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nr IV - 2016/2017          cena: 1 zł 

Gazetka Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach 

W numerze: 

● Za nami …  

Andrzejki 

Mikołajki 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  

● Mieć wyobraźnię miłosierdzia 

● Świąteczny Galimatias 

Postanowienia noworoczne 

Merry Christmas … 

Tradycje świąteczne 

 

 

 W numerze: 

● Na Marginesie 

‘English laundry’ 

Ho, ho, ho,  

Bonus na np.. 

● „Opowiem Ci historię ...” 

Historia Świąt Bożego Narodzenia               

● English Corner 

● Bajtelkowo 

● Okiem  najmłodszych   

● „Szkolny Bigos” 
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Za nami  

Andrzejki 

W dniu 24 listopada w naszej szkole odbyła się Dysko-
teka Andrzejkowa. Wszyscy uczniowie bawili się świetnie. 
Najpierw były wróżby przygotowane przez uczniów  
a potem tańce. Każda klasa przygotowała po dwie ciekawe 
wróżby. Wszyscy byli zachwyceni, nawet nauczyciele wzięli 
udział. Impreza była doskonale przygotowana, a sala ładnie 
udekorowana. Andrzejki wypadły idealnie.  

Katarzyna Bąk, klasa VI  

6 grudnia to dzień, na który cały rok czeka 
wiele osób. Uważam, że naszej szkole Mikołajki  
są obchodzone dosyć hucznie. Dzieci z klas 1-3 
szkoły podstawowej oraz z oddziału przedszkolnego 
wyczekują z niecierpliwością Św. Mikołaja, który 
zawsze przynosi im prezenty. Uczniowie z klas 4-6 
oraz gimnazjum mają nieco inne zwyczaje. W listo-
padzie w każdej klasie odbywa się losowanie na Miko-
łajki, a następnie wzajemnie kupujemy sobie prezen-
ty. We wtorek (06.12.2016r.) wszyscy mniej lub bar-
dziej zadowoleni otrzymali podarunki, na które tyle 
czasu czekali.  

Weronika Bąk 

Mikołajki 

24 listopada świętowaliśmy w przedszkolu Światowy 
Dzień Pluszowego Misia, który w tym roku połączyli-
śmy z wystawką „Książkowy Miś”. Wszystkie dzieci przy-
niosły do przedszkola swojego ulubionego pluszaka - Mi-
sia, oraz książeczki o misiach. Pani Bibliotekarka opowie-
działa dzieciom historię powstania Pluszowego Misia, 
przeczytała dzieciom bajkę „Złotowłosa i trzy niedźwie-
dzie”. Dzieci tańczyły wspólnie z misiami do piosenki 
„Pluszowy Miś”, uczestniczyły w konkursach, opowiadały 
o swoich pluszakach. Na zakończenie na dzieci czekała 
słodka niespodzianka. Wszyscy spędzili miło i wesoło czas 
z misami i kolegami.  
 

p. Barbara Bąk  

Klasa III gimnazjum  

Uczestniczki Dyskoteki Andrzejkowej 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Przedszkolaki i Pluszaki 
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Mieć wyobraźnię miłosierdzia 

X edycja projektu 2016/17 

Takim właśnie dniem jest „Noc 
wigilijna ze św. Mikołajem”, która 
stała się już tradycją zapisaną w historii 
ZSP w Olszynach. Wolontariusze oraz 
nauczyciele z p. Barbarą Duran na czele 
po raz kolejny zorganizowali takie spo-

tkanie, które stało się uwieńczeniem 
tegorocznego „Festiwalu Serca”. Fe-
stiwal dofinansowany był ze środków 
PCPR z Tarnowa oraz współpracy LKS 
Olszynka z Ołpin, Związkiem Plasty-
ków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej 
O/ Rzeszów - panią Ingą Marczyńską. 

W dniu 5 grudnia 2016r. o godzinie 
17:00 odbyło się uroczyste spotkanie, 
które rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod 
przewodnictwem ks. Marcina Kiliana. 
Wysłuchaliśmy również homilii, w któ-
rej ksiądz katecheta przybliżył nam po-
stać św. Mikołaja. Następnie przyznano 
podziękowania wszystkim, którzy 
wspierali akcje zorganizowane w ra-
mach „Festiwalu serca”. Mogliśmy rów-

nież cieszyć się obecnością kleryków  
z Lubaszowej, którzy jak aniołowie 
czuwali i prowadzili z wolontariuszami 
zabawy animacyjne. Kolejno przyszedł 
czas na spotkanie z aniołami i św.  
Mikołajem, którzy przedstawili opo-
wieść o spełnianiu próśb za wstawien-
nictwem tego świętego. Po skończonej 
inscenizacji dzieci spotkały się z długo 
wyczekiwanym gościem i otrzymały 
wspaniałe prezenty. Wystąpili także: 
szkolny chór, Sylwia, Maja i Asia.  
Po wszystkim nadszedł czas na wspólne 
zabawy, śpiewy i poczęstunek. Na twa-
rzach dzieci widniały ogromne uśmie-
chy, które zarażały wszystkich dookoła. 

