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Gazetka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach 

Nr III - 2019/2020 Cena: 1 zł. 

Temat wydania 
Jak to drzewiej bywało … 

z nostalgią o świętach 

swojego dzieciństwa 

opowiada p. Augustyn 

Mika 

Konkurs  literacki  
rozstrzygnięty !!! 
Konkurs  Świąteczny 

przed Wami !!!  

 

Co lubimy w Świętach 

Bożego  Narodzenia? 

Jasełka  

„Bóg przychodzi   
we właściwym  

czasie”   
- w wykonaniu  

społeczności szkolnej  

ZAPRASZAMY 
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W NUMERZE 

3 
Temat numeru 
Jak to drzewiej bywało … z nostalgią 

o świętach swojego dzieciństwa opo-

wiada p. Augustyn Mika 

4 
Magia Świąt Bożego  
Narodzenia 
Jasełka społeczności olszyńskiej 

6 
Strefa wydarzeń 
Święty Andrzej ci ukaże, co ci los 

przyniesie w darze  

Stypendia Wójta Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski 

Mikołajki w szkole 

Mity greckie. Wyprawa po ambrozję 

8 
Jesteśmy aktywni, kreatywni 
Konkurs literacki rozstrzygnięty! 

Świąteczny Konkurs - przed Wami! 

10 Strefa duchowości  
Mikołaj z Miry 

Strefa informacyjna 
Skąd wzięły się jasełka? 

Co lubicie w Świętach Bożego Naro-

dzenia?  

12 
English Corner 
Have a tasty Christmas!  

13 
Wiem co jem! 
Wypieki świąteczne 

14 
Strefa najmłodszych 
Bajtelkowo 

Pierwsze sukcesy przedszkolaków  

Z wizytą w Muzeum Lizaka 

16 
Szkolny terminarz  
Z życia szkoły 

 
Bonusowe np. 
W styczniu - chemia, biologia  

lub przyroda 

Fot. Redakcja  
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Jak to drzewiej  

bywało ...  
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 Magia Świąt Bożego Narodzenia 
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 Magia Świąt Bożego Narodzenia 

 

Prace konkursowe uczniów naszej szkoły 
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Ś w i ę t y  A n d r z e j  c i  u k a ż e ,  c o  c i  l o s  p r z y n i e s i e  w  d a r z e .  

S t y p e n d i a  W ó j t a  G m i n y  R z e p i e n n i k  S t r z y ż e w s k i  

JASELKA 

Andrzejki to dzień jedyny w swoim 

rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją 

- św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy  

i za sprawą znaków i wróżb  

podpowiada nam, co nas będzie  

czekać w przyszłości.  

Redakcja  

12 listopada podczas  sesji Rady Gminy  
zostały wręczone stypendia Wójta Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski  
dla zdolnej młodzieży z terenu naszej gminy. 
Nagrodę odebrało troje naszych zeszłorocz-

nych absolwentów: 
  

Iwona Piekarz, Justyna Starzyk  
oraz Robert Bąk. 

 
Laureatom gratulujemy. 
Jesteśmy z Was dumni!  

Redakcja 
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M i k o ł a j k i  w  s z k o l e  

M i t y  g r e c k i e .  W y p r a w a  p o  a m b r o z j ę  

MITY GRECKIE - WYPRAWA PO AMBROZJĘ widowisko tarnowskiego teatru, w którym uczestni-
czyli uczniowie klasy piątej. Czy mitologia grecka może zainteresować dzieci? Czy ma coś wspól-
nego z naszą rzeczywistością? O to musimy zapytać naszą piątą klasę.  

Redakcja  

 
 

I  p r z y s z e d ł  …   

i  b y ł o  i c h   

n a w e t  k i l k u  
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Ja i moja choinka 
- konkurs fotograficzny  

na selfie z choinką. 

Noc, kiedy zwierzęta mówią ludzkim gło-
sem.  

– Masz zwierzaka? Jak myślisz, co mógłby Ci 
powiedzieć, gdyby zadziałała magia nocy  

wigilijnej? Napisz opowiadanie, w którym 
twoje zwierzątko przemówi ludzkim głosem.  

