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20.11.18r. DEBATA OKSFORDZKA
Jako, iż szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego
programu ,,Szkoła tolerancji", zorganizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 20
listopada w naszych murach szkolnych odbyła się
debata oksfordzka. W sali gimnastycznej zebrały
się klasy siódme i ósme. Klasy ósme podjęły
temat ,,Polacy są patriotami", a klasy
siódme ,,Polacy są tolerancyjni". Dyskusje były
gorące i zacięte.
21,22,23.11.18- EGZAMINY PRÓBNE
W tym dniu rozpoczęły się w naszej szkole
egzaminy próbne. Po raz pierwszy kończące
szkołę podstawową, a po raz ostatni gimnazjalne.
Wszyscy zaprezentowali się świetnie - dojrzali,
skupieni i dobrze przygotowani. Życzymy
powodzenia i najwyższej punktacji!

są dowodem doceniania pracy pani Szymczak.
27.11.18 WYCIECZKA DO ELEKTROWNI
Klasy 8a, 8c oraz 5b wybrały się na wycieczkę do
Muzeum Techniki w
Łaziskach Górnych, gdzie zgromadzone zostały
różne przedmioty, potrzebne
do działania prądu. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy
różne wyłączniki prądu,
obejrzeliśmy liczniki energii elektrycznej z wielu
części świata oraz przekonaliśmy się, ile wysiłku
wymaga włączenie lampy samochodowej za
pomocą mięśni nóg. Dowiedzieliśmy się bardzo
wielu ciekawych i przydatnych rzeczy.

PODSUMOWANIE PLEBISCYTU
"NAUCZYCIEL NA MEDAL"
27.11.18 TURNIEJ RUGBY TAG
Miło nam poinformować, że w plebiscycie
W Rudzie Śląskiej odbył się Ogólnopolski
Dziennika Zachodniego nasza nauczycielka
Turniej
Półfinałowy Szkolnej Ligi Rugby Tag. W
chemii, Pani Marzena Szymczak, zajęła 4 miejsce
zawodach udział wzięło 12 drużyn, które
w Chorzowie na 45 nauczycieli zgłoszonych
walczyły
o awans do finału, który odbędzie się 11
przez uczniów i rodziców. Uznajemy ten wynik za
grudnia
na
stadionie w Warszawie. Nasza szkolna
duży sukces i bardzo dziękujemy za głosy, które

drużyna Ruby Tag stanęła na podium, jednak
zabrakło na boisku doświadczenia co wykorzystał
zespół z Częstochowy, zapewniając sobie awans
do Ogólnopolskiego Finału.

miłosnej przyszłości. W ten dzień możemy się
dowiedzieć kiedy staniemy na ślubnym kobiercu,
jakie imię będzie nosiła osoba jaką poślubimy
oraz jaki będzie miała charakter.

29. 11. 18 ANDRZEJKI
W naszych murach zorganizowaliśmy andrzejki,
na które były również zaproszone osoby spoza
szkoły. Zabawa była wyśmienita! Wróżby,
wspólne śpiewanie i zabawy to główne zajęcia,
ale można było też wykonać sobie slime z
pomocą doświadczonych koleżanek oraz
dowiedzieć się co znaczy nasze imię. Wokół
pachniało ciastami przygotowanymi specjalnie na
tę okazję przez rodziców naszych uczniów. Wolno
też było zrobić sobie kolorowe warkoczyki, bądź
wymalować uśmiechnięte buźki
06.12.18 MIKOŁAJKI
Oczywiście jak co roku odwiedził nas Święty
Mikołaj, który razem ze zgrają swoich
pomocników odwiedzał wszystkie
najgrzeczniejsze klasy! Obdarował nas słodkim
poczęstunkiem, a klasy przygotowały w zamian
dla niego piękne wierszyki, piosenki oraz listy,
które samorząd uczniowski naszej szkoły bacznie
obserwował i przyznawał punkty. Wyniki już
niebawem na naszym facebookowym profilu :)
Autor artykułu: Klaudia Starowicz

Wróżby – czego się spodziewać?
Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej
Europie. Św. Andrzej jest patronem miłości oraz
zamążpójścia, zatem andrzejki są świetną okazją
dla wszystkich młodych ludzi do poznania swojej

