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 Boże Narodzenie to czas miłości, życzeń  
i prezentów, czas rodzinny i czas wielkiej  

serdeczności. Zanim na niebie zajaśnieje pierwsza 
gwiazdka życzymy wszystkim nauczycielom,  

pracownikom obsługi i uczniom, żeby tej  
serdeczności i ciepła, miłości i zrozumienia zawsze 

- nie tylko w Wigilię- nie brakowało w Waszych 
sercach. 
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Przysłowia: 
 
1.Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 
2.W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie  
zima długo biała. 
3.Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 
4.Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 
5.Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 
6.Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam 
zwiastuje. 
7.Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 
8.Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni 
znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu 
gada. 
 

Skąd się wzięła nazwa miesiąca? 
 
dwunasty miesiąc w roku, według używanego  
w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. 
Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi 
od słowa gruda (podobnie ukraiński грудень / 
hrudeń, litewski gruodis). Inna dawniej używana 
nazwa to prosień lub prosiniec (por. 
współczesna nazwa miesiąca w języku czeskim 
prosinec i chorwackim prosinac). Łacińska  
nazwa December (‘dziesiąty miesiąc’; zobacz: 
kalendarz rzymski) została zapożyczona przez 
większość języków europejskich. 
W grudniu następuje na półkuli północnej  
przesilenie zimowe, a na południowej  
przesilenie letnie. Meteorologicznie jest to  
w Polsce miesiąc zimowy. 
 

Julia K. kl. 5b  

Ciekawe dni w miesiącu: 
 
    1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS  
    2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem  
    3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
    4 grudnia – Barbórka, Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii  
    5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  
    6 grudnia – Dzień Anioła, Imieniny Mikołaja  
    7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego  
    9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania  
   Korupcji 
    10 grudnia – Dzień Praw Człowieka 
    13 grudnia – Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla Dzieci 
    17 grudnia – Dzień bez Przekleństw  
    20 grudnia – Dzień Ryby  
    21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 
    23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu  
    24 grudnia – Dzień Raju 
    25 grudnia – Boże Narodzenie 
    26 grudnia – Dzień rzucania owsem w wieśniaków 
    27 grudnia – Dzień Odpoczynku po Świętach  
    28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Całowania  
    30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego 
    31 grudnia – Sylwester, Dzień bez Bielizny  
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Przyszli Nobliści …. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 
się nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 
Twoje dzieła.  

Podpatrzone reporterskim okiem  

Klasowe spotkanie przy świecy… 
 
 Klasa 5b stara się propagować codzienne czytanie 
dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę  
wspomagania ich wszechstronnego rozwoju  oraz  
budowania zasobów wewnętrznych: kompetencji  
emocjonalnych i intelektualnych. 27 listopada 2015 roku 
uczniowie tej klasy starali się wzajemnie przekonać, że 
czytanie dla przyjemności jest mądrym sposobem  
spędzania czasu i najlepszą inwestycją we własną  
przyszłość. Każdy uczeń przygotował do prezentacji  
fragment ulubionej książki i przedstawił go kolegom  
i koleżankom. Swoje czytanie młodzi lektorzy przerywali 
w najbardziej ciekawym momencie… Później uczniowie 
wymieniali się tytułami książek, które warto przeczytać. 
Klasa 5b stworzyła klasowy ranking najbardziej ulubionych 
lektur. Dla większości dzieci opanowanie techniki czytania 
było dużym  
wyzwaniem, 
musieli  
włożyć w to 
wiele  
wysiłku. 
Uczniowie 
doszli do 
wniosku  
czytanie to 
wielka szansa 
na rozwój 
języka  
i umiejętności rozumienia świata. Ważne, żeby dopasować 
lekturę do upodobań małego słuchacza, tak, by czytanie 
było odczuwane jako przyjemność i prawdziwa przygoda. 
Poznając kolejne książki, każdy ma szansę na większy  
sukces w szkole. Duży zasób słownictwa, umiejętność  
myślenia i wypowiadania się, większa wiedza o świecie  
– to atuty, które trudno cenić. Podsumowaniem lekcji było 
zapisanie wniosków będących odpowiedzią na pytanie: 
dlaczego warto czytać ? Na stałe w klasie 5b powstał Kącik 
Czytelniczy. Wrażenia utrwalono na zdjęciach.  

