
Mikołajki obchodzimy 6 grudnia. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj przy-

nosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się dzieciom drobne upo-

minki, małe zabawki, a przede wszystkim słodycze tak, by znalazły je rano w Mikołajki. W 

naszej klasie 6b też obchodziliśmy Mikołajki, ale w poniedziałek. Losowaliśmy wcześniej 

komu przyniesiemy prezent: coś słodkiego, słonego i niespodziankę. Niektórzy uczniowie 

przebrali się w stroje i czapki Mikołaja. Czy w innych klasach też jest taka tradycja? 

Piotrek Pełka, kl. 6b 
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CO W NASZEJ SZKOLE SŁYCHAĆ? 

 

Kiermasz szkolny 
 

 W piątek 11.12.2015 r. zapraszamy wszystkich 

uczniów i nauczycieli na szkolny kiermasz. Będzie się 

tam można napić świeżego soku jabłkowego, posłu-

chać kolęd i oczywiście kupić naszą gazetkę. Sprzeda-

wane będą także ozdoby choinkowe i świeczniki z ma-

sy solnej wykonane przez naszych uczniów. Przewi-

dziane są też inne atrakcje. Zapraszamy!!! 

Piotrek Pełka, kl. 6b 
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Co w naszej szkole 

słychać?  

1 

Nasi nauczyciele 2 

Człowiek zagadka 2 

Co nas interesuje... 3-6 

Kącik porad 3 

Koła zainteresowań 5 

Sport 6 

Gość specjalny 6 

W tym numerze: 

 Radek Redaktorek 
 Skąd się wzięła nazwa  

miesiąca grudzień? Czy 

wiecie? Nazwa ta wywodzi 

się od grudy po pierwszych 

mrozach. Dawniej używano 

nazw: prosień lub prosie-

niec dlatego, że na zimę 

dużo biedoty wychodziło po 

prośbie. W gwarze nazywa-

no go godnik lub jadwient.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
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 Do jakiej szkoły podstawowej 

Pani chodziła 

SP nr 1 w Gryfinie. 

 Jaki przedmiot najbardziej Pani 

lubiła w szkole? Dlaczego? 

Oczywiście wychowanie  fizyczne, 

od dzieciństwa uwielbiałam aktyw-

ność fizyczną.  

 Jakiego przedmiotu Pani nie 

lubiła, kiedy Pani była dziec-

kiem? Dlaczego? 

Najbardziej nie lubiłam fizyki, po-

nieważ nie potrafiłam jej zrozu-

mieć. 

 Czym się Pani interesowała w 

dzieciństwie? 

Sportem- jako małe dziecko całymi 

godzinami biegałam po podwórku, 

jeździłam na rowerze, wrotkach, 

wspinałam się na najwyższe drze-

wa. W szkole podstawowej zaczę-

łam trenować piłkę ręczną oraz 

lekkoatletykę, byłam w reprezenta-

cji szkoły we wszystkich dyscypli-

Wywiad z Panią Dominiką Miler  

 NASI NAUCZYCIELE 

1. Na tej lekcji uczysz się o mapach. 

2. Na W-F-ie kopiesz lub rzucasz ją do bramki lub kosza. 

3. Np. synonimów  lub ortograficzny. 

4. Nauka o przeszłości. 

5. Części całości w matematyce . 

6. ……. fizyczne np. pompki, przysiady, pajace. 

7. Razem biologia, fizyka, chemia. 

8. Na przerwie lub na lekcje. 

9. Piszesz po niej kredą. 

10.  Grupa uczniów w szkole .                Kuba Józefowicz, kl. 6b 

- Jak się nazywa żona Mikołaja? 

- Renifer Lopez.  

    Alicja Wróblewska, kl. 6b 

 

 Pani pyta na lekcji wychowawczej 

dzieci, kim chciałyby zostać w przyszło-

ści. Kasia odpowiada: 

- Ja chcę zostać businesswoman. 

Krzysiu mówi: 

- Ja chcę być piłkarzem 

- A ty kim chcesz być Jasiu? 

- Ja chcę być Świętym Mikołajem. 

- Dlaczego Jasiu? 

- Będę pracował tylko jeden dzień w 

roku. 

 

Co mówi bombka do bombki?  

Chyba nas powieszą. 

