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W tym numerze: 

 Historia Świętego Mikołaja 

 Wigilijne potrawy 

 Naukowy zawrót głowy 

 Kącik czytelniczy 

 Wywiad 

 Kartka z kalendarza 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

Redakcja gazetki szkolnej życzy: 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku. 

 

   Jarosław Kozioł 5 c 
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 Wigilia to szczególny wieczór poprzedzający dzień Bożego Narodzenia. Według tradycji 

należy spróbować każdej z dwunastu wigilijnych potraw, aby zapewnić sobie szczęście na 

nadchodzący rok. W zależności od tradycji i regionu jest wiele różnych zestawów na tę 

okazję. Oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę zawsze towarzyszą kuszące zapachy 

dochodzące z kuchni. Zgodnie z tradycją tego dnia przygotowujemy kolację z 12 potraw.  

Oto niektóre z nich:  

- karp smażony;- zupa grzybowa; 

- pierogi z grzybami; 

- fasola „Jaś” – na szczęście 

- kutia; 

- makiełki; 

- śledzie smażone, w oleju, w śmietanie i przyrządzane na inne sposoby; 

- barszcz czerwony z grzybowymi uszkami;  

- kompot z suszonych owoców 

- opłatek liczony jako 13 danie 

  Życzę Wszystkim Czytelnikom wesołych, radosnych i pysznych Świąt Bożego 

Narodzenia :-]. 

 

    

 

Opracowała w oparciu o Wikipedię Joanna Pacholczyk 6b 
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Przebiśnieg  

Dlaczego przebiśnieg kwitnie, chociaż jeszcze leży śnieg? 

Eksperyment w terenie w marcu lub kwietniu.  

Potrzebne są: 

- Śnieżyczki przebiśniegu, rośliny ozdobnej i ogrodowej. 

- Łopata. 

- Lupa. 

Postępowanie: 

- Wykop za pomocą łopaty podziemną część 

śnieżyczki. 

- Zobacz całą roślinę pod lupą. 

Co się stanie: 

Widzisz, że białe kwiaty śnieżyczki okryte są długim liściem. 

Podziemna część łodygi ma cebulkę, od której rozgałęziają się korzenie. 

 

 

 

Eksperyment pobrano z książki „101 eksperymentów z 

roślinami”  

Opracowała Weronika Popa. 
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Kącik Czytelniczy 

 

Tym razem chciałbym zrecenzować książkę z serii: 

,,Dziennik Cwaniaczka”  pt. ,,Biała Gorączka” 

 

 Napisał ją Jeff Kinney, a przetłumaczyła na język polski Joanna 

Wajs. 

Głównym bohaterem jest gimnazjalista Greg Heffley. Akcja powieści 

toczy się zimą, między innymi w święto, które bardzo lubimy 

czyli,,Boże Narodzenie”.  

Książka opowiada o przygodach rodziny Heffleyów podczas bardzo 

ostrej zimy, która zaskakuje wszystkich. Nasz bohater ma przyjaciela 

Rowleya Jeffersona. Obaj wpadają na niezwykłe pomysły, które 

zadziwiają każdego czytelnika. To powieść pełna humoru, idealna na 

długie, zimowe wieczory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli spodoba wam się ta książka, możecie przeczytać inne części  

z serii ,,Dziennik cwaniaczka” - ,,Rodrick rządzi”, ,,Szczyt 

wszystkiego”, ,,Ubaw po pachy”, ,,Przykra prawda”, ,,Trzeci do pary” 

oraz ,,Zrób to sam”.  

Życzę wszystkim miłej lektury. 

 

Adrian Balcerczyk  V c 
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Wywiad z polską Francuzką 

-Dzień Dobry! Czy mogłaby przeprowadzić z Tobą wywiad na temat życia Polki we Francji? 

-Oczywiście, z przyjemnością! 

-Co sprawiło, że postanowiłaś przeprowadzić się z Polski do Francji? 

-Przede wszystkim chciałam poznać język francuski i skorzystałam z możliwości zamieszkania  

u rodziny francuskiej. W roku 2002 wyjechałam do Paryża. Opiekowałam się dziećmi  

i jednocześnie chodziłam do szkoły językowej. Potem podjęłam pracę w Paryżu, poznałam mojego 

obecnego męża i urodziłam tutaj dziecko. Poza tym moim marzeniem  

z dzieciństwa było zamieszkać w Paryżu... 

-Jak opisałabyś Francję w dwóch zdaniach? 

-Piękny, bogaty kraj ze wspaniałą kuchnią, bogatą historią oraz wesołymi i otwartymi ludźmi. 