Lanie wosku
Najpopularniejszą wróżbą jest lanie wosku.
Kiedyś lano wosk lub ołów koniecznie przez
dziurkę od klucza, oczekując, że w ten sposób
klucz otworzy tajemnicę i ułatwi nam nawiązanie
kontaktu z zaświatami. Rozpuszczony wosk
wlewa się wprost do miski z wodą. Powstałe
woskowe rzeźby ogląda się, rzucając ich cień na
ścianę. Można się w nich doszukiwać, np. rysów
twarzy przyszłego partnera.
Filiżanki
Drugą najpopularniejszą wróżbą andrzejkową są
filiżanki. Pod trzema jednakowymi filiżankami
chowa się monetę, obrączkę i listek. Czwarta
filiżanka zostaje pusta. Po przemieszaniu ich
każdy wybiera jedną filiżankę. Jeśli trafi na
obrączkę, czeka go miłość, na listek – ślub, na
monetę – pieniądze, na pustą – nowy rok nie
przyniesie zmian.
Wróżba z fusów od herbaty
Trzecią jak zarazem wróżbą andrzejkową są fusy
od herbaty. Zaparz w filiżance liściastą herbatę.
Wypij ją, a naczynie odwróć do góry dnem.
Odczekaj chwilę i podnieś filiżankę. Fusy, które
pozostaną na ściankach filiżanki, utworzą

obrazek. Jak go zinterpretować? Np. walizka –
oznacza zmiany, podkowa – duże pieniądze, ryba
– szczęście, serce – randkę.

odświętnie.

2.Podziel się pracą
Nie bierz wszystkiego na siebie, bo polegniesz
pod nawałem zajęć. Najlepiej, by każdy robił to,
Autor artykułu: Rafał Pytel co najbardziej lubi. Jeśli mąż woli odkurzać,
niech zajmie się sprzątaniem, jeśli dobrze gotuje,
niech włączy się do prac kuchennych. Dzieci
mogą odkurzyć książki, posprzątać na biurku,
starsze – pomóc przy zakupach lub niektórych
pracach kuchennych.

Przepis na udane święta Bożego
Narodzenia

a przecież święta Bożego Narodzenia mają być
miłe.
5. Znajdź czas na przyjemności przed świętami
Bożego Narodzenia
Poczytaj książkę, obejrzyj film, pójdź na basen.
Albo poleż w aromatycznej kąpieli w wannie.
Organizując sobie czas, przestrzegaj kolejności z
„listy priorytetów”, żeby gdy przyjdzie pora na
odpoczynek, wyciszyć się, a nie denerwować, że
nie zdążyłaś ze wszystkim.

3.Nie szalej z zakupami przed świętami
6. Unikaj sprzeczek
Trudno oprzeć się zakupowemu szaleństwu.
Święta Bożego Narodzenia to dobry czas na
Dosłownie w biegu łapiemy to, co wpadnie nam
wybaczanie wzajemnych urazów. Ale musisz
w ręce. W efekcie kupujemy o wiele więcej, niż
panować nad emocjami. Kilka niepotrzebnie
potrzeba. Stop! Zrób listę niezbędnych zakupów wypowiedzianych słów może zmienić sielankową
na święta Bożego Narodzenia i w trakcie
atmosferę w karczemną awanturę.
wędrówek po sklepach ściśle się jej trzymaj. Nie
szukaj prezentów świątecznych do ostatniej
7. I przede wszystkim spędzaj święta w
chwili.
rodzinnej i bardzo dobrej atmosferze !

1. Określ priorytety na Święta Bożego
Narodzenia
Świat się nie zawali, jeśli nie wszystko będzie
dopięte na ostatni guzik. Aby uniknąć
niepotrzebnego pośpiechu, 2–3 tygodnie przed
świętami Bożego Narodzenia warto nakreślić
sobie realny plan działania. Spośród rzeczy do
4. Nie bądź perfekcjonistką
Autor artykułu: Martyna Kupka
zrobienia wybierz tylko to, co naprawdę jest
Nie musisz mieć najczystszych okien w okolicy, Zdjęcia użyte w artykule nie są naszą własnością!
ważne. Zastanów się, jakich porządków
najlepszego sernika i najsmaczniejszego
świątecznych rzeczywiście wymaga twoje
świątecznego
karpia. Jeśli wiesz, że z czymś nie
mieszkanie. Często wystarczy umyć okna,
Warto wiedzieć!
wytrzeć kurz, wysprzątać łazienkę, ubrać choinkę, zdążysz albo coś cię przerasta, odpuść sobie.
by mieszkanie pachniało świeżością i wyglądało Wszelki przymus jest wrogiem dobrego nastroju,
Barbórka