 

Rozmawiają koledzy po pracy:  

- Jak minęły święta?  

CZŁOWIEK ZAGADKA 

nach, w późniejszych latach zaję-

łam się  trenowaniem pływania 

oraz ratownictwem wodnym. 

 Jakie jest teraz Pani hobby? Co 

Pani lubi robić w wolnym cza-

sie? 

Bezustannie sport pracuję  jeszcze 

w dwóch klubach fitness, wieczora-

mi prowadzę różnego rodzaju zaję-

cia fitness. W wolnym czasie lubię 

poczytać dobrą książkę. Na trze-

cim miejscu jest gotowanie. 

 Jakie bajki Pani lubiła oglądać 

w dzieciństwie? Czy dalej Pani 

ogląda bajki, jeśli tak to jakie? 

W dzieciństwie bardzo lubiłam 

Smerfy, Gumisie, Misia Koralgola,  

Brygadę  RR, Reksia oraz Muminki. 

Teraz już nie oglądam bajek. 

 Czy ma Pani zwierzątko domo-

we, jeśli tak, to jakie? 

Tak, mam psa. U mnie w domu od 

zawszy były zwierzątka, jak byłam 

mała miałam psa, kota, kanarka, 

- Wspaniale! Żona serwowała mi sa-

me zagraniczne dania.  

- A jakie?  

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bre-

tońsku, pierogi ruskie i sznycle z ka-

pustą włoską. 

 
 

Jaś przygotował stół wigilijny i zosta-

wił jedno puste miejsce, nagle ktoś 

puka do drzwi. - Puk, puk!  

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest miej-

sce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

Piotr Pełka, kl. 6b 

chomika, rybki w akwarium i rybki 

w oczku wodnym na ogródku. Nie 

wyobrażam sobie domu bez zwie-

rzaka. 

 Jaka jest Pani ulubiona potra-

wa? 

Łosoś ze szpinakiem, serem mo-

zzarella i pomidorami oraz królik w 

sosie musztardowym.  

 Ile lat Pani pracuje w naszej 

szkole? 

8 lat. 

 Czy Pani lubi swoją pracę? Dla-

czego? 

Bardzo lubię  swoją pracę. Zado-

wolenie i uśmiech na twarzy moich 

uczniów sprawia mi ogromną sa-

tysfakcję , miło jest widzieć jak 

wzrasta ich forma, kondycja i sa-

mopoczucie. 

 Dziękujemy za udzielenie wy-

wiadu. 

Piotr Pełka, kl. 6b 
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Niespodzianka na Święta 

 Zróbmy rodzinie niespodziankę na Święta i upieczmy coś pysznego. Proponuję pierniczki z bardzo starej książki kuchar-

skiej mojej prababci. Zawsze się udają i jest ich tak dużo, że najedzą się też goście. 

Przepis: 

Najpierw trzeba przyrządzić karmel: 2dag cukru silnie zrumienić na patelni, wlać 1/8 l wody i 

zagotować. Potem należy utłuc przyprawy (zwłaszcza goździki) i stopić masło. W garnku cukier 

zalewamy gorącym karmelem, czekamy aż się roztopi i dodajemy miód i przyprawy, a potem 

masę trzeba zagotować i ostudzić. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy do niej ostudzoną 

masę z miodem, sodę, jaja, masło i mieszamy wszystko dokładnie. Ciasto trzeba wyłożyć na 

stolnicę i zagnieść jak na pierogi, bardzo starannie wyrobić. Można dodać trochę wody jak bę-

dzie za gęste. Wyrobione ciasto odstawić na 30 minut. Można przygotować wtedy blachy do 

pieczenia: trzeba posmarować je masłem i oprószyć mąką. 

Po upływie pół godziny ciasto wałkujemy na grubość 1,5 cm (ja lubię grubsze pierniki są lepsze 

po upieczeniu — nie są bardzo twarde) i wycinamy foremkami różne kształty. Pieczemy pierniki 

w dobrze nagrzanym piekarniku około 25—30 minut (trzeba sprawdzać żeby się nie przypaliły). 

