostaną przyjaciółmi;



obieramy jabłko, skórkę dajemy dziecku, by rzuciło ją za siebie, z jej zakrętów
próbujecie zgadnąć pierwszą literę imienia przyszłego męża lub żony.

Staropolskie zwyczaje andrzejkowe :


jeżeli dziewczyna w wigilię św. Andrzeja nic nie jadła, we śnie miał się jej ukazać
przyszły mąż;



jeśli ucięta w andrzejki gałązka wiśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, wtedy
panna mogła liczyć na szybkie zamążpójście;



strona, z której w andrzejki szczekał pies, miała byś tą, z której przyjdzie narzeczony;



popularne było również wiązanie gąsiorowi oczu i wpuszczanie go do kręgu
dziewcząt, którą dziewczynę uszczypnął jako pierwszą, ta najszybciej miała wyjść za
mąż.

Wszystkie te wróżby andrzejkowe traktowane były niezwykle poważnie.
Opracowała: Ola Maćkowska 5a
Źródło: Internet
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Święta Bożego Narodzenia
Pierwsze wzmianki dotyczące ustalenia dokładnej daty narodzin
Chrystusa pochodzą z Egiptu. Około roku 200 grecki teolog i
założyciel chrześcijańskiej szkoły katechetycznej w Aleksandrii,
Tytus Flawiusz Klemens, bardziej znany jako Klemens
Aleksandryjski, wyliczył datę narodzin Jezusa Chrystusa na 25
pachon (20 maja) w 28 roku panowania cesarza Oktawiana
Augusta.
Inni badacze Pisma Świętego odrzucili te kalkulacje, twierdząc,
że data ta powinna przypadać na przełom 24 i 25 pharmuthi,
czyli 19 i 20 kwietnia. Inne wczesnochrześcijańskie pisma
wspominają także o 18 marca.
385 r. do Jerozolimy przybyła akwitańska pątniczka, którą
znamy dzisiaj pod imieniem Eteria lub Egeria. Tam spotkała się
z nieznanym jej obyczajem ośmiodniowych uczt i zabaw z okazji
święta narodzenia pańskiego, rozpoczynających się 6 stycznia.
Ale dopiero papież Juliusz I, zapytany o właściwą datę, ustalił ją
na 25 grudnia – na podstawie rzekomo zachowanego do czasu
jego pontyfikatu (337–352) powszechnego spisu ludności z
okresu panowania Oktawiana Augusta.

Jak obchodzimy Święta Bożego
Narodzenia w tych czasach (w tym roku)
Jest Koronawirus , za kilka odbędzie się Boże Narodzenie.
Świętowanie nie odbędzie się jak dawniej, nie będzie zjazdu
rodzinnego. Te wyjątkowe Święta na długo zapiszą się w pamięci.
Wanda Oborska 3a
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Potrawy na Świątecznym stole
Na białym obrusie co rok znajdują się pyszne
świąteczne potrawy:
1.Barszcz czerwony z uszkami.
2.Zupa grzybowa.
3.Pierogi z kapustą i grzybami. Pycha
4.Kluski z makiem.
5.Karp smażony.
6.Karp w galarecie.
7.Smażony dorsz.
8.Krokiety z kapustą i grzybami
9.Kapusta z grzybami i grochem.
10.Śledź w oleju z cebulą.
11.Pierniczki.
12.Makowiec.
13.Kompot z suszonych owoców.
Ale jeszcze opłatek na środek

Potraw Wigilijnych jest 12.

