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Zielone drzewko ubrane w bombki
Święty, roznosi prezenty
Po kaszubsku lub w occie
Nadchodzące … Bożego Narodzenia
Zaprowadziła Trzech Króli do Jezusa
Przeddzień Bożego Narodzenia

Lolek

Makowiec
Składniki

Sposób przygotowania

300 g maku mielonego
6 jajek
6 łyżek kaszy manny
4 duże jabłka /szara reneta/
starte na grubej tarce
1/2 kostki Kasia
200 g cukru pudru
1 op. cukru waniliowego
2 łyżeczki proszku do
pieczenia
bakalie/rodzynki, figi, orzechy

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Mak sparzyć we
wrzątku, odsączyć na sicie. Jabłka obrać ze skóry,
zetrzeć na grubych oczkach tarki, odcisnąć z soku.
Margarynę utrzeć z cukrem pudrem i cukrem
waniliowym, na puszystą masę dodając kolejno po 1
żółtku .Wymieszać. Z białek ubić pianę. Do masy
margarynowej
dodać
sparzony
we
wrzątku
i odsączony mak oraz kaszę manną z proszkiem do
pieczenia, połączyć. Dodać starte jabłka. Na końcu
dodać ubitą pianę z białek i delikatnie wymieszać.
Można dodać ulubione bakalie. Wyłożyć na średnią
blachę /25cmx35cm/. Piec około 1 godz. Polać
czekoladą.


Imię
Nazwisko
Klasa
HASŁO

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA?
ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Wywiad z Karolem Wiśniewskim, finalistą
olimpiady matematycznej
 Ile czasu zajęło ci przygotowanie do
olimpiad?
 KW: Do olimpiad przygotowywałem się
dość długo, około trzech miesięcy. Najwięcej
czasu i wysiłku włożyłem w olimpiadę
z matematyki. Myślę, że nawet bez
„naciągania” czasu wyszłoby dziewięć godzin
tygodniowo.
 Ktoś pomagał ci w przygotowaniach do
konkursu matematycznego?
 KW: Głównie pani Cybulak, ale mogłem liczyć
również na pomoc innych nauczycieli matematyki
z naszej szkoły.
 Czy ciężko było na innych olimpiadach?
 KW: Raczej nie. Najłatwiejszy był test polonistyczny. Druga pod tym
względem była przyroda. Najtrudniejszy był test z matematyki. Mimo to, udało
mi się napisać tylko olimpiadę matematyczną.
 Byłeś zestresowany przed konkursem?
 KW: Dopóki nie spotkałem nauczyciela, który mnie przygotowywał- nie.
Później zaczynał się stres, bo zaczynały się rozmowy o konkursie. Ale w nocy
spałem spokojnie i o nic się nie martwiłem.
 Czy zrobiłeś wszystkie zadania na teście?
 KW: Tak. Ale w dwóch albo trzech „strzelałem”.
 Czy miałeś jakieś wątpliwości związane z konkursem?
 KW: Raczej nie. Jedyną moją wątpliwością było czy przejdę, czy nie.
 Jak się poczułeś, gdy się dowiedziałeś, że jesteś finalistą?
 KW: Najpierw w to nie uwierzyłem. A później zacząłem tłuc poduszkę, taki
byłem szczęśliwy.

Sonda ,,Jak lubisz spędzać weekend”?
W sondzie wzięło udział ponad 90 uczniów. A jak rozłożyły się odpowiedzi?
Cóż, wyszło, że jesteśmy raczej leniwi…
 Grać na komputerze i na konsoli – 55 głosów
 Wychodzić na dwór – 20 głosów
 Spać – 6 głosów
 Oglądać telewizję – 5 głosów
 Zakupy – 5 głosów
Maja i Ala
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klasy VIb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Wywiad z panią Iwoną Tomalą













Ile lat pracuje Pani jako nauczycielka?
Pracuję 27 lat.
Czy lubi Pani swoja pracę?
Bardzo lubię swoją pracę.
Czego warto uczyć się na informatyce?
Praktycznego wykorzystania programów użytecznych.
Jak oceniałaby Pani ogólny stopień zainteresowania uczniów
przedmiotem, którego Pani uczy?
Jest duże zainteresowanie, ponieważ uczniowie pytają o kółko
informatyczne i techniczne.
Jakie ma pani zainteresowania poza informatyką i techniką.
Otwartość na ludzi.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czy lubi Pani te święta i jak je
Pani spędza?
Bardzo lubię te święta. Spędzam je w gronie rodzinnym.