Mama ustawia piekarnik na 3 czyli 180 stopni. Jak wystygną można je ozdobić lukrem i baka-

liami. Pierniki najlepiej upiec kilka dni przed Świętami i zamknąć je w pudełku wtedy nie będą 

twarde. Smacznego!                                                                                                                                               Piotr Pełka, kl. 6b 

KĄCIK PORAD 

Str. 3 

 Zbliża się Wigilia w naszej szkole tradycją jest że w 

ostatnim dniu lekcji przed Świętami zbieramy się w klasie 

stroimy ją świątecznie, przynosimy potrawy wigilijne, śpie-

wamy kolędy, dzielimy się opłatkiem z nauczycielami, ko-

legami i koleżankami składając sobie życzenia.  

 Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpo-

czyna się z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki. 

Symbolizuje ona Gwiazdę Betlejemską zwiastującą naro-

dzenie Chrystusa. Wieczerzę rozpoczyna się modlitwą. 

Czyta się też fragment Ewangelii św. Mateusza lub  

CO NAS INTERESUJE... 
Ewangelii św. Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. 

Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłat-

kiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykry-

tym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się 

o jedno nakrycie więcej,  dla niezapowiedzianego gościa. W 

wigilię śpiewa się kolędy i szuka się prezentów. pod choinką. 

Na wigilijnym stole powinno być 12 potraw. Najczęściej są to: 

barszcz z uszkami (w innych regionach Polski biały żur, zupa 

grzybowa, zupa owocowa lub zupa rybna), ryby (np. karp sma-

żony i w galarecie), kapusta z grochem, kapusta z grzybami, 

pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszo-

nymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem 

grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki, 

chałka z kompotem z suszonych owoców, zupa migdałowa czy 

z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku po-

trawami wigilijnymi są moczka i makówki. Zgodnie z polskim 

zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne.  

Piotr Pełka, kl. 6b 

Wigilia Klasowa 

Wywiad Wiktorii z Alicją Łukawską z klasy 4a 

Wywiad z uczniem naszej szkoły  

 Cześć, mogłabym przeprowadzić z Tobą wywiad na 

temat czwartej klasy? 

Tak, oczywiście! 

 Jak, uważasz, czy w czwartej klasie jest lepiej czy go-

rzej niż w klasie III? 

O wiele lepiej! 

 Co Ci się najbardziej podoba? 

To, że mamy wszystkie lekcje z innym nauczycielem. 

 Jaki przedmiot lubisz najbardziej? 

Moją wychowawczynią jest Pani Iwona Sienkiewicz od 

przyrody i właśnie ten przedmiot i tą panią lubię najbar-

dziej. 

 Czy czujesz się doroślej? 

Czasami tak, a czasami nie, przecież nadal jestem dzieckiem. 

 Tęsknisz za dawną wychowawczynią? 

Tak pół na pół. Pani mi bardzo pomogła w nauce, ale wiem, że 

niejedna pani mi jeszcze pomoże. 

 Chyba tyle wystarczy, dziękuję. 

To ja dziękuję. Cześć. 

Podsumowanie: Niektóre dzieci w 4 klasie czują się lepiej, a 

inne gorzej niż w klasach 1-3. Alicja powiedziała, że w 4 klasie 

jest lepiej, inne dzieci mogą powiedzieć całkiem co innego. 

Każdy ma prawo mieć własne zdanie. 

Wiktoria Stempowska, kl. 4a 

Składniki: 
1,25 kg mąki 

40 dag cukru 

25 dag miodu 

5-10 dag masła 

2 jaja 

1,5 dag sody oczyszczonej  

1 łyżeczka przypraw:  

 goździki,  

 cynamon,  

 gałka muszkatołowa 

Kolorowe lukry i bakalie do 

ozdoby.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_(potrawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_warzywna_g%C5%82owiasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Groch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fasola
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cha%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zupa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migda%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulebiak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3wki
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 Kolęda to tradycyjna pieśń na Boże Narodzenie, ale jej 

nazwa wywodzi się z bardzo dawnych czasów od słowa 

kalendy. Kalendy oznaczały początek miesiąca w starożyt-

nym Rzymie i w ten czas Rzymianie świętowali, bawili się, 

śpiewali oraz obdarowywali prezentami.  

Piotr Pełka, kl. 6b 

 Przedstawienia opowiadające o narodzeniu Jezusa nazy-

wamy jasełkami. Za twórcę przedstawień bożonarodzenio-

wych uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą 

taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Słowo ja-

sełka pochodzi od staropolskiego słowa jasło oznaczającego 

żłób.                                                                Piotr Pełka, kl. 6b 

Kto na świecie przynosi prezenty? 