Barbórka (dawna pisownia Barburka), Dzień
Górnika – tradycyjne święto górnicze,
obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św.
Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i
trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą
także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody
związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.
W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się
poranną uroczystą mszą w kościele lub w
cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie
orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój
hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników
i ich rodziny (np. familok) oraz pod domami
dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz
spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są
również: koncerty, występy artystyczne, zabawy
oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny
górnicze.

W grudniu odbędzie się 6 konkursów
indywidualnych i 1 drużynowy.
1 grudnia 2018 (godz. 15.45): Niżny Tagił (Rosja)
2 grudnia 2018 (godz. 16): Niżny Tagił (Rosja)
8 grudnia 2018 (godz. 16): Titisee-Neustadt
(Niemcy) - drużynowy - konkurs odwołany
Św. Barbara namalowana przez hurtownię 9 grudnia 2018 (godz. 15.30): Titisee-Neustadt
(Niemcy) - konkurs odwołany
Misericordia
15 grudnia 2018 (godz. 16): Engelberg
(Szwajcaria)
Autor artykułu: Szymon Chromik
16 grudnia 2018 (godz. 14.15): Engelberg
(Szwajcaria)
30 grudnia 2018 (godz. 16.30): Oberstdorf
(Niemcy) - Turniej Czterech Skoczni

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU
ŚWIATA 2018/19:
1. KOBAYASHI Ryoyu - 420 pkt.
Skoki narciarskie
2. ŻYŁA Piotr - 285 pkt.
Poprzedni sezon Pucharu Świata był dla polskich
3. STOCH Kamil - 276 pkt.
skoczków bardzo udany. Kamil Stoch zdobył
4. FORFANG Johann Andre – 255
Kryształową Kulę, a pozostali Polacy zajęli
5. LEYHE Stephan 191
wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Dawid
6. GEIGER Karl – 177
Kubacki był 9., Stefan Hula 13., Piotr Żyła 16., a
7. WELLINGER Andreas – 173
Maciej kot 21. Na Igrzyskach Olimpijskich w
8. KLIMOW Jewgienij – 161
Pjongczang Polacy zdobyli brązowy medal w
9. JOHANSSON Robert – 152
konkursie drużynowym. Tegoroczny 40. sezon
10. ZAJC Timi – 144
rozpocznie się 17 listopada na skoczni im. Adama
Małysza w Wiśle. Z kolei 19-20 stycznia 2019
odbędą się zawody w Zakopanem. Zakończenie
Pucharu Świata w skokach zaplanowane jest na
24 marca na Letalnicy w Planicy.

Sporty zimowe

9. Ebba Andersson - 60
10. Sadie Bjornsen - 56
KLASYFIKACJA GENERALNA (mężczyzn)
Aleksandr Bolszunow - 200 pkt.
2. Emil Iversen - 130
3. Johannes Høsflot Klæbo - 109
4. Calle Halfvarsson - 96
5. Eirik Brandsdal - 60
6. Martin Johnsrud Sundby - 50
7. Andriej Łarkow - 45
Piotr Żyła podczas skoku
Marcel
Hirscher
8.
Gleb Rietiwych - 45
Narciarstwo alpejskie
9. Alex Harvey - 41
Puchar Świata w narciarstwie alpejskim
Biegi
narciarskie
10.
Sondre
Turvoll Fossli – 40
mężczyzn 2018/2019 to 53. edycja tej imprezy.
Sezon
2018/2019
Pucharu
Świata
w
biegach
Cykl rozpoczął się w fińskim Levi, 18 listopada
Autor artykułu: Kacper Bartoszek
2018 roku, zaś zakończy zawodami w Soldeu w narciarskich rozpoczął się 24 listopada w fińskim
ośrodku
narciarskim
Ruka
nieopodal
połowie marca. Pierwotnie cykl miał się
rozpocząć 3 tygodnie wcześniej w austriackim miejscowości Kuusamo, a zakończy się 24 marca
w kanadyjskim Québecu podczas cyklu Finału
Sölden, lecz z powodu złych warunków
Pucharu Świata.
pogodowych zawody postanowiono odwołać.
Obrończynią Pucharu Świata wśród kobiet będzie
Norweżka Heidi Weng, a wśród mężczyzn, jej
rodak Johannes Høsflot Klæbo.
Święta Bożego Narodzenia w
KLASYFIKACJA GENERALNA (po 7 z 41
zawodów)
1. Marcel Hirscher - 280
2. Max Franz - 238
3. Mauro Caviezel - 227
4. Vincent Kriechmayr - 111
5. Henrik Kristoffersen - 210
6. Aksel Lund Svindal - 197
7. Beat Feuz - 178
8. Kjetil Jansrud - 163
9. Dominik Paris - 152
10. Matthias Mayer – 120