 
 

 Mikołajki w naszej szkole 
 

Dopiero dzisiaj znalazł drogę do naszej szkoły Mikołaj. Przybył 
do nas z daleka, a wspierali go pomocnicy: aniołki, śnieżynka  
a także i diabełek.  
Towarzyszyła im Justyna 
Snela z klasy 6b, która grała 
kolędy na skrzypcach. Każdy 
uczeń otrzymał cukierka.  
Najbardziej zaskoczone były 
klasy pierwsze. Wszyscy  
zobowiązali się, że będą 
grzeczni, uczynni i mili dla 
każdego. Chcemy  
podziękować Radzie Rodzi-
ców za wsparcie finansowe 
szkolnej akcji. 
 
 

 Kiermasz bożonarodzeniowy 
 
 15 grudnia 2015 roku odbył się w naszej szkole kiermasz 
bożonarodzeniowy. Świątecznie ozdobione stoiska oferowały 
ciasta świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe, napoje. Było też 
stoisko restauracji Villa Park. Ponadto celem kiermaszu było 
wsparcie akcji charytatywnej Unicef ,,Mali uczniowie idą do 
szkoły”. Uczniowie PSP 24  pomagali dzieciom z Mali zbierając 
fundusze, które umożliwią 
im naukę. Celem UNICEF 
jest upowszechnianie  
edukacji, a sposób niesienia  
pomocy powinien mieć  
wymiar edukacyjny, dlatego 
dzieci  i młodzież naszej 
szkoły ułożyły i zrobiły 
swoje własne książki. Jak 
wiemy wszystkie książki, 
które w życiu czytamy, wzbogacają nas. Tym razem książeczki 
miały dodatkową funkcję- przyniosą korzyść innym dzieciom. 
Zainteresowanie nimi można zobaczyć na zdjęciu… Drugim  
celem kiermaszu była pomoc w ratowaniu Opolskiej Katedry.  
Od 1 stycznia 2015 roku powołana została Kapituła Odnowy  
Katedry Opolskiej, której celem jest wsparcie działań  
promujących ideę odnowy zabytkowego kościoła. Odpowiadając 
na prośbę Kapituły w trosce o odnowę katedry- przeznaczyliśmy 
część dochodu z kiermaszu na jej ratunek. Jak zawsze  
zainteresowanie kiermaszem było ogromne. Dziękujemy  
wszystkim przybyłym i życzymy wesołych i radosnych świąt. 

 
 

koło redakcyjne  

Klasa 5b 

Opr. klasa 5b  
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my 

to opiszemy.  
 

  Zwyczaj przyniesiony przez króla Ottona I, króla Grecji 
(syn króla Bawarii). Tradycyjnym greckim zwyczajem 
jest ozdobiona łódź lub statek.       

 

1. Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym 
roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie niepamięć 
wszystkich urazów. 
2. Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie 
dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do stołu. 
3. Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić  
z tego świata w takiej kolejności. 
4. Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie  
zabrakło na stole w przyszłym roku. 
5. W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez 
cały rok" 
 
Wigilijne wróżby 
 
1. Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, 
zjedz jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta,  
to odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż 
sześć, to twoje szczęście będzie podwójne. 
 
2. Przywłaszczenie sobie jakiegoś drobiazgu przynosi szczęście 
przez cały rok. Oczywiście rzecz trzeba właścicielowi w jakiś 
sposób niepostrzeżenie podrzucić. Nie należy natomiast niczego 
swojego pożyczać, bo wróży to straty. 
 
3. Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do Wigilii 
zwrócić. 
 
4. Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę  
pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok. 
 
5. Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej,  
noszone w portfelu przez cały rok, przyciągną pieniądze. 
 

 
Piotr O. kl. 5b  

  Zgodnie z tradycją w Polsce  
wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą 
gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do 
Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą 
według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej. 
Królowie. Wieczerzę zaczyna się modlitwą i czytaniem 
fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza  
w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem wszyscy dzielą 
się opłatkiem. Podawane jest 12 potraw. Pod choinką  
kładzie się prezenty. Tradycją jest zostawianie 1 miejsca dla 
niespodziewanego gościa. 
 