Kolędy 

Sinterklass przypływa w Holandii  nie-

dzieli listopada statkiem, przenosi się 

na białego konia i wyrusza na spotka-

nia z dziećmi. Zanim je obdaruje, pyta 

czy były grzeczne i pomagały w domo-

wych obowiązkach. 5 grudnia najmłodsi 

szukają prezentów ukrytych w różnych 

miejscach. 

 

Dziadek Mróz przynosi prezenty w Rosji 6 

stycznia. Pomaga mu w tym Śnieżynka. 

 

 

Befana — wiedźma w nocy z 5 na 6 

stycznia (przed świętem Trzech Kró-

li) roznosi prezenty dzieciom we Wło-

szech. W zamian czeka na coś słod-

kiego, bo może zostawić w skarpe-

cie węgiel. 

 

 

Jultomen — krasnolud w Szwecji zastąpił kozioł-

ka i teraz on przynosi prezenty do domów zaraz 

po wigilijnej kolacji. 

 

 

Father Christmas — zostawia prezenty w 

skarpecie w wigilijny wieczór w Anglii. 

 

 

We Francji w Boże Narodzenie 

Père Noël (Ojciec Boże Narodze-

nie) wkłada podarunki do wy-

czyszczonych butów, a Père 

Fouettard (Ojciec Klapsiarz) nie-

grzecznym dzieciom sprawia la-

nie. 

Julemanden  przyjeżdża w towa-

rzystwie elfów w Danii, saniami  

zaprzężonymi w renifery. Dzieci 

zostawiają gościom mleko i pud-

ding. 

 

 

Weihnachtsmann (Świąteczny Gość) - 

wkłada podarki do butów 6 grudnia i w 

Wigilię w Niemczech. 

 

 

 

Hoteiosho — buddyjski mnich lub bóg działa w 

Japonii. Dzieci muszą być grzeczne kiedy przy-

chodzi, bo ma on oczy z tyłu głowy. 

 

 

 

Trzej Królowie (los Reyes Magos) 

roznoszą prezenty tylko 6 stycznia. 

Hiszpańskie dzieci nie dostają pre-

zentów w Boże Narodzenie.  

 

 

Dun Che Lao Ren obdarowuje dzieci w Chinach i 

wrzuca im podarki do muślinowych pończoch. 

 

 

 

W Polsce oprócz Mikołaja prezenty przynoszą też: Gwiazdor  

w Poznańskiem, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach oraz na War-

mii, Aniołek w Małopolsce oraz Dzieciątko na Górnym Ślą-

sku. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Źródło: Magia Świąt. Zwyczaje, ciekawostki, opowieści, Wydawnictwo Zielo-

na Sowa Sp. z o.o. , s. 12-15 oraz strony internetowe 

Jasełka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greccio
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C5%82%C3%B3b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_Lubuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Sint_in_spanje.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vR1hDJU9Mp0/T7axRXUrIWI/AAAAAAAABos/5N2Ge1mN2QY/s1600/befana2.jpg
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jNuvns_JAhVBOSwKHefWBnAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.diablogo.pl%2Finfo%2Flos-reyes-magos-en-espana%2F&psig=AFQjCNGEX3Ap7MPgl1wWKI5Q7slt-aqDYg&ust=1449766266158830
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4oOrdns_JAhVF1ywKHcV1DI8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.oldeworldsantas.com%2Fchinese.htm&psig=AFQjCNFbcGAejwo-3nMq5kBV4RJfpYJx1g&ust=1449766370348224
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Kim był Mikołaj, zanim został świętym? 

Mikołaj wcześniej był biskupem Miry. Żył w trzecim roku 

naszej ery. Jego rodzice byli bardzo bogaci, dlatego bied-

nym ludziom rozdawał w prezencie sakiewki ze złotymi 

monetami. Zmarł w dniu 6 grudnia, dlatego obecnie w tym 

dniu obchodzone są Mikołajki. 

    Alicja Łukawska, kl. 4a 

 

Dlaczego wigilię nazywamy gwiazdką? 

