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W tym numerze znajdziecie m.in.: 

- wywiad z dyrekcją,  - z czym kojarzą się Wam święta?, 

                          -pomysły na prezenty,    - świąteczny przepis, 

                                           -6 zaskakujących faktów o świętach,  

                                                           -słów kilka o tradycjach bożonarodzeniowych, 

                                                                                   -szkolną świąteczną galerię, playlistę. 
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Jak czuje się Pani w nowej szkole? 

-W nowej szkole czuję się dobrze, podoba mi się Wasza szkoła, a w zasadzie w tej chwili,  

już nasza szkoła. Lubię tę szkołę, lubię tu przychodzić.  Chociaż czasami jest bardzo dużo 

zadań i brakuje czasu,  wtedy nie jest łatwo. 

Co robiła Pani zawodowo zanim objęła Pani funkcję dyrektora w tej szkole ? 

-Pracuję od ponad 20 lat i zawsze byłam nauczycielem. Przez 13 lat pracowałam  

w przedszkolu w miejscowości pod Wrocławiem i z tych 13 lat przez 7 byłam 

wicedyrektorem. Później 3 lata pracowałam w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  

W zeszłym roku w zostałam w Szkole Podstawowej nr 61 nauczycielem biologii  

i wicedyrektorem. A teraz od września jestem tutaj. 

Czy sądzi Pani, że w naszej szkole są potrzebne małe czy duże zmiany? 

-Myślę, że raczej małe, choć są dla mnie ważne dwie sprawy. Wyposażenie i to jak wygląda 

szkoła, jakość środków dydaktycznych, pomocy bardzo mnie cieszy. Sale są ładne, dobrze 

wyposażone, zadbane. Obserwuję świat i widzę, że potrzeba zmian w relacjach między 

uczniami. Chciałabym, żebyście dostrzegali siebie, pomagali sobie, wspierali się, bo czasami 

tego brakuje. Dużo uczniów oczywiście to robi, ale są tacy, którzy jeszcze muszą poćwiczyć. 

Są potrzebne tylko takie drobne zmiany. Poprawa relacji, integracja między samymi 

uczniami, między uczniami i nauczycielami, to wydaje mi się najważniejsze w tej chwili. 

Chciała bym, żeby w naszej szkole wszyscy-uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy 

czuli się dobrze. 

Co sądzi Pani o lekcjach on-line i ich wpływie na uczniów? 

-Muszę Wam powiedzieć że nie lubię lekcji on-line. Sama je prowadziłam i zawsze to było 

dla mnie trudne, bo nie widziałam uczniów. Ciężko jest rozmawiać, jak się kogoś nie widzi, 

bo tak naprawdę nie wie się, czy ta druga osoba jest po drugiej stronie i czy wszyscy są.  

A nawet jak się dwie osoby odzywają, to nie wiadomo, gdzie jest reszta klasy. Niektóre rzeczy 

ciężko jest wytłumaczyć. Nie lubię lekcji online i wolałabym, żeby ta forma nie wróciła  

i żebyśmy mogli być tutaj na miejscu. Jeśli chodzi o wpływ na uczniów, uważam, że nie jest 

to dobra forma pracy. Nie mamy wtedy ze sobą kontaktu, możliwości rozmowy, dobrego 

tłumaczenia, wyjaśnienia problemów ze sobą, spędzamy za dużo czasu przed komputerem. 

Mam więc nadzieję, że będzie ona jak najrzadziej wykorzystywana. 

A czy lubi Pani święta? 

- Bardzo lubię. Zamykam oczy i widzę ..... Zakopane. Śnieg. Tam w dzieciństwie  

je spędzałam. To były magiczne chwile. 

                 Dziękujemy za rozmowę. Życzmy uśmiechu, sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej. 

                                                                                Wywiad przeprowadziły: Natalia O., Zosia L.- B., 5d 
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Choinka,    pierniki,   prezenty,   rodzina,   kolędy,    gwiazda,    

świeca,    obrus,    stół, potrawa,    bombka,    stroik,    

podarek,    śnieg,    bałwan,    śnieżki,    szal,    rękawiczki   , 

czapka,    pierogi,    barszcz,    karp,    renifer,    pastorałka,    

św. Mikołaj,    szopka,    dzwoneczek,    anioł,    jemioła, 

Rudolf,    sanie,    sanki,   zimno,    kominek, kulig,    pastorka,    

opłatek,    życzenia    wigilia,    kolacja,    wieczerza.    