Karolina Niziołek  

W środę 30.11.2016 o godz. 16:00 odbyło się mikołajkowe spotkanie wolontaria-
tu. Spotkania to poprzedziło główną imprezę „Noc ze Świętym Mikołajem” oraz  
„Dzień wolontariusza”. Miało ono na celu poprawić naszą sprawność fizyczną.  
Podopieczni naszego wolontariatu mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, trafiać 
do wyznaczonych celów różnymi pomocami sportowymi, strzelać rzuty karny.  
Po indywidualnych konkurencjach przyszedł czas na wielki mecz piłki siatkowej. 
Zmierzyły się w nim dwie walczące o zwycięstwo drużyny. Wynik do ostatniej chwili 
nie był znany. Nie zabrakło przy tym dużo pozytywnej energii ze strony naszych 
podopiecznych. Niektórzy nawet odkryli w sobie swoje ukryte talenty. Mecz zakoń-
czył się o ok. godz. 18:30. Wszyscy opuścili salę z uśmiechem na twarzy. 

 
Tomek Karaś i Arkadiusz Niziołek, kl. III gim. 

„„„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowyJest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowyJest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy   Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”   

„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem za-„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem za-„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem za-
mkniętym na miłość” mkniętym na miłość” mkniętym na miłość”    

Jan Paweł IIJan Paweł IIJan Paweł II   

„Festiwal serca” zorganizowany przez LKS OLSZYN-
KA dla podopiecznych Stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze 
są” rozpoczął się z ogromnym impetem. W pierwszym dniu 
dzieci, członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze mieli 
możliwość uczestniczenia w zajęciach artystycznych z malar-
stwa. 

Dnia 28.11.2016 r. o godz. 16:00 w ZSP w Olszynach 
rozpoczął się wyczekiwany przez wielu „Festiwal serca”. 
Zajęcia z malarstwa poprowadziła p. Inga Marczyńska. Te-
matem obrazów były marzenia i emocje, które dzieci mogą 
zawrzeć w końskiej grzywie lub widok, który ukazuje im się z 
okna. Tę myśl przewodnią powiązano z hipoterapią, z którą 
mają styczność podopieczni stowarzyszenia. Wszyscy ocho-
czo zabrali się do pracy, a wolontariusze pomagali dzieciom 
w razie potrzeby. Działania nad malunkami obserwowała 
pani Inga, która udzielała cennych rad. Obrazy były pełne 
kolorów i różnych wzorów. Każde dzieło łączyło wiele tech-
nik: od malowania pędzlem, przez używanie gąbki, po posłu-

giwanie się palcami. Na końcu mogliśmy obejrzeć efekty 
prac. Obecni byli zachwyceni dziełami podopiecznych stowa-
rzyszenia. Po skończonym malowaniu wszyscy zostali zapro-
szeni na poczęstunek, podczas którego rodzice mogli spokoj-
nie porozmawiać, a dzieci wspólnie się pobawić. 

Warsztaty artystyczne to wspaniała okazja do obcowania 
ze sztuką nie tylko dla podopiecznych stowarzyszenia, ale 
również wszystkich obecnych. Sztuka to nie tylko powstałe 
obrazy, ale również to, co można przez nie przekazać.  

To niezwykłe emocje 
i wrażenia, przez 
które dzieci niepeł-
nosprawne mogły 
wyrazić siebie. 