Warto przeczytać
,,Inna?,, autorstwa Ireny Jurgielewiczowej jest kontynuacją przygód przyjaciół
ze znanej uczniom lektury „Ten obcy”. Pojawia się w niej nowa, główna
bohaterka, dziewczyna o imieniu Danka. Jest ona wychowanką domu dziecka.
Danka jest takim typem dziewczyny, który ma wiele obaw, wątpliwości, często
się boi. Okazuje nieufność i szorstkość wobec innych ludzi. To nie bierze się z
tego, że wychowywała się w domu dziecka, ponieważ straciła rodziców, gdy
była mała. To raczej obawa, że ludzie będą się nad nią litować i z góry
przesądzą o jej inności. Tego się właśnie boi najbardziej.
Lecz kiedy spędza święta w Jurocinie wraz z Marianem i Julkiem, zauważa, że
chłopcy nie traktują ją jako dziwną sierotę.
Jest to książka bardzo ciekawa i pouczająca. Z przygód bohaterów można się
nauczyć, że nie zostawia się koleżanki w potrzebie. Czyta się tą książkę szybko
i sprawnie. Polecam tą książkę dziewczynom jak i zarówno chłopcom którzy są
wrażliwi, nieśmiali, którzy potrafią zadbać o przyjaźń, mają własne zdanie.
Uwaga! Ta książka wciąga!
Zuzia

Warto obejrzeć
Film pod tytułem ,,Mój biegun” pojawił się w kinach 25 października. Opowiada
on prawdziwą historię Jaśka Meli, chłopca, który został porażony prądem. Od
tego momentu Jasiek i jego rodzice muszą borykać się z problemem
rehabilitacji . Gdy wydaje się, że wszystko jest już dobrze, do nogi i ręki wdaje
się zakażenie i trzeba je amputować. Jasiek jednak nie podaje się i wraz
z Markiem Kamińskim zdobywa pieszo biegun północny. Uważamy, że ten film
jest godny obejrzenia. Gdyby los tak doświadczył Ciebie, znalazłbyś siłę, żeby
pozostać niepokonanym ?
Natalia G. i Patrycja Ch.



English Corner
Witamy Was serdecznie w świątecznym wydaniu “English Corner”.
Na początek proponujemy objaśnienie nazw dni świątecznych w krajach
anglojęzycznych, gdyż często je mylimy:
CHRISTMAS EVE- (Wigilia), 24 grudnia
CHRISTMAS DAY- Boże Narodzenie, 25 grudnia
BOXING DAY- drugi dzień Świat, 26 grudnia
NEW YEAR’S EVE- Sylwester, 31 grudnia
A teraz rozwiąż nasz quiz i sprawdź ile wiesz o Świętym Mikołaju
1.
Where does Santa Claus live? (Gdzie mieszka Święty Mikołaj?)
a) Africa (Afryka)
b) Lapland (Laponia)
c) New Zealand (Nowa Zelandia)
2.
How does Santa Claus travel? (Czym jeździ Święty Mikołaj?)
a) by Ferrari
b) by sleigh (saniami)
c) by mountain bike (rowerem górskim)
3.
What does Santa Claus carry on his back? (Co niesie na plecach
Święty Mikołaj?)
a) a sackful of sand (worek z piaskiem)
b) a sackful of presents (worek z prezentami)
c) a sackful of potatoes (worek z kartoflami)
4.
Where does Santa Claus leave gifts! (Gdzie Św. Mikołaj zostawia
podarunki?)
a) under the bed (pod łóżkiem)
b) in the slippers (w kapciach)
c) in a stocking (w pończosze)
5.
When does Santa Claus leave presents? (Kiedy Św. Mikołaj
zostawia prezenty?)
a) on Christmas Day (w Boże Narodzenie)
b) on Christmas Eve (w Wigilię)
c) on Boxing Day (w drugi dzień Świąt)
W imieniu klasy 5a chcielibyśmy życzyć Wam Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku: May the Blessing of Christmas fill each Day of the New Year!

„SEN”.
Wstajesz, znów idziesz spać
Budzisz się, znowu zasypiasz
Co to jest?
Sen, on tuli cię
Odpoczniesz, a jutro na nowo
Narodzisz się!