Kraje europejskie 

W Wielkiej Brytanii w Wigilię większość osób pracuje.  
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia  
charakterystycznym daniem obiadowym jest pieczony indyk 
z żurawiną. W Boże Narodzenie Brytyjczycy rozdają też 
sobie nawzajem prezenty. Wigilii nie ma również  
w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie zamieniana jest 
na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji. 

 
W Belgii Wigilia jest dniem przeznaczonym na  
ceremonie religijne i jasełka. 
 
We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny,  
z pasztetem strasburskim z gęsiej lub kaczej wątróbki  
(foie gras), ostrygami i wędzonym łososiem. Powszechnie 
podczas Wigilii jada się mięso drobiowe, zwłaszcza indyka. 
 
W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną kaczkę,  
a na zakończenie ryż z migdałami. 
 
W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka, 
a w Niemczech jest to bardziej wystawna obiadokolacja, 
składająca się najczęściej z sałatki z ziemniakami i parówek. 
 
 
W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka wieprzowe 
(po norwesku Ribbe) i gotowane mięso owcze (po norwesku 
pinnekjøtt) lub specjalne danie przygotowane z solonej oraz 
gotowanej ryby (która wcześniej leżała w ługu sodowym 
przez 2-3 dni), którą następnie podaje się z boczkiem.  
Potrawa ta nosi nazwę lutefisk        
 
W Grecji od rana dzieci chodzą po kolędzie. Na każdym 
stole znajdziemy Chleb Chrystusa – duże słodkie bochenki 
w różnych kształtach i z różnymi zdobieniami. Choinki po 
raz pierwszy pojawiły w 1833 roku.  

Wigilia 

Wigilijne obyczaje   
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Potrawy wigilijne  

 Barszcz Czerwony 
 
Składniki 
4 porcje 
2 kg buraków, ugotowanych 
2,5 litra bulionu jarzynowego lub mięsnego 
1 średnia cebula, posiekana i podsmażona na 1 łyżce 
masła 
1 listek laurowy, 3 - 4 ziela angielskie, parę ziarenek 
czarnego pieprzu 
2 łyżki octu balsamicznego 
 
Przygotowanie  
Do wrzącego, czystego (przecedzonego) bulionu  
włożyć ugotowane, obrane i pokrojone na plastry (lub 
większe kawałki) buraki. Gotować na małym ogniu 
tylko przez około 10 - 15 minut. Na 5 minut przed 
końcem gotowania dodać liść laurowy, ziele  
angielskie, czarny pieprz oraz podsmażoną cebulkę. 
Odstawić z ognia i zostawić na całą noc lub minimum 
6 godzin. Barszcz doprowadzić prawie do  
zagotowania (od tego momentu barszczu nie można 
już całkowicie zagotować, bo zacznie zmieniać kolor 
na ciemniejszy). Odstawić z ognia, dodać ocet 
balsamiczny i przecedzić. Doprawić ewentualnie solą 
 i pieprzem. 
 
Możliwe sposoby ugotowania buraków: 

Buraki wyszorować i gotować w całości w wodzie, aż 
będą miękkie, przez około 60 - 90 minut (w zależności 
od wielkości buraków). To najmniej wartościowa  
metoda, bo woda wypłukuje dużo wartości z buraków. 
Wyszorowane buraki ze skórką zawinąć w kawałki 
folii aluminiowej, ułożyć na blaszce do pieczenia  
i piec w piekarniku nagrzanym do 190 stopni C przez 
około 1 i 1/2 godziny lub do czasu aż będą miękkie. 
Gotowanie bez wody, w specjalnych garnkach np. 
Zeptera, przez około 1,5 godziny do 2 godzin  
w zależności od wielkości buraków. 
Przykładowy przepis na bulion  
mięsno - jarzynowy: 
Do garnka wlać 2,5 litra zimnej wody, włożyć 300 g 
mięsa (np. końcówka żeberek bez kości lub innego 
mięsa). Zagotować, zszumować, zmniejszyć ogień, 
dodać około 1/2 łyżeczki soli  i gotować pod  
przykryciem do miękkości przez 40 minut. Dodać 
obraną marchewkę  i pietruszkę, 2 ząbki czosnku  
i 3 - 4 kawałeczki suszonych grzybków. Gotować 
przez 20 minut. 
Bulion można przygotować wcześniej, przecedzić 
przed dodaniem buraków. Mięso i warzywa z bulionu 
można wykorzystać do sporządzenia pasztecików lub 
uszek do barszczu. Wystarczy zmielić mięso razem z 
warzywami i podsmażoną cebulką, doprawić solą, 
pieprzem i dodać odrobinę bułki tartej w razie  
potrzeby. Można też dodać ugotowane suszone  
grzybki. 

