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Pysznego opłatka świątecznego, najlepszych upominków…
a przede wszystkim, atmosfery bożonarodzeniowej.
Uroczystego przyjścia na świat Pana Jezusa
i świadomości, iż Pan Jezus jest wśród nas i że nas kocha.
Aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy świątecznym
stole, by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia, aby każdy
kolejny dzień był jeszcze lepszy od poprzedniego, bądźmy dla
siebie bardziej serdeczni, patrzmy na to co dobre a nie na to
co nasz dzieli.
Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok życzy:
Redakcja gazetki
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Co się wydarzy w najbliższym czasie? -uczniowie
losują wróżby.

MARTYNA S.AMELKA W.
NATALKA P. JULKA B.
KL. IIIA

DZIEŃ TOLERANCJI

Uczniowie klasy IVa przebrani za szkotów.

16 listopada obchodzony jest

Figiel i pana Marka Skrzyoskiego

Międzynarodowy Dzieo Toleran-

przygotował apel dotyczący akcepta-

cji. Obchody tego wydarzenia

cji różnic wynikających z rasy, wyzna-

zostały ustanowione przez Zgro-

wanej religii, obyczajów i tradycji.

madzenie Ogólne ONZ 12 grudnia

Nawiązano do odmienności wynika-

1995 roku z inicjatywy UNESCO.

jącej z niepełnosprawności, co w

Jest to święto szacunku, akcepta-

naszym środowisku szkolnym jest

cji i uznania bogactwa różnorod-

szczególnie ważne.

ności kultur na świecie. Dnia 26

Uczeo każdej klasy przygotował kolo-

listopada nasza szkoła po raz

rowe odbicie swojej dłoni. Wszystkie

pierwszy włączyła się w akcję

dłonie zostały zawieszone na górnym

propagującą obchody MIĘDZYNA-

i dolnym korytarzu naszej szkoły jako

RODOWEGO DNIA TOLERANCJI!!!

symbol hasła „Inny nie znaczy gor-

W tym dniu wszyscy uczniowie

szy”.

naszej szkoły przebrali się za ludzi
z całego świata różnego pochodzenia, rasy, kultury. SU uczniowski pod opieką pani Małgorzaty
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Świąteczna kartka dla papieża Franciszka

5 grudnia uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej aby
zrobid zdjęcie dla papieża Franciszka. Uczniowie mieli na głowach własnoręcznie przygotowane czapki biskupie.
Zrobione zdjęcie zostanie wklejone do kartki z życzeniami świątecznymi,
która zostanie wysłana do Watykanu.

MIKOŁAJKI

W

SZKOLE

Mikołajki i prezenty mikołajkowe w naszej szkole rozpoczęły się na
tydzieo przed przyjściem prawdziwego Mikołaja. Stało się tak dlatego, ponieważ klasy
starsze, czyli IV-VI w większości Mikołaja spotkały w Cinema City w Lublinie. Było to
chyba w większości przyczyną tego, że nie wierzą w Mikołaja, więc oglądali super filmy i
bajki. No i co najważniejsze… nie mieli wtedy lekcji. Do klas młodszych Mikołaj przyszedł z różnymi drobiazgami, bo te wiadomo są grzeczniejsze i bardzo go wyczekują.
Ula i Julka Va

SKĄD TE ŚWIĘTA, TA CHOINKA I DEKORACJE???
Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki. Nawet jeśli nie występuje ona w tradycyjnej formie żywego drzewka bożonarodzeniowego, ozdobionego bombkami i kolorowymi światełkami. Czy wiesz skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? Jaka jest historia tej najpopularniejszej ozdoby świątecznej?
W Polsce jest to jedna z najnowszych tradycji wigilijnych, bo pojawiła się u nas dopiero na przełomie XVIII
i XIX wieku, a przywędrowała z Niemiec. Początkowo dekorowanie choinki przyjęło się tylko w miastach.
Na wsi długo dominowała ludowa ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to ucięta gałąź sosny, świerku lub jodły wieszana
pod sufitem. Na niej również wieszano dekoracje, które potem przeniesiono właśnie na choinkę.
Ubieranie choinki przyjęło się w domach katolickich, jednak nie od razu zostało zaaprobowane przez Kościół. Tradycja ta istniała już u pogan i miała charakter magicznego rytuału mającego zapewnid ludziom bezpieczeostwo, dostatek, zdrowie i szczęście. Dekoracje na choinkę były swego rodzaju talizmanem dla domu i chroniły go przed złymi duchami.
Tradycyjnie ubiera się sosnę lub jodłę. Według ludowych wierzeo drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia,
odradzania się, trwania i płodności. Według wierzeo kościelnych zieleo choinki symbolizuje nadzieję.
W drzewku bożonarodzeniowym kryje się zarówno świecka, jak i kościelna symbolika. Jego zielony kolor oznacza witalnośd
i narodziny życia.
Choinkowe dekoracje nigdy nie były przypadkowe. Dawniej na drzewku wieszano ciastka, orzechy, jabłka, kawałki opłatka,
także ozdoby z papieru, czy słomy. Zawsze na gałązkach umieszczano zapalone świeczki
i zimne ognie.
Niektóre z tych dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia dzisiejszego. Każdy element ma swoją własną symbolikę:








