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WESOŁYCH ŚWIĄT !

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia 
Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących
spokój i optymizm oraz Nowego Roku pełnego
wiary, szczęścia i powodzenia
 życzy wszystkim czytelnikom, pracownikom
szkoły, rodzicom i uczniom 
                            Zespół redakcyjny Szkolny Express z opiekunem
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                        MAJA GOTUJE

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.Zgodnie z tradycją
przygotowywujemy pierniczki.Przygotowałam dla was świetny
przepis,który gwarantuje że wasze pierniczki będą smakowite.To
jeszcze nie wszystko dodatkowo dorzucę jeszcze przepis na
pyszną zimową herbatkę, która będzie umilać wam zimowe
wieczory.

Pierniczki składniki:

-1/4 szklanki miodu

-80 g masła

-1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru
lub cukru pudru

-1 jajko

-2 i 1/4 szklanki mąki pszennej

-1 łyżeczka sody oczyszczonej

-1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do
piernika

-opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli
lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy
kolor)

. .
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Sposób przygotowania:

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru,
przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie
zbyt sypkie dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i
zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).

Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze
pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych
kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w
temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały
posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce.

. .. .
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przepis na herbatkę:

składniki:
-garść czarnej herbaty liściastej (najlepiej Yunnan) lub ROIBOSS (zdrowa, bez kofeiny)

-kilka kawałków kory cynamonu cejlońskiego

-ok. 10 ziaren goździk

-1 łyżka ziaren zielonego kardamonu

-Ok 4-6 cm kawałek umytego pokrojonego w plastry korzenia imbiru

-2 cytryny (najlepiej ekologiczne, niepryskane), dokładnie wyszorowane

-2 pomarańcze (najlepiej ekologiczne, niepryskane), dokładnie wyszorowane

-Do posłodzenia cukier trzcinowy, syrop z agawy lub jasny miód (miodu nie dodajemy do wrzątku, bo
staje się toksyczny)

Wykonanie:

W garnku zagotuj wodę z herbatą i przyprawami, podgotuj kilka minut, aby nabrała
mocy i aromatu.
Pokrój w grube plastry 1 cytrynę i 1 pomarańczę i wrzuć do garnka (by napój nabrał
aromatu skórki pomarańczy i cytryny).
Gdy napar trochę przestygnie wyciśnij sok z 1 cytryny i 1 pomarańczy. Dodaj go do
herbaty (nie dodawaj do wrzątku, bo sok straci swoje cenne właściwości zdrowotne).
Uwaga – nie trzymaj skórek owoców cytrusowych zbyt długo w płynie, ponieważ
napój stanie się gorzki.
Na końcu posłodź do smaku.
Napój wlej przez sitko do pięknych kubków i podawaj gorący.

Smacznego! �

                              
                               Sporty zimowe

Jeżeli są jakieś sporty na lato to czy jest coś ciekawego do roboty
na zimę oprócz ciepłego koca i kanapy? Oczywiście że tak!
Przecież ,,ruch to zdrowie’’ to jakie mamy sporty zimowe?
Narty to długie, płaskie płozy mocowane do nóg poprzez system
butów i wiązań, które umożliwiają ślizganie się po
powierzchni śniegu. Zamiast siedzieć na kanapie w zimie wyjdź na
powietrze i rozruszaj się! A jeżeli ten sport jest nie dla ciebie?
Łyżwy to buty z płozami na podeszwie, istnieje wiele dziedzin
łyżwiarstwa np: figurowe, tradycyjne, szybkie, hokejowe. To prosty
sport! Wystarczy założyć łyżwy, kask i kurtkę i jazda!
Snowboard lub też deska snowboardowa wynaleziona
najprawdopodobniej na początku XX wieku, została
spopularyzowana w latach 60-tych. Jest to deska zaprojektowana
tak, aby można ją było przypiąć do stóp i zjeżdżać z jej pomocą ze
śnieżnych stoków.

.

.
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Co przedszkolaki wiedzą o św.Mikołaju

Czy św.Mikołaj jest miły dla dzieci?
Miły!!!
A dlaczego?
Bo przynosi prezenty! 
Widziałyście go kiedyś?
-Tak!
-Jeszcze nie, ale będziemy widzieć w Bajkolandi!
A ile ma reniferów?
-2     -7! :D
Byłyście w tym roku grzeczne?
-TAK! 

. .
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                          CHRISTMAS TIME

W tym numerze proponuję wam pomysły na akcesoria świąteczne
dla naszych pupili.
Święta to magiczny czas, każdy chce się do nich idealnie
przygotować wraz ze swoimi zwierzętami.Pomogę wam umilić
zimowe wieczory pięknymi akcesoriami dla zwierzaczków.
Zachęcam was do kupienia tych artykułów, gdyż na pewno wasze
pociechy będą wyglądać w nich bardzo uroczo.

     

                                                                                                  

                                                                                                                 
                                                                       Magdalena Bartoszewska

. .. .
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                            To takie proste
                          Bombka świąteczna

Potrzebne będą:
1- pistolet z klejem na gorąco
2- kula akrylowa ( mała )
3- brokat ( np. srebrne gwiazdki )
4- pompony ( białe i różowe )
5- ozdobny ptak
Przygotowanie:
Rozgrzewamy klej. Następnie w jednej połówce kuli od wewnątrz przyklejamy u góry
ptaka, cierpliwie czekamy, aż klej zastygnie. Kolejny krok: wsypujemy pompony i
gwiazdki. Zamykamy kulę. Na koniec, dla lepszego efektu, obracamy lekko kulą tak,
aby gwiazdki przykleiły się do ścianek. Efekt końcowy: mamy piękną, oryginalną
bombkę. Ozdoby do bombki możemy dobrać kolorystycznie, tak by pasowały do
naszych wnętrz.

Powodzenia!                                                     
                                                                                                  Julia Stojecka

. .
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                        Zimowa pielęgnacja

Zimą bardzo ważna jest ochrona naszej skóry.
Polecam wam kilka kosmetyków, które będą
zapobiegać wszelkim uszkodzeniom typu pęknięcia
skóry. Najbardziej narażona na mrozy oraz czynniki
zewnętrzne jest nasza twarz. Dużym błędem jest
stosowanie kremów nawilżających, zawierających
wodę w okresie zimowym, gdyż nasza skóra jest
skłonna do odmrożenia. Wskazane jest stosowanie
kremów półtłustych lub tłustych, dedykowanych na
wiatr i mróz, zawierających odpowiednie składniki
ochronne lub filtry. Zimową porą powinniśmy
pamiętać o ustach i dłoniach. Należy je często
natłuszczać. Na usta najlepsze są pomadki
ochronne, zwłaszcza te medyczne oraz wazeliny. 
Skórę rąk należy ,, otulić " kremem, o tłustej
konsystencji, posiadającej właściwości zdrowotne,
by uchronić przed pękaniem i wysuszaniem.
                                                          Julia Stojecka
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A oto moje kosmetyczne propozycje:
- ( pierwsza z lewej ) maseczka monster z Bielendy
super odżywia naszą cerę a przy tym ma piękną,
zabawną imitację potworka.
- ( w środku ) medyczna pomadka Blistex, świetnie
wygładza nasze usta i chroni przed ponownym
popękaniem i mrozami.
- ( na końcu ) krem do rąk z certyfikatem
naturalnych składników, ma piękny cytrusowy
zapach i  lekką formułę dzięki, której się szybko
wchłania.

. . .
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Spektakl "Twist and shout"  Teatr Rampa
Miałam okazję być w Warszawie w Teatrze Rampa na spektaklu "Twist and shout" .
Poecam wszystkim. Jest to świetny, humorystyczny, taneczny musical, na którym
bawi się i młody i ten starszy.