 
Karolina Niziołek 

 

Uczestnicy zajęć 

„Festiwal serca” 

Św. Mikołaj rozdający prezenty 

Turniej mikołajkowy 

Rozgrywki turniejowe 
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Świąteczny Galimatias 

Święta w innych krajachŚwięta w innych krajachŚwięta w innych krajach   
- Szwedzi wieszają na choince torebki z kolorowego 
papieru, napełnione łakociami, 
- USA ogarnia szał pisania kartek z życzeniami.  
Każdy Amerykanin wysyła  ich kilkadziesiąt, 
- W Wenezueli podczas Świąt Bożego Narodzenia 
panuje gorące lato. Ludzie nie dzielą się tam opłat-
kiem tak jak u nas, lecz... kiścią winogron, 
- W czeskich domach kolację wigilijną kończy  
specjalny deser. Gospodyni podaje 12 rodzajów cia-
steczek, oznaczających 12 miesięcy, 
- Największą na świecie szopkę buduje się na Placu 
Świętego Piotra w Watykanie. Ma ona rozmiary 
mieszkalnego budynku, a postacie w niej umieszczo-
ne są naturalnej wielkości. 

Weronika Bąk 

Merry Christmas, czyli życzenia w wielu językach!Merry Christmas, czyli życzenia w wielu językach!Merry Christmas, czyli życzenia w wielu językach!   

Wesołych Świąt – polski 
Merry Christmas – angielski 
Frohe Weihnachten – niemiecki 
Joyeux Noël – francuski 

З Калядамі – białoruski 

聖誕節快樂 – chiński 

Veselé Vánoce – czeski 
Mele Kalikimaka – hawajski 

メリークリスマス – japoński  

Feliz Navidad – hiszpański 
God jul – norweski 
С Рождеством – rosyjski  

สุขสนัตว์นัครสิตม์าส – tajski 

Buon Natale – włoski 
Krismasi – suahili 
gëzuar Krishtlindjet – albański 
Maayong Pasko – cebuański 
Crăciun fericit - rumuński  
 

Karolina Niziołek 

ŚwiąteczneŚwiąteczneŚwiąteczne   hityhityhity   anglojęzyczneanglojęzyczneanglojęzyczne   

“All I want for Christmas is you” 

“Last Christmas” 

“It’s the most wonderful time of the Year” 

“Let is snow” 

“Happy Xmas” 

“Merry Christmas everyone” 

ŚwiąteczneŚwiąteczneŚwiąteczne   hity polskiehity polskiehity polskie   

“Hej ludzie, idą święta” 

“Dzień jeden w roku” 

“Z kopyta kulig rwie” 

“Coraz bliżej święta” 

Tradycje Tradycje Tradycje    
świąteczneświąteczneświąteczne      

choinka,   
szukanie pierwszej 
gwiazdki na niebie, 

dzielenie się opłatkiem, 
puste miejsce przy stole, 

 sianko pod stołem, 
12 potraw wigilijnych,  

Kolędowanie,  
Pasterka  

Natalia: Jaka jest Pani ulubiona 
potrawa wigilijna? 
Pani Barbara Kozioł: Na pewno 
karp i barszcz z uszkami. 
N: Jakie są Pani najmilsze wspo-
mnienia świąteczne? 
Pani Barbara: Świąteczny obiad 
wigilijny, łamanie się opłatkiem  
i spotkania rodzinne. 
N: Pani ulubiona tradycja wigilijna 
to? 
Pani Barbara: Wspólna kolacja 
poprzedzona modlitwą i piękne 
przeżycie Wigilii. 
N: Czy jest coś, za czym Pani nie 
przepada, w okresie świątecznym? 
Pani Barbara: Bardzo lubię świę-
ta. Nie ma w nich rzeczy, których 
bym nie lubiła. 
N: Jakie jest Pani postanowienie 
na Nowy Rok ? 
Pani Barbara: Aby bardziej kon-
kretnie podchodzić do spraw oso-
bistych. Może więcej czytać. 
N: Dziękuję za rozmowę. 

Zbliżają się święta Bożego  
Narodzenia. O atmosferę Świąt  
Bożego Narodzenia zapytaliśmy  

Panie: Martę Janik, Barbarę Kozioł 
oraz Barbarę Bąk Pyzik. Rozmowy 

przeprowadziła Natalia Mężyk. 

Natalia: Jaka jest Pani ulubiona potrawa 
wigilijna? 
Pani Marta: Tradycyjnie barszcz z uszka-
mi. 
N: Jakie są Pani najmilsze wspomnienia 
świąteczne? 
Pani Marta: Pierwsze święta z moim 
synkiem. 
N: Pani ulubiona tradycja wigilijna to? 
Pani Marta: Strojenie choinki. 
N: Czy jest coś, za czym Pani nie przepa-
da w okresie świątecznym? 
Pani Marta: W świętach nie lubię  
pogody, oczywiście takiej „nie-świątecznej”, 
kiedy nie ma śniegu. 
N: Jakie jest Pani postanowienie nowo-
roczne? 
Pani Marta: Jeszcze nie myślałam o tym, 
zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. 
N: Dziękuję za rozmowę. 