Zosia Maćkowska 3a źródło: Trochę doświadczenie i Internet
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Przepis na makowiec
Składniki:
3 szklanki. mąki pszennej
180mililitrów. mleka
150gramów. masła lub margaryny
6 żółtek
45gramów. drożdży
6 łyżek cukru
1,5 łyżeczki spirytusu lub rumu
1 duże opakowanie cukru waniliowego ( 16g.)
Masa makowa:
6 białek
0,5kilograma maku
250g cukru
100g rodzynek
50g posiekanych orzechów
1 łyżka miodu
Olejek migdałowy
Szczypta cynamonu
1 łyżka miękkiej margaryny
Kandyzowana skórka pomarańczowa
1.Mak zalać 500ml.wody i przykryć, aby napęczniał.
Odkryć i pozostawić do wystygnięcia. Zmielić 2 razy
2.Drożdże i cukier rozpuścić w letnim mleku.
Pozostawić do wyrośnięcia ok. 15 min.
3.Do zaczynu dodać pozostałe składniki. Na końcu dodać roztopione masło.
Zagnieść ciasto, przykryć do wyrośnięcia.
4.Do maku dodać pozostałe składniki masy.
5.Białka ubić, dodać do masy i delikatnie wymieszać.
6.Ciasto rozdzielić na 3 części. Każdą rozwałkować na
prostokąt o 3 mm grubości. Nałożyć 1/3 masy makowej i zwinąć w roladę.
7.Piec w temperaturze 180 stopni C, około 30 – 40 min
8.Przygotować lukier:
1/2szkl. Cukru pudru rozetrzeć z 2 łyżkami gorącej wody na gładką masę.
SMACZNEGO

Przygotowała: Zosia Maćkowska 3a
Źródło: Przepis z książki
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Przepis na Świąteczne pierniki
Przygotuj:
- stolnicę lub miejsce na kuchennym stole
- wałek
- foremki do ciasta
- blachę do pieczenia
- łyżeczkę
- papier do pieczenia

Składniki:
- pół szklanki mąki
- 1 szklanka mąki (dodatkowo, do dosypywania do ciasta)
- 1 mały słoik miodu
(taki jak od dżemu)
- pół szklanki cukru
- ćwierć kostki masła
- 2 jajka
- 2 łyżeczki sody
- 1 opakowanie przyprawy piernikowej
- różności do ozdabiania
pierników: lukier, czekolada,
rodzynki, orzechy, wiórki kokosowe
oraz inne dekoracje ozdoby, które
wykorzystuje się do
ozdabiania ciast
1. Wyłóż na stolnicę mąkę,
cukier, sodę i przyprawę piernikową.
Zmieszaj je, zrób wgłębienie i włóż
do niego masło, miód i wbij 2 jajka.
W przeciwnym razie miód rozpłynie się
Po stole i trudno będzie go z innymi
GRUDZIEŃ 2020
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składnikami zmieszać!!!
2.Zagnieć razem wszystkie składniki.
Ciasto powinno być gładkie i elastyczne.
Jeśli będzie kleiło się do rąk, to dodaj
trochę więcej mąki.
3.Posyp stolnicę mąką
(wykorzystaj tę przygotowaną
w szklance), układaj na niej małe kawałki ciasta i wałkuj
na cienkie placki.
Jeśli rozwałkowywanie ciasta będzie sprawiało Ci
trudność(ciasto będzie się przylepiało),to podsyp je odrobiną
mąki.
4.Z rozwałkowanego ciasta
wykrawaj foremkami różne
kształty.
5.Ułóż pierniki na blaszce
włóż do nagrzanego piekarnika.
Piecz je około10- 15 minut
w temperaturze 160- 180 stopni.
6.Upieczone pierniki możesz
pomysłowo ozdobić
wykorzystując do tego
lukier (zwykły lub kolorowy),
rodzynki, orzechy na przykład
nerkowce, ziemne, włoskie, bakalie
i wiele innych, wiórki kokosowe,
czekoladę, posypki do ciast i inne
pyszności.
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Z podanych w tym przepisie składników wychodzi około 150
mniejszych i większych pierników.
To wcale nie jest dużo! Pierniczki mogą być ozdobą choinki
lub Wigilijnego stołu. Mogą być także miłym, świątecznym
podarunkiem.
Czas przygotowania 2 godziny
Łatwość ***
Przygotowała: Zosia Maćkowska 3A
Źródło: książka
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Zwyczaje świąteczne za
granicą
W Hiszpanii, zamiast
używana chałwa.

