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W Nowym Roku idź do przodu krok po kroku! 
 

 

Przed nami Nowy Rok 2017 i numer świąteczno-

noworoczny gazetki. Dowiemy się, jak wyglądały 

świąteczne przygotowania  w naszej szkole, 

poznamy ciekawe przepisy i instrukcje, które 

można wykorzystać podczas przygotowań 

świątecznych. Redakcja przygotowała też kilka 

łamigłówek na długie zimowe wieczory. 

Zapraszamy do lektury! 

Dzień mikołajek, 

To nie dzień bajek, 

Tu wszystko stać prawdziwe się może, 

Więc jeśli wierzysz w Świętego Mikołaja, 

Możesz być pewny - on Ci pomoże! 

Już Mikołaj grzeje sanie.  

Czego pragniesz, niech się stanie. 

Każde z marzeń skrytych w głębi 

Święty Dziadek może spełnić. 

             Z. P.kl.6a 
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ŚWIĄTECZNIE I KOLOROWO Z NASZĄ GAZETKĄ 
 

CHOINKA Z OGÓRKÓW? JAK PRZETRWAĆ PRZERWĘŚWIĄTECZNĄ 

Potrzebne będą: 
-mała kostka sera o wymiarach 1 cm na 
1 cm, 
-wykałaczka (może mieć dowolną 
długość, ale im jest dłuższa, tym więcej 
potrzebnych będzie ogórków), 
- 1 ogórek zielony. 
Sposób przygotowania: 

1. W kostkę sera wbić wykałaczkę. 
2.  Ogórka pokroić na małe plasterki (nie obierać 

ogórka ze skórki). 
3.  Pokrojonego ogórka nabijać na wykałaczkę od 

największego do najmniejszego krążka. 
G. Rz. IVb 

Przerwa świąteczna to może i piękny okres, 

ponieważ nie idziemy wtedy do szkoły, ale potrafi 

też być czasem nudnym, jeśli nie potrafimy 

zorganizować sobie zajęć. Mogę wam podsunąć parę 

pomysłów, jak temu zaradzić. 

Muzyka jest czymś, co na pewno pomaga przeżyć, 

szczególnie kiedy wybierzesz piosnkę „Last 

Christmas” oraz kocyk, a do tego ciepłą herbatkę z 

miodem, goździkami, imbirem, laską cynamonu 

oraz plasterkami pomarańczy. Można także wybrać 

piosenkę „Merry Chrismas Everyone” razem z 

poprzednio podanym pakietem koca i herbaty. Jeśli 

wolisz coś spokojniejszego a nieświątecznego, 

możesz wybrać piosnkę zespołu Coldplay „Up&Up”. 

Kiedy nie masz ochoty na muzykę lub po prostu jej 

nie lubisz, a cierpisz na nadmiar czasu, możesz 

oglądnąć serial „Teen Wolf” lub „Soy Luna”. 

Podjadając przy tym to, co po świętach pozostało. 

Kiedy nie masz czasu na seriale lub nie przepadasz 

za nimi, to właśnie dla ciebie mam parę filmów o 

tematyce świątecznej: „Kevin sam w domu”, 

„Świąteczna historia” oraz „W krzywym 

zwierciadle: witaj Święty Mikołaju”. Mam też dla 

ciebie parę filmów kinowych, a dokładnie „Łotr 1. 

Gwiezdne wojny”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je 

znaleźć”. 

Mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłam i że 

milo spędzicie świąteczne ferie.          

O.K. kl. VIc 

OZDOBA CHOINKOWA 

Przygotuj: 
-szpilki, 
-tasiemki (jedna z nich będzie do 
zawieszenia bombki na choince), 
-styropianową kulę, 
-cekiny, 
-zawieszki do bombki. 

1.U góry bombki przyczep zawieszkę i przełóż przez nią 
wstążkę. 
2. Zawiąż wstążkę. 
3.Do bombki przyłóż cekiny, a następnie przymocuj je za 
pomocą szpilek. 
4.Możesz również przyczepić wstążkę.     
 

A.D. IVb 
PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT W NASZYCH DOMACH SPORTY ZIMOWE 

 

Pewnie każdy cieszy się z 

nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia skoro  Mikołajki już były 

to czas na Święta! Przygotowujemy 

jedzenie, między innymi: pierniczki, 

karpia (typowa ryba świąteczna mogą być też inne), barszcz z 

uszkami, a w uszkach grzyby. 

Przed świętami ubieramy choinkę, stroimy ją w łańcuchy, 

bombki, kolorowe lampki, u mnie w domu dodatkowo 

wieszamy jeszcze cukierki ale, to od was zależy. 

Czekajmy na Święta z niecierpliwością! 

 

 
M.J. kl. IVb 

  

Chyba każdy wie, co to sport 

zimowy i na pewno większość 

kiedyś się z nim spotkała jeżdżąc 

na nartach lub na łyżwach. Może 

nawet niektórzy z  was kiedyś 

ćwiczyli łyżwiarstwo figurowe lub hokej na lodzie, a 

może nadal ćwiczą. Ale na pewno każdy wie, że 

sport jest czymś, co potrafi nas uszczęśliwić. Teraz 

nadszedł czas, aby odstawić na chwilę inne sporty i 

skorzystać z sportów, które możemy uprawiać zimą. 

Polecam wyjście z przyjaciółmi na łyżwy lub z 

rodzicami na narty. Pamiętajmy, że sport to zdrowie! 
O.K. kl. VIc 

 



 
Koło fotograficzne wciąż 

działa. Chcemy wam 

przypomnieć barwy jesieni, 

chociaż już coraz większe 

przymrozki. Odwiedziłyśmy 

w listopadzie Park 

Jerzmanowskich,  gdzie 

spędzony czas 

poświęciłyśmy na 

podziwianie matki natury 

podczas jesienno-zimowej 

przemiany. 

