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Cena: 1kg makulatury

Cześć!
Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało.
Dachy są już białe, na ulicach biało.
Strojne w biel, w srebrny puch latarnie się
wdzięczą. Dzyń - dzyń - dzyń - dzyń, dzwonki
sanek brzęczą. Pada śnieg, prószy śnieg,
bielutki jak mleko. W sklepach gwar,
w sklepach ruch: Gwiazdka niedaleko!
Za nami listopad, rozpoczął się Adwent. Pewnie
zastanawiacie się, co to właściwie znaczy?
Adwent to czas oczekiwania na narodzenie
Pana Jezusa. W kościele rozpoczęły się
Roraty, powoli zaczyna się gorączka
świątecznych zakupów…
Dlatego nasza gazetka umili Wam czas
przerwy świątecznej!
Uwaga!!!
Kontynuujemy nasz konkurs, w którym za
poprawnie rozwiązane zadanie z naszej gazetki
możecie wygrać wspaniałe nagrody!!!
Odpowiedzi proszę zgłaszać do 20 grudnia, do
Jakuba Kłodowskiego, ucznia kl.5a.
Redaktor naczelny Jakub Kłodowski

Aktualności szkolne – czyli
co za nami, a co jeszcze
przed…
• 4 grudnia – Dzień Górnika „Barbórka”.
• 6 grudnia, data, którą znają i uwielbiają wszystkie
dzieci, czyli oczywiście Mikołajki!!! Mamy nadzieję, że
wszyscy byli grzeczni, bo tylko do tych osób przychodzi
Św. Mikołaj! Listy wysłane, Mikołaj pakuje prezenty. Może
zagości i w naszej szkole? Nie zapomnijcie podziękować
Mikołajowi za upominki!!!

Drogi święty Mikołaju!!! Przybądź do nas, bo
już czas. Wszystkie dzieci Cię kochają
i serduszka biją nam.

•
•
•

10 grudnia – Dzień Ochrony Praw Dziecka.
13 grudnia – Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci.
21 grudnia – Początek astronomicznej zimy!

Pada śnieg, puszysty śnieg
lubię patrzeć gdy tak cicho spływa
w dół!
Pada śnieg jak w białym śnie.
Mamo spójrz na świat, jak z bajki
cały jest!

•

22 grudnia – Światowy Dzień Wody.

• 24 i 25 grudnia to bardzo radosne dni. Wigilia Bożego
Narodzenia i Boże Narodzenie. Słowo wigilia oznacza dzień
przed jakimś ważnym wydarzeniem, np. wigilia waszych
urodzin, będzie to dzień przed waszym świętem. Wróćmy
jednak do zwyczajów tego święta. Na pewno wiecie, że
podczas Wigilii Bożego Narodzenia zasiadamy z rodziną
przy stole, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy,
jeszcze wcześniej ubieramy choinkę. Na naszych stołach
powinny się znaleźć:
Barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z
kapustą i grzybami, karp lub inna ryba, kompot z suszu
i oczywiście chleb.

Wesołych Świąt!!!

• 30 grudnia to oczywiście Sylwester! Odliczanie do
następnego roku! Zwyczaj ten powstał dopiero na
przełomie XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je
tylko w bogatszych warstwach społeczeństwa. Dopiero
później biedniejsze rodziny świętowały tą uroczystość.
Jak mówi słynne polskie przysłowie: „Co kraj, to obyczaj”,
w różnych krajach są różne zwyczaje świętowania
Sylwestra, np. w Danii zeskakuje się z krzesła o północy,
a w Hiszpanii wraz z każdym uderzeniem zegara zjada się
jedno winogrono. W Polsce to oczywiście tańce, zabawy
i fajerwerki!!!

Książka pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”
autorstwa Lucy Maud Mondgomery
jest pierwszą z ośmiu książek o Ani Shirley. Jest
ona także najpopularniejszą z nich wszystkich.
Opowiada o jedenastoletniej dziewczynce imieniem
Ania, która trafia z sierocińca zamiast chłopca do
Maryli i Mateusza Cuthbertów. Wahają się, czy nie
odesłać Ani z powrotem do sierocińca. Jaka
decyzja zapadnie,
i jak potoczą się dalej losy Ani Shirley? O tym
sami musicie przeczytać! „Ania z Zielonego
Wzgórza” to naprawdę fantastyczna książka.

Serdecznie polecam, Grażyna

Niestety, nikt nie odpowiedział na zagadki z poprzedniego
numeru, dlatego postanowiliśmy zrobić łatwiejsze.
Uwaga!!! Pierwsze zadanie składa się z kilku zagadek.
1. Zwykle jest okrągły, jak stokrotki środek,
Ma młodszego brata - na imię mu spodek.
Jak on do jedzenia przydaje się nieźle:
Połóż na nim ciasto, kartofle lub knedle...
Są okrągłe, srebrne, złote,
Jakie tylko ma ochotę
Włożyć mama, ciocia, babcia...
I nie mówię tu o kapciach!
W uszach pięknie je pokazać –
Paniom często się to zdarza.
Rude, czarne, czy różowe
Może blond, a potem siwe
Zdobią pięknie ludzką głowę
Koń ma zamiast nich swą grzywę.
2. Rebus jednowyrazowy:

Rozwiązania z poprzedniego numeru: 1. Dać smokowi 8 kostek cukru.
2. 39 trójkątów.

Co mówi dżem, jak się go otwiera?
- Dżem dobry!

Czym różni się gołąb od zwłaszcza?
Gołąb siada na dachu, a zwłaszcza na parapecie.

Dlaczego w morzu jest woda?
Żeby statki nie kurzyły przy hamowaniu.

Co robi policjant przed wypiciem kawy?
Otwiera usta.

W Warszawie - warszawianki, w Gdańsku gdańszczanki, w Krakowie - krakowianki, a w Kole?
Szprychy.

Co można powiększyć przez odejmowanie?
Dziurę w płocie - odejmując deski

Dar serca
Informujemy wszystkich uczniów, że
w naszej szkole po raz kolejny jest
organizowana akcja charytatywna
„Dar serca”.
Jest to okazja do okazania dobrego serca
i udzielenia pomocy potrzebującym.
Każda klasa, która bierze udział w akcji,
przygotowuje puszkę, podpisuje ją
i zabezpiecza. Do puszki uczniowie
wrzucają dowolne kwoty pieniędzy. Akcja
trwa w okresie Adwentu, i okresie świąt
Bożego Narodzenia do połowy stycznia.
Puszki nie można wynosić poza teren
szkoły.
Klasy, które zbiorą najwięcej pieniędzy
otrzymają dyplomy.
Zapraszamy wszystkie klasy do udziału
w tej szlachetnej akcji.
Szczegóły na ogłoszeniach i u katechetów.

Życzymy Wam, żeby ten Nowy Rok
Był dla Was najlepszy,
Żeby przyszły same jasne dni,
Żeby sny były kolorowe,
Wieczory pełne nadziei,
A poranki beztroskie!
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
Która wschodzi tuż po zmroku,
Da Wam szczęście i pomyślność,
W nadchodzącym Nowym Roku.
Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po
kroku,
niech się spełnią w Nowym Roku!
Mikołaja bogatego,
śniegu bielutkiego,
choinki pachnącej
i gwiazdki błyszczącej.
Minimum stresu,
maksimum miłości
i tyle radości
ile karp ma ości!!!