opłatka,

jest

Przed Bożym Narodzeniem każda
rodzina hiszpańska kupuje lub robi samemu szopkę.
Wigilijna kolacja rozpoczyna się po pasterce.
Następnie wszyscy wychodzą na dwór, śpiewają
kolędy, tańczą i bawią się całą noc.
Głównym posiłkiem jest pieczona ryba oraz "ciasto
Trzech Króli", w które zapieka się drobne prezenty.
W Hiszpanii upominki nie są rozdawane w Wigilię,
lecz 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę
darów, które Jezus dostał od królów ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek
z członkami rodziny zaczyna się w
południe. Obiad składa się z pieczonego
indyka i płonącego puddingu. Nie ma
zwyczaju jedzenia wieczerzy wigilijnej. Wieczorem w
Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje skarpety
za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione
prezentami.
To właśnie w Wielkiej Brytanii pojawił się zwyczaj
pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu.
GRUDZIEŃ 2020
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Londyn jest też ojczyzną pierwszych pocztówek
z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii
zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem
"Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku".

W Niemczech, podobnie jak w
Polsce, Boże Narodzenie obejmuje
trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię",
pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia,
narodziny
Jezusa
Chrystusa (25.12.) i drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię przed
lub po Mszy Świętej zapala się świece na choince i
wtedy rozpoczyna się „Gwiazdka”. Śpiewa się lub
słucha
się
kolęd.
Następnie,
członkowie rodziny obdarowują się
prezentami. Wiele rodzin wynajmuje
Mikołaja, którego rolę odgrywają
studenci przebrani w kostium.
GRUDZIEŃ 2020
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W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia
ludzie udają się do kościoła na świąteczne msze.
25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od
pracy, tak jak w Polsce.

Francja. Święta Bożego Narodzenia pełnią tu bardzo
ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają
sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują
prezenty. We Francji, w przeciwieństwie do Polski,
nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25
grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je
się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo
szampana.
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi
im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików
ustawionych przy kominku.

Za to w Polsce kolacja wigilijna rozpoczyna się, gdy
zrobi się ciemno, dzieci wypatrują na niebie pierwszej
gwiazdki. Wtedy cała rodzina gromadzi się przy stole
nakrytym białym obrusem i dodatkowym nakryciem
dla wędrowca, który nie ma gdzie spędzić świąt.
Pod obrusem leży siano.
Kiedy już cała rodzina stanie wokół stołu, najczęściej
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę,
GRUDZIEŃ 2020
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odczytując fragmenty Pisma świętego o narodzinach
Pana Jezusa. Następnie, dzielimy się opłatkiem
i składamy życzenia. Później zasiadamy do stołu, na
którym znajdują się rozmaite potrawy takie jak:
czerwony barszcz z uszkami, karp i ciasta m.in.:
sernik, makowiec, keks. Po wieczerzy śpiewamy
kolędy. O północy dorośli udają się do kościoła na
pasterkę.