Natalia: Jaka jest Pani ulubiona potra-
wa wigilijna? 
Pani Barbara Bąk: Moją ulubioną 
potrawą wigilijna jest oczywiście 
barszcz z uszkami. 
N: Jakie są Pani najmilsze wspomnie-
nia świąteczne? 
Pani Barbara: Wspólnie spędzone 
Wigilie, wraz z moimi siostrami,  
w młodości.  Teraz gdy mam już swoja 
rodzinę, to czas z nimi spędzony. 
N: Pani ulubiona tradycja wigilijna to? 
Pani Barbara: Na pewno wspólny 
śpiew kolęd po kolacji wigilijnej oraz 
łamanie się opłatkiem. 
N: Czy jest coś, za czym Pani nie prze-
pada, w okresie świątecznym? 
Pani Barbara: W okresie przedświą-
tecznym nie lubię takiego pośpiechu, 
ciągle mi się wydaje, że coś muszę do-
kończyć.  
N: A Jakie jest Pani postanowienie 
noworoczne? 
Pani Barbara: Chciałabym jeszcze 
bardziej pracować nad sobą, by być 
lepszym człowiekiem. Chciałabym 
również unikać złych relacji z innymi. 
N: Dziękuję za rozmowę. 
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Na marginesie ... 

Słownik Olszyńskiej Gwary Szkolnej 

KB 

 Język angielski czasem może wydawać się trudny, ale warto wiedzieć, co ma się na sobie. W obawie, że więk-
szość uczniów posiada masę koszulek i bluz z napisami w tym języku, a nie zna ich znaczenia, postanowiliśmy wyjść 
Wam naprzeciw!  
 Jak głosi tytuł, zorganizujemy „English laundry” – angielskie pranie! Zapraszamy wszystkich uczniów do 
wzięcia udziału w akcji. Posiadasz ciekawą koszulkę z nietypowym napisem w języku angielskim? Wystarczy 
tylko przynieść ją do szkoły, a w niedługim czasie pojawi się wystawa z dodatkowym jej tłumaczeniem. Może to wła-
śnie Twoja koszulka stanie się obiektem zainteresowania wśród społeczności szkolnej? Rozwiejmy wszelkie wątpliwo-
ści oraz niepewności uczniów i wzajemnie sprawdzajmy, co kolega czy koleżanka ma na koszulce!  Zachęcamy rów-
nież rodziców do zainteresowania się akcją i sprawdzania, co Państwa pociechy naszą na swoich ubraniach. Wszelkie 
dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli j. angielskiego.  

Redakcja 

„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”   

Losowanie 21 grudnia (środa)  

o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej.  

Kupon jest ważny w dniach  

2 stycznia - 27 stycznia 2017.  

W tym okresie bonus obowiązuje na 

przedmiotach przyrodniczych

( przyroda, biologia, geografia). 

‘English laundry’ 

elo – forma powitania 

Przykłady użycia w mowie, 
zasłyszane na korytarzach szkoły: 
– Elo Piotrek. 
–  A siema.  
– czyt.: Cześć Piotrek,  
co u Ciebie słychać?  
Wszystko w porządku, dziękuję.  

6 grudnia - Mikołajki! Dzień uśmiechu, prezentów  
i czerwonego koloru. W tej magicznej chwili nagle przestają 
się liczyć lajki na fejsie czy też followersi na instagramie. 
Wszyscy myślą o upominkach, którymi już niedługo pochwalą 
się na snapchacie (nie, przecież wcale nie jesteśmy uzależnieni 
od internetu!). Wchodzę do szkoły z podarunkiem w ręce. 
Zastanawiam się, czy obdarowanej przeze mnie osobie spodo-
ba się prezent i co też Mikołaj przygotował w tym roku dla 
mnie. Od progu jednak wszystko wygląda inaczej niż zwy-
kle… 

Cała szkoła pełna jest papierowych śnieżynek, choinek 
oraz tych starszych panów w czerwonym ubraniu i z wielkim 
brzuchem. Idąc przez szkolny korytarz od razu widzę swoich 
znajomych poprzebieranych za Mikołajów i inne stwory. Jeden 
z czerwoną czapką z pomponem, drugi z rogami renifera. 
Znalazł się nawet taki ze świecącym nosem. Powoli dochodzi 
do mnie woń mandarynek, świerku i… dezodorantów.  
Tak, tak, nie pomyliłam się. To najpopularniejszy prezent mi-
kołajkowy. W każdej klasie znajdzie się choćby kilka osób, 

które je dostaną. Trzeba więc wypróbować nowy nabytek! 
Dlatego właśnie koledzy zafundowali mi zapach mieszanek 
tych specyfików.  

