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„ŚWIEĆ GWIAZDECZKO MAŁA ŚWIEĆ …

DO JEZUSA PROWADŹ MNIE…”
( Arka Noego)

Już pora na Wigilię! Nie da się ukryć, że Boże Narodzenie wielkimi krokami podąża ku nam. Faktem
też jest, że aniołki w niebie szykują choinkę i przygotowują niespodzianki, jednym słowem poważnie myślą
o ŚWIĘTACH. Zróbcie więc i Wy, jak na „aniołki” przystało, pierwszy krok i… wysprzątajcie swój pokój?
A tym czasem wszystkim składamy świąteczno-noworoczne
życzenia:
„Niech Wam dobroć w sercach gości,
Niech nie brakuje Wam radości,
Niech Wam zawsze już się darzy,
Niech się spełni, co się marzy…
Na Wigilię i na Święta, na ten Nowy
Rok!”

Tego życzy wszystkim Czytelnikom Redakcja Bakałarz
Do zobaczenia w przyszłym roku!
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W numerze:
1. Kartki z kalendarza.
2. Święta od kuchni – wywiad z kucharką szkolnej stołówki –
Panią Janiną Klimek.
3. Świąteczny konkurs z kolędami.
4. O kim mowa? – Sowa Mądra Głowa.
5. Rozmowy niekontrolowane!!!
6. Najświeższe informacje szkolne.
7. Szkolna lista przebojów ,,TOP 6’’
8. Duża porcja śmiechu – świąteczny humor.
9. Życzenia Świąteczne na wesoło – nasze propozycje.
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KARTKI Z KALENDARZA
24 XII – Wigilia Bożego Narodzenia
Dzień pełen pracy, ale i czas radosnego oczekiwania. Najpierw stroimy choinkę,a gdy
pierwsza gwiazda pojawi się na niebie,wszyscy zasiadamy do wigilijnego stołu. Wieczerzę
rozpoczynamy od modlitwy i czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza, a następnie dzieląc
się opłatkiem składamy sobie życzenia. Natomiast po kolacji wigilijnej wspólnie śpiewamy
kolędy i pastorałki, a kiedy zbliża się północ całą rodziną udajemy się na Mszę św. zwaną
Pasterką.

25 XII – Boże Narodzenie
Święto typowo rodzinne, zwykle spędzamy ten dzień w najbliższym gronie, w zaciszu
domowym. Dopiero w drugi dzień udajemy się z wizytą do krewnych i przyjaciół. Także
w tym dniu nasze domy odwiedzają kolędnicy.
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1 I – Nowy Rok
Tę datę poprzedza 31 grudnia – dzień od wielu lat tradycyjnie spędzany na balach
i zabawach „Sylwestrowych”, aby hucznie pożegnać Stary Rok i o północy przywitać
Nowy Rok 2011.

6 I – Trzech Króli
Zgadnie z tradycją w kościele święcimy kredę. Po powrocie święconą kredą
wypisujemy na drzwiach domostw litery:
K+M+B oraz cyfry danego roku.
Litery te odczytujemy jako noworoczne błogosławieństwo udzielone dla domu –
„Niech Chrystus błogosławi temu domowi”
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Wywiad !!! Wywiad !!! czyli Święta od kuchni
Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi
magiczna Wigilia, dlatego chciałbym porozmawiać o potrawach, które
przygotowuje Pani na ten niezwykły dzień. Ale wcześniej muszę zadać
niezbyt oryginalne pytanie:
- Czy lubi Pani Wigilię ? Z czym kojarzą się Pani Święta Bożego Narodzenia?
P. J. K. - Wigilię bardzo lubię. Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z pasterką , ubieraniem choinki i prezentami, oraz
dzieciństwem i wczesną młodością.
-Ile potraw wigilijnych Pani przygotowuje i w jakiej kolejności są podawane ?
P.J.K. - Święta Bożego Narodzenia mają swoisty charakter i myślę, że nie może zabraknąć na naszych stołach tradycyjnych
potraw. W szczególności polecam: białą kapustę z grochem, barszcz z uszkami, grzybami, lub kapuśniaczkami, smażoną
rybę z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty, ziemniaki z barszczem białym, pierogi z kapustą i kaszę jęczmienną
i suszonymi śliwkami.
- A jakie wypieki powinny się znaleźć na świątecznym, bożonarodzeniowym stole?
P.J.K. - Na stole powinny znaleźć się nie tylko ciasta, ale nade wszystko smaczne i dekoracyjne ciasteczka i rurki. W tym
roku proponuję: makowiec, piernik, sernik, oraz orzechowiec.
- Która potrawa wigilijna zdaniem Pani jest niepowtarzalna, ma niezwykły smak?
P.J.K. - Moim zdaniem najbardziej charakterystyczną wigilijną potrawą jest barszcz biały na soku z kiszonej kapusty z
grzybami suszonymi podawany z ziemniakami.
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- Która potrawa wymaga szczególnych umiejętności kulinarnych?
P.J.K. - Szczególną umiejętnością trzeba się wykazać przy robieniu kapuśniaczków, są one bardzo czasochłonne
i wymagają dużej precyzji.
- Czy mogłaby Pani zdradzić przepis na smaczną potrawę wigilijną, którą moglibyśmy przygotować sami ?
P.J.K. - Myślę, że starszy uczeń szkoły podstawowej spokojne poradzi sobie
z doprawieniem i usmażeniem karpia, zrobieniem surówki z kiszonej kapusty i podaniem
z ugotowanymi ziemniakami.
- Czy na atmosferę Świąt wpływ mają tylko potrawy, czy może coś więcej ?
P.J.K. - Uważam, że o charakterze Świąt decydują nie tylko smaczne potrawy, ale wspólne
spotkanie z rodziną, kolędowanie, łamanie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego, a nade
wszystko spokój i ciepła, życzliwa atmosfera.