OPRACOWAŁA :
ANNA SZYBKIE UCZENNICA KLASY 1 B
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W poszukiwaniu Świętego Mikołaja
Wiewiórka dostała na Święta lunetę.
Pewnego zimowego wieczoru Wiewiórka wyszła na dwór. Na drzewach wisiały sople lodu, a
na ziemi był śnieg. Wiewiórka zaczęła bawić się lunetą. Nagle zobaczyła, że poruszyło się coś
w krzakach. Wzięła lunetę i zauważyła zająca. Podeszła do niego i zapytała:
- Zajączku, gdzie są twoi rodzice ?
- Jestem Zajączkiem Wielkanocnym. Pomyliłem święta. Mam pełno prezentów dla dzieci, ale
nie wiem co na to powie Święty Mikołaj – odrzekł Zając.
- Możecie współpracować – powiedziała rezolutnie Wiewiórka.
- Nie pomyślałem o tym wcześniej. A czy wiesz może, gdzie go mogę znaleźć ? Chętnie
porozmawiałbym z nim, żebyśmy razem rozdawali prezenty dzieciom. Będzie wtedy szybciej
– odpowiedział Zając.
- Pomogę ci go znaleźć. Podobno mieszka w Japonii -powiedziała Wiewiórka.
- To świetny pomysł. W takim razie ruszajmy w drogę - odpowiedział Zając, po czym dodał może zakradniemy się to samolotu lecącego do Tokio. To stolica Japonii.
Minęły 3 dni. Wiewiórka i Zając dotarli samolotem do Japonii. Po wyjściu z lotniska zapytali
panią na ulicy:
- Gdzie tu mieszka Święty Mikołaj ?
- Nie znam nikogo takiego – odparła pani.
Inni przechodnie również nie wiedzieli, o co chodzi Wiewiórce i Zającowi.
W końcu napotkali mędrca z długą brodą.
- Wyglądasz na bardzo mądrego. Powiedz nam, gdzie mieszka Święty Mikołaj – powiedział
Zając
- Według mnie, mieszka we Włoszech – odparł mędrzec.
- O nie, musimy wracać do Europy – powiedziała Wiewiórka z kwaśną miną.
Zwierzęta zapakowały się znowu do samolotu i poleciały do Rzymu. To stolica Włoch.
Obok Koloseum, spotkali Jeża.
- Jeżu, gdzie tu we Włoszech mieszka Święty Mikołaj? - zapytała Wiewiórka.
- Jaki Mikołaj? – zdziwił się Jeż.
- Ten, który rozdaje dzieciom prezenty na Boże Narodzenie - wyjaśnił Zając.
- We Włoszech prezenty rozdaje dzieciom Befana. To taka pani. Wygląda trochę strasznie,
przypomina czarownicę. Lepiej bądźcie grzeczni, bo inaczej przyniesie wam węgiel.
Nagle wszyscy usłyszeli płacz dziecka. Zaczęli rozglądać się dookoła.
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Zobaczyli małą, kilkuletnią dziewczynkę, która płakała.
- Nie płacz dziewczynko – co się stało ? – zapytał Zając.
- Zgubiłam się. Nie wiem, gdzie jest moja mama – odparła z płaczem dziewczynka.
- Zaraz ją znajdziemy – odrzekła Wiewiórka.
- Jak ona wygląda ? – zapytał Zając.
- Ma brązowy płaszcz i długie jasne włosy – wyjaśniła, nieco spokojniej dziewczynka – a ja
mam na imię Laura.
Zwierzęta rozpoczęły poszukiwania. Wiewiórka wspięła się na najwyższe drzewo. Zając kicał,
jak szalony, po całym Rzymie. W końcu udało się znaleźć mamę Laury, obok Panteonu, czyli
starodawnej świątyni, która obecnie jest kościołem.
Laura bardzo się ucieszyła i podziękowała Zwierzętom.
- Jak mogę się wam odwdzięczyć ? – zapytała.
- Szukamy Świętego Mikołaja. Podobno mieszka we Włoszech. Szukaliśmy już w Japonii, ale
też go tam nie ma – wyjaśnił Zając.
- Chyba wiem. On mieszka w Laponii, to jest taka kraina w Finlandii. Tam szukajcie – odparła
dziewczynka.
- Dziękujemy za cenne wskazówki – z wdzięcznością odrzekła Wiewiórka.
Pożegnali Laurę i jej mamę, a następnie wyruszyli w dalszą drogę.
Po kilku dniach znaleźli się w Finlandii. Rozpoczęli poszukiwania Świętego.
Nagle, idąc przez las, usłyszeli meczenie.
- Co to za odgłosy ? – zapytał Zając
Wtem zza drzewa wyskoczyła dziwna postać, przypominająca kozła.
- Jestem Świątecznym Kozłem – przedstawiła się postać.
- Kim ? – zapytały chórem zwierzęta.
- Rozdaję dzieciom prezenty na Święta w Finlandii – wyjaśniła postać.
- Czy nie za dużo tych „rozdawaczy” prezentów – zapytała Wiewiórka – mamy już Świętego
Mikołaja, Befanę, Zająca, a teraz tego, no… Świątecznego Kozła. W każdym kraju jest chyba
ktoś inny.
- Szukamy Świętego Mikołaja – wyjaśnił Zając.
- Idźcie na północ, do Laponii. Mogę iść z wami – odparł Kozioł.
I cała trójka, Wiewiórka, Zając i Kozioł, ruszyli na poszukiwania Świętego Mikołaja.
Pod wieczór zatrzymali się w lesie, na nocleg.
Nagle, na niebie pojawiła się gwiazda.
- To pierwsza gwiazdka. Dziś jest Wigilia Bożego Narodzenia – krzyknął Zając.
- A my nie odnaleźliśmy Mikołaja – dodała smutno Wiewiórka.
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- Chcieliśmy mu pomóc – dodał smętnie Zając.
Wtem chmury zaczęły się trząść i spoza nich wyłoniła się postać…. Świętego Mikołaja. Jechał
na podniebnych saniach, zaprzężonych w renifery. Zaparkował koło Zwierzątek.
- Elfy doniosły mi, że mnie szukacie – powiedział Święty Mikołaj – a więc ja znalazłem was.
- Jak cudownie – odparł zachwycony Zając – chcieliśmy Ci pomóc rozdawać prezenty
dzieciom. Ja jestem co prawda Zającem Wielkanocnym, ale nie szkodzi, mogę ci pomóc
roznosić prezenty na Boże Narodzenie – dodał.
- Byliście bardzo grzeczni. Zrobiliście dobry uczynek. Pomogliście małej Laurze odnaleźć
mamę. – dostaniecie więc najpiękniejsze prezenty oraz…. zabiorę was saniami i wspólnie
rozdamy dzieciom prezenty – powiedział z uśmiechem Święty.
Zwierzęta bardzo się ucieszyły. Pracy było co nie miara. Całą noc rozwozili prezenty po
świecie. I dotarli również do małej Laury, której Mikołaj dał lalkę.
Nazajutrz Mikołaj obiecał Zającowi, że on również pomoże w trakcie Wielkanocy roznosić
prezenty dzieciom.
- Razem będzie milej, radośniej i raźniej – wyjaśnił Mikołaj.
I tak zakończyła się świąteczna przygoda.