Klasa pełna jest toreb prezentowych, a wśród uczniów 
ważne pytanie: KTO wylosował wychowawcę? Albo… nie,  
to już wszyscy wiedzą. Ta informacja rozchodzi się od razu 
po otrzymaniu kartki z wylosowaną osobą. Pytanie brzmi: 
KOGO wylosował wychowawca? Dziwnym trafem, kiedy 
wszyscy są pewni „kto kogo ma”, nauczyciel milczy jak zaklę-
ty. To jedyna osoba, która nie ujawnia tego sekretu.  Wśród 
uczniów krążą jednak domysły. 

 Nagle nadchodzi długo wyczekiwany moment: godzina 
wychowawcza! Wszyscy zasiadają na miejscach i otrzymują 
swoje prezenty. Każdy zaczyna od zaglądnięcia do swojej tor-
by, ale za chwilę patrzy, co dostał kolega czy koleżanka.  
W klasie wrzawa jak nigdy. Wróć, miałam na myśli - jak zaw-
sze. Wszyscy rozpakowują swoje chipsy, ciastka i… dezodo-

ranty! Swoją drogą: kto by się tego spodziewał?  Jednak ra-
dość z obdarowywania szybko mija. 

Do moich uszu dobiega dźwięk dzwonka i uświadamiam 
sobie, że za 15 minut piszę sprawdzian. Mikołajki tak mnie 
zajęły, że kompletnie zapomniałam. A co będzie moim dru-
gim prezentem? Ta ocena, którą dostanę za swoje wypociny 
na kartce. Więc jednak z tą rózgą to św. Mikołaj nie żartował?  

Karolina Niziołek 

melanż - impreza 

Przykłady użycia w mowie, 
zasłyszane na korytarzach szkoły: 
–I jak oceniasz wczorajszy melanż? 

– Świetnie, szkoda tylko, że mam 

szlaban na wszystko! 
– czyt.: Jak podobała ci się 
wczorajsza impreza? Świetnie się 
bawiłem, szkoda tylko, że 
Rodzicom się niezbyt spodobała.   
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„Opowiem Ci historię ...” 

Wigilijna Noc wiązała się z wieloma ludowymi przesąda-
mi. W Noc Wigilijną w powiecie gorlickim wynoszono 
barszcz z domostwa, a następnie polewano nim każdy z czte-
rech węgłów (miejsce zetknięcia się dwóch ścian zewnętrz-
nych) chaty. Z kolei w powiecie wielickim nie sprzątano ze 
stołu po kolacji wigilijnej, co było powodowane przekona-
niem, że narodzony tej nocy Chrystus będzie spał właśnie na 
nim. „Gdzieindziej znów aż do końca świąt zostawiają na stole żytni 
chleb, przykryty opłatkiem i owinięty w białą chusteczkę, jako „pokarm 
dla dzieciątka Jezus”. Na wsi małopolskiej kultywowano także 
inny zwyczaj: tego wieczora gospodarz rzucał groch o ścianę, 
po czym wołał: „Wilku, wilku, chodź do grochu; jak nie przydzies, 
to nie przychodź aż do siego roku”. 

Wigilia była również dniem, w którym młodzież płatała różne 
figle. Zazwyczaj z samego rana, parobkowie chowali gospoda-
rzom różne przedmioty, w tym narzędzia do pracy.  

Z radosnym obchodzeniem Wigilii związane było także 
tzw.: chodzenie po kolędzie. Po uczcie wigilijnej do chłopskich 
chat pukali kolędnicy, których obdarowywano jadłem. Przebie-
rano się za postacie nawiązujące do tradycji biblijnej, np. za 
Trzech Króli lub króla Judei Heroda, ale także za diabły, ba-
by, dziadów, Żydów i Cyganów. Wędrowcy śpiewali radosne 
pieśni, tzw. kolędy (nazwę tą zaczerpnęło później chrześcijań-
stwo). Na wsiach we wschodniej Polsce kultywowano ponad-
to zwyczaj obdarowywania spotkanych pod drodze biedaków. 

p. Katarzyna Bąk  

w oparciu o tekst Waldemara Kowalskiego (http://dzieje.pl/kultura-i-

sztuka/wigilia-na-dawnej-wsi-troche-obrzedowosci-chrzescijanskiej-troche-

poganskiej 

  