Serdecznie dziękuję Pani za poświęcony mi czas i miłą rozmowę. A z okazji nadchodzących Świąt życzę
Pani dużo radości, spokoju, oraz zdrowia !!!
Wywiad przeprowadził: K. Groński kl. VI.
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UWAGA! KONKURS Z KOLĘDAMI
…Kto wypowiedział następujące słowa i w jakiej kolędzie, pastorałce je
znajdziemy?

1) „…Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście…”
2) „…Co się dzieje? Czy nie świta, czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije tak miła oku!...”
3) „…O niebieskie Duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba…”
4) „Gloria, gloria, gloria in excelsis deo.”
5) „…Ach witaj Zbawco, z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!...”
6) „…Lili, lili laj moje dzieciąteczko,
Lili lili laj śliczne paniąteczko…”

8

KUPON KONKURSOWY!!!!!!

Imię i nazwisko……………………………………..
L.P.

KTO JEST AUTOREM SŁÓW

Klasa…………..
TYTUŁ KOLĘDY, PASTORAŁKI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na prawidłowe odpowiedzi (tylko na kuponach konkursowych) czekamy do 5 stycznia (środa) w skrzynce w sali nr 9
SP. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniowym numerze Bakałarza:

Życzymy powodzenia !!!!!
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O kim mowa? – Sowa Mądra Głowa
Drodzy czytelnicy!
Czy to nie wspaniały miesiąc ten
grudzień? Mikołajki – Wigilia – Boże Narodzenie –Sylwester ( a może
jeszcze jakieś urodziny i imieniny) Te 31 dni można nazwać jednym
ŚWIĘTEM. Ale, ale nie o tym chciałam powiedzieć!
Dzisiejsza świąteczno słowami:

bożonarodzeniowa zagadka mogłaby rozpocząć się

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pewnym mieście…” Mogłaby, ale tak się nie zacznie,
bo byłaby zbyt prosta. Zacznę inaczej, bardziej tajemniczo….
Owo miejsce położone jest na największym kontynencie świata – Azji. Nazwa miasta, o które pytamy,
oznacza w języku hebrajskim „Dom chleba””! to bardzo małe miasteczko, znane jest na całym świecie, a to
za sprawą maleńkiego …(muszę się chyba ugryźć w język,. Bo za dużo mówię)

10

W miejscu tym jest najwięcej w całej Azji, jeśli nie na świecie, miejsc związanych z Pismem Świętym.
Miejsc bardzo, ale to bardzo starych, które mimo tylu lat przetrwały do czasów współczesnych. I to
właściwie tyle, bo zagadka jest wręcz dziecinnie prosta. Muszę jednak trzymać się zasady, którą
mimowolnie sama na swoją rychłą zgubę wprowadziłam: PODPOWIEDŹ.
W DNIU 25 XII nie będzie miejsca, w którym byście nie słyszeli o tym
miasteczku. Wskazówka może zawiła, ale zważywszy, że w każdą wigilijną noc cuda
się na świecie dzieją, może wasz niedoceniony zwierzak podpowie Wam jak
odpowiedzieć lub po prostu blask gwiazdy betlejemskiej Was oświeci.
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Rozmowy niekontrolowane !!!
Krótko o sobie opowiedziały Nam Pani Marzena Bochniarz i Pani Joanna Wnęk
Dzień zaczynam od