  Kutia 
 
Składniki: 
1 szklanka pszenicy (bez łusek) 
1 szklanka maku niebieskiego 
1/2 szklanki płynnego miodu 
10 dag orzechów włoskich (można dodać też orzechy laskowe) 
5 dag rodzynek 
1 laska wanilii 
1-2 łyżki słodkiej śmietanki do polania (niekoniecznie) 
Inne bakalie według własnego uznania, np. sparzone i obrane migdały, 
4 daktyle,4 figi. 
 
Wykonanie: 
 
Pszenicę wypłucz, namocz w zimnej wodzie na noc (lub co najmniej 
na 6 godzin), aby zmiękła. Następnego dnia zalej wrzątkiem (co  
najmniej 2 litry, bo inaczej pszenica sie przypali) i gotuj około  
1 godziny pod przykryciem na małym ogniu. Ziarna powinny być  
miękkie, ale nie rozgotowane. Osoby mające kłopoty z gryzieniem 
mogą gotować pszenicę dłużej. Ugotowaną pszenicę odcedź i wystudź. 
Równocześnie możesz zajmować się makiem i bakaliami, bo  
wymagają także moczenia. Mak wypłucz i zalej wrzącą wodą, raz  
zagotuj. Odstaw na kilka godzin. Odcedzony i osączony mak należy 
zemleć 2-3 razy w maszynce do mięsa z użyciem sitka o drobnych 
oczkach .Rodzynki wypłucz i zalej ciepłą wodą. Odstaw na 20 minut. 
Potem dokładnie osącz. Orzechy lekko podpraż w piekarniku,  
następnie posiekaj. Migdały sparz wrzątkiem i obierz ze skórki.  
Posiekaj. Jeżeli dodajesz daktyle i figi, pokrój je w paseczki. Laskę 
wanilii rozetnij wzdłuż i czubkiem noża wybierz ziarenka. Koniec  
płukania, moczenia, mielenia, gotowania, prażenia, wydrążania. Teraz 
najprzyjemniejsza część pracy – mieszanie wszystkich składników. 
Powstała masa to właśnie kutia. 
 

Przepis na karpia w galarecie 
 
Składniki: 
1kg karpia (podzielonego na dzwonka)  
Głowa karpia i ewentualnie resztki pozostałe po sprawieniu ryby  
3 cebule  
2 korzenie pietruszki, pokrojone w słupki  
1/2 selera, pokrojonego w słupki  
1 marchewka, pokrojona w słupki  
4 łyżeczki żelatyny  
1 cytryna (do przybrania)  
Zielona pietruszka (do przybrania)  
1 łyżka cukru  
Sól i pieprz do smaku  
 
Sposób przyrządzenia: 
 
Rybę opłukać, osuszyć i oprószyć lekko solą. 
Warzywa włożyć do szerokiego garnka, zalać litrem wody i gotować 
przez 5 minut. Dodać głowę (i opcjonalnie inne kawałki ryby), łyżkę 
cukru i pół łyżeczki soli, przykryć i gotować przez 1 godzinę na  
bardzo małym ogniu. Pod koniec gotowania dodać nieco pieprzu.  
Dzwonka karpia wyjąć delikatnie z garnka i ułożyć w naczyniu  
żaroodpornym lub  w salaterce. 

c.d. na str. 6  



 

 

 Zwyczaje 

 
 W średniowiecznej 
Europie zachodniej uważano 
świętego Mikołaja za patrona 
dzieci. W niektórych miastach 
odnotowano w źródłach zwy-
czaj wybierania w mikołajki 
dziecięcego biskupa, który symbolicznie przejmował władzę.  
W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał wynoszenia 
tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. 
Przetrwał on w niektórych regionach kilka stuleci. 
 