Historia Świąt Bożego Narodzenia            Historia Świąt Bożego Narodzenia            Historia Świąt Bożego Narodzenia                     

Wieczór Wigilijny w tradycji polskiej jest jednym z naj-
bardziej uroczystych i wzruszających wieczorów w roku. 
Świątecznej kolacji w gronie rodziny, przy pięknie nakrytym i 
udekorowanym stole towarzyszy często wspólne kolędowanie. 
Obecna Wigilia różni się jednak od tej, która towarzyszyła 
naszym pradziadkom. Oto kilka przykładów odnoszących się 
do naszego regionu. 

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się tutaj podobnie jak w Polsce, czyli z 
pierwszym dniem Adwentu - na 4 tygodnie przed Wigilią. Szczególnie uroczy-
ście obchodzi się dzień 13 grudnia – tzw. Świętą Łucję. Wczesnym rankiem 

tego dnia wyrusza pochód dzieci-przebierańców. Dziewczynki ubierają się w proste, białe, długie sukienki. Niektóre z nich 
mają na głowie koronę ze świeczek, inne srebrny łańcuszek, a w rękach trzymają 
świeczki. Chłopcy przebierają się za krasnale i pierniczki, lub zakładają długie ko-
szule z papierowym, białym rożkiem na głowie, a w ręku mają gwiazdę. Tradycyj-
nymi smakołykami są pierniczki i szafranowe bułeczki o różnych kształtach. Dzień 
przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw.: „dopp i grytan”, gdzie spoży-
wają specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w podgrzanym sosie. Podczas 
Wigilii na tzw. szwedzkim stole znaleźć można śledzie przyrządzane na różne 
sposoby, wędzonego łososia i węgorza, galaretkę cielęcą, kiełbaski, pasztety, szynkę 
i małe kulki z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz mnóstwo słodkości. 
Jak widać Wigilia luterańska nie jest postna – jedyną postną potrawą jest tzw.: lutfisk 
– specjalnie przyrządzona i podana ryba. Podobnie jak w innych krajach po kolacji 
przychodzi czas na Mikołajkowe prezenty, śpiewy i tańce wokół choinki. 

Boże Narodzenie w Szwecji 

W IV w. na polecenie 
cesarzowej Heleny w Betlejem, 

miejscu narodzenia Jezusa, 
wzniesiono  

Bazylikę Narodzenia 
Pańskiego.  

Później upowszechnił się 
zwyczaj budowania stajenki na 
pamiątkę, że Jezus narodził się 

właśnie w tym miejscu. 
 

Kiedy się zaczęło?Kiedy się zaczęło?Kiedy się zaczęło?   

Pierwsza informacja o święcie 
Bożego Narodzenia 

obchodzonym 25 grudnia 
pochodzi z roku 356 w 

Rzymie. Wcześniej dzień 
narodzin Jezusa obchodzono 
prawdopodobnie 6 stycznia.  

Jak je obchodzono?Jak je obchodzono?Jak je obchodzono?   

W średniowieczu święto 
Bożego Narodzenia było 
obchodzone niezwykle 

hucznie i wesoło. Dopiero w 
XVII w. zaczęła się 

kształtować tradycja, jaką 
znamy do dziś - święta 

radosnego, ale też pełnego 
zadumy nad życiem, śmiercią i 

zbawieniem. 

Opracowanie: Hubert Agustyn oraz Dominik Niziołek, kl. I gimnazjum 

Świąteczna Szwecja 
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 Stany Zjednoczone są miejscem, gdzie Święta Bożego 
Narodzenia obchodzi się na wiele różnych sposobów, ponie-

waż to państwo wielu kultur, ludzi z różnymi tradycjami, które łączą się ze sobą, przeplatają, a także kompletnie się 
od siebie różnią. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia zaczynają się zaraz po Święcie Dziękczynienia, które wypa-
da zawsze w czwarty czwartek listopada.  

Jolanta Lenard-Mosoń, Małgorztata Kras, Dawid Brudzisz z klasy II 

25th December 25th December 25th December ---   Christmas   Christmas   Christmas      

Zwycięzcy konkursu Zwycięzcy konkursu Zwycięzcy konkursu    
List do św. Mikołaja List do św. Mikołaja List do św. Mikołaja    

zostali: 
1 Miejsce w klasie 5 - Jan Knapik  

1 Miejsce w klasie 4 - Natalia Mikrut  
Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie - 

5 uczniom z kl. 4 i 2 uczniom z kl. 5  

 

christmas stuffchristmas stuffchristmas stuff   
https://www.youtube.com/watch?v=HSbN2W04sxU 
https://www.youtube.com/watch?v=xXyrdPkhwSEhttps://www.youtube.com/
watch?v=pQacVJvVLfg 

W czasach wiktoriańskich 
kominek z palącym się  

w nim drewnem stanowił 
centralne miejsce salonu. 