….kawy
….dobrej kawy

Denerwuję się gdy

….uczniowie przeszkadzają w prowadzeniu lekcji
….uczniowie

Nienawidzę gdy

są niezdyscyplinowani

….ktoś się spóźnia
….nietolerancji, nieuczciwości, zazdrości, chamstwa

Uwielbiam

….czekoladę
….śmiać się

Największy sukces

….dobre wyniki w nauce uczniów
….zdobycie zawodu nauczyciela i praca z młodzieżą

Cenię w sobie

….niezależność
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….poczucie humoru, otwartość
Cenię w innych

….sumienność, uczciwość, poczucie humoru
….pracowitość, poświęcenie dla innych

Źle się czuję gdy

….jestem niewyspana
….mam chrypkę i nie mogę mówić

Dyrektor jest..

….moim przełożonym
….miły i sympatyczny

Nasza szkoła jest

…. wesoła
…. zorganizowana

Dzień kończę

…. na poprawianiu sprawdzianów
…. na sprawdzaniu testów

Wywiad przeprowadziła: M. Matusiewicz kl. VI
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Najświeższe
informacje szkolne
Dnia 6 grudnia w NASZEJ SZKOLE o godzinie 8.00 odbyło się spotkanie
z MIKOŁAJEM. W spotkaniu wzięli udział nasi najmłodsi koledzy i koleżanki. Pierwszą
jego częścią był występ słowno - taneczny uczniów oddziału przedszkolnego pod opieką
Pani Barbary Świechowskiej. Zaś druga cześć poświęcona została długo oczekiwanemu
rozdawaniu prezentów przez Mikołaja. J Wszyscy wykazali się niezmierną cierpliwością.
Każdy czekał na swoją kolej. Radości nie było końca. Nikt nie wyszedł z sali
gimnastycznej bez prezentu, a i Mikołaj za tak wspaniałe spotkanie otrzymał podarek.
Następnie Św. Mikołaj i jego pomocnicy udali się do uczniów klas starszych. Każdy z nich został obdarowany słodkim
podarunkiem i w szkole zapanowało mikołajkowe szaleństwo,
trwające do późnych godzin popołudniowych.

Mikołaju, Mikołaju!! dziękujemy i zapraszamy za rok !!!
Sprawozdanie z uroczystości przygotowała: D. Majerska kl. VI
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Uwaga !!!!
KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK przewidziany jest na koniec
stycznia. Chętnych do uczestnictwa w konkursie zapraszamy i prosimy
o zgłaszanie udziału do Pani W. Talarczyk lub Pani M. Potoczek.
O dokładnym terminie poinformujemy tuż po przerwie świątecznej.

W ferie planowany jest KULIG w Barcicach z atrakcjami, o ile
dopisze śnieg. Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą przez
Panią M. Potoczek lub Panią B. Matusiewicz – Faron przed
feriami.

Serdecznie zapraszamy !!
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Głosuj na stronie!
Lista przebojów

,,TOP 6’’
- Czerwone Gitary „Jest taki dzień”
- Cascada „Last Christmas”
- Kayah „Ding Dong”
- Shakin Stevens „Merry Christmas Everyone”
- DeSu „Kto wie, czy za rogiem …”
- Medley „We wish you a Merry Christmas”
- Medley „The Christmas Song”
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Świąteczny Humor – z czego się śmiejemy
w Święta ?

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
- „ Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki
Lego”.
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno
i pokazała ją kolegom w pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego
i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia.:
- „ Mikołaju, dziękuję za klocki. A rower pewnie ukradli na poczcie.”

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daję, żebym przestał trąbić.

A ja czekam i
czekam na
Święta…..
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****

Życzenia na Święta – Nasze propozycje

*****

Wesołego jajka! Oj, To nie ta bajka!
Przepraszam, to pomyłka miała być choinka.
Więc życzę karpia smacznego, Mikołaja bogatego, szczęścia
i radości, prawdziwej miłości oraz uśmiechu od ucha do ucha.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc
niech Mikołaj Święty
przyniesie prezenty,
a na nowy rok 2011 Rok
same wspaniałości – morze miłości
życzy…

Mikołaja w kominie, prezentów
po szyje, 2 metry choinki, cukierków 3
skrzynki, przed domem bałwana,
Sylwestra do rana, z butelką
szampana, pysznej wigilijnej kolacji i
mnóstwo atrakcji ……
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dużo ciepła, spokoju i miłości oraz spełnienia
bożonarodzeniowych marzeń Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły oraz całej
społeczności uczniowskiej życzy
Redakcja Bakałarza wraz z opiekunami

Do zobaczenia w przyszłym

2011 roku!!
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