Pewien znany projektant mody ''Grzegorz'' powraca do polski , by utworzyć unikatową
kolekcję. W kamienicy której zamieszkał,  mieszkańcy nie mieli pieniędzy na spłate
długów u ''Edka'' który grozi im ,że jak nie zabiją już starszego '' sierżanta Peppera ''
który jako jedyny ma z nich pieniądze to zabierze im ich mieszkania. Po przerwie
mogliśmy ujrzeć bohaterów tańczących na plaży. Nattępnie odbył się konkurs
taneczny. Krisztinie , Annie , Ryszardowi i paulinie nie udało się '' zabić '' sierżanta
więc powrócili do kamienicy gdzie czekał na nich Edek z wieścią ,że wyrzuca ich z
kamienicy bo nie spłacili długów . Na koniec przyszedł listonosz z informacją ,że
zburzają te kamienicę ponieważ chcą tu wybudować autostradę więc nawet Edek
będzie bezdomny tak jak osoby które wyrzucił.

RECENZJA
Musical okazuje się rzeczywiście zabawną i naprawdę wciągającą opowieścią
kryminalną z wyrazistymi postaciami , ciekawą intrygą(czyli knucie bohaterów jak
zabić sierżanta Peppera) i wzruszającym finałem z pozytywnym przesłaniem. 28
piosenek Beatlesów było idealnie wkomponowywane do danej sytuacji . Wszystkie
piosenki były grane na żywo . Musical jest zabawny oraz przyjemny do oglądania ma
bardzo dużo ciekawych wątków .

                                                                                                             Maja Mączyńska
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            JAK OBCHODZILIŚMY MIKOŁAJA?
                              WŁAŚNIE TAK...

      Mikołaj redakcyjny
.

.

     

.
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                                V MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BADMINTONA

Klasyfikacja ostateczna przedstawiała się następująco:
Klasa I
Zwycięzca: Cyprian Młynarczyk, miejsce II Mateusz Połeć, miejsce III Miłosz Budnik
Klasa II
Zwycięzca: Zofia Ziewiec, miejsce II -Amelia Kowalczyk, miejsce III- Iga Sabatowska
Klasa III
Zwycięzca: Julia Piętak, miejsce II- Aleksandra Bilińska, miejsce III- Gabrysia Połeć
Klasa IV
Zwycięzca: Rafał Miernik, miejsce II- Kacper Piętak, miejsce III – Adrian Baranowski
Klasa V
Zwycięzca: Krzysztof Grzelka, miejsce II- Alicja Kuźdub, miejsce III- Jakub Karykowski
Klasa VI
Zwycięzca: Ola Łasek, miejsce II Bartosz Czarnecki, miejsce III- Dawid Tokarski
Klasa VII
Zwycięzca: Maja Szpankowska, miejsce II
Klasa VIII
Zwycięzca: Krzysztof Połeć, miejsce II- Jedrzej Grzegórki, miejsce III Jan Borowiec
Turniej przygotowali i poprowadzili: Małgorzata Miernik, Piotr Hamera i Ewa Sadrak

. .

.
.

. .

.
.
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Dnia 4 grudnia dla uczniów klasy II i III został
zorganizowany mikołajkowy wyjazd na kręgielnię do
Kombinatu Formy w Skarżysku Kamiennej.
Początkowe rzuty kulą były trochę niezdarne, lecz z
każdą kolejną próbą strącano coraz więcej kręgli, a na
tablicach przy imionach dzieci pojawiały się zdobyte
punkty. Współzawodnictwo na torze wiązało się ze
wspaniałą zabawą. Dwie godziny szybko minęły. Po
wysiłku fizycznym przyszedł czas na pizzę.
Taki wyjazd to też doskonała integracja grupy.
Podczas wyjazdu dzieciom towarzyszyły panie Iwona
Sikora, Małgorzata Miernik oraz Anna Śliwa.

.

A 6 grudnia 2019r. młodzież z naszej szkoły wybrała
się na dawno oczekiwany mikołajkowy wyjazd do
Kieleckiego Teatru Tańca na przedstawienie
baletowe pt. „Dziadek do orzechów”. Uczniom
towarzyszyła pani dyrektor Bożena Wrona,
wychowawcy: Katarzyna Dulęba, Ewa Połeć, Piotr
Hamera oraz organizatorka wyjazdu Beata Sikorska.
„Dziadek do orzechów” jest uważany za jedno z
najlepszych dzieł kompozytora Piotra Czajkowskiego.
W wersji Kieleckiego Teatru Tańca to piękna, barwna
opowieść tańcem poruszającą wyobraźnię dzieci i
wzruszającą dorosłych.
Było magicznie, tanecznie, pięknie....i mikołajkowo..

.

.

.

.

.

.
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A tak świętowały Mikołaja
przedszkolaki

Spotkanie z Mikołajem jest dla każdego
malucha wyjątkowym przeżyciem. W
obecnym roku mikołajki w przedszkolu
wyglądały nieco inaczej niż zwykle.
Przedszkolaki razem z kolegami z grupy 0
i klasy I wraz z wychowawcami i
rodzicami odwiedziły bawialnię
Bajkolandia w Starachowicach. Mikołaj
czekał na dzieci już w autokarze, podróż
minęła na ciekawej rozmowie. W
Bajkolandii czekały wesoły zabawy,
poczęstunek oraz upominki od Mikołaja.

.

.

..
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Wieści z naszej szkoły....
U nas dzieje się dużo. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z wybranych
działań.

Projekt "W krainie bogów i herosów"

.

Konkurs PRAWA DZIECKA

Dzień Praw Dziecka

Projekt "Postacie historyczne"

.

Mała Liga

.

.

,

.

.

.
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,,MIKOŁAJKI ''- JAK TO ROBIĄ NA ŚWIECIE

Każda okazja jest dobra, by dostać prezent! Na szczęście kalendarz dostarcza nam
ku temu wielu okazji. Najbliższa z nich przypada 6 grudnia. Tak, to już mikołajki!
Skąd wzięła się ta tradycja? Czy inne kraje również świętują imieniny Mikołaja?

Dzień ten obchodzony jest na cześć, słynącego z dobrych uczynków, biskupa z
Miry. Na temat tej, żyjącej w III w.  postaci, krąży wiele legend. Jedna z nich
opowiada historię pewnego mężczyzny, który zmuszony skrajnym ubóstwem,
postanowił posłać swoje córki do domu publicznego. Dowiedziawszy się o tym,
biskup wrzucił przez komin do mieszkania rodziny 3 sakiewki wypełnione
pieniędzmi. Woreczki miały wpaść do pozostawionych do wyschnięcia pończoch
uratowanych w ten sposób dziewcząt. Stąd ma się wywodzić, obecny w niektórych
krajach, zwyczaj wieszania skarpet na kominku. Wizerunek, który ukazuje się
naszym oczom na dźwięk imienia św. Mikołaja niewiele ma wspólnego
z pierwowzorem. Pulchny staruszek z siwą brodą, odziany w czerwony kubrak, 
przepasany grubym czarnym pasem, to dzieło Freda Mizena stworzone na
potrzeby kampanii reklamowej Coca-Coli z 1932r.

Św. Mikołaj Św. Mokołaj
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Obecnie zazwyczaj wręczenia sobie prezentów z okazji mikołajków obecny jest na
każdej szerokości geograficznej.

W Hiszpanii dzieci otrzymują prezenty od świętego Mikołaja, jak u nas – szóstego
dnia grudnia. Puste skarpety, które wieszają przy łóżku lub przy kominku,
dobrodziej napełnia upominkami, których spis znalazł w listach wysłanych przez
najmłodszych. Podobny zwyczaj panuje w Anglii z tą różnicą, że święty odwiedza
dzieci w Wigilię.

U Belgów Mikołaj zjawia się już 5 grudnia, napełniając prezentami wystawione
przez dzieci buty i koszyki. Według ich tradycji wokół domu rozkłada się siano,
marchew i ziemniaki, którymi ma się posilić koń świętego.

Czechy i Słowacja – tu Mikulas pojawia się, jak w Polsce, szóstego dnia grudnia.
Święty w towarzystwie anioła i czarta, zsuwa się po złotej nici, rozciągniętej
między niebem i ziemią.

W USA Dzień Biskupa Mikołaja obchodzony jest przez wiele kościołów i wspólnot,
które posiadają holenderskie, niemieckie lub ukraińskie korzenie. Przypada on na
adwentową niedzielę najbliższą 6 grudnia. Dzieci w Stanach również piszą listy do
świętego i umieszczają je w zawieszanych na kominku skarpetach. Święty Mikołaj
przychodzi do każdego domu, zbiera listy i napełnia pończochy upominkami.