Przy nim wieczorami 
zbierała się rodzina. 
Zwłaszcza podczas  

adwentu, gdy codziennie 
wspólnie zapalano  
poświęconą świecę,  

odmierzającą dni do świąt. 

Są to małe okrągłe ba-
beczki nadziewane spe-

cjalną masą - głównie  
ze smażonych rodzynków, 
pokrojonych drobno ja-

błek i skórki pomarańczo-
wej. Podaje się je na pod-

wieczorek, czyli tea.  

 

 

Druidowie wierzyli,  
że jemioła spadła z nieba  
i dlatego rośnie na drze-

wach. W ten sposób łączy 
to, co niebiańskie i ducho-

we, z tym, co ziemskie. 
Symbolizuje więc pojed-
nanie Boga z grzeszną 

ludzkością.  

 

Przygotowanie tego jedy-
nego w swoim rodzaju 

angielskiego przysmaku 
to cała ceremonia.  

W ostatnią niedzielę  
września do ogromnej  
kamiennej misy należy 

wrzucić trzynaście składni-
ków, które symbolizują 
Chrystusa i dwunastu  

apostołów.  

Kilka ciekawostek z tradycji Bożego Narodzenia obchodzonego w krajach anglojęzycznychKilka ciekawostek z tradycji Bożego Narodzenia obchodzonego w krajach anglojęzycznychKilka ciekawostek z tradycji Bożego Narodzenia obchodzonego w krajach anglojęzycznych   

Skarpety przy kominkuSkarpety przy kominkuSkarpety przy kominku   Mince pies                      Mince pies                      Mince pies                         JemiołaJemiołaJemioła   PuddingPuddingPudding                                       
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 Wiktor Mikos 

Wieczór wigilijnyWieczór wigilijnyWieczór wigilijny   
   

Lucyna KrzemienieckaLucyna KrzemienieckaLucyna Krzemieniecka   
 

To właśnie tego 
wieczoru,  

gdy mróz lśni, jak gwiazda 
na dworze,  

przy stołach są miejsca dla 
obcych,  

bo nikt być samotny nie 
może. 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem 

dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru  

zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna  

jest Miłość, gdy pięści 
rozwiera. 

To właśnie tego 
wieczoru,  

od bardzo wielu wieków,  
pod dachem tkliwej 

kolędy  
Bóg rodzi się w 

człowieku. 

Okiem najmłodszych…. 

                                  

Monika - Jak przebiegły Mikołajki  

w Przedszkolu? 

Wiktor - Śpiewaliśmy piosenki,  

mówiliśmy wierszyki i dostaliśmy 

prezenty. 

Monika - Co dostałeś? 

Wiktor - Tir (samochód), słodycze  

i książkę z naklejkami. 

Monika - Dlaczego lubisz Święta 

Bożego 

Narodze-

nia? 

Wiktor - 

Bo jest 

choinka  

a pod nią 

prezenty. 

Dziękuję. 

Zapytaliśmy naszych Najmłodszych z skojarzenia związane  
ze Świętami Bożego Narodzenia i czasem je poprzedzającym.   

Oto kilka wypowiedzi przedszkolaków. Wywiady przeprowadziła 
uczennica kl. VI Monika Niziołek. 

 

Monika - Jak przebiegły Mikołajki  

w szkole? 

Szymon - Dostawaliśmy prezenty,  

robiliśmy też przedstawienie. 

Monika - Co ciekawego dostałeś? 

Szymon - auta, słodycze  

i kolorowankę. 

Monika - Dlaczego lubisz święta? 

Szymon - Bo cho-

inka się świeci  

i błyszczy. 

Dziękuję. 
 

                             

Konkurs plastyczny „W krainie Mikołaja” 

Szymon Sowa 

zwycięzcami zostali: 
 1 Miejsce: Faustyna Karaś (kl.I) 

2 Miejsce: Dawid Karplewicz (kl.I) 
3 Miejsce: Julia Zięba (kl.I) 

Wyróżnienie: Magdalena Zając (kl.I) 
 

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!  

