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Ranking prezentów świątecznych

W szkole został przeprowadzony
ranking prezentów świątecznych. Wśród
oczekiwanych prezentów znalazły się między
innymi: Iphone 5s, gra Sims 4, dyskopiłka, tir
z przyczepą, kolejka z lokomotywą, parking Hot
Wheels, gumeczki do robienia bransoletek,
Lego Ninjago, deskorolka elektryczna, Nerf łuk,
hulajnoga wyczynowa, miecz, mis pluszowy
oraz brat lub siostra.

Św. Mikołaj na pewno przyniesie
dzieciom wymarzone prezenty, jeżeli będą
grzeczne.

Kinga

J g Wigilia w Polsce u o
Na wigilijnym stole powinno znaleźć się

dwanaście potraw. Każdej należy
spróbować, co ma zapewnić szczęście
przez cały rok. Zgodnie z polskim
zwyczajem potrawy wigilijne powinny być
postne, czyli bezmięsne. Na stole zostawia
się również dodatkowe nakrycie. Jest ono
symbolicznie przeznaczone dla
niezapowiedzianego gościa. Pod obrus
wkłada się sianko – jako symbol
narodzenia Chrystusa.

W czasie wieczerzy wigilijnej łamiemy
się opłatkiem, symbolizuje to dzielenie się
ostatnim kawałkiem chleba z potrze-
bującymi.

Ciąg dalszy na stronie 4
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8 listopada 2017 r. w naszej szkole
w klasach młodszych odbyła się akcja Śniadanie
Daje Moc. Uczniowie przygotowywali zdrowe
śniadania pełne chrupkiego chleba i warzyw .
Nauczyciele zachęcali dzieci, aby nosiły zdrowe
kanapki i przekąski owocowe do szkoły. Każde
dziecko mogło zrobić swoją pyszną, kolorową
kanapkę, a następnie ją zjeść .

Kinga

Światowy Dzień Pluszowego Misia
24 listopada w naszej szkole obchodzony był

Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu
dzieci przynosiły do szkoły swoje pluszowe zabawki,
a w bibliotece odbył się konkurs na najmniejszego
i największego misia.

Najmniejszy miś dziewczynki z klasy 3c miał
tylko 6 cm, a największy miś także uczennicy z klasy
3c został zmierzony na 106 cm. Gratulacje!

Historia Misia
Z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała

legenda sięgająca 1902 roku. To właśnie wtedy
prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore
Roosevelt podczas polowania nie zgodził się na

odstrzelenie małego niedźwiadka. Sprawę opisał
dziennik "Washington Post" i powstała karykatura
prezydenta, który broni misia. Popularność misia
z rysunku postanowił wykorzystać właściciel sklepu
z zabawkami na nowojorskim Brooklynie Morris
Mitchom. Na cześć prezydenta - pluszaka nazwał
"Teddy's Bear" (Teddy – od zdrobnienia imienia
Theodore, bear – ang. niedźwiedź). Zgodę na
wykorzystanie imienia wydał sam prezydent USA
podsumowując to krótkim zdaniem: „Nie sądzę,
żeby moje imię było wiele warte w tym
niedźwiedzim interesie”.

I tak od ponad stu lat misie towarzyszą
dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy,
pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością.

Maja

6 grudnia w naszej szkole nastąpiła
inwazja Św. Mikołajów. Ale i nie tylko… Do klas
przyszli goście: Elf Maciek i św. Mikołaj. Dzieci
przyjęły gości z otwartymi ramionami.
Oczywiście były grzeczne i otrzymały prezenty
od Mikołaja, a w zamian pięknie zaśpiewały
świąteczne piosenki. Później na pierwszej
przerwie obiadowej na korytarzu szkolnym
zaczął się taniec Mikołajów. Zabawy było co nie
miara!

M.P.
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ZBIERAJ MAKULATURĘ
I POMAGAJ PAPUŻKOM

W dniu 13 grudnia w naszej szkole odbyła
się zbiórka makulatury. Zebrała się wielka
sterta makulatury. Wszystkie pieniądze
uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na
karmę dla papug.

O.J. i Antek

Wersja
trudniejsza

dla cierpliwych

Witajcie Kochani Uczniowie

Zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić
fajną ozdobę świąteczną?

Pokażę dzisiaj jeden pomysł na
przystrojenie choinki.

PAPIEROWA GWIAZDKA NA CHOINKĘ

Aby zrobić gwiazdkę potrzebne są:
 nożyczki,
 rolka po papierze toaletowym,
 farby,
 klej.

1.Zegnij rolkę na pół i potnij na paski (rys.
1-3).

2.Nałóż klej na brzegu każdego paska (rys.
4).

3.Sklej 5 pasków w gwiazdkę (rys.5).
4.Pomaluj gwiazdkę, możesz ozdobić
brokatem i cekinami (rys.6).