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Wykonała: Nina C., 5d 

 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Wczoraj spaliłam 800 kalorii. 

-Dwie godziny na siłowni? 

- Nie. Kwadrans za długo  

w piekarniku.     
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       Pomysły na prezenty świąteczne od redakcji <3 

Jedną z tradycji świąt Bożego Narodzenia jest dawanie innym prezentów. Często nam się 

wydaję, że sprawienie bliskiej osobie idealnego podarunku jest łatwe, jednak wiele osób ma 

z tym problem. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy listę rzeczy, które mogą okazać się 

świetnym prezentem na święta. 

•kubek 

•termos 

•herbata/kawa/kakao 

•słodycze 

•mandarynki 

•skarpetki 

•ciepły sweter 

•kocyk 

•spersonalizowana/własnoręcznie zrobiona kartka 

•coś samemu przez Was wykonanego, np. figurka 

•kalendarz na nowy rok 

•notes 

•kremy 

•kule do kąpieli 

•świeczki 

•biżuteria 

•klocki LEGO 

•puzzle 

 

•Jeżeli dość dobrze znacie osobę, której chcecie dać prezent, możecie również spróbować 

przypomnieć sobie Wasze rozmowy i kupić rzecz, o której dana osoba zawsze marzyła,  

ale z jakiegoś powodu nie była w stanie jej zdobyć. 

                                                                                                             redakcja, 8b 

 

 Coraz bliżej święta..... 
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Z cyklu Dzieci gotują....... 

Pierniczenie czas zacząć! Te pierniczki zostały wykonane do szkoły, z okazji zbiórki 
pieniędzy na cele dobroczynne, ale były dla nas świetną rozgrzewką przed świętami.. 
Pół kuchni w lukrze, obiad w tak zwanym ‚lesie’, ale zadowolenie na buźkach 
dzieci bezcenne ;-). Pierniczki mogą być świetną ozdobą na choinkę, ale przede wszystkim 
są pyszne, zarówno po upieczeniu jak i później; dobrze się przechowują. Trenujcie! 

Składniki na 50 – 60 sztuk: 

 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) 

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). 
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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. 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Pierniczki z otworkiem do przewlekania – otworek należy zrobić przed pieczeniem  

(np. słomką do napojów). 

Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu i po zmięknięciu pierniczków. 

Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie 

zamkniętym pojemniku). Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). 

Można upiec je kilka tygodni przed świętami, lukrowanie zostawiając na później. 

Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde (powoduje to dodatek miodu).  

By zmiękły potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. 

Wtedy będą rozpływały się w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce 

 i przenieś do pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu 😉 (klimat 

brytyjski jest dość wilgotny, pierniczki miękną u mnie szybko, już po 3 dniach). Jeśli u Ciebie 

w domu jest dość sucho, schowaj pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. 

Jabłka wymieniaj co parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pierniczki będą chłonęły wilgoć | 

z owoców. 

                                                             Smacznego :-)                                                                                                                            
oprac. : Emilia Ż., 5d 
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6 zaskakujących faktów o świętach: 
 

Święta Bożego Narodzenia- czas magii i radości. Obchodzimy je co roku  

w gronie rodziny, przyjaciół i wydawałoby się, że wiemy o nich wszystko. 

Niestety nieważne jakbyśmy się starali, to zawsze coś umknie naszej 

uwadze. Poniższe zaskakujące 6 faktów na temat Świąt odkryją przed Tobą 

nowe, niespotykane wcześniej oblicze Świąt Bożego Narodzenia: 
 
                                                           1.  

Boże Narodzenie było nielegalne w Stanach Zjednoczonych  

do 1836 roku, ponieważ uważano je za święto pogańskie. 

2. 

Każdego roku milion listów wysyłanych jest do Świętego Mikołaja,  

często zaadresowanych na adres: Biegun Północny, Kanada.  

3. 

Podczas sezonu świątecznego około 28 zestawów klocków lego  

jest sprzedawana każdej sekundy. 

4. 

W Norwegii płaci się połowę podatków w listopadzie, dzięki czemu  

mają więcej pieniędzy na święta. 

5. 

W Japonii uczta w KFC jest typowym sposobem na spędzenie wigilii Bożego 
Narodzenia. 

6. 