Jabłka: mają zapewnid zdrowie i urodę, według wierzeo kościelnych symbolizują rajską jabłoo
Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę
Łaocuchy: wzmacniają rodzinne więzi
Światełka: to światło broniące przed ciemnościami i złem
Gwiazda betlejemska: ma pomagad w powrotach do domu
Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radośd
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Na święta wszystkim przyda się powtórka i przypomnienie zasad dobrego wychowania, czyli z języka francuskiego Savoir-vivre

Obrus, ręce i ubranie też świętują, drogi panie!
Wielkie święta wymagają starannego przygotowania. Najważniejsze
jest przygotowanie duchowe, wewnętrzne. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, w jaki sposób świętujemy. W czasie Wigilii czy innych
uroczystych posiłków ( nie tylko w Boże Narodzenie) powinniśmy
zasiąść do stołu w lepszym ubraniu, przygotować lepszy obrus i zastawę stołową, zachowywać się i rozmawiać jeszcze bardziej elegancko
niż zazwyczaj. Tak to już się przyjęło, że ważne wydarzenia trzeba
podkreślić również odpowiednim strojem i postawą.
Zaczerpnięto z książki
„Savoir-vivre dla dzieci”

NA SPORTOWO...

We wtorek drugiego grudnia odbył się coroczny turniej szachowy, który został rozegrany już tradycyjnie w Wilkołazie. Reprezentacja naszej szkoły pod opieką p. Łukasza Kiełba zajęła w
tych zawodach czwarte miejsce w powiecie plasując się tuż za
podium. Po rozegranych czterech meczach nasza reprezentacja
w składzie: Jakub Socha (C), Kacper Maj, Adrian Rupeć oraz
Antonina Rej zdobyła kolejne cenne punkty do klasyfikacji generalnej prowadzonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Paulina P., Weronika Ch.

Przepis na pierniczki

Wymieszaj 2 szklanki maki z przyprawą
korzenna, dodaj łyżkę sody, szklankę cukru.
Wlej do garnka 6 łyżek miodu, podgrzewaj na ogniu, z daleka od chłodu. Miód
dodaj do mąki, potem 2 jajeczka, 2 łyżki
masła i smalcu łyżeczkę.
Zagnieć ciasto, rozwałkuj, wycinaj foremkami do pierników i przez 10 minut piecz
w rozgrzanym piekarniku.
No i oczywiście obowiązkowo lukrujemy i
robimy różne wzorki.

W miesiącu grudniu odbyły
się dwa turnieje zapaśnicze
rangi Mistrzostw Województwa Lubelskiego. W obu
tych turniejach udział wzięli
młodzi zapaśnicy reprezentujący nie tylko klub ale i szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Stróży.
Podczas pierwszych zawodów, które odbyły się w Spiczynie srebrne medale i tytuły vice-mistrzów województwa w zapasach zdobyli
Kornel Mazur z Gimnazjum i Michał Kasica ze Szkoły Podstawowej, dla którego był to debiut na zapaśniczych matach województwa Lubelskiego. Natomiast z drugiego turnieju odbywającego się
w Krasnymstaie aż czterech zawodników reprezentujących nasz
klub wróciło z medalem Mistrzostw Województwa. Mistrzem Województwa Lubelskiego został Marcin Samolej z Gimnazjum, tytuły
vice-mistrzów uzyskali Jakub Surma z Gimnazjum w Stróży i Dominik Kiełb obecnie uczeń liceum w Zakrzówku a brązowym medalistą został Konrad Chapski – nasz najmłodszy zawodnik reprezentujący również Szkołę Podstawową w Stróży.