KLASYFIKACJAGENERALNA (kobiet)
1. Julija Biełorukowa - 145 pkt.
2. Therese Johaug - 460
3. Krista Pärmäkoski - 85
4. Maja Dahlqvist - 80
5. Charlotte Kalla - 80
5. Eirik Brandsdal - 60
Ida Ingemarsdotter - 75 6. Martin Johnsrud
Sundby – 50
7. Natalja Niepriajewa - 65
8. Stina Nilsson - 64

kulturze

Na świąteczną atmosferę składa się wiele
składników. Śnieg, zapach pomarańczy,
goździków, choinki, pieczonych potraw,
domowa krzątanina... Ale do tego wszystkiego
potrzebne są oczywiście muzyka i filmy. Oto
mały przegląd przebojów, bez których już od
lat, nie wyobrażamy sobie świąt!
1.WHAM! - LAST CHRISTMAS

Tę piosenkę można kochać lub jej nie
znosić, ale przyznacie, trudno się
powstrzymać przed podśpiewywaniem.
2.MARIAH CAREY - ALL I WANT
FOR CHRISTMAS IS YOU
Niektórzy twierdzą, że Boże Narodzenie
bez tego utworu to jak Wigilia bez karpia.
3.CHRIS REA - DRIVING HOME
FOR CHRISTMAS
Nastrojowy kawałek do dziś robi furorę i
tworzy niezastąpiony bożonarodzeniowy
klimat!
4.FRANK SINATRA - LET IT SNOW
Mamy nadzieję, że w tym roku święta
będą śnieżne i piękne! Więc... niech
popada! - "Let it snow!"
5.SHAKINS STEVENT - MERRY
CHRISTMAS EVERYONE
Wprowadza w cudowny świąteczny
nastrój. Przy niej nawet przedświąteczne
porządki nie wydają się straszne!

romantyczna, która łączy wszystko, co w choince i dzieląc się opłatkiem, ale jak spędza się
rozrywkowym kinie najlepsze.
święta w innych krajach?
3.GRINCH: ŚWIĄT NIE BĘDZIE Jest zgorzkniałym outsiderem, który
nienawidzi świąt. Chce, żeby wszyscy byli
AUSTRALIA
tak samo nieszczęśliwi jak on. Czy jest
coś, bądź ktoś, kto zdoła odmienić jego
W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają
serce?
Okładka DVD “Grinch: Świąt nie będzie” w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez
gwiazdkowych odbywa się na świeżym
powietrzu. Australijczycy bardzo lubią się
spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu
przy świecach, które nazywają "Carols by
Candlelight". To dobry czas na relaks, np. surfing,
jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze
znajomymi i rodziną.