Wizerunek niemieckiego Mikołaja najbardziej przypomina pierwowzór. Stary
biskup z brodą podróżuje przez kraj na ośle lub w saniach zaprzęgniętych w
renifery, rozdając dzieciom prezenty. Wieczorem, poprzedzającym jego wizytę,
dzieci umieszczają listy wraz z marchewkami lub innymi potrawami na talerzu albo
w butach. W nocy "Sankt Nikolaus" idzie od domu do domu niosąc książkę, w
której przez cały rok notowane są uczynki wszystkich dzieci. Jeżeli były dobre,
zostają nagrodzone cukierkami, orzechami i owocami. Niegrzeczne dzieci znajdą
ziemniaki, węgiel lub rózgi.

Za naszą wschodnią granicą święty Mikołaj nazywany jest Dziadkiem Mrozem i
odwiedza dzieci dopiero w Nowy Rok.

W Holandii święty, zwany  Sinterklass, przypływa 5 grudnia na statku z Hiszpanii,
rozdając najmłodszym czekoladowe litery. Charakterystyczną cechą
holenderskiego Mikołaja jest czarny strój (ubrudzony sadzą z komina).
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Święty Mikołaj jest popularny także w krajach azjatyckich jako wynik fascynacji
kulturą masową zachodu. Towarzyszy on kończącym rok handlowy promocjom
nawet w Chinach gdzie jest znany jako Staruszek Bożonarodzeniowy.
Mikołaj przybiera w niektórych krajach naprawdę zaskakującą postać. W Syrii jest
to wielbłąd, który odwiedza dzieci 1 stycznia. Te, dzień wcześniej, ustawiają dla
niego przed domem miseczki z wodą i owsem.

We Włoszech  upominki przynosi wiedźma Befana - odziana w obdarte szaty staruszka
o charakterystycznym zakrzywionym nosie. Latająca na miotle czarownica, w święto
Trzech Króli wrzuca prezenty przez komin. Pozostawione na stole mandarynki i kieliszek
wina mają spowodować, że Befana będzie bardziej łaskawa.

We Francji świętego Mikołaja zastępuje Pere Noel - dziadek z białą brodą, którego imię
oznacza: "bożonarodzeniowy ojciec". Jest to postać zupełnie świecka, nie nawiązująca
do świętych katolickich czy anglosaskich.

Ze Szwecji święty Mikołaj zniknął w czasach reformacji wXVI w., kiedy to walczono
z kultem świętych. Miejsce biskupa zajął karłowaty skrzat Jultomte, który w Wigilię
wręcza prezenty grzecznym dzieciom.

Jak widać, zwyczaj wręczania sobie upominków z okazji mikołajek jest powszechny na
całym świecie. A Wy kultywujecie te tradycję? Wolicie prezenty dawać, czy otrzymywać?

Św. Mikołaj Św. Mikołaj
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Jaka jest tradycja świętego Mikołaja w Polsce?

Mikołaj kontra Gwiazdor
Zanika tradycja naszego polskiego Gwiazdora. Dziś występuje on tylko na Kaszubach i w
województwie opolskim. Na Dolnym Śląsku coraz częściej używa się już jednak imienia
św. Mikołaja. Nazwa Gwiazdor stosowana jest w niektórych miejscowościach, ale i tam
ten zwyczaj zanika.
Mikołaj w Poznaniu
Inna legenda głosi, że rano 6 grudnia zagląda on przez szybę i gdy zobaczy
wyczyszczone buty zostawia domownikom prezenty. Jeśli jednak buty będą brudne lub
nie będzie ich w ogóle, zostawi on zgniłą pyrę, czyli po poznańsku zgniłego ziemniaka.
Obecnie jest on również utożsamiany z Bożym Narodzeniem, podczas którego
przebrany za Mikołaja mężczyzna rozdaje upominki najmłodszym.
Mikołajki na Śląsku Cieszyńskim
Polskie, dawne tradycje zachowały się jeszcze na Śląsku Cieszyńskim, gdzie 6 grudnia
po wsiach chodzą przebierańcy-Mikołaje. Mówi się o nich również "Mikołaje Beskidzcy".
Przebierańcy dzielą się na dwie grupy: Białych i Czarnych. Biali są dobrzy, Czarni - źli. Ci
ostatni to diabły, Cyganie i niedźwiedzie - tak są przebrani.
Św. Mikołaj z brodą
Św. Mikołaj pojawi się zapewne dzisiaj w wielu wrocławskich domach. Przebieranie się
za św. Mikołaja to stosunkowo nowy zwyczaj, kultywowany w tradycji nie tylko polskiej,
ale również w innych państwach europejskich.

Ola Łasek

 
Św. MikołajŚw. Mikołaj
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Tradycje Bożonarodzeniowe
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych
symboli Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi
tradycje.
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom
Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin
Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie.
Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się
opłatkiem.
Opłatek
Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim
widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w
pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów
chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy
sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem
powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji
pogodzeni i z czystymi sercami.
Stajenka
W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w
której nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie
do stajenki, a więc i do nas, zwykłychludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i
daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas!

. .
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Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację.
Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po
urodzeniu.

Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź
gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka,
przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z
symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej.
Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie,
dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela.
Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki.

Kolędy
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich
nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy” były
śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj
śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów
bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.

Prezenty
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się
Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za
Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.

Stajenka
W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze
jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do
nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg
rodzi się w nas!

Pasterka
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie
Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt
Bożego Narodzenia.

. .
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Opłatek - symbol miłości i pokoju

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia wszystkim najmłodszym kojarzą się ze św. Mikołajem 
oraz kolorowymi paczkami pod choinką. Starsi członkowie rodziny są nastawieni na spotkania z
często dawno niewidzianymi członkami rodziny.Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i
przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej
wyraża chęć bycia razem Tradycja łamania się opłatkiem ma na celu wzmocnienie więzi między
bliskimi sobie ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć zranienia.

Historia opłatka

Tradycja opłatkowa wywodzi się z czasów początku chrześcijaństwa, kiedy wierni przynosili na
nabożeństwa swój własny chleb, który po poświęceniu zanosili do domów, aby podzielić się nim
z bliskimi. Znana była także tradycja wysyłania kawałków chleba bliskim, którzy nie mogli być
obecni tego wyjątkowego dnia. Miało to zapewnić im pomyślność oraz pomóc zażegnać
ewentualne spory. Dodatkowo, zwyczaj ten nawiązywał do najpopularniejszej modlitwy
chrześcijan „Ojcze nasz”, w której proszą „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Jest
to także nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus dzielił się chlebem z Apostołami.

Z czego wypiekany jest opłatek?

Obecnie odeszliśmy od tradycji święcenia tradycyjnych chlebów i dzielenia się nimi. Zamiast tego
na wielu wigilijnych stołach zagościł znany wszystkim opłatek -to cienki płatek chleba wypiekany
tylko z wody i poświęconej mąki, bez użycia drożdży.

. .
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Gdzie i jak dzielimy się opłatkiem?

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest znany nie tylko Polakom, ale także Włochom, Czechom,
Ukraińcom, Słowakom oraz Węgrom. Dawniej opłatkami nie tylko się dzielono, ale także lepiono z
nich ozdoby, które miały mieć moc odpędzania zła. Z opłatków wykonywano różnego rodzaju
wycinanki, gwiazdki, nawet kule przypominające ziemski glob. 

Kto piecze opłatki?