Od IX wieku Mikołaj był czczony w chrześcijaństwie wschodnim  
i zachodnim jako święty i cudotwórca. Spisany w Bizancjum Żywot 
Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że już 
w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto  
Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego 
Narodzenia. Liczne, poświadczone przez Kościół cuda sprawiły,  
że na Zachodzie jego wspomnieniu nadano również rangę święta. 
Najstarszy o tym przekaz pochodzi z akt synodów w Neapolu z lat 
821 i 842. Na synodzie w Oksfordzie z 1222 roku podniesiono rangę 
tego święta w kalendarzu do najwyższej. 

Mikołajki 
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c.d. ze str. 5  
 
Przecedzić wywar, głowę i resztki ryby wyrzucić.  
Warzywa można z powrotem dodać do wywaru, aby 
potrawa ładniej wyglądała. Żelatynę rozpuścić w kilku 
łyżkach zimnej wody, odstawić aby napęczniała, po 
czym dodać do wywaru, wymieszać i gotować 5 minut. 
Zalać tym wywarem rybę w salaterce. Szczelnie  
przykryć salaterkę folią spożywczą i odstawić, aby  
ostygło i stężało. Przed podaniem udekorować półmisek  
cząstkami cytryny i zieloną pietruszką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kasia J. kl. 5b  

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i zaczyna  
wrzeszczeć. 
- Czemu tak krzyczysz? - pyta mama. 
- Wywołuję zdjęcia! 
 
Jaś opowiada dowcip: Leciał bocian i niósł dwa worki 
dzieci. W jednym worku były dobre dzieci, a w drugim 
złe. Bocian zaczął opowiadać dobrym dzieciom: 
„Będziecie mieli bogatych rodziców i wspaniały dom  
z basenem...” 
- Tato, słyszałeś to? - przerywa Jaś. 
- Nie. 
- Bo byłeś w drugim worku! 
 
 
Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina choinkę. 
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić 
 u gajowego? 
- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 
- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 
 
 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry  
przychodzi mały Jasio i mówi: 
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka  
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

 
 
 
 
 
 
 

Kasia J. kl. 5b  
 
 Natalia S. kl. 5b  
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 Wieczór wigilijny, który poprzedza kolejną rocznicę 
przyjścia na świat naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa 
jest wieczorem wyjątkowym, długo wyczekiwanym  
zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Każdy z nas spędza go 
w gronie najdroższych mu osób. Jego rodzinna, pełna  
optymizmu, radosna atmosfera udziela się każdemu, nawet 
największym arogantom. Punktem kulminacyjnym całego 
wieczoru jest Pasterka. Uroczysta Msza Św. upamiętnia 
oczekiwanie  i żarliwą modlitwę pasterzy dążących do  
Betlejem. Sprawowana jest zwykle o północy, należy jednak 
pamiętać, iż to nie godzina decyduje o tym, czy dana Msza 
św. jest Pasterką czy też nie. Ważniejsze jest to, aby  
podczas Eucharystii użyte zostały odpowiednie formularze 
modlitw i teksty biblijne przyporządkowane wyłącznie tej 
celebracji liturgicznej. Podczas kazania kapłani poruszają 
tajemnicę Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna Bożego 
ludzkiej natury i Jego przyjścia na świat. Pasterka to  
szczególny czas w którym po wigilii msza pasterka zaczyna 
się o północy Pierwszą Pasterkę w historii Kościoła  
odprawił Papież Grzegorz IV w IV wieku. Była wtedy  
jednym z elementów Trzech Mszy. Pozostałe to: Msza św.  
o świcie i w dzień. By ułatwić wiernym zrozumienie ich 
przesłania, po pewnym czasie nadano im konkretne nazwy, 
związane z poszczególnymi scenami biblijnymi. Były to: 
Pasterka, Msza Anielska oraz Msza Królewska. Każda  
z nich odnosiła się do hołdu składanego nowonarodzonemu 
Jezusowi przez pasterzy, aniołów i trzech króli. O północy 
Papież odprawiał pierwszą z Trzech Mszy.  

