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Nr 1, grudzień 2020 

DRODZY UCZNIOWIE! 

Przedstawiamy Wam PIERWSZY NUMER  
miesięcznika redagowanego przez nasz szkolny 
Samorząd Uczniowski. 

Gazetka będzie zamieszczana i dostępna  
w formie elektronicznej na SZKOLNEJ  

STRONIE INTERNETOWEJ.  

Znajdziecie w niej artykuły, opowiadania  
i inne teksty dotyczące działalności szkoły, 
akcji Samorządu Uczniowskiego i innych 
aktualnych wydarzeń z życia szkoły. 
 
Klimat grudniowego  numeru jest  

BAAARDZO ŚWIĄTECZNY.  

W styczniu wrócimy do Was z nowymi  
pomysłami. 

WSPANIAŁYCH,  

POGODNYCH,  

SPOKOJNYCH,  

CIEPŁYCH,  

ŚNIEŻNYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO  

NARODZENIA 

          oraz 

SZCZĘŚLIWEGO, 

ZDROWEGO, 

POMYŚLNEGO 

NOWEGO ROKU 

ŻYCZY 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
wraz z OPIEKUNEM 



 

 

GWIAZDKOWA NOC 
Jak w każde Boże Narodzenie, państwo Jackson zebrali się 
przy świątecznym stole i czekali już tylko na pierwszą 
gwiazdkę na nocnym niebie. Dania ustawione na stole wy-
glądały smakowicie, więc dzieci stały przy oknie, wypatru-
jąc jasnego punktu.  

 –  Już jest! –  krzyknęły bliźniaczki w identycznych su-
kienkach. Jeanie i Jessie dało się rozpoznać tylko po fryzu-
rze, ponieważ ta pierwsza miała o wiele krótsze włosy, niż 
siostra. 

–  Gdzie? Nie widzę! –  młodszy brat dziewczynek, Leo, 
był jak dotąd zajęty sprawdzaniem, czy może w tym roku 
prezenty pojawiły się wcześniej. 

Dwie siedmiolatki popatrzyły na niego z politowaniem. Jaki 
on był mały! Nie mógł się nawet na chwilę skupić na po-
ważnym zadaniu? 

–  Nad tym dużym drzewem w ogródku – wyjaśniła 
Jeanie, a na słowo “ogródek” przybył jeszcze jeden gość: 
pies o imieniu Słońce. Słysząc swoje ulubione słowo nie 
mógł się powstrzymać i musiał przerwać odpoczywanie 
obok drzwi wejściowych. 

Już po chwili wszyscy w piątkę zajadali się kolacją. Potem 
tradycyjnie kolędowali i składali sobie życzenia. Robiło się 
już późno, a prezenty nie chciały się pojawić, więc zawie-
dzione dzieci udały się do łazienki, by przygotować się do 
snu, kiedy usłyszeli: 

–  Dzieciaki! Chodźcie szybko!  