Przed wiekami nad procesem wypieku opłatków czuwali zakonnicy, a następnie siostry zakonne.
Od XV wieku zajmowały się tym także osoby świeckie, nieraz zamieniając opłatki w małe dzieła
sztuki, które zachwycają nie tylko przepięknymi wzorami, ale także kolorami np. zielonym lub
różowym. Dawniej kolorowe opłatki dawane były zwierzętom gospodarskim np. czerwony był
przeznaczony dla koni. Miało to na celu ochronienie ich przed chorobami lub innym zagrożeniem.
Dzisiaj moda na kolorowe opłatki rozprzestrzeniła się i dzielą się nim także ludzie, głównie młodzi

Ola Łasek

, ,
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BARBÓRKA

             Skąd się wzięło i jak obchodzone jest 
                        ŚWIĘTO GÓRNIKÓW?
 4 grudnia to dla mieszkańców górniczych regionów data
święta. Wtedy właśnie Kościół wspomina św. Barbarę -
patronkę dobrej śmierci i trudnej pracy. Zobaczcie skąd
wzięła się Barbórka i jak jest obchodzona...
Dzień 4 grudnia to jedna z ważniejszych dat dla
mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów
górniczych. Wtedy właśnie obchodzona jest Barbórka,
czyli święto gwarków - ludzi pracujących pod ziemią.
Górnicy przywiązują olbrzymią wagę do tradycji dnia
świętej Barbary i starają się pielęgnować związane z nim
zwyczaje.
Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się poranną
mszą w kościele. Po nabożeństwie, górnicy ubrani w
galowe mundury i czapki z pióropuszami rozpoczynają
pochód ulicami miast.

.
.
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Najważniejszą rolę w przemarszu odgrywa orkiestra dęta.
A z ust uczestników pochodu rozbrzmiewa hymn górniczy.
Z okazji święta, najbardziej zasłużeni górnicy i inni
pracownicy przemysłu wydobywczego otrzymują medale,
nagrody oraz różne odznaczenia. Barbórkowe wieczory to
czas hucznych zabaw, w których biorą udział całe rodziny.
Co ważne, w tym dniu odświętne ubrania zakładają nie
tylko górnicy, ale również ich żony i dzieci.
Istotnym elementem Barbórki są spotkania gwarków -
starych i młodych górników - zwane inaczej karczmami
piwnymi. Górnicy dzielą się wtedy według doświadczenia
na "stare strzechy" i "nowe strzechy". Siedząc przy dwóch
stołach rywalizują między sobą. Podczas spotkań
gwarków również obowiązuje strój galowy. Każda
niedoskonałość w ubiorze karana jest koniecznością
wypicia piwa z solą lub zakuciem w dyby.
                                       
                                                           Ola Łasek

,
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Co warto obejrzeć w święta?
Świąteczny czas najlepiej sobie umilić czas jakimś dobrym filmem
albo bajką. W tym numerze dowiecie się co warto obejrzeć w
święta.

Pada Shrek – specjalny, bożonarodzeniowy, 21-minutowy film animowany na
podstawie serii filmów Shrek.
Zbliża się Boże Narodzenie. Wszystkich ogarnia świąteczna euforia – wszystkich, oprócz
Shreka. Zielony ogr, nie chcąc sprawić przykrości Fionie i dzieciom, postanawia jednak się
przełamać i przygotować dom na Boże Narodzenie, spędzając Święta w rodzinnym gronie.
Ku jego zdziwnieniu z niespodziewaną wizytą przychodzą osioł, kot w butach, Pinokio,
Ciastek, Wilk, Smoczyca, Trzy Świnki i Trzy Ślepe Myszy. Shrek po kłótni i zamieszaniu
wyrzuca swoich przyjaciół z domu, ale wkrótce po tym pojmuje, że popełnił błąd, żałuje tego i
zaprasza ich z powrotem. Film kończy się przelotem Świętego Mikołaja.

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_w_butach_(Shrek)
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Kevin sam w domu
Kevin sam w domu  – amerykański bożonarodzeniowy film fabularny z 1990 roku w
reżyserii Chrisa Columbusa.
Rodzina McCallisterów na Święta Bożego Narodzenia wyjeżdża do Paryża. Z powodu
porannego pośpiechu wywołanego możliwością spóźnienia się na samolot
do Francji rodzina poleciała bez Kevina, który został sam w domu. Tymczasem
domem chłopca zaczynają interesować się włamywacze – Harry i Marv, którym Kevin
musi stawić czoła.
Akcja filmu dzieje się od wieczora 21 grudnia do poranka 25 grudnia, głównie w domu
McCallisterów w Chicago, ale również w innych częściach tego miasta oraz na
lotniskach i w hotelu w Paryżu, na lotniskach w Dallas i Scranton oraz w ciężarówce
jadącej ze Scranton do Chicago.

Kevin sam w Nowym Jorku – amerykański film fabularny z 1992 roku w reżyserii
Chrisa Columbusa. Jest to druga część przygód Kevina McCallistera.
Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Tym razem rodzina McCallisterów oraz kuzyni
wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydzie. Ponieważ wciąż dobrze
pamiętają, jak wiele kłopotów mieli podczas poprzedniego świątecznego wyjazdu do
Paryża, podczas którego Kevin został sam w domu, tym razem wszyscy bardzo go
pilnują. Jednakże z powodu awarii prądu przyjeżdżają na lotnisko dosłownie w
ostatniej chwili, a w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę innego
mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Chłopiec
ląduje w tym mieście, po czym przy użyciu pieniędzy z torby ojca kwateruje się w
hotelu Plaza, co wzbudza zainteresowanie konsjerża hotelu. Tymczasem z więzienia
uciekają „mokrzy bandyci” – Harry i Marv – którzy planują okraść sklep z zabawkami.
Kevin postanawia temu zapobiec. 

. .
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Smerfy: Opowieść Wigilijna
Do wioski Smerfów zawitała Gwiazdka, która ma przynieść radość wszystkim... oprócz
Smerfa Marudy oczywiście. Gdy Maruda mówi, że nie wierzy w ducha Świąt, Papa
Smerf musi wkroczyć do akcji. Tylko jego magiczna mikstura i trzy zaczarowane
Smerfy mogą przywrócić porządek. Czy Smerfy Minionych, Obecnych i Przyszłych
Świąt sprawią, że Maruda uwierzy w świąteczną magię zanim wioska wpadnie w łapy
złego Gargamela? Oto zupełnie nowa, zabawna i wzruszająca, niebieska „Opowieść
Wigilijna” jakiej jeszcze nie było!
 
Grinch: Świąt nie będzie  –amerykańsko- niemiecki film fantasy typu liveaction.
Scenariusz oparto na książce autorstwa Dr. Seussa
W Krosiowie – wiosce położonej w śnieżynce – zbliżają się święta. Wszyscy
mieszkańcy są tym zachwyceni. Jedynie Grinch – tajemniczy, zielony stwór
zamieszkujący jaskinię w górach, nie cierpi świąt. Dając się już wcześniej wszystkim
we znaki, postanawia zniszczyć mieszkańcom zbliżające się święta. Na ratunek im
przychodzi Cindy Lou Who, córka właściciela poczty, która słyszała wiele okropnych
legend o niepopularnym Grinchu.

. .
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Merry Madagaskar – amerykański krótkometrażowy film animowany wytwórni
DreamWorks Animations, specjalnie stworzony dla NBC. Światowa premiera odbyła
się 17 listopada2009. Film został pokazany po raz pierwszy w Polsce przez TVN
24GRUDNIA 2010 roku pod polskim tytułem Madagwiazdka. Akcja dzieje się
pomiędzy pierwszą a drugą częścią Madagaskaru. Od 6 stycznia 2016 roku można ten
film obejrzeć na kanale Polsat i oglądanie tego filmu jest dozwolone od 7 lat
Święty Mikołaj ma wypadek i rozbija się z saniami na Madagaskarze, czego rezultatem
jest amnezja, dlatego Alex, Marty, Melman i Gloria z pomocą pingwinów muszą
rozwieść wszystkim prezenty i uratować Boże Narodzenie przed totalną katastrofą.
Przy okazji zamierzają wykorzystać sanie Świętego Mikołaja, by w końcu wrócić do
domu, do nowojorskiego ZOO. Tymczasem pingwiny rozpoczynają wojnę z reniferami
o to, który biegun jest ważniejszy                                                                                 
 Nikola Kozieł

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/17_listopada
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 NEWSY...
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
Trzy grupy z klas: VI, VII, VIII zgłosiły się do Konkursu Muzeum Powstania
Warszawskiego - "Zrozumieć powstanie". Należało napisać list do uczestnika
Powstania Warszawskiego i przedstawić go w formie video. Nasi uczniowie wywiązali
się z tego zadania wzorcowo, eksponując nasz lokalny patriotyzm. Koordynatorem
konkursu była p.Beata Sikorska.
Uczestnicy konkursu:
Klasa VI: Ola Łasek, Nikola Kozieł, Kacper Mendak
Klasa VII: Julia Woźniak, Maja Mączyńska, Oliwia Połeć
Klasa VIII: Olga Rozwadowska, Olga Firkowska. Aleksandra Ledwójcik
 Brawo dla uczestników!!