-Idealne miejsce do życia z rodziną. 

-Jakie są wady i zalety mieszkania w Paryżu? 

-W Paryżu jest wiele atrakcji turystycznych, mnóstwo wydarzeń kulturalnych, doskonały transport oraz 

możliwość podjęcia ciekawej pracy. Do minusów mieszkania w tak dużym mieście na pewno zaliczyłabym 

korki uliczne, częste strajki, zanieczyszczenie spalinami oraz duży tłok, szczególnie w okresie wakacji. 

-Niektórzy mówią, że Paryż jest europejską stolicą mody. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? 

-Zgadzam się. Obok Mediolanu Paryż przez swoją romantyczną architekturę stał się siedzibą największych 

światowych kreatorów mody. Jest to idealne miejsce do tworzenia! 

-Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów i zadowolenia w paryskim życiu! 

- Dziękuję również za miłą rozmowę. 

POZNAJ JĘZYK FRANCUSKI! 

  Dzień dobry - Bonjour   [bążur]   
  Cześć - Salut [salu] 
  Tak - Oui [ łi ] 
  Nie - Non [ną] 
 Ja - Je [że] 
 Je m`appelle- Nazywam się [że mapel]                                                     
 Przepraszam - Pardon! [pardą] 

  Dziękuję - Merci (mersi) 
         Kocham Cię - Je t`aime [że tem] 

Maja Kałczak i Wiktoria Kozłowska 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Święty Mikołaj to postać starszego mężczyzny z 

brodą ubranego w czerwony strój. Według różnych 

legend i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi 

dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 

Zamieszkuje on wraz z grupą elfów Laponię lub biegun 

północny. Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z 

kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji 

Bożonarodzeniowych większej części Europy, w tym  

w Polsce.  

Dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest 6 grudnia jako 

wspomnienie Świętego Mikołaja biskupa Miry. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Wiktoria Mizerska i Ania Michałowska z V c 
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6 grudnia 

 

 W Polsce MIKOŁAJKI obchodzone są 6 grudnia. Jest to święto na cześć Świętego 

Mikołaja z Miry. W tym dniu daje się dzieciom prezenty. Pojawienie się Mikołaja świadczy 

tym, że nadchodzą Święta. 

Święto Mikołaja znane jest na całym świecie pod nazwami:  

 Santa Clause (USA),  

 Babbo Natale (Włochy),  

 Heilige Nicolaus (Niemcy),  

 Mikulas (Czechy),  

 Julemanden (Dania).  
 

Zwyczaje  

 Często w nocy z 5-go na 6-go podkłada się prezenty pod poduszkę lub umieszcza się je w 

wełnianej, dużej skarpecie oraz wkłada do butów. Istnieje wiele legend  

na ten temat. Jedna z nich o anglosaskim rodzie mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, 

kiedy wszystkie dzieci jeszcze śpią, święty Mikołaj zagląda do okien domów. Gdy zobaczy 

wyczyszczony but, zostawia tam upominek. 

W naszej szkole tradycyjnie 6 grudnia był dniem „mikołajkowych czapek”. Z tej okazji SU 

corocznie ogłasza konkurs na najliczniejszą liczbę czapek w klasie. Zwycięskie zespoły 

otrzymały w nagrodę słodycze. 

 

 

 

 

Opracowała na podstawie Wikipedii  Zuzia  Senkowska 6b 

            MMiikkoołłaajjkkii  
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MODA i URODA 
 

 

Przed nami karnawał. Większość z was na pewno zastanawia się, co 
na siebie włożyć. Stroje i kreacje karnawałowe mogą być bardzo 
różne, jednak, gdy wybieramy się na bal, warto pomyśleć o tym, by 
czuć się wyjątkowo, wygodnie i z radością przetańczyć noc. 

          

   

 

 

 

 

 

Życzę wam szalonej zabawy do białego rana. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Martyna Wojciechowska 5c 
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 

 

 

Pytania:  

 

1. Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych 
czekoladach.  

2. Ozdoba na świąteczne drzewko.  
3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.  

4. Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na rozpakowanie.  
5. Świąteczne drzewko.  
6. Msza święta odbywająca się w Wigilię około północy.  

7. Twoi najbliżsi.  
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.  

9. Betlejemska.  
10.W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem  
11.Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.  

12.Powóz Mikołaja.  
13.Ciągną Mikołaja i jego powóz.  

14. Imię bożego dzieciątka.  

 

Opracował w oparciu o stronę www.edu.lodz.pl Jarek Kozioł V c 

http://www.edu.lodz.pl/