Pasterka 

Odbywało się to w replice groty betlejemskiej, którą w VI wieku 
dobudowano do Bazyliki Santa Maria Magiore. Cel Pasterki to 
upamiętnienie oczekiwania oraz żarliwej modlitwy pasterzy 
zmierzających do Betlejem. O świcie Bożego Narodzenia, Mszę 
Anielską sprawowano u stóp Palatynu. Tam, w dzielnicy  
ówczesnych patrycjuszów, istnieje Bazylika św. Anastazji,  
której święto w kalendarzu rzymskim obchodzono właśnie tego 
dnia. Co więcej, podnóże Palatynu zamieszkiwane było przez 
cezarów, więc bazylika ta był równocześnie kościołem  
najwyższych urzędników państwowych. Msza Królewska  
odprawiana, by uczcić odwieczne narodzenie przypominała 
wiernym o przyjściu. Jezusa Chrystusa w chwale na końcu  
czasów. Z tego powodu nazywano ją często Mszą Wiekuistą.  
O godzinie 9.00 sprawowana była w miejscu wyjątkowym  
–  w Bazylice św. Piotra. Obecnie Pasterka najbardziej  
uroczyście obchodzona jest w Austrii, Bawarii, Hiszpanii,  
Włoszech, Irlandii Północnej oraz w Polsce. Jest  
najważniejszym dla katolików nabożeństwem  
bożonarodzeniowym. W Polsce co roku największym  
zainteresowaniem cieszy się Pasterka na Jasnej Górze   
w Częstochowie. Niezmiennie od wielu lat gromadzi ona  
kilkutysięczny tłum wiernych. Ponadto od kilkunastu lat  
w kopalni soli w Wieliczce odbywa się niezwykła Pasterka. 
Górnicyi ich rodziny schodzą ponad 100 metrów pod ziemię, 
aby uczestniczyć w tej niesamowitej Mszy św. i w żarliwej  
modlitwie wspólnie oczekiwać na narodziny Zbawiciela. 
 

Natalia S.  kl. 5b  

Życzenia świąteczne 
 
Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie 
Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, 
Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. 
Powspominacie dawne czasy, 
popróbujecie świąteczne frykasy. 
A potem odjedzie, skryje go mrok- 
lecz Ty się nie martw, bo wróci za rok! 
Wesołych Świąt. 
 
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 
niech wam jak najlepiej w życiu się powodzi, 
zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 
niechaj nic co dobre was w życiu nie minie. 
 
 
Kiedy jasna gwiazdka błyśnie 
Niech Ci serce radość ściśnie 
Niech choinka jasno świeci 
Niech nadziei płomień wznieci 
Niech kolęda zabrzmi w koło 
Niech świat śmieje się wesoło 
Będzie miło i serdecznie 
A Twe szczęście niech trwa wiecznie 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada, 
już przy stole każdy siada. 
Śnieg za oknem mocno prószy, 
stoi bałwan, marzną uszy, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami, 
a na stole barszcz z uszkami. 
Karp ma minę niewesołą, 
dzisiaj wszyscy go pokroją. 
Dźwięk kolędy pięknie płynie, 
wzruszenie w całej rodzinie, 
Życzenia sobie składają, 
prezentami wymieniają, 
Bo Gwiazdor nie ma urlopu 
w najważniejszą noc w tym roku. 
W dzień Bożego Narodzenia 
ślemy Tobie te życzenia: 
Szczęścia, zdrowia i radości, 
pieniędzy i pomyślności, 
Żebyś zawsze uśmiech miała, 
smutki z życia wyrzucała. 
Z innych miejsc w niebo patrzymy, 
lecz to samo też widzimy. 
Ile gwiazdek jest na niebie, 
taka moc życzeń dla Ciebie!!! 
 

Natalia P. kl. 5b  
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Mam Talent :) ... 

Jak ozdobić choinkę? 
 