„LOS”.
Los każdemu pisany inny
Argumentów za i przeciw nadal mało
Szczęście jest czymś nieuchwytnym
W tym naszym życiu.
Autor: Albert Biłgorajski kl. VIb

Uczniowie z „Szóstki ”potrafią pomagać
Nasza szkoła aktywnie bierze aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych.
Chcemy napisać o nich kilka zdań.
W minionymi roku szkolnym braliśmy udział w akcji ,,Wszystkie kolory
świata". Akcja ta polegała na sprzedaniu laleczek robionych przez uczniów.
Zebrane dochody zostały przekazane na zakup szczepionek dla dzieci
w Czadzie ( Afryka).
W bieżącym roku nasza szkoła bierze udział w następujących akcjach:
,,Mikołaj o Tobie nie zapomni" -akcja ta polega na zbieraniu przez uczniów
zabawek, artykułów papierniczych itd. dla dzieci, co do których wiemy, że
,,Mikołaj u nich nie zagości".
,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę" to zbiórka zabawek, ubrań, obuwia,
książek i artykułów papierniczych dla dzieci z biednych rodzin.
Zbiórka korków, które przeznaczone są na pomóc niepełnosprawnym
dzieciom potrzebującym np. protezy lub wózka inwalidzkiego.
Obecnie kontynuowana jest zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
w Rachowie.
Bardzo cieszy fakt włączania się w zbiórki dużej liczby nas – uczniów. To
ważne, że nie pozostajemy obojętni na krzywdę i biedę tych, którzy mają od
nas gorzej.
Pamiętajmy, każda pomoc jest ważna!
Paulinka i Zuzia

Tradycje bożonarodzeniowe
Sianko pod obrusem
Słoma i siano, symbol ubóstwa żłobu, towarzyszą polskim Wigiliom od wieków.
Kiedyś w kątach wiejskich izb, szlacheckich saloników, a nawet magnackich
salonów stawiano w Wigilię całe snopy zbóż.
Opłatek
Jego "ojcem" jest żydowski placek paschalny. U pierwszych chrześcijan istniał
rytuał rozdawania chlebów ofiarnych.
Choinka
Jest nawiązującym do Starego Testamentu symbolem drzewa rosnącego
w raju: biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła.
Ozdoby choinkowe
Gwiazda na szczycie symbolizuje Gwiazdę Betlejemską. Jabłka, kiedyś
obowiązkowa ozdoba choinkowa, to pamiątka po rajskim jabłuszku, zastąpiona
dzisiaj przez czerwone bombki.
Kolędy
Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego "calendae": pierwszy dzień miesiąca.
W średniowieczu, zgodnie z tym znaczeniem, kolędami nazywano pieśni życzenia towarzyszące noworocznemu odwiedzaniu przyjaciół.
Prezenty
Wcześniejszym zwyczajem od podkładania prezentów pod choinkę było
chowanie drobnych podarunków przeznaczonych dla dzieci w sianie leżącym
na wigilijnym stole. Jeszcze 100 lat temu w Polsce prezenty można było
znaleźć tylko pod nielicznymi choinkami.
Inga



Święta Bożego Narodzenia za granicą
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w całej Europie, jednak każdy kraj
obchodzi je na swój własny sposób.
W Austrii Święta rozpoczyna mały dzwoneczek, który rozbrzmiewa w oknie
około godziny siedemnastej. W zależności od rejonu kultywowane są różne
tradycje. W Wiedniu na stole króluje karp, w Karynii natomiast pieczona
kaczka. W całej Austrii najważniejszym daniem jest ciasto zrobione z mleka,
mąki, miodu, masła oraz soli. Do świątecznych przysmaków należą również:
pierniki, wino z korzeniami, pieczone migdały oraz gorące kasztany.
Pamiętajmy, że ten kraj jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na
świecie ,,Cicha noc''.
W Niemczech znakiem rozpoczęcia Świąt jest zapalenie świec na choince. Na
ich wigilijnym stole znajduje się 9 posiłków. Najpopularniejszym daniem jest
gęś pieczona z ziemniakami z wody.
Na Słowacji, podobnie ja w Polsce, kolację rozpoczyna modlitwa. Następnie
stół skrapia się święconą wodą. Słowacy tak jak i my dzielą się opłatkiem,
jednak przygotowanym na słodko z miodem i orzechami lub na ostro
z czosnkiem. Wieczerza wigilijna składa sie z 12 dań, ale są to zazwyczaj
potrawy słodkie. Obowiązkowo na każdym stole musi znajdować się karp
z sałatką ziemniaczaną z majonezem.
W Wielkiej Brytanii nie ma Wigilii. W ten wieczór dzieci wywieszają za drzwi
swoje pończochy, by następnego dnia odnaleźć je wypełnione prezentami. Za
to w pierwszy dzień Świąt zjemy tam pieczonego indyka.
W Hiszpanii odpowiednikiem naszego opłatka jest chałwa. Wigilijna wieczerza
rozpoczyna sie po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone
tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.
Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli". Za to prezenty
rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli.
Święta na Litwie najbardziej przypominają święta w Polsce. Boże Narodzenie
jest tu świętem bardzo rodzinnym. Zwyczaj łamania sie opłatkiem, jak
i składania sobie życzeń, jest nieodłącznym elementem litewskiej tradycji. Na
suto zastawionym stole znajduje się 12 potraw. Potrawy nie mogą zawierać
tłuszczu, mleka i mięsa. Popularne są śledzie, grzyby i fasola. Choinki
ozdabiane są szklanymi ozdobami, a także kolorowymi cukierkami.