Na wasze prace czekamy  
do 10 stycznia 2019. 
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 Święty Mikołaj z Miry, to nie żaden klaun w czer-

wono-białym ubraniu z wielką siwą brodą ,tylko wielki 
Święty Biskup, urodził się w Grecji w ok. 270 roku. Po 

śmierci rodziców odziedziczył duży  majątek, który z 
chęcią oddawał biednym i potrzebującym zazwyczaj 

robił to po kryjomu, stąd się wzięło "rozdawanie pre-

zentów". Rok temu miałem okazję być z rodzicami i 
bratem przy grobie św. Mikołaja we Włoszech w Bari, 

jest to Święty, Katolicki i Prawosławny. Prawosławni 
bardzo pilnują tego miejsca dlatego czasami trudno się 

dostać blisko, ale ja miałem okazję i mogłem wejść 
bliżej. Coca cola zepsuła trochę wizerunek Świętego 

Mikołaja podając ze chodzi w czerwono- białym ubraniu 

z siwą brodą i workiem prezentów i ma sanie, które 
ciągną renifery, ale to nieprawda. Wspomnienie Święte-

go Mikołaja jest 6 grudnia. Ludzie w tym czasie obdarowują się prezentami, a dzieci piszą listy i czekają na spełnienie 
marzeń. Mikołaj miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlate-

go odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usłu-

giwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych 
w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności.                                                                   

 
Na podstawie źródeł internetowych  

opracował Mateusz Słota 

 

Święty Mikołaj z Miry 

Jasełka – widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowa-
ne na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, 
a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa ja-
sło oznaczającego żłób. Jasełka rzadziej mogą być 
nazywane także szopką, betlejemką,  
a na pograniczu polsko ukraińskim wertepem.  

W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz 

szersze przenikanie do treści przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas kolę-
dować poza murami świątyń żacy i czeladnicy. Dały one początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim cha-

rakterze. 

Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest 

św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę za-
aranżował w 1223 roku w Greccio. Zwyczaj przywędrował 

z Włoch do Polski na przełomie XIV i XV wieku i stał się 
zbieżny z kolędowaniem. 

JASEŁKA 

Redakcja 
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Co lubimy w Świętach  

Bożego Narodzenia? 

Materiał opracowały: Kamila Pietras, Małgorzata Mikos, Martyna 

Za co uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły 

lubią Święta Bożego Narodzenia? Przeprowadziliśmy krótki 
sondaż. Oto jego wyniki. 

Pan Dyrektor Stanisław Kozioł uwielbia ubieranie 

choinki oraz czas spędzony w rodzinnej atmosferze,  

w gronie bliskich.  

Pani Agnieszka Niziołek w Świętach Bożego  

Narodzenia najbardziej lubi czas przygotowań do  

kolacji oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną przy 

stole wigilijnym.  

Alicja Rąpała z VIII klasy w Świętach Bożego Narodzenia uwielbia 

mile spędzony czas z rodziną, kiedy wspólnie śpiewają kolędy przy 
wigilijnym stole. Dużo szczęścia dają jej także wspólne  

przygotowania do Świąt Bożena Narodzenia, gdzie cała rodzina  
pomaga sobie nawzajem.  

Natalia Mikrut z VII klasy lubi święta, ponieważ spotyka się  

z rodziną, wszyscy wtedy zasiadają razem do stołu.  
Lubi przygotowania do świąt, ponieważ może pomóc swojej mamie. 

Nie ukrywa tego, że lubi święta także za prezenty.  

Paweł Smalarz z VIII klasy Święta Bożego Narodzenia uważa 

 za magiczny moment. Opowiada, że zawsze w tym dniu czeka  
z ekscytacją na spotkanie z bliskimi oraz oczywiście jak każdy  

na prezenty. Uwielbia również ten moment, kiedy goście  
zjeżdżają się, aby wspólnie witać Zbawiciela.  

Justyna Niziołek z VII klasy lubi Święta Bożego Narodzenia,  

ponieważ może wtedy spędzać w czas w rodzinnym gronie.  

Jan Knapik z VIII klasy uważa, że w Święta Bożego Narodzenia  

najważniejsza jest choinka. Opowiada, że kulminacyjnym momentem 
dla niego jest otwieranie prezentów, jest to dla niego ekscytujące 

oraz nadaje magii świąt. Uwielbia on również kolacje wigilijną,  
kiedy wszyscy wspólnie zasiadają do stołu.  

Gabriela Słota z IV klasy w Świętach Bożego Narodzenia  

najbardziej ceni spotkanie z bliskimi i rodzinną atmosferę,  
która panuje wtedy w całym domu.  

Julia Zięba z IV klasy w Świętach Bożego Narodzenia najbardziej 

lubi czas, który w rodzinnej atmosferze spędza z bliskimi.  

Anna Żyrkowska z VI klasy lubi przygotowania do Świąt Bożego 

Narodzenia – ubieranie choinki, pieczenie ciast, ale uwielbia również 
spotkanie z bliskimi oraz jak każdy z nas prezenty.  

Małgorzata Bęben z VII klasy lubi Święta Bożego Narodzenia,  

ponieważ w jej domu panuje wtedy miła, przytulna, rodzinna  
atmosfera, uwielbia ona kolacje wigilijną, łamanie się opłatkiem.  
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Nauczyciele języka angielskiego SP w Olszynach 

Have a tasty Christmas!  