Ciekawostki:
1.
2.
3.
4.
5.

We Włoszech prezenty bożonarodzeniowe rozdaje Befana.
W Finlandii prezenty bożonarodzeniowe rozdaje Świąteczny Kozioł.
W Polsce prezenty bożonarodzeniowe rozdaje Święty Mikołaj.
Na Wielkanoc w Polsce prezenty rozdaje Zajączek.
Jeż nie rozdaje prezentów, co najwyżej może ukłuć.

Opracowanie: Anna Szybkie uczennica klasy 1b
Pomagał spisać tata.
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Tradycje Świąteczne
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza
wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy
świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia. Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym
stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój
i nakrycia. Ostatnich nakryć powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Po co dodatkowe
miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić
tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowane jest z myślą o zmarłym członku
rodziny. Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo
świąteczne drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas
z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno
się ubierać dopiero 24 grudnia. Ozdoby do choinki to między innymi: bombki, łańcuchy,
gwiazda itp. Stół przykrywamy zawsze białym obrusem a pod obrus wkładamy trochę sianka.
Tradycje są takie, że wieczorem każdy wyciąga jedno sianko, ten kto wyjmie najdłuższe będzie
miał duże szczęście w następnym roku i będzie bardzo szczęśliwy.
Przygotowała: Basia Maćkowska 3a
Źródło: Internet

Zabawy i sporty zimowe
Jest mnóstwo zabaw i sportów zimowych. Jedne są energiczne, drugie spokojne
i wymagające uwagi. Oto kilka z nich :


Łyżwiarstwo.



Skoki narciarskie.



Narciarstwo.



Jazda figurowa na łyżwach.



Saneczkarstwo.



Lepienie igloo.



Lepienie bałwana



Slalom na nartach.



Snowboard.



Biegi narciarskie.



Bobsleje.



Rzucanie śnieżkami.



Hokej na lodzie.



Aniołki w śniegu.



Curling.