2.ETIOPIA

4.W KRZYWYM ZWIERCIADLE:
Ze względu na magię, jaką mają w sobie te
WITAJ, ŚWIĘTY MIKOŁAJU - To Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według
święta, filmowcy chętnie sięgają po ten temat
komedia, która z pewnością przypadnie do starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego
tworząc swoje kolejne dzieła. Do tej pory
gustu wszystkim osobom, które przerasta
święto Bożego Narodzenia przypada na 7
powstało przynajmniej kilkanaście filmów,
zorganizowanie ,,idealnych świąt'.
stycznia. Święto nazywa się "Genna" lub "Lidet".
których główną osią wydarzeń są właśnie
5.PRZYJACIEL ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której
święta. Oto kilka z nich:
Gdy Święty Mikołaj traci pamięć podczas wizyty
Etiopczycy przychodzą ubrani na biało.Tak jak na
1.KEVIN SAM W DOMU - Ten film
w Nowym Jorku, jego wierny pies z pomocą
zdjęciu. Tradycyjną potrawą jest pikantny gulasz
znają wszyscy. Nie mogło go tu
elfów i dzieci stara się uratować staruszka.
mięsny podawany razem z lokalnym pieczywem o
zabraknąć.
nazwie "indżera" oraz z miodowym napojem
2.TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ - Święta,
Święta Bożego Narodzenia w różnych
miłość, zwariowani bohaterowie i
alkoholowym.
krajach.
największe gwiazdy. Komedia
My, Polacy, wigilię obchodzimy przy ozdobionej

3. HOLANDIA

musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi
świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana
"risgrynsgr" z cynamonem i migdałami, ryby oraz
grzane wino Glögg.

określony gust oraz zainteresowania.

Holendrzy mają swojego św. Mikołaja.
Autor artykułu: Emilia Nowakowska
Sinterklaas podróżuje statkiem z Hiszpanii do
Amsterdamu każdej zimy i przywozi ze sobą
Gry świąteczne i quizy
worek z prezentami dla dzieci. Okres jego
Więc w innych krajach ludzie Święta spędzają w
podróży jest obchodzony najhuczniej. Zwieńcza
go wigilia urodzin św. Mikołaja 5 grudnia. Same rózny sposob. W Australii na świeżym powietrzu, Witamy! Z okazji zbliżających się świąt Bożego
w Etopii w cerkwii a, w Polsce w domu jedząc
zaś święta traktowane są przez Holendrów
Narodzenia postanowiłyśmy przygotować kilka
świateczne potrawy.
bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję
quizów i wykreślanek. Więc zaczynajmy!
świąt Bożego Narodzenia.
Autorzy artykułu: Paulina Olejnik
1. Quiz świąteczny
4. MEKSYK
& Oliwia Blaszka
Jaką nazwę nosi czas, w którym przygotowujemy
się do świąt?
Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Wymarzony prezent na mikołajki
A. Wielki Post B. Adwent C. Ostatki
Narodzenia
jest
niezwykle
ważne
dlaZapytałam parę osób w różnym wieku jaki jest ich
Ile trwa adwent?
Meksykanów święto - dzień Matki Boskiej z wymarzony prezent na mikołajki, odpowiedzi
A. 4 tygodnie
B. 40 dni
C. 3 miesiące
Guadalupe, przypadający na 12 grudnia. Rodziny
były różne:
Co jest symbolem świąt?
wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i Pierwsza osoba: To trudne pytanie, bo jednak
A. Dąb
B. Choinka C. Lipa
ozdoby świąteczne. Popularne są wówczas
sama nie jestem pewna, co bym na pewno chciała,
Jak nazywa się dzień poprzedzający Boże
"puestos", czyli stragany z jedzeniem. Ludzie
Narodzenie?
dekorują swoje domy i robią małe lampiony z lecz chyba byłaby to jakaś książka fantastyczna
A. Wielka Środa
B. Tłusty Czwartek
brązowych papierowych torebek, do których lub jakaś gra komputerowa o podobnej tematyce
co
książka
C.
Wigilia
wstawiają świeczki.
Osoba druga: Moim wymarzonym prezentem na Jak nazywa się Msza Święta odprawiana w nocy z
5. SZWECJA
24 na 25 grudnia?
Mikołajki zdecydowanie byłby nowy strój
A. Pasterka B. Roraty
C. Gwiazdor
pływacki.
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia
Kiedy
rozpoczyna
się
Boże
Narodzenie?
Osoba trzecia: Chyba rzeczą, którą najbardziej
rozpoczynają się 13 grudnia, czyli w dniu Świętej
A. 23 grudnia
B. 24 grudnia
chciałabym dostać jest bluza z pewnej strony
Łucji. Szwedzi obchodzą to święto bardzo
C.
25
grudnia
internetowej.
Jeśli byłeś niegrzeczny przez cały rok wówczas
uroczyście. Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli
pod choinką znajdziesz?
Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni Jak widać, każdy ma inny, wymarzony prezent na
A. Miotłę
B. Rózgę
C. Kilof
udają się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z mikołajki i to, że te prezenty się od siebie różnią
Co najczęściej gości na wigilijnym stole?
tradycją, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu,
wynika z tego, iż wszyscy mają swój własny
A. Karp
B. Kurczak w galarecie