Polska Wigilia nie może odbyć się bez karpia, często przygotowywanego w wielu odsłonach, obowiązkowo powinna 

mieć dwanaście potraw. Natomiast tradycyjny posiłek świąteczny w Wielkiej Brytanii to nadziewany, pieczony indyk. 
Podobno przygotowanie takiego to nie lada wyzwanie, pieczenie go trwa nawet 5 godzin! Brytyjczycy nie dzielą się opłat-

kiem. To piękna polska i katolicka tradycja. Popularne są za to ,,Christmas Crackers”, nie jest to obowiązkowy element 
na świątecznym stole i niewiele ma wspólnego z opłatkiem, ale często pojawia się na świątecznych kolacjach. Czym on 

jest? Są to duże, ozdobne, papierowe cukierki (w środku nie ma nic słodkiego), które dwie osoby rozrywają pociągając do 

siebie. Rozdarcie go sygnalizowane jest dość głośnym wybuchem, a we wnętrzu możemy znaleźć małą niespodziankę, ta-
ką jak papierowa korona na głowę, karteczka z wróżbą, kość do gry lub coś podobnego. U nas w Święta obowiązkowo 

musi być makowiec, sernik, a co słodkiego jedzą Brytyjczycy? Anglicy mają kilka typowo świątecznych deserów. Wszystkie 
są bardzo charakterystyczne i nie można przejść obok nich obojętnie. Albo się je polubi, albo znienawidzi. Pierwszy z nich 

to Christmas pudding.  Pierwsze dwie osoby, które przyjdą do nauczyciela języka angielskiego i powiedzą hasło –  
gingerman dostaną 5. Jest to mocno nasączone alkoholem ciemne ciasto z ogromną ilością bakalii. Przygotowuje się je 

sporo przed świętami, ponieważ ,,dojrzewa” około pięciu tygodni, tradycyjny jeszcze dłużej. Po tym czasie trafia na świą-

teczne stoły. Popularne też są Gingerman Cookies. A o to przepis na pierniczki – dla ułatwienia w języku angielskim.  

Ingredients 
1/2 cup butter, softened 
3/4 cup packed dark brown sugar 
1/3 cup molasses 
1 large egg, room temperature                                                                                     
2 tablespoons water 
2-2/3 cups all-purpose flour 
1 teaspoon baking soda 
2 teaspoons ground ginger 
1/2 teaspoon ground cinnamon 
1/2 teaspoon ground nutmeg 
1/2 teaspoon ground allspice 
Frosting of choice 

Gingerman Cookies: 
1. Cream butter and brown sugar until 

light and fluffy. Beat in molasses, egg 

and water. In another bowl, whisk to-

gether remaining ingredients minus 
frosting; gradually beat into creamed 

mixture. Divide dough in half. Shape 
each into a disk; cover. Refrigerate until 

easy to handle, about 30 minutes. 

2. Preheat oven to 350°. On a lightly 

floured surface, roll each portion of 
dough to 1/8-in. thickness. Cut with 

a floured 4-in. gingerbread man 
cookie cutter. Place 2 in. apart on 

greased baking sheets. 

3. Bake until edges are firm, 8-10 minutes. Remove to wire racks to cool completely. 

Frost as desired. 
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     Co nas najbardziej cieszy w przygotowaniu na święta Bożona-
rodzeniowe? Właśnie pieczenie ciastek lub ciast czy innych sma-
kołyków! Więc dziś przedstawię wam kilka przepisów. Życzę  mi-
łych i radosnych świąt.  

Justyna Niziołek 

CIASTO ŚWIĄTECZNE BEZ PIECZENIA.  

HIT TEGOROCZNYCH ŚWIĄT 

KREM BUDYNIOWY 

1 litr mleka 

2 żółtka 

3 pełne łyżki mąki pszen-

nej 

3 pełne łyżki mąki ziem-

niaczanej 

3 łyżki cukru pudru 

1 op. cukru wanilinowe-

go 

200 g masła (bardzo 

miękkiego) 

ORAZ 

400 g herbatników petit beurre 

1 puszka ok. 500 g masy krówko-

wej 

150 g powideł śliwkowych 

1 łyżka przyprawy piernikowej 

lub korzennej 

60 g orzechów pekan lub wło-

skich 

60 g wiórków kokosowych 

żurawina suszona do dekoracji 

KREM BUDYNIOWY 

Odlać 1 szklankę mleka i dokładnie wymieszać je (np. rózgą) z 

żółtkami, mąką pszenną i ziemniaczaną oraz cukrem pudrem i 

wanilią. Resztę mleka zagotować (dokładnie, aż zacznie ki-

pieć), następnie wlewać do niego mieszankę mleka, mąki i żółtek, 

jednocześnie energicznie mieszając. Zagotować. 