Wigilię nazwano gwiazdką na pamiątkę gwiazdy betlejem-

skiej, która trzech króli zaprowadziła do małego Jezuska. 

Gwiazda obecnie widnieje też na choinkach bożonarodze-

niowych. 

    Maja Małecka, kl. 4a 

 

Czy opłatek zawsze był biały? 

Opłatek musi być bielusieńki jak świeży śnieg. Biały kolor 

symbolizuje  czystość, niewinność i szczerość. Biały opła-

tek  był przeznaczony dla  ludzi. Kolorowe opłatki były dla 

zwierząt .          

Natalia Ostaszewska, kl. 5c 

 

 Kto wymyślił choinki ? 

Choinek nikt nie wymyślił, rosną w lasach od tysięcy lat. 

Ale na pomysł, by choinkę wstawić do domu i ubrać w bły-

skotki, wymyślili Niemcy. Pomysł tak się spodobał w inny 

krajach, że choinka stała się radosnym symbolem świąt.   

Dominika Walczak, kl. 5c 

Czy kolęda to tylko piosenka? 

Słowo kolęda oznacza: wizytę księdza w domu, podarunek 

świąteczny. Tak właśnie nazywano prezenty, które szlachta 

dawała przed Wigilią swoim służącym. Kolędą nazywamy 

też starych ludowy zwyczaj odwiedzania domów przez ko-

rowód świątecznych przebierańców. 

Sara Białachowska, kl. 5c 

Święta Bożego Narodzenia 
 Boże Narodzenie rozpoczyna się 25 grudnia. Święto 

obchodzone jest od IV wieku. W Polsce dzień wcześniej 

obchodzona jest Wigilia, po  której wszyscy idą na Pasterkę, 

czyli mszę odprawianą o północy z 24 na 25 grudnia, na 

której ogłasza się narodzenie Jezusa. Pierwszy dzień Świąt 

25 grudnia upamiętnia narodzenie się Jezusa Chrystusa w 

Betlejem. Drugi dzień Świąt 26 grudnia poświęcony jest 

męczeństwu św. Szczepana — pierwszego męczennika, 

który zginął ok. 36 roku przez ukamienowanie. Dzień świę-

tego Szczepana w tradycji ludowej to początek obchodów 

kolędniczych trwający do święta Trzech Króli (6 stycznia) 

lub dnia Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). 
Piotr Pełka, kl. 6b 

 

Co oznacza choinka i ozdoby wieszane na niej?          

Zwyczaj ubierania choinki ma 400 lat. W wielu kulturach  

drzewko to symbolizuje życie, bo jest zielone nawet wtedy, 

gdy pada śnieg. Zanim choinka pojawiła się w Polsce, w 

czasach pogańskich wieszano w domach pod sufitami pod-

łaźniczkę. Była to ucięta górna część sosny. Ozdabiana była 

wydmuszkami jajek, jabłkami, orzechami, piernikami i kolo-

rowymi piórkami. 

 Na choince  wieszamy  różne ozdoby, one też mają swo-

je znaczenie: 

 gwiazda na czubku ma pomagać bliskim w powrocie do 

domu z dalekich stron, 

 okrągłe bombki symbolizują boskość, 

 jabłka przypominają o owocu,  kuszeni byli Adam i Ewa, 

 orzechy zawijane w sreberka niosą dobrobyt i siłę, 

 cukierki i pierniczki gwarantują szczęście dla domu, 

 papierowe łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi, 

 włos anielski oznacza opiekę aniołów nad domem, 

 oświetlenie choinki broni dostępu złych mocy do domu, 

odwraca nieżyczliwe spojrzenia.                       

Piotr Pełka, kl. 6b 

                                                  

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Czy podczas deszczowych i ponurych dni zastanawialiście się co moglibyście zrobić, 

aby pokonać nudę? Jest pewne ciekawe miejsce do którego Was zapraszam. W tym miej-

scu, w środku szarej jesieni powstają kolorowe motyle, kwiaty a czasem zabawne potwo-

ry i zaskakujące dzieła sztuki. Z bryłki szarej gliny powstają piękne rzeczy! Gliniarstwo 

wyzwala wiele radości, uczy kreatywności lecz nie tylko. Na zajęciach ceramicznych nie 

tylko się lepi, ale też maluje. Po wypaleniu gliny maluje się ją specjalnym szkliwem, a 

potem znowu wypala. Serdecznie zapraszam na zajęcia z ceramiki co tydzień o godzinie 

16:05, na górnym holu w sali nr 21. Zajęcia są odpłatne.           