C. Gotowane warzywa
C. Saniami z reniferami
Po co zostawiamy dodatkowe nakrycie przy
Jak nazywają się pomocnicy Świętego Mikołaja?
stole?
A. Elfy
B. Krasnoludki
C. Gumisie
A. Dla wiernego pieska
B. Dla małego
Ile reniferów ciągnie sanie Mikołaja?
dzidziusia
C. Dla niespodziewanego gościa
A. 6 B. 12 C. 9
Czego symbolem jest opłatek?
2. Quiz o Świętym Mikołaju
Odpowiednikiem Świętego Mikołaja na Śląsku
A. Pojednania, przebaczenia, przyjaźni, miłości
Jakiego koloru ubranie nosi Święty Mikołaj?
jest?
B. Ciała i krwi Jezusa
A. Czerwono – zielone
B. Czerwono –
A. Dzieciątko B. Pani Mikołajowa
C. Zdrowia i szczęścia
niebieskie
C. Czerwono - białe
C. Dziadek Mróz
W jakim mieście urodził się Jezus?
Gdzie mieszka Święty Mikołaj?
A. w Betlejem
B. w Jerozolimie
A. w Polsce B. w USA
C. w Laponii
C. w Nazarecie
Kiedy w Polsce jest obchodzony dzień Świętego
Z jakiego kraju przyszła do nas tradycja strojenia
Mikołaja?
choinki?
A. 5 grudnia B. 6 grudnia C. 7 grudnia
A. z USA
B. z Niemiec
C. z Kanady
Skąd wywodzi się nazwa Święty Mikołaj?
Według bożonarodzeniowego przesądu w wigilię
A. od biskupa Mikołaja z Miry
nie można
B. od Mikołaja, bohatera książki dla dzieci pt.
A. Sprzątać
B. Niczego pożyczać
"Mikołajek"
C. Myć się
C.żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Jaki zespół wykonuję utwór "Last Christmas"?
A. 'N Sync
B. Take That
C.Wham!
Jak nazywa się w Polsce dzień wręczania
prezentów obchodzony 6 grudnia
http://przedszkole1.slawno.pl/a1.html
A. Andrzejki B. Mikołajki C. Halloween
Odpowiednikiem Świętego Mikołaja w Rosji jest?
3. Zgadnij, co to za kolęda?
A. Dziadek Mróz B. Gwiazdor
C. Śnieżynek
,,Wstańcie
pasterze, Bóg się Nam rodzi. Jako
Co rozdaje Święty Mikołaj?
Bogu cześć mu dali..."
A. Darmowe wejściówki do kina
B. Ciepłe
A.
"Przybieżeli
do Betlejem"
piwo C. Prezenty
B. "Wśród Nocnej Ciszy"
Atrybutem Świętego Mikołaja jest?
"Ogień
krzepnie,
blask ciemnieje. Ma granice
A. Czerwony nos
B. Biała broda
Nieskończony"
C. Dziurawe buty
A.
"Bóg
się
rodzi"
B. "Jezus Malusieńki"
Czym jeździ Święty Mikołaj?
"Ciemna
noc
w
jasności,
w promienistej Brodzi;"
A. Toyotą
B. Psim zaprzęgiem
A. "Gdy się Chrystus rodzi"

B. "W żłobie leży"
"Grając skocznie dzieciąteczku, na liże..."
A. "Gdy śliczna Panna"
B. "Przybieżeli do Betlejem"
"A u żłobka Matka Święta. Czuwa sama,
uśmiechnięta..."
A. "Cicha Noc"
B. "Wśród Nocnej Ciszy"
"Narodził się Bóg dziecina, w Betlejem, w
Betlejem..."
A. "Świeć gwiazdeczko, świeć"
B. "Gore gwiazda Jezusowi"
4. Dokończ tekst kolędy
Uzupełnij tekst kolędy:
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, _____
A. Idźcie do łodzi
B. Bóg się wam rodzi
C. Starzy i młodzi
D. Dziś się urodził
Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
_____
A. Bydlęta klękają B. Pasterze śpiewają
C. Króle witają
D. Na cud śpiewają
Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna _____
A. Nie dała mu matula sukienki
B. Ma na sobie tylko kubrak cięki
C. I drży z mrozu cały, calusienki
D. Tuląc mocno się do swej mateńki