.

Czy warto się uczyć?
O tym najlepiej wie klasa VIII, która 5 grudnia, w mikołajkowy turniej badmintona,
postanowiła wykorzystać swoje umiejętności z języka polskiego. Pewnie zapytacie,
jak to jest możliwe? Tak, tak... bardzo możliwe. Okazuje się, że wystarczy pilnie
czerpać z wiedzy, którą przekazują wam nauczyciele, a niemożliwe staje się możliwe.
Uczniowie wpadli na genialny pomysł, aby napisać PODANIE Z ARGUMENTACJĄ do
pani dyrektor z prośbą o.....( to już pozostanie tajemnicą) i ponieważ argumentacja
była mocna  ( tak jak przewiduje egzamin ósmoklasisty 2 argumenty- pewniaki), pani
dyrektor przychyliła się do prośby ósmoklasistów. 

CAŁA KADRA PEDAGOGICZNA JEST Z WAS DUMNA! Pani od
języka polskiego też!

 Brawo za kreatywność!

 

.

.
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               Betlejemskie Światło Pokoju

Idea

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście
położonym w Autonomii Palestyńskiej,
które przez lata było w centrum napięć
politycznych, konfliktów zbrojnych oraz
ataków terrorystycznych. Właśnie tam
ponad dwa tysiące lat temu narodził się
Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w
Betlejem płonie wieczny ogień. To
właśnie od niego co roku odpala się jedną
malutką świeczkę, której płomień
niesiony przez skautów w wielkiej
sztafecie przez kraje i kontynenty obiega
świat.
Sam moment odpalania Światła w
Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei
ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać,
powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej
historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w
zmieniających się warunkach
politycznych, nigdy nie zdarzyło się by
Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją
drogę. To czyni ze Światła znak pokoju,
poświadczenie wzajemnego zrozumienia i
symbol pojednania między narodami.

,

Takim darem skauci z całej Europy, a
wśród nich harcerki i harcerze ZHP
pragną podzielić się ze wszystkimi.
Niosąc lampiony ze Światłem do parafii,
szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą
się radosną nowiną i krzewią największe
uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

                     Ola Łasek

,
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KONKURS DLA SPOSTRZEGAWCZYCH

Ponieważ poprzedni konkurs cieszył się dużą popularnością,
postanowiliśmy kontynuować nasze zgadywanki. Na poniższym
zdjęciu jest ktoś z naszej szkoły, oczywiście z pracowników szkoły.
Kto pierwszy odgadnie i zgłosi się do pani Beaty Sikorskiej,
otrzyma nagrodę:)  Nagrody są fundowane przez nauczycieli,
którzy włączyli się do konkursu. 

                                                                          ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY !!!

.

.
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                        Uwaga !!!   Uwaga!!!

Ogłaszamy konkurs plastyczny na logo naszej gazetki ”SZKOLNY
EXPRESS”. Praca musi być wykonana na białej kartce A4, technika
oraz kształt dowolny.Akcja trwa od 15.12.2019r. do 15.01.2020r.
Gotowe prace prosimy oddawać do Pani Beaty Sikorskiej.
Zwycięską prace dodamy jako nasze logo a wygrany otrzyma
niespodziankę.
                                                                                                                            

                                                                                                             Redakcja gazetki
                                                                                                             "SZKOLNY EXSPRES"

. .




	Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia
	Świąt białych, pachnących choinką,
	skrzypiących śniegiem pod butami,
	spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
	Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i optymizm oraz pełnych wiary, szczęścia i powodzenia życzy wszystkim czytelnikom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom
	życzy wszystkim czytelnikom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom
	Zespół redakcyjny Szkolny Express z opiekunem
	Zespół redakcyjny Szkolny Express z opiekunem

	MAJA GOTUJE
	Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.Zgodnie z tradycją przygotowywujemy pierniczki.Przygotowałam dla was świetny przepis,który gwarantuje że wasze pierniczki będą smakowite.To jeszcze nie wszystko dodatkowo dorzucę jeszcze przepis na pyszną zimową herbatkę, która będzie umilać wam zimowe wieczory.

	Pierniczki składniki:
	-1/4 szklanki miodu
	-80 g masła
	-1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru
	-1 jajko
	-2 i 1/4 szklanki mąki pszennej
	-1 łyżeczka sody oczyszczonej
	-1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika
	-opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy kolor)

	Sposób przygotowania:
	Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).
	Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
	Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce.

	Sporty zimowe
	Jeżeli są jakieś sporty na lato to czy jest coś ciekawego do roboty na zimę oprócz ciepłego koca i kanapy? Oczywiście że tak! Przecież ,,ruch to zdrowie’’ to jakie mamy sporty zimowe? Narty to długie, płaskie płozy mocowane do nóg poprzez system butów i wiązań, które umożliwiają ślizganie się po powierzchni śniegu. Zamiast siedzieć na kanapie w zimie wyjdź na powietrze i rozruszaj się! A jeżeli ten sport jest nie dla ciebie? Łyżwy to buty z płozami na podeszwie, istnieje wiele dziedzin łyżwiarstwa np: figurowe, tradycyjne, szybkie, hokejowe. To prosty sport! Wystarczy założyć łyżwy, kask i kurtkę i jazda! Snowboard lub też deska snowboardowa wynaleziona najprawdopodobniej na początku XX wieku, została spopularyzowana w latach 60-tych. Jest to deska zaprojektowana tak, aby można ją było przypiąć do stóp i zjeżdżać z jej pomocą ze śnieżnych stoków.
	składniki:
	-garść czarnej herbaty liściastej (najlepiej Yunnan) lub ROIBOSS (zdrowa, bez kofeiny)
	-kilka kawałków kory cynamonu cejlońskiego
	-ok. 10 ziaren goździk
	-1 łyżka ziaren zielonego kardamonu
	-Ok 4-6 cm kawałek umytego pokrojonego w plastry korzenia imbiru
	-2 cytryny (najlepiej ekologiczne, niepryskane), dokładnie wyszorowane
	-2 pomarańcze (najlepiej ekologiczne, niepryskane), dokładnie wyszorowane
	-Do posłodzenia cukier trzcinowy, syrop z agawy lub jasny miód (miodu nie dodajemy do wrzątku, bo staje się toksyczny)


	Wykonanie:
	W garnku zagotuj wodę z herbatą i przyprawami, podgotuj kilka minut, aby nabrała mocy i aromatu.
	Pokrój w grube plastry 1 cytrynę i 1 pomarańczę i wrzuć do garnka (by napój nabrał aromatu skórki pomarańczy i cytryny).
	Gdy napar trochę przestygnie wyciśnij sok z 1 cytryny i 1 pomarańczy. Dodaj go do herbaty (nie dodawaj do wrzątku, bo sok straci swoje cenne właściwości zdrowotne).
	Uwaga – nie trzymaj skórek owoców cytrusowych zbyt długo w płynie, ponieważ napój stanie się gorzki.
	Na końcu posłodź do smaku.
	Napój wlej przez sitko do pięknych kubków i podawaj gorący.
	Smacznego! 🙂


	Co przedszkolaki wiedzą o św.Mikołaju
	..
	Czy św.Mikołaj jest miły dla dzieci? Miły!!! A dlaczego? Bo przynosi prezenty!  Widziałyście go kiedyś? -Tak! -Jeszcze nie, ale będziemy widzieć w Bajkolandi! A ile ma reniferów? -2     -7! :D Byłyście w tym roku grzeczne? -TAK!
	CHRISTMAS TIME
	W tym numerze proponuję wam pomysły na akcesoria świąteczne dla naszych pupili. Święta to magiczny czas, każdy chce się do nich idealnie przygotować wraz ze swoimi zwierzętami.Pomogę wam umilić zimowe wieczory pięknymi akcesoriami dla zwierzaczków. Zachęcam was do kupienia tych artykułów, gdyż na pewno wasze pociechy będą wyglądać w nich bardzo uroczo.
	Magdalena Bartoszewska