Aleksandra Maćkowska 5a
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Jak przygotować własnoręcznie świąteczne dekoracje?
1. Wieniec
- Przygotuj karton i wytnij z niego koło z dziurą w środku (jak opona).

- Naszykuj wybrane przez Ciebie dekoracje np. mech, szyszki, sztuczne lub żywe gałązki drzewa
iglastego, plastikowe malutkie prezenciki, goździki, laski cynamonu itp.

- Zrób kompozycję z dekoracji na wyciętym kartonie (na razie nie przyklejaj) oraz zapamiętaj ją.
Możesz też zrobić zdjęcie.
- Następnie przygotuj gorący klej, lub inny, który utrzyma dekoracje, a następnie przyklej ozdoby do
wyciętego kartonu.
GOTOWE!!!

2. Świeczka
- Możesz przygotować przyprawy np. goździki, laski cynamonu, kolorowe sznurki, rośliny np.
jarzębina, lawenda, sznurek (najlepiej bawełniany), nożyczki, patyczki do szaszłyków, resztki świec lub
całe świeczki (coś co ma w sobie wosk), słoiczki lub foremki
- Świece lub ich pozostałości wkładamy do miski i roztapiamy w kąpieli wodnej
- Przygotuj knoty (weź normalny wyciągnięty z innej świecy lub nawiń sznurek na patyczek od
szaszłyka, ale tylko po środku, odmierz wysokość naczynia, w którym robisz świeczkę i przytnij).
- Włóż do naczynka na świecę wybrane przez Ciebie dekoracje (może być to również gałązka z
drzewka iglastego lub mała szyszka).
- Zalej roztopionym i gorącym woskiem twoje ozdoby, zostawiając u góry naczynka ok. 1 cm wolnego
miejsca, a następnie zostaw świeczkę do wystygnięcia na około 1 godz. Sprawdzaj co jakiś czas, czy
przy sznurku nie zrobi się dołek. W takim przypadku dolej wosku, żeby knot nie wypadł.
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GOTOWE!!!
3. Kula śnieżna
Przygotuj: słoik, kawałek styropianu, małą figurkę np. choinkę, bałwana lub św. Mikołaja, brokat,
wodę, glicerynę.
- Wytnij płaskie koło mniejsze od pokrywki twojego słoika, a następnie przyklej je do wieczka.
- Wypełnij pół słoika zimną wodą, a drugie pół gliceryną, którą można kupić w aptece
- Do roztworu dosyp białego brokatu (może być on również kolorowy, ale musi być przezroczysty)
- Do pokrywki ze styropianem przyklej klejem na gorąco (lub innym klejem, który nie straci pod wodą
swoich właściwości) wybraną figurkę
- Mocno zamknij słoik i odwróć go tak, żeby stał na pokrywce.
GOTOWE!!!
4. Oryginalna bombka
Przygotuj: duże naczynie, lakiery do paznokci, wodę oraz przezroczystą bombkę (szklaną lub
plastikową), patyczek.
- Do naczynia wlej wodę tak aby na górze zostało ok. 2 cm wolnego miejsca
- Na powierzchnię wody wylej lakiery tak, aby się one rozlały i lekko połączyły (najlepiej jest użyć 2-3
kolorów)
- Utwórz wzór delikatnie przejeżdżając patyczkiem po lakierach
- Zamocz bombkę w wodzie z lakierami (nie wsadzaj jej całej pod wodę tylko delikatne przejedź po
powierzchni wody obracając bombkę w taki sposób, aby cała jej powierzchnia była pokryta
lakierami).
- Po wyschnięciu bombka jest gotowa!!!

Przygotowała: Agata Matraszek 7b
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Jak zrobić sztuczny śnieg?
Sztuczny śnieg z pianki do golenia i sody:

Do wykonania zimnego śniegu potrzebujecie: 8 opakowań sody oczyszczonej oraz
jedną piankę do golenia. Do miski wsypujemy sodę i dodajemy piankę mieszając
razem wszystkie składniki. Już w trakcie mieszania poczujecie, że masa jest chłodna.
Po zagnieceniu masy wstawiamy nasz śnieg do lodówki na 30 minut.