Pomnik Erazma Jerzmanowskiego jest piękną pamiątką po nim, po 

filantropie i darczyńcy o wspaniałym sercu. 

Czarującą matkę naturę podziwiać każdy może, wystarczy się tylko 

jej przyjrzeć, prawda?  
G. Rz. IVb 
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O. S. kl. IVb 
 

A.Ż. kl. IVa 
 

A.J. kl. IVb 

WYWIAD MIESIĄCA 
Dzisiaj przygotowałam dla was wywiad z moim dziadkiem, który ma interesującą pracę. Zapraszam. 

-Gdzie pracujesz dziadku? 

-Pracuję w krakowskim Teatrze Groteska. 

-Jaką pełnisz rolę w teatrze? 

-Kieruję pracowniami dekoracji, kostiumów, masek i lalek. W pracowniach tych plastycy według projektów 

scenograficznych przygotowują przedstawienia dla dzieci i dorosłych.   

-Czy podoba Ci się Twoja praca? 

-Moja praca jest bardzo interesująca i ciekawa. 

-Jakie przedstawienie najbardziej wspominasz i dlaczego? 

-Utkwił mi w pamięci spektakl zrealizowany nie tak dawno pt.: „Przygody Tomka Sawyera’’. A dlaczego? Bo 

przypomina mi fragmenty mojego barwnego dzieciństwa pełnego szaleństw, wspaniałych przygód i ucieczki do świata 

fantazji. 

-Czy uczestniczysz w realizowaniu imprez poza teatrem? 

-Produkcją uboczną Teatru Groteska jest coroczne multimedialne widowisko pt.: „Wielka Parada Smoków’’ 

prezentowane na Wiśle i na ulicach miasta Krakowa. 

                       
 

Wywiad przeprowadziła Gabrysia Rzepecka 

Stopka redakcyjna 

Skład: Natasza Tchórz 

Redaktorzy: uczestnicy koła dziennikarskiego dla kl. IV-VI 

Gościnnie: uczestnicy koła fotograficznego pod kierunkiem pani Doroty Pazdan 

 



ROZRYWKA  
Chiński Nowy Rok Znajdź różnice 

(dosłownie Święto Wiosny) to najważniejsze 

święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, 

przypadające między końcem stycznia a 

początkiem lutego. Od najdawniejszych 

czasów jest w Chinach najważniejszym 

świętem publicznym i prywatnym, 

zapożyczyły je również zamieszkujące w 

Chinach mniejszości narodowe. Przygotowania rozpoczynają się już na 

początku ostatniego miesiąca starego roku. Najważniejszym dniem jest 

wigilia Nowego Roku. Od rana cała rodzina bierze udział w 

przygotowywaniu posiłków. Głównym daniem są pierożki jiaozi. W 

przeciwieństwie do Europejczyków Chińczycy spędzają Nowy Rok w 

domu i w gronie rodzinnym. W tym dniu wręcza się sobie nawzajem 

prezenty. Zazwyczaj są to świeże owoce, owoce w cukrze, ciastka, 

cukierki lub koperty z pieniędzmi. O zmroku na ulicach odbywają się 

pokazy sztucznych ogni i wybuchy petard. Następnie tradycyjnie składa 

się ofiarę na domowym ołtarzyku poświęconym przodkom i zasiada do 

wspólnej wieczerzy. O świcie Nowego Roku gospodarz domu zdejmuje 

znad drzwi obrazki nianhua. W tym dniu ponownie składa się ofiary 

przodkom, a następnie odbywa się wspólne świętowanie na ulicach 

miasta, gdzie w towarzystwie muzyki i eksplozji petard oraz 

fajerwerków odbywają się tradycyjne tańce lwów. Kulminacyjnym 

elementem świętowania jest korowód kilkudziesięciu osób niosących 

wyobrażenie smoka. Zabawy uliczne trwają do późnych godzin nocnych. 

Przeczytaliście tekst? Na pewno bez problemu rozwiążecie quiz! 
1. Kiedy przypada Chiński Nowy Rok? 

a. w marcu albo kwietniu       b. w styczniu albo lutym      

c. w czerwcu albo lipcu 

2. Jakie jest główne danie podczas wigilijnej wieczerzy? 

a. jiaozi             b. makaron z serem      c. dim sum 

3. Co odbywa się o zmroku? 

a. Tańce            b. malowanie twarzy   c. pokazy sztucznych 

ogni i wybuchy petard 

4. Jak nazywają się tradycyjne tańce? 

a. tygrysów       b. lwów                        c. panter         G.Z. kl. VIc 

 
Z.P. kl. VIa 

Wykreślanka 

 
Słowa do wykreślenia: Mikołaj, choinka, bałwan, bańka, 
renifer, prezent, świece, piernik, zima, święta  

 
W.K.kl.IVb 

ZIMOWO REBUSOWO 
  

 
..ro 

 
1.6.12. przychodzi… 

2. Ma je choinka. 
3.Biały na klawiaturze fortepianu. 

4.Jest okrągłe. 
5.Używane na lodowisku. 

6.Zielone drzewko, pod którym leżą prezenty. 
7.Odmiana kapusty. 

8.Na choinkę. 
 9.Biały puch.  A.J.IVb 

- - - - - - - 

 
- - - -   - - - - - - - - - -                                                                                                                      Z.S.VIc 

 