Jedni wolą sztuczną choinkę, inni nie wyobrażają sobie 
świąt bez prawdziwej, pachnącej lasem żywej choinki. 
Przystrojona w kolorowe bombki, lampki i łańcuchy, może 
ożywić nasz salon. Z kolei utrzymana w stonowanej  
kolorystyce może dodać pomieszczeniu klasy. Zielona, 
biała, srebrna, różowa-kolorów jest całe mnóstwo -wybór 
należy tylko do nas. 
Należy również ozdobić ją aniołkami, dzwoneczkami,  
czekoladkami, słodyczami i małymi drewnianymi  
figurkami pomalowanymi kolorowymi farbami.  
Oczywiście nie można zapomnieć o wieszaniu własnych 
od serca  
zrobionych ozdobach. 

JAK ŁADNIE PAKOWAĆ PREZENTY? 
 

Czy należysz do tej grupy osób, które nie mają problemów ze 
znalezieniem idealnego prezentu, ale nie masz niestety talentu do 
pakowania prezentów? Nie martw się. Dzięki poniższej instrukcji 
(krok po kroku ze zdjęciami) pakowanie prezentów przestaje  
oficjalnie stanowić jakikolwiek problem. Spróbuj już dziś. 
 
Rzeczy, których potrzebujesz: 
 
papier ozdobny, nożyczki, taśma klejąca, prezent w pudełku. 
 

 

 

 

 

Marta B. kl. 5b  

Jak zrobić piękną kartkę świąteczną? 
 

Poniżej przedstawiam instrukcję zrobienia kartki  
bożonarodzeniowej z choinkami 3D. Zarówno wzór jak  
i kolory sprawiają, że karteczka kojarzy się ze świętami 
jak żadna inna. 
 

 

 

 

 

Marta B. kl. 5b  
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1.Obecna pora roku. 
 
2.Obchodzimy je w grudniu. 
 
3.Stroimy ją na święta. 
 
4.Wkładamy je pod obrus przed wigilijną 
kolacją. 
 
5.Przynosi nam prezenty. 
 
6.Jeździmy na nich po śniegu. 
 
7.Przedstwaienie związane ze świętami,  
połączone ze śpiewem kolęd. 
 
8.Wieszamy je na gałązkach choinki. 
 
9.Tego dnia na niebie wyczekujemy  
pierwszej gwiazdki, by zasiąść przy stole. 
 

Maciej T. kl. 5b  

W Cekinolandii 
 

 W dniu 9 grudnia 2015 r. uczniowie klasy 4a na lekcji  
języka polskiego rywalizowali w 4-osobowy grupach  
o tytuł ,,Najlepszego znawcy lektury –Pinokio”. Rozgrywka  
polegała na wykonaniu różnorodnych  zadań- manualnych,  
językowych, ortograficznych oraz z zakresu twórczego myślenia. 
Poprawne wykonanie zadań wymagało dobrej znajomości  
lektury ,,Pinokio”. Celem tej gry dydaktycznej było uczenie 
 świadomego czytania, doskonalenie umiejętności pracy z tekstem 
literackim, rozwijanie wyobraźni kształtowanie postaw.  
Dodatkowo w ramach uczenia współpracy i propagowania  
zasady ,,fair play” grupy wprowadziły zasadę ,,Niech zwyciężą 
najlepsi”. Nagroda za prawidłowe wykonanie poleceń były cekiny, 
stąd tytuł turnieju literackiego  
,,W Cekinolandii”. Zdobyte cekiny uczestnicy przyklejali do  
szablonu serca. Różnorodność zadań i  ich stopień trudności  
pozwoliły każdej drużynie zdobyć cekiny, zatem wszyscy byli  
zwycięzcami. Uczniom bardzo podobała się ta lekcja. 
 

koło red.  

Klasa 4a  

Klasa 4a  

koło red.  



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Łozińskich, Matuszek, Szpakowskich, 
Mach, Staś, Podemskich, Wasilewskich, Troć, Hołda, Szul, Hołyńskim,  
Walentynowicz, Oleś, Woźnica, klasie 5b, klasie 5a, Zdanowicz, Śliwa,  
Stańczyk za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz  

nakrętki dla PP  Integracyjnego w Opolu.  
 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Piotr Otremba- redaktor naczelny, Julia Kurenda- zastępca, Katarzyna Józwa, Julia Kowol, Natalia Sajdak, Natalia Pawłowska, 
Marta Brodziejewska, Maciej Tomanik, Krzysztof Przyszlak, Dawid Mach. 

  
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
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Na zimową nudę :)  