W Nowej Zelandii w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wielki Piątek zakazane  
jest puszczanie reklam w telewizji.   
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W szkolnym obiektywie- świąteczna fotogaleria: 
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                                                                                                          zdj./redakcja 
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Co kraj, to obyczaj - w święta Bożego Narodzenia to powiedzenie nabiera 

dodatkowego sensu. Niektóre tradycje świąteczne są naprawdę zaskakujące. 

Oto 8 najciekawszych tradycji bożonarodzeniowych w Europie.  

1. Ukraina: pajęczyna na choince 

Na Ukrainie choinkę trzeba obowiązkowo przystroić... sztuczną pajęczyną.  

Taki zwyczaj ma przynieść domowi szczęście i dobrobyt na kolejny rok. 

Tradycja wywodzi się od opowieści o biednej kobiecie, której nie było stać  

na udekorowanie świątecznego drzewka. Po przebudzeniu się  

w bożonarodzeniowy poranek spostrzegła, że pająk przystroił jej choinkę 

pięknie utkaną siecią. Niedługo potem sieć zamieniła się w złoto i kobieta stała 

się bogata. Dziś nie trzeba szukać całej pajęczyny - wystarczy ukryć w drzewku 

plastikowego pająka, który ma zapewnić dostatek w nadchodzącym roku.  

2. Słowacja: rzucanie jedzeniem w Boże Narodzenie 

Zaskakującą tradycją jest ta kultywowana u naszego południowego sąsiada.  

Na czym polega? Na początku wigilijnej kolacji głowa rodziny nabiera na łyżkę 

jedną z przygotowanych potraw, po czym… rzuca nią w sufit! Do wyboru ryba, 

zupa z kwaśnej kapusty czy drożdżowe kuleczki posypane makiem. Im więcej 

jedzenia pozostanie na suficie, tym więcej szczęścia czeka domowników  

w nadchodzącym roku. 

3. Niemcy: ogórek zamiast gwiazdy 

Na Ukrainie na choince wiesza się pajęczynę, a w Niemczech... ogórek. Zieloną 

ozdobę z dmuchanego szkła (w kształcie ogórka) warto najpierw ukryć  

w gałęziach choinki. Dziecko, które znajdzie ozdobę jako pierwsze, dostaje 

dodatkowy prezent i ma gwarantowane szczęście przez następny rok.  

4. Łotwa: 12 dni prezentów 

Takie zwyczaj z pewnością spodobałby się dzieciom z całego świata. Łotewski 

Święty Mikołaj, nazywany "Big Zimmer", obdarowuje prezentami nie jednego 

dnia, ale aż 12 świątecznych dni z rzędu! To bez wątpienia najbardziej 

zapracowany Święty Mikołaj w Europie.  

5. Norwegia: ukrywanie mioteł i szczotek 

W Norwegii w pierwszy dzień świąt zabronione jest sprzątanie. Szczotki, miotły 

i mopy muszą być schowane. Wszystko po to, by nie ukradły je złowrogie 

wiedźmy i nie przyniosły nieszczęścia na kolejny rok.    
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6. Czechy: wigilijne wróżby 

W Czechach samotne panie właśnie w Wigilię, a nie w Andrzejki, wróżą sobie 

zamążpójście. Po wejściu do domu, dziewczęta stają tyłem do drzwi 

wejściowych i rzucają obuwiem przez ramię. Jeśli but spadnie tyłem do drzwi, 

wtedy właścicielka pozostanie panną przez następny rok. Jeśli jednak but 

skieruje się noskiem do wejścia, wtedy pora przygotować się  

do przyszłorocznego wesela.  

7. Włochy: wiedźma przynosząca prezenty 

Miłośnicy św. Mikołaja z pewnością nie byliby zadowoleni. W mieście Urbania 

we Włoszech prezenty rozdaje Befana – wiedźma z zakrzywionym nosem. 

Niegrzecznym dzieciom nie zostawia rózgi, ale węgiel, cebulę lub czosnek. 

8. Portugalia: kolacja dla zmarłych w Boże Narodzenie 

W Polsce pozostawiamy przy wigilijnym stole miejsce dla "niespodziewanego 

wędrowca". Mieszkańcy Portugalii idą w tej tradycji o kilka kroków dalej - dla 

nich święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas radości z narodzin, ale także 

celebrowania pamięci o tych, którzy odeszli. Podczas kolacji Portugalczycy 

zostawiają dla zmarłych nakrycie - nie jest jednak ono puste, lecz pełne jedzenia 

- w ten sposób pragną obdarować umarłych, wierząc, że ich pamięć  

i szczodrość zapewni im spokojny, szczęśliwy nowy rok.  