Cała trójka, nagle pobudzona nadzieją na dopełnienie 
świąt prezentami, które może nie były najważniejsze, ale 
nadal dość istotne, pobiegła do dużego pokoju. A co tam 
ujrzała? Trzy piękne pudełka, do których dołączono po 
jednym liście z imionami adresatów. Jak każdy kulturalny 
człowiek, dzieci zaczęły od odczytania wiadomości. Właści-
wie, to Jeanie i Jessie czytały, a mały Leo siedział na kola-
nach mamy i słuchał treści listu. W nim właśnie aniołek 
przepraszał za spóźnienie, usprawiedliwiając je tym, że 
wybór idealnego prezentu zajął więcej czasu niż przewidy-
wał, chwalił ich za dobre zachowanie i życzył Wesołych 
Świąt. Potem przyszedł czas na rozpakowanie kolorowych 
pudełek. Jeanie, zapalona czytelniczka, dostała wszystkie 
książki swojej ulubionej serii oraz kilka ładnych zakładek,  
a Jessie farby akwarelowe, blok ze specjalnym pod nie 
papierem i nowiutki zestaw pędzli. Mały Leo ucieszył się 
niezmiernie, gdy ujrzał drewnianą kolejkę. Malec kochał 
pociągi i marzył o maszynistą. Szybko rozstawił tory na 
ziemi i zapałem zaczął się bawić, a dziewczynki zajęły się 
swoimi prezentami. Czas mija szybko, kiedy robimy to, co 
lubimy, więc zanim ktokolwiek zdążył robić się senny, była 
już północ. Równo z rozpoczęciem uderzeń zegara Słońce 
zerwał się z posłania i zaczął słuchać, jakby były to czary. 
Leo, który bardzo troszczył się o zwierzaka, podszedł do 
niego i zaczął uspokajać, mówiąc, że to tylko głośny 
dźwięk. Pies kompletnie nie zwracał na to uwagi, aż do 
ostatniego uderzenia. Wtedy popatrzył na chłopca swoimi 
pięknymi, brązowymi oczami i rzekł: 

– Wiem Leo, wiem. 
Chłopczyk, który jak dotąd stał przy psie, na te słowa za-
chwiał się ze zdziwienia i aż musiał usiąść. Rodzina, która 
zajęta swoimi sprawami nie usłyszała psa popatrzyła na 
chłopca. 
– Leo? Czy wszystko gra? – spytała mama.  
Leo, nadal oszołomiony nie mógł wydobyć z siebie dźwię-
ku, więc Słońce postanowił odezwać się jeszcze raz. 

– Nic mu nie jest, jest tylko zdziwiony. 

W tym momencie pozostałą czwórka zastygła niczym po-
sągi czekając na kolejne słowa psa. 

– Więc... Słońce mówi? – podjął rozmowę tata. 
– Tak, ale tylko dzisiaj do pierwszej w nocy. 
– A to nie tak, że mówiące zwierzęta to... no wiesz... 
mit? – odezwała się Jeanie. 
– Jak widać nie – odpowiedział pies i mrugnął do dziew-
czynki. 

Reszta wieczoru zeszła na grze w Scrabble i rozmowę  
o codziennych wydarzeniach. Ustalono, że gdy Słońce 
chce wyjść do ogrodu lub na spacer ma przynieść piłeczkę  
w kropki. Jeśli jest głodny – w kwadraty. Chce się poba-
wić? W paski. Potem wytłumaczono mu komendy, których 
jak dotąd jakoś nie słuchał Niestety, godzina szybko minę-
ła, a ludzka mowa Słońca zmieniła się w szczekanie. Na 
szczęście pies zapewnił dzieci, że rozumie ich słowa, na-
wet po Gwiazdce. Dzieci pozasypiały na sofie, rodzice po-
sprzątali ze stołu, a Słońce cieszył się, że udało mu się 
przemówić w tym roku. 

 AUTOR  OPOWIADANIA: LENA K. 
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ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI 
 

 Starożytne rzymskie święto Saturnalia było naj-
bardziej oczekiwanym tygodniem w kalendarzu 
rzymskim, obchodzonym co roku w grudniu pod-
czas przesilenia zimowego. 

 Odyn, bóg Wikingów, jest prekursorem dla nasze-
go Mikołaja. Według wierzeń Odyn zimą także 
rozdawał prezenty lub karał nieposłusznych. Miał 
też wypełniać buty dzieci różnymi smakołykami. 

 „Jingle Bells” zostało napisane na Święto Dzięk-
czynienia, nie na Boże Narodzenie. Piosenka zo-
stała napisana w 1857 roku przez Jamesa Lorda 
Pierponta i wydana pod tytułem „One Horse Open 
Sleigh”. 

 Wizerunek Świętego Mikołaja lecącego saniami 
powstał w 1819 r. i został stworzony przez Wa-
szyngtona Irvinga, tego samego autora, który 
wymyślił Bezgłowego Jeźdźca. 

 Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym  
świecie. Wigilia w Japonii to dobry dzień na sma-
żonego kurczaka i kruche ciasto truskawkowe. 

 Mikołaj nie zawsze był ubrany na czerwono. 
Przed latami 30-stymi istniało wiele różnych od-
mian Mikołaja, w różnych kolorach. Niektórzy 
twierdzą, że współczesny wizerunek Mikołaja zo-
stał stworzony przez Coca-Colę, ale nie jest to 
ścisła prawda. Oryginalny czerwony Mikołaj stał 
się popularny w USA i Kanadzie w XIX wieku 
dzięki wpływom karykaturzystów. 

 W 2010 roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia, 
rząd kolumbijski udekorował dżunglę światłami. 

 Drzewka, z których powstają choinki rosną za-
zwyczaj 15 lat. Dopiero wtedy zostają sprzeda-
wane. 

 Brytyjczycy podczas jedzenia świątecznego obia-
du mają na swych głowach korony wykonane  
z papieru. Są one najpierw zapakowane w Christ-
mas Cracker, czyli kartonową rolkę owiniętą  
w kolorowy papier. Przypomina to wtedy duży 
cukierek. Christmas Cracker, stanowi tradycyjny 
element przyjęć i obiadów bożonarodzeniowych 
w Wielkiej Brytanii. Crack, czyli pękanie wzięło 
się od tego, że przy jego otwieraniu - zgodnie ze 
zwyczajem przez dwie osoby, poprzez jednocze-
sne pociągnięcie za oba końce – słychać trzask. 

 Brytyjski ilustrator John Callcott Horsley (1817-
1903) wpadł na pomysł pierwszej kartki świą-
tecznej w 1843 roku. 

 

OPRACOWAŁA EMILIA M. 



 

 

 

Świąteczne pierniczki 
Składniki: 

600 g mąki pszennej 

1 jajko (rozmiar M) 

250 ml miodu 

200 g cukru 

125 g masła (lub margaryny) 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

40 g przyprawy do piernika 

ok. 50 g bardzo drobno posiekanych orzechów włoskich 
(opcjonalnie) 

 

Sposób przygotowania: 

 Miód podgrzać z cukrem i przyprawą do piernika. Odstawić 
na bok. 

 Do miski wsypać mąkę i sodę. Wymieszać. Dodać jajko, 
miękkie masło, lekko ciepły miód i ewentualnie posiekane 
orzechy. Zagnieść ciasto. (Ciasto może się lekko kleić). 

 Wałkować, podsypując blat mąką na grubość ok. 3-4 mm  
i wykrawać foremkami pierniczki. Układać na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. 

 Piec jedną blachę po drugiej (wychodzi ok. 5 blach) w na-
grzanym piekarniku ok. 6 minut w temperaturze 180°C, 
grzałka góra- dół. (Pierniczki po upieczeniu powinny być 
blade). Pierniczki pozostawić na chwilę na blasze, a następ-
nie przełożyć na kratkę kuchenną i pozostawić do całkowi-
tego ostygnięcia. 

 Pierniczki powinny pozostać miękkie. Gdyby po ostygnięciu 
stwardniały, pozostawić je na noc lub dobę na kratce ku-
chennej bez przykrycia, aż znowu zmiękną. Miękkie polu-
krować np. lukrem królewskim. Przechowywać w puszce. 