Cicha noc, święta noc
_____
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem
A. Pokój niesie ludziom wszem
B. Dla wydarzeń tych jest tłem
C. Jasność nocą, ciemność dniem
D. Nowy Pan tych wszystkich ziem
Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
_____
A. Niech będzie nam pochwalony
B. Ma granice Nieskończony
C. Król nasz jeszcze bez korony
D. Wszedł między lud uciążony
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
_____
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.
A. To w niebiosach wieszczą, że świat oswobodzi
B. Mrok i ciemność wielką wszystkim rozpogodzi
C. Ciemna noc w jasności promienistej brodzi
D. Cały lud swój skromny w wierze wnet odrodzi
Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki
_____
I Maryję, Matke Jego
A. Spójrzmy na syna Bożego
B. Pozdrówmy Boga żywego
C. Uściskajmy Go całego
D. Powitajmy maleńkiego
5. Krzyżówka świąteczna
Pytania:
1. Pijemy w czasie Wigilii z dodatkiem małych
uszek.
2. _____ z kapustą w grzybami.
3. Składamy sobie _____ dzieląc się opłatkiem.
4. Rodzaj świątecznej potrawy, która jest z
mlekiem i makiem.
5.Leża pod choinką, przyniósł je święty Mikołaj.

składając sobie przy tym życzenia.

6. Msza święta w dniu Bożego Narodzenia o
godzinie 24.
7. Świąteczna ryba.
8. Z suszonych owoców.
9., Gdy na niebie spadnie pierwsza ____
rozpoczynamy Wigilię.
10. Przynosi prezenty dzieciom.
11. Jest biały, łamiemy go w czasie Wigilii,

12. Ustrojona bombkami i światełkami.
13. Święto 24 grudnia.
14.Gdy pod nią staniesz musisz pocałować drugą
osobę
7. Ogadnij piosenkę świąteczną
"A very Merry Christmas
And a happy new year
Let's hope it's a good one

Without any fear"
A. Frank Sinatra "White Christmas"
B. John Lennon&Joko Ono "Happy Xmas (War is
Over)"
"I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree"
A. Shakins Stevens "Merry Christmas Everyone"
B. Mariah Carey "All I Want For Christmas"
"And the fire is slowly dying
And, my dear, we're still good-bye-ing
But as long as you love me so
Let it snow, let it snow, and snow"
A. Train "Shake Up Christmas"
B. Dean Martin "Let It Snow"
"Bring peace and joy this Christmas to West
Africa
A song of hope they'll have is being alive
Why is comfort deadly fear
Why is to touch to be scared
How can they know it's Christmas time at all"
A. John Lennon&Joko Ono "Happy Xmas (War is
Over)"
B. Band Aid "Do they know it's Christmas"
"Gone away is the bluebird
Here to stay is a new bird
He sings a love song
As we go along
Walking in a winter wonderland"

Marcy Grey "Winter Wonderland" ...
"Shake it up, shake up the happiness
Wake it up, wake up the happiness
Come on all, it's Christmas time
Shake it up, shake up the happiness
Wake it up, wake up the happiness
Come on all, it's Christmas time
Ho, ho, ho,
Ho, ho, ho,
It's Christmas time"
A. Band Aid "Do they know it's Christmas"
B. Train "Shake Up Christmas"

Karolina Nojman

"We're gonna have a party tonight
I'm gonna find that girl
Underneath the mistletoe
http://tuba.pl/tubapl/
We'll kiss by candle light"
A. Mariah Carey "All I Want For Christmas" 1,128517,7376192,Bitwa_coverow___Last_Christmas.ht
ml
B. Shakins Stevens "Merry Christmas Everyone"
"I'm dreaming of a white Christmas,
Just like the ones I used to know
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white"
A. Band Aid "Do they know it's Christmas"
B. Frank Sinatra "White Christmas"