	To takie proste
	Bombka świąteczna
	Potrzebne będą:
	1- pistolet z klejem na gorąco
	2- kula akrylowa ( mała )
	3- brokat ( np. srebrne gwiazdki )
	4- pompony ( białe i różowe )
	5- ozdobny ptak
	Przygotowanie:
	Rozgrzewamy klej. Następnie w jednej połówce kuli od wewnątrz przyklejamy u góry ptaka, cierpliwie czekamy, aż klej zastygnie. Kolejny krok: wsypujemy pompony i gwiazdki. Zamykamy kulę. Na koniec, dla lepszego efektu, obracamy lekko kulą tak, aby gwiazdki przykleiły się do ścianek. Efekt końcowy: mamy piękną, oryginalną bombkę. Ozdoby do bombki możemy dobrać kolorystycznie, tak by pasowały do naszych wnętrz.
	Powodzenia!
	Julia Stojecka

	Zimowa pielęgnacja
	Zimą bardzo ważna jest ochrona naszej skóry. Polecam wam kilka kosmetyków, które będą zapobiegać wszelkim uszkodzeniom typu pęknięcia skóry. Najbardziej narażona na mrozy oraz czynniki zewnętrzne jest nasza twarz. Dużym błędem jest stosowanie kremów nawilżających, zawierających wodę w okresie zimowym, gdyż nasza skóra jest skłonna do odmrożenia. Wskazane jest stosowanie kremów półtłustych lub tłustych, dedykowanych na wiatr i mróz, zawierających odpowiednie składniki ochronne lub filtry. Zimową porą powinniśmy pamiętać o ustach i dłoniach. Należy je często natłuszczać. Na usta najlepsze są pomadki ochronne, zwłaszcza te medyczne oraz wazeliny.
	Skórę rąk należy ,, otulić " kremem, o tłustej konsystencji, posiadającej właściwości zdrowotne, by uchronić przed pękaniem i wysuszaniem.
	Julia Stojecka
	A oto moje kosmetyczne propozycje:
	- ( pierwsza z lewej ) maseczka monster z Bielendy super odżywia naszą cerę a przy tym ma piękną, zabawną imitację potworka.
	- ( w środku ) medyczna pomadka Blistex, świetnie wygładza nasze usta i chroni przed ponownym popękaniem i mrozami.
	- ( na końcu ) krem do rąk z certyfikatem naturalnych składników, ma piękny cytrusowy zapach i  lekką formułę dzięki, której się szybko wchłania.
	Spektakl "Twist and shout"  Teatr Rampa
	Miałam okazję być w Warszawie w Teatrze Rampa na spektaklu "Twist and shout" . Poecam wszystkim. Jest to świetny, humorystyczny, taneczny musical, na którym bawi się i młody i ten starszy.
	Pewien znany projektant mody ''Grzegorz'' powraca do polski , by utworzyć unikatową kolekcję. W kamienicy której zamieszkał,  mieszkańcy nie mieli pieniędzy na spłate długów u ''Edka'' który grozi im ,że jak nie zabiją już starszego '' sierżanta Peppera '' który jako jedyny ma z nich pieniądze to zabierze im ich mieszkania. Po przerwie mogliśmy ujrzeć bohaterów tańczących na plaży. Nattępnie odbył się konkurs taneczny. Krisztinie , Annie , Ryszardowi i paulinie nie udało się '' zabić '' sierżanta więc powrócili do kamienicy gdzie czekał na nich Edek z wieścią ,że wyrzuca ich z kamienicy bo nie spłacili długów . Na koniec przyszedł listonosz z informacją ,że zburzają te kamienicę ponieważ chcą tu wybudować autostradę więc nawet Edek będzie bezdomny tak jak osoby które wyrzucił.
	RECENZJA
	Musical okazuje się rzeczywiście zabawną i naprawdę wciągającą opowieścią kryminalną z wyrazistymi postaciami , ciekawą intrygą(czyli knucie bohaterów jak zabić sierżanta Peppera) i wzruszającym finałem z pozytywnym przesłaniem. 28 piosenek Beatlesów było idealnie wkomponowywane do danej sytuacji . Wszystkie piosenki były grane na żywo . Musical jest zabawny oraz przyjemny do oglądania ma bardzo dużo ciekawych wątków .
	Maja Mączyńska


	JAK OBCHODZILIŚMY MIKOŁAJA?
	WŁAŚNIE TAK...
	..       Mikołaj redakcyjny
	V MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BADMINTONA
	Klasyfikacja ostateczna przedstawiała się następująco:
	Klasa I
	Zwycięzca: Cyprian Młynarczyk, miejsce II Mateusz Połeć, miejsce III Miłosz Budnik
	Klasa II
	Zwycięzca: Zofia Ziewiec, miejsce II -Amelia Kowalczyk, miejsce III- Iga Sabatowska
	Klasa III
	Zwycięzca: Julia Piętak, miejsce II- Aleksandra Bilińska, miejsce III- Gabrysia Połeć
	Klasa IV
	Zwycięzca: Rafał Miernik, miejsce II- Kacper Piętak, miejsce III – Adrian Baranowski
	Klasa V
	Zwycięzca: Krzysztof Grzelka, miejsce II- Alicja Kuźdub, miejsce III- Jakub Karykowski
	Klasa VI
	Zwycięzca: Ola Łasek, miejsce II Bartosz Czarnecki, miejsce III- Dawid Tokarski
	Klasa VII
	Zwycięzca: Maja Szpankowska, miejsce II
	Klasa VIII
	Zwycięzca: Krzysztof Połeć, miejsce II- Jedrzej Grzegórki, miejsce III Jan Borowiec
	Turniej przygotowali i poprowadzili: Małgorzata Miernik, Piotr Hamera i Ewa Sadrak


	A tak świętowały Mikołaja przedszkolaki
	Spotkanie z Mikołajem jest dla każdego malucha wyjątkowym przeżyciem. W obecnym roku mikołajki w przedszkolu wyglądały nieco inaczej niż zwykle. Przedszkolaki razem z kolegami z grupy 0 i klasy I wraz z wychowawcami i rodzicami odwiedziły bawialnię Bajkolandia w Starachowicach. Mikołaj czekał na dzieci już w autokarze, podróż minęła na ciekawej rozmowie. W Bajkolandii czekały wesoły zabawy, poczęstunek oraz upominki od Mikołaja.