Więcej: https://www.radiozet.pl/Podroze/Tradycje-bozonarodzeniowe- 
w-Europie.-8-najciekawszych-zwyczajow 
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Polacy uwielbiają Święta Bożego Narodzenia...... 

To właśnie podczas tych świąt spotkamy się z najbliższymi aby wspólnie spędzić ten ważny 

dla każdego chrześcijanina czas. Polska Wigilia wiąże się ze wspólną modlitwą, czytaniem 

Pisma Św., białym obrusem pod którym umieszczane jest sianko, opłatkiem, 12 potrawami 

oraz z dodatkowym pustym nakryciem. Niepowtarzalnego klimatu dodają kolędy  

oraz choinka, pod którą właśnie w ten wieczór znaleźć można prezenty od Świętego 

Mikołaja. W nocy z 24 na 25 grudzień odprawiana jest pasterka.  Polskie specjały na ten 

wieczór to między innymi: karp smażony, karp w galarecie, barszcz z uszkami, pierogi  

z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, kutia i inne. 

A jak ten wyjątkowy wieczór wygląda w innych krajach? 

Wielka Brytania 

Wigilia w tym kraju obchodzona jest w południe. Podczas tego wyjątkowego obiadu 

Brytyjczycy serwują najbliższym pieczonego indyka oraz ,,płonący pudding”. Wieczorem 

dzieci wywieszają swe skarpety za drzwi, po ty by następnego dnia znaleźć je wypełnione 

prezentami. To w Wielkiej Brytanii narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą 🙂 

Hiszpania 

Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, a chałwą. W odróżnieniu od Polski w tym kraju wieczerza 

zaczyna się po pasterce. Główne dania tego dnia to pieczone ryby i “ciasto Trzech Króli”, 

 w który zapieka się drobne upominki. W Hiszpanii jest to czas śpiewania kolęd, tańca  

i zabawy do rana. Prezenty natomiast rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli,  

na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców. 

Szwecja 

W tym kraju Święta Bożego narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Szweckimi wigilijnymi specjałami są iutfisk tj. rozmoczona suszona ryba, galareta wieprzowa 

oraz głowizna. W Szwecji nie zostawia się dodatkowego nakrycia dla nieznajomego.  

Jest to natomiast czas odwiedzin samotnych osób. Szwedzi nie śpiewają kolęd, tańczą wokół 
choinki. 

Francja 

Francuzi nie mają Wigilii. Do stołu siadają 25 grudnia. Podczas tego wyjątkowego obiadu 

serwowany jest indyk nadziewany kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że prezenty 

przynosi im mały Jezus – wkłada je do bucików. 

Austria 

Równo o 17 w Austriackich domach rozbrzmiewa dzwonek. Oznacza on rozpoczęcie 

świątecznej kolacji. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie “Stalle 

Nacht, heilige nacht” (Cicha noc, święta noc). 
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Dania 

Duńskie przysmaki przygotowywane na Wigilię to słodki ryż z cynamonem, a także pieczona 

gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest również budyń z ryżem, w którym ukrywany jest 

migdał.  Osoba, która go znajdzie otrzymuje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście 

przez cały rok. 

Węgry 

W tym kraju podczas Świąt Bożego narodzenia organizowane są bale dla dzieci. 

Najważniejszy odbywa się w Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Pośród 

najpopularniejszych węgierskich potraw świątecznych znajdziemy pieczonego indyka, zupę 

rybną, rosół z kury. Przysmakiem jest ciasto z makiem. Węgrzy wierzą, że mak zapewnia 

rodzinie miłość. 

Włosi, Czesi, Słowacy, Niemcy bardzo podobnie obchodzą Święta Bożego Narodzenia  
jak Polacy. 

 

                                                                                    Opracowanie: Z.L-B., 5d 
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KOCHANI UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE,  
DYREKCJO, NAUCZYCIELE,  

WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY 

 

 

NAJPIEKNIEJSZYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

WYPEŁNIONYCH ZAPACHEM CHOINKI,  

NUTĄ WSPÓLNIE ŚPIEWANEJ KOLĘDY,  

CIEPŁEM NAJBLIŻSZYCH, POKOJEM I RADOŚCIĄ...... 

 

Do zobaczenia w Nowym Roku !!!  

 

                                                                   ŻYCZY  

                                                                  ZESPÓŁ REDAKCYJNY KLASY 5d i 8b  