Sztuczny śnieg z mydła i mąki ziemniaczane
Nasze proporcje to:
1 szklana mydła w płynie
0,5 kg maki ziemniaczanej
Składniki należny dokładnie wymieszać, trochę wygnieść i ewentualnie zabarwić
barwnikami. Ponieważ my użyliśmy białego mydła, nasza masa wyszła biała.
Podzieliliśmy ją na dwie części i jedną z nich zabarwiliśmy farbką akrylową na niebiesko.

Sztuczny śnieg z pampersa
Pieluchy rozkładamy i rozcinamy środek tak, aby ze środka wyrzucić do naszej
miseczki drobne kuleczki. Te kuleczki to super chłonny żel, doskonały do
stworzenia śniegu. Kulki pochłaniają wilgoć w masie blisko 30 razy większej od
własnej, tym sposobem już z jednej pieluchy możemy zrobić sporą ilość śniegu

Sztuczny śnieg z soli
Wystarczy zmieszać duże opakowanie sody oczyszczonej z łyżeczką soli, łyżeczką
mydła w płynie i kilkoma łyżkami wody.

Przygotowała: Wanda Oborska 3a
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Jak zapakować prezenty?
Opakowanie jest równie ważne, co sam prezent. Sposobów
pakowania prezentów jest wiele. Można zapakować prezent
w kolorową papierową torebkę, ładne tekturowe pudełko lub
w świąteczny papier.

Jak to zrobić?
Rozłóż na podłodze arkusz świątecznego papieru, a na nim połóż na płasko
prezent lub pudełko. Odmierz ze stron krótszych, tyle papieru by wystawał lekko
do połowy wysokości boku. Następnie odmierz papier ze stron dłuższych tak,
aby przy zgięciu owijał on cały prezent, następnie zaklej taśmą klejąca (najlepiej
w dwóch miejscach). Później ze stron krótszych zagnij papier z obu stron tak,
żeby zakrył cały bok, i zaklej taśmą.
Na końcu wystarczy tylko zawiązać wstążkę.

Ala Szumańska 3a
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Upominki własnoręcznie robione są najcenniejsze!
Wiele świątecznych upominków można zrobić własnoręcznie. Ich
propozycje znajdują się poniżej. Zrobić je można z:
papieru, materiału, gliny, styropianu lub wosku.

Z papieru np.:
Rysunki, notesiki, wyklejanki.

Z materiału np.:
Krasnala, przytulankę, czapkę Świętego Mikołaja.

Z gliny np.:
Kubeczek, miseczkę, rzeźbę.

Ze styropianu np.:
Bombkę.

Z wosku np.:
Świeczkę zapachową, choinkę.

Można upiec też pyszne pierniczki i włożyć je do świątecznego
pudełeczka oraz zrobić piękny świąteczny stroik
Ala Szumańska 3a
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GRA: Alicja Czemerys 3a
CIEKAWOSTKI: Kuba Czemerys 3a
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Żarty świąteczne
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, żeby święty Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

Jakiś facet przyłapuje Tatę, jak w lesie ścina choinkę.
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u gajowego?
- Tak - odpowiada wystraszony Tata.
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

Małgosia pyta mamę:
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę?
- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi
nową siostrzyczkę!

Jasio wykręca numer telefonu i grzecznie pyta:
- Halo, czy to święty Mikołaj?
- Nie.
- Skoro pan nie jest świętym Mikołajem, to po co pan podnosi słuchawkę?

Co to jest: niebieskie i chodzi zimą po ulicy?
-Święty Mikołaj w przefarbowanym ubraniu.
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Podczas zabawy choinkowej Święty Mikołaj pyta na scenie małego Jasia:
- Czy masz rodzeństwo?
- Tak, starszego brata.
- A dobrze jest ci z nim?
- Niestety, nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego?
- Bo on jest teraz na widowni...
Znajomi poprosili Tatę, aby tak, jak rok wcześniej przebrał się za Mikołaja i rodał ich dzieciom
prezenty. Żona nie jest tą propozycją zachwycona:
- Zanim dasz im prezenty, wcześniej zapytaj, czy są zdrowe! W ubiegłym roku zaraziłeś się
ospą, szkarlatyną i świnką!