	Wieści z naszej szkoły....
	U nas dzieje się dużo. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z wybranych działań.
	,,MIKOŁAJKI''- JAK TO ROBIĄ NA ŚWIECIE
	Każda okazja jest dobra, by dostać prezent! Na szczęście kalendarz dostarcza nam ku temu wielu okazji. Najbliższa z nich przypada 6 grudnia. Tak, to już mikołajki! Skąd wzięła się ta tradycja? Czy inne kraje również świętują imieniny Mikołaja?
	Dzień ten obchodzony jest na cześć, słynącego z dobrych uczynków, biskupa z Miry. Na temat tej, żyjącej w III w.  postaci, krąży wiele legend. Jedna z nich opowiada historię pewnego mężczyzny, który zmuszony skrajnym ubóstwem, postanowił posłać swoje córki do domu publicznego. Dowiedziawszy się o tym, biskup wrzucił przez komin do mieszkania rodziny 3 sakiewki wypełnione pieniędzmi. Woreczki miały wpaść do pozostawionych do wyschnięcia pończoch uratowanych w ten sposób dziewcząt. Stąd ma się wywodzić, obecny w niektórych krajach, zwyczaj wieszania skarpet na kominku. Wizerunek, który ukazuje się naszym oczom na dźwięk imienia św. Mikołaja niewiele ma wspólnego z pierwowzorem. Pulchny staruszek z siwą brodą, odziany w czerwony kubrak,  przepasany grubym czarnym pasem, to dzieło Freda Mizena stworzone na potrzeby kampanii reklamowej Coca-Coli z 1932r.
	Obecnie zazwyczaj wręczenia sobie prezentów z okazji mikołajków obecny jest na każdej szerokości geograficznej.  W Hiszpanii dzieci otrzymują prezenty od świętego Mikołaja, jak u nas – szóstego dnia grudnia. Puste skarpety, które wieszają przy łóżku lub przy kominku, dobrodziej napełnia upominkami, których spis znalazł w listach wysłanych przez najmłodszych. Podobny zwyczaj panuje w Anglii z tą różnicą, że święty odwiedza dzieci w Wigilię.  U Belgów Mikołaj zjawia się już 5 grudnia, napełniając prezentami wystawione przez dzieci buty i koszyki. Według ich tradycji wokół domu rozkłada się siano, marchew i ziemniaki, którymi ma się posilić koń świętego.  Czechy i Słowacja – tu Mikulas pojawia się, jak w Polsce, szóstego dnia grudnia. Święty w towarzystwie anioła i czarta, zsuwa się po złotej nici, rozciągniętej między niebem i ziemią.  W USA Dzień Biskupa Mikołaja obchodzony jest przez wiele kościołów i wspólnot, które posiadają holenderskie, niemieckie lub ukraińskie korzenie. Przypada on na adwentową niedzielę najbliższą 6 grudnia. Dzieci w Stanach również piszą listy do świętego i umieszczają je w zawieszanych na kominku skarpetach. Święty Mikołaj przychodzi do każdego domu, zbiera listy i napełnia pończochy upominkami.  Wizerunek niemieckiego Mikołaja najbardziej przypomina pierwowzór. Stary biskup z brodą podróżuje przez kraj na ośle lub w saniach zaprzęgniętych w renifery, rozdając dzieciom prezenty. Wieczorem, poprzedzającym jego wizytę, dzieci umieszczają listy wraz z marchewkami lub innymi potrawami na talerzu albo w butach. W nocy "Sankt Nikolaus" idzie od domu do domu niosąc książkę, w której przez cały rok notowane są uczynki wszystkich dzieci. Jeżeli były dobre, zostają nagrodzone cukierkami, orzechami i owocami. Niegrzeczne dzieci znajdą ziemniaki, węgiel lub rózgi.  Za naszą wschodnią granicą święty Mikołaj nazywany jest Dziadkiem Mrozem i odwiedza dzieci dopiero w Nowy Rok.  W Holandii święty, zwany  Sinterklass, przypływa 5 grudnia na statku z Hiszpanii, rozdając najmłodszym czekoladowe litery. Charakterystyczną cechą holenderskiego Mikołaja jest czarny strój (ubrudzony sadzą z komina).
	Święty Mikołaj jest popularny także w krajach azjatyckich jako wynik fascynacji kulturą masową zachodu. Towarzyszy on kończącym rok handlowy promocjom nawet w Chinach gdzie jest znany jako Staruszek Bożonarodzeniowy. Mikołaj przybiera w niektórych krajach naprawdę zaskakującą postać. W Syrii jest to wielbłąd, który odwiedza dzieci 1 stycznia. Te, dzień wcześniej, ustawiają dla niego przed domem miseczki z wodą i owsem.
	Ola Łasek
	Św. MikołajŚw. Mikołaj



	.. Tradycje Bożonarodzeniowe
	Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje. Pierwsza Gwiazdka Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. Opłatek Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. Stajenka W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, zwykłychludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas!
	..
	Sianko wigilijne Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.
	Choinka Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki.
	Kolędy Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.
	Prezenty Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.
	Stajenka W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas!
	Pasterka Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia.


	Opłatek - symbol miłości i pokoju
	Zbliżające się święta Bożego Narodzenia wszystkim najmłodszym kojarzą się ze św. Mikołajem  oraz kolorowymi paczkami pod choinką. Starsi członkowie rodziny są nastawieni na spotkania z często dawno niewidzianymi członkami rodziny.Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem Tradycja łamania się opłatkiem ma na celu wzmocnienie więzi między bliskimi sobie ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć zranienia.  Historia opłatka  Tradycja opłatkowa wywodzi się z czasów początku chrześcijaństwa, kiedy wierni przynosili na nabożeństwa swój własny chleb, który po poświęceniu zanosili do domów, aby podzielić się nim z bliskimi. Znana była także tradycja wysyłania kawałków chleba bliskim, którzy nie mogli być obecni tego wyjątkowego dnia. Miało to zapewnić im pomyślność oraz pomóc zażegnać ewentualne spory. Dodatkowo, zwyczaj ten nawiązywał do najpopularniejszej modlitwy chrześcijan „Ojcze nasz”, w której proszą „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Jest to także nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus dzielił się chlebem z Apostołami.
	Z czego wypiekany jest opłatek?  Obecnie odeszliśmy od tradycji święcenia tradycyjnych chlebów i dzielenia się nimi. Zamiast tego na wielu wigilijnych stołach zagościł znany wszystkim opłatek -to cienki płatek chleba wypiekany tylko z wody i poświęconej mąki, bez użycia drożdży.
	Gdzie i jak dzielimy się opłatkiem?  Zwyczaj dzielenia się opłatkiem jest znany nie tylko Polakom, ale także Włochom, Czechom, Ukraińcom, Słowakom oraz Węgrom. Dawniej opłatkami nie tylko się dzielono, ale także lepiono z nich ozdoby, które miały mieć moc odpędzania zła. Z opłatków wykonywano różnego rodzaju wycinanki, gwiazdki, nawet kule przypominające ziemski glob.   Kto piecze opłatki?  Przed wiekami nad procesem wypieku opłatków czuwali zakonnicy, a następnie siostry zakonne. Od XV wieku zajmowały się tym także osoby świeckie, nieraz zamieniając opłatki w małe dzieła sztuki, które zachwycają nie tylko przepięknymi wzorami, ale także kolorami np. zielonym lub różowym. Dawniej kolorowe opłatki dawane były zwierzętom gospodarskim np. czerwony był przeznaczony dla koni. Miało to na celu ochronienie ich przed chorobami lub innym zagrożeniem. Dzisiaj moda na kolorowe opłatki rozprzestrzeniła się i dzielą się nim także ludzie, głównie młodzi
	Ola Łasek
	BARBÓRKA
	Skąd się wzięło i jak obchodzone jest
	ŚWIĘTO GÓRNIKÓW?
	4 grudnia to dla mieszkańców górniczych regionów data święta. Wtedy właśnie Kościół wspomina św. Barbarę - patronkę dobrej śmierci i trudnej pracy. Zobaczcie skąd wzięła się Barbórka i jak jest obchodzona...
	Dzień 4 grudnia to jedna z ważniejszych dat dla mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów górniczych. Wtedy właśnie obchodzona jest Barbórka, czyli święto gwarków - ludzi pracujących pod ziemią. Górnicy przywiązują olbrzymią wagę do tradycji dnia świętej Barbary i starają się pielęgnować związane z nim zwyczaje.
	Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się poranną mszą w kościele. Po nabożeństwie, górnicy ubrani w galowe mundury i czapki z pióropuszami rozpoczynają pochód ulicami miast.
	Najważniejszą rolę w przemarszu odgrywa orkiestra dęta. A z ust uczestników pochodu rozbrzmiewa hymn górniczy.
	Z okazji święta, najbardziej zasłużeni górnicy i inni pracownicy przemysłu wydobywczego otrzymują medale, nagrody oraz różne odznaczenia. Barbórkowe wieczory to czas hucznych zabaw, w których biorą udział całe rodziny. Co ważne, w tym dniu odświętne ubrania zakładają nie tylko górnicy, ale również ich żony i dzieci.
	Istotnym elementem Barbórki są spotkania gwarków - starych i młodych górników - zwane inaczej karczmami piwnymi. Górnicy dzielą się wtedy według doświadczenia na "stare strzechy" i "nowe strzechy". Siedząc przy dwóch stołach rywalizują między sobą. Podczas spotkań gwarków również obowiązuje strój galowy. Każda niedoskonałość w ubiorze karana jest koniecznością wypicia piwa z solą lub zakuciem w dyby.