Podwójne zaproszenie  

do Kina za Rogiem  

otrzymuje  

Klaudia Rąpała  

(III gim) 

„Selfie w Aranżacji  

Mikołajkowej”   
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 KolędaKolędaKolęda   
 

Nasza mama kocha muzykę  
i my także muzykę kochamy,  

więc na gwiazdkę myśmy kupili  
płytę dla naszej mamy.  

 
Potem była wigilia, choinka,  

pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba,  
myśmy wszyscy siedzieli przy stole  

i ta płyta zaczęła śpiewać.  
 

Złotą świeczką mrugnęło drzewko,  
zatańczyły na ścianie cienie,  

- Dobry wieczór... - szepnęła mama  
- dobry wieczór, panie Chopinie.  

 
Płyta grała scherzo z kolędą,  

rozśpiewały się pięknie klawisze  
i tak było, jakby naprawdę  

Chopin do nas, do domu, przyszedł. 
 

Wanda ChotomskaWanda ChotomskaWanda Chotomska 

Bajtelkowo  

Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 

Tata pyta Jasia: 
- Dlaczego chcesz, aby św. 
Mikołaj przyniósł ci dwa 

komplety kolejki 
elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, 
kiedy jesteś w domu.  

W tajemniczym świecie rebusów 

Ale numer !!!  

Pokoloruj na niebiesko pola,  
na których wynik działania wynosi 10 

- Tato, mama mówiła, że szyba  
w drzwiach wejściowych jest 
nietłukąca. 
- Tak Małgosiu. 
- Otóż muszę ci powiedzieć,  
że oboje bardzo się myliliście. 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem: 
- Co dostałeś pod choinkę? Pyta pies. 
- Dwie pluszowe myszy, a ty? 
- Ciebie ...  
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Let’s sing! 

Jeśli lubisz śpiewać i chcesz  

pochwalić się swoim talentem,  

to zapraszamy do udziału  

w rywalizacji! Tuż po feriach,  

z okazji Walentynek odbędzie 

się konkurs piosenki anglojęzycz-

nej o tematyce miłosnej.  

Mamy nadzieję, iż w ten dzień 

cała szkoła poczuje atmosferę  

14 lutego, a na szkolnym  

korytarzu usłyszymy parę 

dźwięcznych wyznań prosto  

z serca. Zapraszamy wszystkich 

uczniów do licznego udziału! 

Zapisy i wszelkie dodatkowe in-

formacje dostępne u nauczycieli  

j. angielskiego.  

Nadchodzące wydarzenia: 

● 20/12/2016r. – Szkolny Opłatek, 

Europejskie Boże Narodzenie -  Projekt 

edukacyjny w gim. kl. II, 

● 24/12/2016r. – Wigilia Bożego 

Narodzenia, 

● 25 - 26/12/2016r. –  Boże Naro-

dzenie, 

● 31/12/2016r. – Sylwester, 

● 23/12/2016 do 2/01/2017– Prze-

rwa  świąteczna, 

● 6/01/2017– Święto Trzech Króli, 

dzień wolny od zajęć edukacyjno-

wychowawczych, 

● 15/01/2017– 25 Finał WOŚP, 

● 26/01/2017 Zebranie Rodziców 

● Szkolna Zabawa Choinkowa 

„English laundry”  

Angielskie pranie!  

Zapraszamy wszystkich uczniów 

do wzięcia udziału w akcji.  

Więcej informacji odnajdziecie  

na łamach obecnego numeru 

Gadżetki 

Przyroda, biologia, geografia 

Klasa ………. 

Kupon na  NieprzygotowanieKupon na  NieprzygotowanieKupon na  Nieprzygotowanie   

Data wygaśnięcia: 27 stycznia 2017 r. 

„Bonusowe np.” „Bonusowe np.” „Bonusowe np.”    

……………………………… 
Imię i nazwisko 

Znamy już laureatów szkolnych etapów Znamy już laureatów szkolnych etapów Znamy już laureatów szkolnych etapów    
konkursów przedmiotowych. konkursów przedmiotowych. konkursów przedmiotowych.    

Do etapów rejonowych zakwalifikowali się:Do etapów rejonowych zakwalifikowali się:Do etapów rejonowych zakwalifikowali się:   
 

Aleksandra Dziuban  kl. III – geografia 
Kamil Karaś kl.II geografia 

Karolina Niziołek kl.III - język polski 
Kamil Karaś kl. II - tematyczny konkurs  

informatyczny 
Monika Niziołek kl. VI - konkurs  

humanistyczny 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