Makowiec królewski z czekoladową polewą 

Składniki: 
MASA MAKOWA 
 30 dag maku 
 3/4 szklanki cukru 
 1/2 kostki masła lub margaryny (dałam 10 dag margaryny) 
 2 jaja 
 10 dag rodzynek 
 5 dag orzechów włoskich 
 2 łyżeczki płaskie olejku migdałowego 
 3 łyżki powideł śliwkowych 

CIASTO 
 40 dag mąki 
 25 dag cukru 
 6 jaj 
 10 łyżek mleka 
 1 kostka margaryny (25 dag) 
 1 łyżeczka płaska cukru waniliowego 
 2 łyżeczki z czubkiem proszku do pieczenia  

 

POLEWA 
 1/2 tabliczki czekolady deserowej (5 dag) 
 5 łyżeczek masła extra 
 orzechy włoskie, rodzynki, płatki migdałowe do dekoracji 

 

MASA MAKOWA 

 Mak wsypać do garnka i zalać niewielką ilością wody 
(tylko aby zakryć mak) i mieszając gotować na małym 
ogniu około 15 minut (na koniec woda całkowicie wygotu-
je się, gotowałam dokładnie 15 minut). Mak ostudzić. Ro-
dzynki namoczyć w gorącej wodzie, osączyć na siteczku  
i osuszyć ręcznikiem papierowym. Orzechy włoskie pokru-
szyć na małe kawałki. 

  
Do ugotowanego, przestudzonego maku dodać cukier i 2 
razy zmielić w maszynce do mielenia. Następnie dodać 
jaja, roztopione i lekko przestudzone masło (może być 
margaryna), olejek migdałowy, powidła. Całość wymie-
szać najlepiej drewnianą łyżką. Na koniec dodać pokruszo-
ne orzechy i rodzynki, wymieszać. 
 
CIASTO 
Miękką margarynę utrzeć do białości. Dodać cukier, cukier 
waniliowy i dalej ucierać. Następnie dodawać po jednym żółt-
ku i ucierać. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pie-
czenia i wsypać do utartej z cukrem i żółtkami margaryny, 
wymieszać łyżką. Wlać mleko i przez chwilę zmiksować do 
połączenia się składników. Białka ubić ze szczyptą soli na 
sztywną pianę i dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać. 

Prostokątną formę 21x25 cm (zmmierzony spód foremki) 
posmarować tłuszczem (użyłam margaryny) i wyłożyć pa-
pierem do pieczenia. Łyżką przełożyć część ciasta (np. 
połowę lub trochę wiecej), na ciasto masę makową i na 
wierzch drugą część ciasta. Piec około 1 godziny w tempe-
raturze 200 stopni (piekłam dokładnie godzinę, ale można 
trochę krócej). Makowiec przez 30 minut studzić w lekko 
uchylonym piekarniku, a następnie wyjąć z piekarnika  
i całkowicie wystudzić nie wyjmując ciasta z foremki. 

POLEWA 
Czekoladę połamać na kosteczki, dodać masło i całość rozpu-
ścić w kąpieli wodnej (w garnku zagotować niewielką ilość 
wody, na garnek ustawić miskę z czekoladą i masłem, pocze-
kać do całkowitego rozpuszczenia się składników, na koniec 
wymieszać). 

Gotową polewą polać ciasto. Udekorować orzechami, rodzyn-
kami i płatkami migdałowymi. 

 

Smacznego! 

 

OPRACOWAŁA: ZUZANNA SZ. 

 

KĄCIK Z PRZEPISAMI 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/sosy-polewy/962-lukier-krolewski


 

 

         

       

       

      

        

      

1. WIESZA SIĘ JE NA CHOINCE, ŚWIECĄ 

2. OBCHODZIMY TO ŚWIĘTO 24 GRUDNIA 

3. NA TYM DRZEWKU WIESZAMY BOMBKI I INNE OZDOBY 

4. ŚPIEWAMY JE W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA 

5. PRZEKAZYWANE Z POKOLENIA NA POKOLENIE TREŚCI KULTURY 

6. W NIEJ NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS 

Litery w kratkach oznaczonych na czerwono utworzą hasło :) 

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA  

HASŁO: 

OPRACOWAŁA: EMILIA K. 



 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY: 

1. Dystans społeczny 

2. Dezynfekcja i częste mycie rąk 

3. Zasłanianie nosa i ust 

MIKOŁAJ  

PRZYPOMINA O ZASADACH  
BEZPIECZEŃSTWA 