Zuźka
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jWigilie w różnych krajach h

CHILE
W Chile dzień wigilijny znany jest jako pascha.
Tego dnia cała rodzina spożywa wspólnie
kolację i czeka na Starego Paschę - odpowiednik
naszego Świętego Mikołaja - który przybywa na
saniach ciągniętych przez lamy.

AUSTRALIA
W Australii ze względu na klimat święta Bożego
Narodzenia spędza na plażach. Australijczycy
rozkładają obrusy, aby zasiąść na nich i wspólnie
zjeść pieczone indyki, małe ciasteczka
z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe
puddingi i ciasto przypominające polski keks.

WIELKA BRYTANIA
Brytyjczycy nie znają tradycji obchodzenia
Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają
w pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk
nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz
tzw. christmas pudding, czyli rodzaj deseru
sporządzanego na bazie bakalii, brandy,
brązowego cukru, przyprawy piernikowej
i skórki pomarańczowej.

GRECJA
Podobnie jak w pozostałe dni w roku, Grecy
wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza
domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach,
klubach i restauracjach. Domową wieczerzę
spożywa się o bardzo późnej porze.
Najważniejszym daniem jest faszerowany indyk,
z pikantnym ryżowo-mięsnym nadzieniem.

HISZPANIA
Hiszpanie kolację wigilijną spędzają w gronie
rodziny. Około 22 wszyscy zbierają się wokół
stołu przy uroczystej kolacji, na której króluje
indyk albo owoce morza i ryby. Na deser nie
może zabraknąć cava - hiszpańskiego szampana,
migdałowego słodkiego deseru
przypominającego chałwę.

FRANCJA
We Francji nie obchodzi się Wigilii. Za to
pierwszy dzień Bożego Narodzenia - 25 grudnia -
pełni tutaj bardzo ważną rolę. Świąteczny obiad
składa się najczęściej z ostryg, owoców morza,
specjalnej wątróbki z gęsi, wędzonego łososia,
białej kaszanki i indyczki nadziewanej jadalnymi
kasztanami.

3 grudnia w naszym mieście, jak co roku,
odbyła się Parada Mikołajów. Cały korowód
Mikołajów wyruszał z Mokrzyszowa i jechał
głównymi ulicami miasta, a swój koniec miał na
Placu Bartosza Głowackiego. Na paradzie zjawiło się
mnóstwo rodzin z dziećmi, które ze sobą zabrały
własnoręcznie robione kartki dla Mikołaja. Czekając
na przyjazd Mikołajów dzieci z przedszkoli i szkół
umilały wszystkim ten czas swoimi występami
artystycznymi. Prawie wszystkie dzieci miały czapki
Mikołaja.

W paradzie jechały konie, dorożki, samochody,
motocykle oraz wozy straży pożarnej. Dzieci były
zadowolone, bo gdy parada przejeżdżała przez
środek placu, to Mikołaje rzucali dzieciom cukierki.
Była również Królowa Śniegu, która też rozdawała
słodkości. Na Placu Bartosza Głowackiego stała
karuzela dla najmłodszych oraz kilka stoisk ze
słodkościami, pamiątkami oraz rękodziełami.

Na zakończenie parady Mikołaj miał odlecieć
balonem, ale niestety pogoda nie dopisała,
ponieważ na 150 metrach wysokości był za silny
wiatr.

O.J.
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Mam prawa i nie zawaham się ich użyć

Tarnobrzeg, 20.11.2017 r.
Drogi Nauczycielu!

Jestem uczniem klasy 5 i w imieniu
wszystkich dzieci piszę list do Pani, gdyż chcę,
aby wszyscy nauczyciele przestrzegali praw
dziecka, a w szczególności prawa do uzyskiwania
informacji. Takie prawo przysługuje wszystkim
dzieciom bez względu na wiek, kolor skóry, płeć,
język jakim się posługuje, pochodzenie czy
wyznanie religijne. Dzieci potrzebują dostępu do
informacji ze względu na swoją niedojrzałość
społeczną, moralną i życiową. Każde dziecko ma
prawo do informacji w szkołach podstawowych
oraz szkołach średnich, gdzie nauczyciele
powinni zapewnić dzieciom jak najwięcej
informacji i materiałów z różnych źródeł
szczególnie tych, których mają na uwadze jego
dobro w wymiarze społecznym, duchowym
i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne
i psychiczne.

Pozdrawiam
uczeń klasy 5

***

Tarnobrzeg, 20 listopada 2017 r.
Szanowni Rodzice!

W liście skierowanym do Was, chciałabym
przedstawić prawa dziecka do uzyskiwania
informacji widziane oczami nastolatki.