Ranking potraw wigilijnych
Zapytaliśmy uczniów i naszych nauczycieli, jaka jest ich ulubiona potrawa
wigilijna. Większość odpowiadających wybrała barszcz z uszkami. Na drugim
miejscu znalazły się pierogi z kapustą, a na trzecim karp. Pytani wymieniali
również pierogi z kapustą, rybę po grecku, ziemniaki w mundurkach z cebulą
i olejem, czy śledź. Cieszy, że w naszych domach kultywowana jest tradycja
związana z Wigilią.


Uc

Z sondy wynika, że na stołach wigilijnych króluje barszcz czerwony. Dla
smakoszy tej potrawy podajemy przykładowy przepis.

Przepis na barszcz czerwony do uszek:
- 3 średnie buraki,
- 1 pęczek włoszczyzny,
- 3 ziarna ziela angielskiego,
- 2 listki laurowe,
- 2 ząbki czosnku,
- 1 łyżka majeranku,
- 2 łyżki soku z cytryny,
- sól, pieprz.
Wszystkie warzywa dokładnie umyć i obrać. Do garnka wrzucić pokrojone na
połówki buraki oraz ziarna ziela, liście laurowe, pieprz, sól, majeranek i ząbki
czosnku. Gotować na małym ogniu około 2 godz. Dodać sok z cytryny i
doprawić do smaku solą i pieprzem. Można dodać także szczyptę przyprawy
z suszonych warzyw. Gotować jeszcze chwilę, zdjąć z ognia, trochę
przestudzić i dodać surowego starego buraka dla uzyskania intensywnego
koloru.
Przed podaniem podgrzać, lecz nie zagotować. Barszcz nalewać przez sitko.
Podawać z uszkami, pasztecikami lub z krokietami. Smacznego!
Zuzia i Paulinka

Muzyka
Muzyka towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia. Kiedy
przychodzimy na świat, kiedy dorastamy i kiedy odchodzimy.
Spotykamy ją w codziennych czynnościach. Słyszymy ją niemal bez przerwy,
kiedy jedziemy samochodem, kiedy oglądamy filmy, a nawet kiedy jesteśmy
w kościele. Dzięki niej możemy uczyć się obcych języków. Poznawać kulturę i
obyczaje innych narodów. Gdyby nie ona świat byłby smutny i bezbarwny, bo
ona otacza nas wszędzie. Jeśli wsłuchamy się w otaczająca nas przyrodę,
zauważymy, że wiele pozornie niezauważalnych rzeczy tworzy muzykę, np.
gwizd wiatru, czy szum morza. Muzykę obrazują także dźwięki, nieznośne dla
naszych uszu. Jest wiele rodzajów muzyki, jedni lubią rap inni reggae, a inni
muzykę klasyczną lub rock. Każdy może wybrać coś dla siebie. Chciałabym
przytoczyć słowa Rabindranath Tagore, który tak pisze o muzyce: „Człowiek ma
w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza”. Polacy to bardzo
muzykalny naród, bo „gdzie Słowianin, tam i pieśń”. Z muzyką ściśle związany
jest taniec i często mówi się, że „jaki taniec, taka muzyka”. Każdy z nas jest
sympatykiem muzyki. Nawet jeśli nie do końca zdaje sobie z tego sprawę.
Aniela Chruściel