Po zagotowaniu gotowy budyń odstawić z ognia, przelać do czy-

stej miski i całkowicie ostudzić (na wierzch można położyć folię 

spożywczą aby nie zrobił się kożuch) – budyń można przygoto-

wać wcześniej. 

Miękkie masło dokładnie ubić mikserem na puszystą masę (ok. 

10 min), następnie dodawać po łyżce budyń ciągle ubijając (po 4 

– 5 łyżkach dodanego budyniu dodawać go już w krótszych od-

stępach czasu). 

Do 1/3 otrzymanej masy budyniowej dodać masę krówkową i 

zmiksować. Resztę 2/3 masy budyniowej odłożyć. W ten sposób 

otrzymamy 2 masy – krówkową i budyniową. 

ZŁOŻENIE CIASTA 

Formę 21 cm x 32 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Na 

dnie ułożyć pierwszą warstwę herbatników. Rozsmarować 

połowę otrzymanej masy krówkowej wymieszanej z drobno 

posiekanymi orzechami. 

Położyć drugą warstwę herbatników i posmarować ją powi-

dłami, po wierzchu rozsypać połowę przyprawy pierniko-

wej. Następnie wyłożyć połowę masy budyniowej. 

Ułożyć trzecią warstwę herbatników i rozsmarować pozo-

stałą masę krówkową, posypać resztą przyprawy pierniko-

wej. 

Ułożyć ostatnią warstwę herbatników i przykryć pozostałą 

masą budyniową, posypać wiórkami kokosowymi. Wstawić 

do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. 

Przepis na ciastka świąteczne! 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia. Dodaj dobrze schłodzoną posiekaną margarynę i wsyp kakao, cukier, cukier wani-

linowy i przyprawę do piernika. Wbij jajko, dodaj miód i śmietanę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i wyrób jednolite 

ciasto. Rozwałkuj je dość cienko i wycinaj foremkami ciasteczka. Ciastka ułóż na formę wyłożoną papierem do pieczenia 

i umieść w nagrzanym piekarniku. Piecz w temperaturze 180° C przez około 10-12 minut. 

Składniki 

cukier wanilinowy (1  opakowanie) 

proszek do pieczenia (2  łyżeczki) 

mąka (2  szklanki) 

jajko (1  sztuka) 

margaryna (2  łyżki) 

śmietana gęsta 18% (2  łyżki) 

 

miód sztuczny (3  łyżki) 

przyprawa do pierni-

ka (3  łyżeczki) 

kakao (2  łyżki) 

cukier (0,5  szklanki) 



14 

Gadżetka nr III - 2019/2020 

http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 

Wykorzystano strony interneto-
we:  
http://www.urwiskowo.com.pl/ 

Bajtelkowo 

 

Znajdź 10 różnic 
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Z wizytą w Muzeum Lizaka 

Wyróżnienia i nagrody w konkursie plastycznym 

„Woda-źródło życia" organizowanym przez  

Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej" trafiły  

do naszych przedszkolaków.  

Gratulujemy pierwszych sukcesów !!! 

 

Redakcja  

Pierwsze sukcesy przedszkolaków  

„Najciekawsze jednak dla dzieci było to, że każde z nich mogło 
własnoręcznie wyprodukować kolorowego lizaka. Była to dla 

uczniów ogromna radość i możliwość tworzenia czegoś nowego. 
Dzieci zdobyły nowe wiadomości i doświadczenia.” 

W listopadzie, z wizytą do Muzeum Lizaka udali się nasi najmłodsi wy-
chowankowie   - przedszkolaki i pierwszaki. Dzień pełen wrażeń i pozytyw-
nych emocji podsumowała Pani Halina Duran,  wychowawczyni klasy 
pierwszej: 

Redakcja  

Galerię wyróżnionych prac można obejrzeć:  

https://www.dorzeczebialej.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-z-przedszkoli-woda-zrodlo-zycia/   

https://www.dorzeczebialej.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-z-przedszkoli-woda-zrodlo-zycia/


16 

Gadżetka nr III - 2019/2020 

● 20/12/2019 – Jasełka Bóg przychodzi  

we właściwym czasie 

● 24/12/2019 – Wigilia Bożego Narodzenia  

● 25-26/12/2019 – Boże Narodzenie 

● 31/12/2019  – Noc Sylwestrowa 

● 1/01/2020 – Nowy Rok 

● 6/01/2020 – Święto Trzech Króli  

● 12/01/2020– 28 Finał WOŚP 

● 24/01/2020– zakończenie I semestru nauki 

● 27/01/2020 – 9/02/2020  ferie zimowe 

zapraszamy do udziału w wydarzeniach 

 organizowanych przez szkołę 
z życia szkoły 
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