Prawo do uzyskiwania informacji oznacza
nieograniczony dostęp do wiedzy o wszystkim, co
nas interesuje. Wiedzę tę możemy uzyskać
z różnych źródeł, np. Internetu, gazet, telewizji
oraz książek.

Dzieci mają również prawo do uzyskania
informacji, które mogą ich zasmucić np. stan
swojego zdrowia, śmiertelna choroba członka
rodziny czy rozwód rodziców.

Złe informacje powinny być przekazywane
w sposób odpowiedni do wieku oraz w sposób
delikatny i zrozumiały.

Ukrywając przed nami prawdę, wyrządzacie
nam podwójną krzywdę, my wyczuwamy napięcie
w rodzinie.

Podsumowując, Drodzy Rodzice, nie
zatajajcie przed nami wszelkich informacji.

Bądźcie wyrozumiali gdy zadajemy setki
pytań.

Pozdrawiam
Zuzia uczennica klasy V

 Czy wiesz, że istnieją ptaki, które
przylatują do nas na zimę? Są to
jemiołuszki i gile. Ptaki te zajadają się
jagodami jarzębiny i głogu, jedzą także
owoce róży i jemioły.

 Wbrew powszechnej opinii nie wolno
dokarmiać ptaków chlebem, ponieważ
bardzo im szkodzi. Zimą dokarmiajmy
ptaki ziarnami, np.: prosem, słonecznikiem.
Sprawdzi się również słoninka.

Konrad

Pierniczki

 czas: ok. 30 minut
 liczba porcji: 4 blaszki ciastek

Składniki:
 1,5 szklanki miodu
 3/4 kostki masła (ok. 150 g)
 2/3 szklanki cukru
 ok. 500–550 g mąki pszennej
 1 opakowanie przyprawy do piernika (20 g)
 1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia
 1 jajko

Wszystkie składniki połączyć na stolnicy i
wyrobić ciasto. Wykrawać pierniczki i piec w
temp.180 stopni około 15-20 min. Wystudzone
udekorować.

Smacznego
życzy Antek
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Nasi reporterzy przeprowadzili wywiad
z naszą szkolną pielęgniarką na temat dobrego
samopoczucia w szkole.
Red.: Jakie ma pani rady na dobre
samopoczucie w szkole?
P.Pielęgniarka: Trzeba prowadzić zdrowy styl
życia, odpowiednia ilość snu, śniadanie z rana,
kultura zachowania podczas przerw,
uzupełniać płyny, przynosić do szkoły wodę, bo
brak płynów w organizmie też źle wpływa na
samopoczucie, po wysiłku fizycznym zjeść
drugie śniadanie i napić się.
Red.: Co robić, aby nie bolała nas głowa
w pochmurne dni?
P.Pielęgniarka: Ruch to zdrowie! Ruch zastąpi
tabletkę. Żadna tabletka nie zastąpi ruchu. Nie
zwalniać się z ćwiczeń na lekcji wychowania
fizycznego.

M.P, O.J, A.K, K.M

W książce „Ten Obcy” najbardziej podobał mi się
Zenek, bo był głównym bohaterem i bez niego nie
byłoby książki.

Pantofelki to takie małe organizmy które
pasożytują na kapciach.

Matejko namalował Bitwę po Grunwaldem chociaż
ani razu jej nie widziałw telewizji.

Kopernik udowodnił, że nigdzie nie zajdziemy, bo
kręcimy się w kółko.

Pańszczyzna siedziała na ławie i przyglądała się
chłopom pracującym w polu.

Kochanowski jak żył, to był wesoły.

KLUB ROZRYWKI
UYSłOWEJ

Ciekawostki o Azji

 Azja jest największym kontynentem
świata mającym 44 miliony kilometrów
kwadratowych.

 Azję zamieszkuje 4210 mln ludzi, co
stanowi 60,3% ludności świata.

 Azja obfituje w najwyższe budynki
świata, bo aż 9 z 10 najwyższych
wieżowców, znajduje się na tym właśnie
kontynencie .

 W Azji znajduje się też największy na
świecie stadion piłkarski Rungrado May
Day Stadium w Korei Północnej.

 Azja jest kolebką najstarszych
cywilizacji globu ziemskiego:
sumeryjskiej, hetyckiej, hebrajskiej,
perskiej, indyjskiej, chińskiej,
mongolskiej itp.

 Chiny i Indie uważane są za kraj
macierzysty herbaty. Plantacje
w Indiach zajmują 0,5 mln ha, co
powoduje, że to właśnie Indie
dostarczają 30% światowej produkcji
herbaty.

Święta Rodzina w wyobrażeniu Japończyków
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Nasza szkoła pięknie przybrana
na Święta
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Kartkę z rozwiązaniem krzyżówki oraz
nazwiskiem i klasą należy przynieść do
biblioteki do 16 lutego 2018 r. Dla zwycięzcy
losowania będzie słodka nagroda.