„Mama-ryba" mówi do córki:
-Jak będziesz grzeczna, to ludzie wezmą cię na potrawę wigilijną!
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!
Kowalscy przed wyjściem na wieczorny seans do kina mówią do Jasia:
- Nie zapalaj zapałkami świeczek na choince, mógłbyś rozniecić ogień w mieszkaniu!
- No dobrze. Obiecuję, że nie będę ruszać zapałek. Przecież i tak wiem, w której szufladzie
tatuś trzyma swoją zapalniczkę.

Aleksandra Maćkowska 5a
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ZAGADKI
Jak nazywa się kontynent, na
którym jest biegun, i na
którym przez cały rok nie
brakuje śniegu?

W centralnym miejscy stołu leży,
Między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, sianka i mazurka
Nim się dzielą mama, tata oraz córka.

Ten mały domek, przez
Eskimosa wybudowany, z
lodu i śniegu ma dach,
podłogę i wszystkie ściany.

W piękną pogodę,
nocą, na całym
niebie migocą.

Drzewko to nietypowe,
bo zimą się ubiera w
bombki i lampki.

Czasem na nim piszemy, ale
ten służy Świętemu
Mikołajowi do pakowania
prezentów.

W piekarni je pieczemy, a w
Wigilię smakujemy.

Wkładane pod
obrus podczas
wieczerzy
wigilijnej.

Źródło: Zagadki Smoka Obiboka, Internet, Samodzielnie
ODPOWIEDZI: a) opłatek b) Antarktyda c) igloo d) gwiazdy e) choinka e) papier do pakowania prezentów f) pierniczki
Autor: Alicja Czemerys, klasa 3A
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ZAGADKA
LOGICZNA

Zadanie:
Przełóż trzy zapałki, aby uzyskać:
a) cztery trójkąty
b) pięć trójkątów
Autor: Alicja Czemerys, klasa 3A, Żródło: Internet
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Karolina Miękus 3a
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ZNAJDŹ I WYKREŚL 9 WYRAZÓW
ZWIAZANYCH ZE ŚWIĘTAMI.
POZOSTAŁE LITERY UŁOŻĄ HASŁO.
karp, opłatek, bombka, prezent, makowiec, Rudolf, choinka, wigilia, siano
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Autor: Kuba Czemerys, 3A
Źródło: pomysł własny
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Budujemy szopkę…
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Wanda Oborska 3a
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Przygotuj plastelinę lub
modelinę.

Zrób trzy białe kulki różnej
wielkości.

Ułóż je na sobie jako tułów Z brązowej kulki zrób dwa
bałwanka.
wygięte i dwa proste
patyczki.

Zrób z nich ręce bałwana.

Potem je doczep.

Z czarnej kulki zrób
jedenaście małych
kuleczek.

Potem przyczep je tak jak
na zdjęciu.

Ciągle z tej samej kulki
zrób kółko i gruby wałek.

Zrób z grubego wałka i
kółka melonik i wsadź go
bałwankowi na głowę.

Z pomarańczowej kulki
zrób bałwanowi nos.

Następnie go doczep.

Z czerwonej kulki zrób
jeden gruby pasek i osiem
małych wałeczków.

Doczep wałeczki tak aby
całość przypominała
szalik.

Zostaje ci tylko założyć
szalik bałwanowi i twój
bałwanek jest gotowy!

Przygotował: Bruno Karwacki klasa 3D
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Świąteczne rebusy

Mikołaj Karwacki 6c
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6

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

Pada zimą
Uroczysta kolacja w Święta Bożego Narodzenia
Ciągnie sanie Świętego Mikołaja
Np. „Cicha Noc”
Cieszą się z nich dzieci i dorośli
Przyda Ci się do zjeżdżania z górki

Autor: Kuba Czemerys, 3A
Źródło: pomysł własny
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