Mamy nadzieję, że wyszyscy spędzicie ten
Święta w naszej redakcji
świąteczny okres w gronie rodzinnym i święta
będą jak najbardziej udane!
Podczas przygotowań do Świąt postanowiłem
Autorzy artykułu: Dominika Lenar &

przeprowadzić wywiad z kilkoma członkami koła
makówki, ryba itd. Po zjedzeniu zaczynamy
dziennikarskiego. Zadałem im pytanie: Jak
Paulina O: Święta Bożego Narodzenia spędzam rozpakowywać prezenty. Po wszystkim idziemy
spędzasz Święta Bożego Narodzenia?
u dziadka wraz z najbliższą rodziną. Zawsze
na pasterkę. W pierwszy i drugi dzień świąt
razem się dzielimy opłatkiem po czym zasiadamy
jeździmy do reszty rodziny.
do kolacji wigilijnej. Potraw mamy dwanaście. Po
Oliwia B: Święta Bożego Narodzenia spędzam w kolacji każdy po kolei otwiera swoje prezenty.
Autor artykułu: Szymon Kopeć
gronie najbliższych mi osób. Co roku na naszym
Później wybieramy się na pasterkę.
stole mamy 12 potraw. Przygotowania do nich
zaczynają się 2 tygodnie wcześniej. Ogólnie
Szymon Ch: Wigilię spędzam w domu z
Święta spędzam w spokojnej i miłej atmosferze. rodzicami i bratem, na stole zazwyczaj mamy
zupę rybną z grzankami, kapustę z grzybami,
Olimpia C: Święta Bożego Narodzenia spędzam ziemniaki, karp i kompot, następnie wręczamy
z całą rodziną. Śpiewamy kolędy i jemy pyszne
sobie prezenty. Po kolacji jedziemy do babci
potrawy, które przygotowała moja babcia wraz z gdzie rozmawiamy i jemy świąteczne ciasto i
moją mamą i ciocią. Uwielbiam spędzać Święta pierniki, później idziemy na pasterkę. Następnego
właśnie z nimi wszystkimi, ponieważ atmosfera
dnia jedziemy do cioci i kuzynów.
jest wspaniała.
Emilia N: Święta spędzam w gronie rodziny.
Dominika L: Święta zazwyczaj spędzam w
Jemy potrawy wigilijne, potem rozpakowujemy
gronie najbliższej rodziny, przygotowując
prezenty i spędzamy fajnie czas po czym idziemy
zazwyczaj skromną wigilię, co wiąże się z tym, że
na pasterkę.
zazwyczaj nie ma na stole 12 potraw. Mimo
wszystko jest to jeden z najlepszych momentów w
Emilia D: Rano wraz z rodziną spożywam
roku.
śniadanie, po czym nie jemy nic, aż do pierwszej
Kacper B: Spędzam Święta Bożego Narodzenia
gwiazdy. Zanim się pojawi na niebie,
w gronie rodziny w pięknym nastroju. Oczywiście przygotowujemy potrawy wigilijne i stół na
śpiewamy kolędy i razem w gronie rodzinnym wieczór. Kiedy gwiazda się pojawi to zbieramy
jemy kolację i otwieramy prezenty.
się przy stole i zaczynamy modlitwę, później
dzielimy się opłatkiem i zasiadamy do stołu. Po
Życzenia od redakcji!
kolacji rozpakowujemy prezenty.
A ja spędzam święta tak jak większość z nas czyli
z rodziną. Od rana przygotowujemy się do wigilii.
Podczas samej kolacji na stole gości zupa
grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami,

Święta to magiczny czas!
Chodźcie, przepędzić smutki świata!
Chodźcie! Zanim Święty Mikołaj zniknie!
Chodźcie, by nieść radość i życzliwość!
Śpiewać kolędy tak by usłyszał świat,
Zanim zapieje kogut,
Nieśmy w nich najskrytsze marzenia
By spełnić się mogły
Pamiętajmy o swych bliskich
Niech również spełnią się ich marzenia
Chodźmy ulepić bałwana
By ostatecznie poczuć prawdziwą magię!
Dlatego życzymy wam pomyślności, radości
I spełnienia marzeń!