	.. Co warto obejrzeć w święta?
	Świąteczny czas najlepiej sobie umilić czas jakimś dobrym filmem albo bajką. W tym numerze dowiecie się co warto obejrzeć w święta.
	Pada Shrek – specjalny, bożonarodzeniowy, 21-minutowy film animowany na podstawie serii filmów Shrek.
	Zbliża się Boże Narodzenie. Wszystkich ogarnia świąteczna euforia – wszystkich, oprócz Shreka. Zielony ogr, nie chcąc sprawić przykrości Fionie i dzieciom, postanawia jednak się przełamać i przygotować dom na Boże Narodzenie, spędzając Święta w rodzinnym gronie. Ku jego zdziwnieniu z niespodziewaną wizytą przychodzą osioł, kot w butach, Pinokio, Ciastek, Wilk, Smoczyca, Trzy Świnki i Trzy Ślepe Myszy. Shrek po kłótni i zamieszaniu wyrzuca swoich przyjaciół z domu, ale wkrótce po tym pojmuje, że popełnił błąd, żałuje tego i zaprasza ich z powrotem. Film kończy się przelotem Świętego Mikołaja.


	.. Kevin sam w domu
	Kevin sam w domu  – amerykański bożonarodzeniowy film fabularny z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. Rodzina McCallisterów na Święta Bożego Narodzenia wyjeżdża do Paryża. Z powodu porannego pośpiechu wywołanego możliwością spóźnienia się na samolot do Francji rodzina poleciała bez Kevina, który został sam w domu. Tymczasem domem chłopca zaczynają interesować się włamywacze – Harry i Marv, którym Kevin musi stawić czoła. Akcja filmu dzieje się od wieczora 21 grudnia do poranka 25 grudnia, głównie w domu McCallisterów w Chicago, ale również w innych częściach tego miasta oraz na lotniskach i w hotelu w Paryżu, na lotniskach w Dallas i Scranton oraz w ciężarówce jadącej ze Scranton do Chicago.
	Kevin sam w Nowym Jorku – amerykański film fabularny z 1992 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. Jest to druga część przygód Kevina McCallistera. Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Tym razem rodzina McCallisterów oraz kuzyni wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydzie. Ponieważ wciąż dobrze pamiętają, jak wiele kłopotów mieli podczas poprzedniego świątecznego wyjazdu do Paryża, podczas którego Kevin został sam w domu, tym razem wszyscy bardzo go pilnują. Jednakże z powodu awarii prądu przyjeżdżają na lotnisko dosłownie w ostatniej chwili, a w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę innego mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Chłopiec ląduje w tym mieście, po czym przy użyciu pieniędzy z torby ojca kwateruje się w hotelu Plaza, co wzbudza zainteresowanie konsjerża hotelu. Tymczasem z więzienia uciekają „mokrzy bandyci” – Harry i Marv – którzy planują okraść sklep z zabawkami. Kevin postanawia temu zapobiec.

	.. Smerfy: Opowieść Wigilijna
	Do wioski Smerfów zawitała Gwiazdka, która ma przynieść radość wszystkim... oprócz Smerfa Marudy oczywiście. Gdy Maruda mówi, że nie wierzy w ducha Świąt, Papa Smerf musi wkroczyć do akcji. Tylko jego magiczna mikstura i trzy zaczarowane Smerfy mogą przywrócić porządek. Czy Smerfy Minionych, Obecnych i Przyszłych Świąt sprawią, że Maruda uwierzy w świąteczną magię zanim wioska wpadnie w łapy złego Gargamela? Oto zupełnie nowa, zabawna i wzruszająca, niebieska „Opowieść Wigilijna” jakiej jeszcze nie było!
	Grinch: Świąt nie będzie  –amerykańsko- niemiecki film fantasy typu liveaction. Scenariusz oparto na książce autorstwa Dr. Seussa W Krosiowie – wiosce położonej w śnieżynce – zbliżają się święta. Wszyscy mieszkańcy są tym zachwyceni. Jedynie Grinch – tajemniczy, zielony stwór zamieszkujący jaskinię w górach, nie cierpi świąt. Dając się już wcześniej wszystkim we znaki, postanawia zniszczyć mieszkańcom zbliżające się święta. Na ratunek im przychodzi Cindy Lou Who, córka właściciela poczty, która słyszała wiele okropnych legend o niepopularnym Grinchu.
	.. Merry Madagaskar – amerykański krótkometrażowy film animowany wytwórni DreamWorks Animations, specjalnie stworzony dla NBC. Światowa premiera odbyła się 17 listopada2009. Film został pokazany po raz pierwszy w Polsce przez TVN 24GRUDNIA 2010 roku pod polskim tytułem Madagwiazdka. Akcja dzieje się pomiędzy pierwszą a drugą częścią Madagaskaru. Od 6 stycznia 2016 roku można ten film obejrzeć na kanale Polsat i oglądanie tego filmu jest dozwolone od 7 lat Święty Mikołaj ma wypadek i rozbija się z saniami na Madagaskarze, czego rezultatem jest amnezja, dlatego Alex, Marty, Melman i Gloria z pomocą pingwinów muszą rozwieść wszystkim prezenty i uratować Boże Narodzenie przed totalną katastrofą. Przy okazji zamierzają wykorzystać sanie Świętego Mikołaja, by w końcu wrócić do domu, do nowojorskiego ZOO. Tymczasem pingwiny rozpoczynają wojnę z reniferami o to, który biegun jest ważniejszy                                                                                   Nikola Kozieł

	NEWSY...
	Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Trzy grupy z klas: VI, VII, VIII zgłosiły się do Konkursu Muzeum Powstania Warszawskiego - "Zrozumieć powstanie". Należało napisać list do uczestnika Powstania Warszawskiego i przedstawić go w formie video. Nasi uczniowie wywiązali się z tego zadania wzorcowo, eksponując nasz lokalny patriotyzm. Koordynatorem konkursu była p.Beata Sikorska.
	Uczestnicy konkursu:
	Klasa VI: Ola Łasek, Nikola Kozieł, Kacper Mendak
	Klasa VII: Julia Woźniak, Maja Mączyńska, Oliwia Połeć
	Klasa VIII: Olga Rozwadowska, Olga Firkowska. Aleksandra Ledwójcik
	Brawo dla uczestników!!

	Czy warto się uczyć?
	O tym najlepiej wie klasa VIII, która 5 grudnia, w mikołajkowy turniej badmintona, postanowiła wykorzystać swoje umiejętności z języka polskiego. Pewnie zapytacie, jak to jest możliwe? Tak, tak... bardzo możliwe. Okazuje się, że wystarczy pilnie czerpać z wiedzy, którą przekazują wam nauczyciele, a niemożliwe staje się możliwe.
	Uczniowie wpadli na genialny pomysł, aby napisać PODANIE Z ARGUMENTACJĄ do pani dyrektor z prośbą o.....( to już pozostanie tajemnicą) i ponieważ argumentacja była mocna  ( tak jak przewiduje egzamin ósmoklasisty 2 argumenty- pewniaki), pani dyrektor przychyliła się do prośby ósmoklasistów.
	CAŁA KADRA PEDAGOGICZNA JEST Z WAS DUMNA! Pani od języka polskiego też!
	Brawo za kreatywność!

	Betlejemskie Światło Pokoju
	Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

	Idea
	Ola Łasek
	Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
	W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
	Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

	KONKURS DLA SPOSTRZEGAWCZYCH
	Ponieważ poprzedni konkurs cieszył się dużą popularnością, postanowiliśmy kontynuować nasze zgadywanki. Na poniższym zdjęciu jest ktoś z naszej szkoły, oczywiście z pracowników szkoły. Kto pierwszy odgadnie i zgłosi się do pani Beaty Sikorskiej, otrzyma nagrodę:)  Nagrody są fundowane przez nauczycieli, którzy włączyli się do konkursu.

	Uwaga !!!   Uwaga!!!
	Ogłaszamy konkurs plastyczny na logo naszej gazetki ”SZKOLNY EXPRESS”. Praca musi być wykonana na białej kartce A4, technika oraz kształt dowolny.Akcja trwa od 15.12.2019r. do 15.01.2020r. Gotowe prace prosimy oddawać do Pani Beaty Sikorskiej. Zwycięską prace dodamy jako nasze logo a wygrany otrzyma niespodziankę.
	Redakcja gazetki                                                                                                              "SZKOLNY EXSPRES"