      Maja Wiśniewska, kl. 4a         http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/ceramika 

Czary z gliny 

Ciekawostki o Świętach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/36
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://gazetacodzienna.pl/sites/default/files/imagecache/full_scr_watermark/1%252520(7%252520z%25252016).jpg&imgrefurl=http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/ceramika&h=427&w=640&tbnid=7Zm8lVxx1bLZzM:&docid=6Kxwl1D1
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 Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedy-

nym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości wyróż-

niał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na 

niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym 

majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Między 

innymi ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego 

szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Wybrany na 

biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca 

wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskli-

wością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przy-

sparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Kon-

stantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę 

śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak 

surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Kon-

stantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. 

Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w 

czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. W cza-

sie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał 

zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że 

św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości 

GOŚĆ SPECJALNY 

        SPORT 

Freestyle football wywodzi się z piłki nożnej i powstał na skutek udoskonalania i wymyślania nowych sztuczek piłkar-

skich. We freestyle football odbywają się mistrzostwa (świata, Europy itp.) oraz zjazdy, lecz największą oglądalnością cieszą 

się pokazy. Freestyle Football jest młodą dyscypliną sportu. W obecnej formie freestyle jest znany od około 10 lat. Do te-

go coraz popularniejsze jest łączenie freestylu z tańcem, czy akrobatyką. Do tej dziedziny sportu potrzebna jest specjalna 

piłka: Monta Freestyler. Jest to jedyna taka piłka stworzona  materiału na potrzeby Freestyle football. Idealna do wykony-

wania trików nie tylko nogami, ale także głową, barkami i klatką piersiową. Piłka ta musi spełniać następujące parametry: 
 WAGA: 355 gramów,  

 PRZEZNACZENIE: freestyle, triki, 

 ŁĄCZENIA: szyta, 

 ROZMIAR PIŁKI FREESTYLE FOOTBALL: 4.5, 

 TECHNOLOGIA: HighBounceEffect™ - zwiększająca odbicie piłki.                             Kuba Józefowicz, kl. 6b i Piotr Pełka, kl. 6b 

Freestyle football 

Co chcesz dostać pod choinkę? 
W tym roku chciałabym dostać łyżwy. 

Karolina 

Chciałbym dostać w dowolną grę na 

PS4.                                             Marcel 

Ja czekam na piłkę firmy Monta. 

Kuba 

W prezencie zamawiam słuchawki i 

grę PC.                                        Gustaw 

                 Święty Mikołaj 

Rome Total War 2 (to jest gra kompute-

rowa).                                         Nikodem 

Marzy mi się pewien instrument mu-

zyczny, ale to tajemnica.                   Filip 

Chcę spędzić miłe Święta a pod choin-

ką  znaleźć PS4 i grę GTA 5. 

Michał 

Zamawiam u Mikołaja kamerę GoPro. 

Dawid 

W tym roku poprosiłam Świętego Miko-

łaja o fioletowe rolki.                                               

                                                          Asia 

Chciałbym dostać dwa zestawy kloc-

ków Cobi z serii Powstanie Warszaw-

skie. 

                                                      Piotrek 

Przydałaby mi się piłka 

Maja 

Autor wywiadu Piotr Pełka, kl. 6b 

przez hotelarza za to, że mu nie mogli 

wypłacić należności. W czasie prześlado-

wania Święty został uwięziony uwolniony 

został w roku 313. Święty Mikołaj uczest-

niczył także w pierwszym soborze po-

wszechnym w Nicei (325). Po długich latach błogosławio-

nych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia 

(stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego 

zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do r. 

1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do mia-

sta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście 

poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego 

czci papież bł. Urban II. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwer-

pii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, cukierni-

ków, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, 

notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, po-

dróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. 

Piotr Pełka, kl. 6b 
 

Źródło: http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=424&doc=375 

św. Mikołaj 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Icon_03030_Svt._Nikolaj_s_zhitiem._Konec_XV_-_nachalo_XVI_v._Polsha.jpg

