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KOCHANI CZYTELNICY!
Z PRZYJEMNOŚCIĄ PREZENTUJEMY WAM NAJNOWSZE, ALE OSTATNIE WYDANIE SZKOLNEJ GAZETKI
W 2020R.! KOŃCZY SIĘ ROK KALENDARZOWY, PRZED NAMI BOŻE NARODZENIE I SYLWESTER! NIESTETY,
NIE MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ W SZKOLE Z POWODU PANDEMII, WIĘC NA ŁAMACH NASZEGO PISMA SKŁADAMY
SERDECZNE, ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA: ZDRÓWKA, SAMYCH RADOŚCI, ABY WSZYSTKIM SIĘ DARZYŁO, Z ROKU
NA ROK LEPIEJ BYŁO! WESOŁYCH ŚWIĄT, SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
NAUKA W DOMU MA SWOJE PLUSY, ALE CHYBA WSZYSCY TĘSKNICIE ZA PRZYJACIÓŁMI ZE SZKOLNEJ
ŁAWKI I NAUCZYCIELAMI. TERAZ SPĘDZACIE CZAS GŁÓWNIE W DOMU I ŁATWO O NUDĘ. BY TROCHĘ UMILIĆ
WAM TEN TRUDNY CZAS, ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA BRATKA! ZNAJDZIECIE TUTAJ M.IN. CIEKAWE
INFORMACJE Z ŻYCIA SZKOŁY. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!!!
REDAKCJA

DZIŚ W NUMERZE !
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WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
„ZDALNA” NAUKA
TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
ŚWIĄTECZNY QUIZ
PRZEPISY NA ŚWIĄTECZNE SŁODKOŚCI
RADY NIE OD PARADY
NASZA TWÓRCZOŚĆ
FOTORELACJE ZE SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI

-

We wrześniu 2020 roku, po dłuższej niż zwykle nieobecności spowodowanej epidemią koronawirusa,
uczniowie powrócili do szkoły. Szczęśliwi i wypoczęci byli gotowi stawić czoła nowym zadaniom
i wyzwaniom. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego trzeba było dokonać wyboru nowego składu
Samorządu Uczniowskiego.
Do podjęcia się tak odpowiedzialnej funkcji, jaką pełni Rada SU, zgłosiło się pięciu śmiałków:
Aleksandra Fredyk (IVb), Marcel Kotecki (VIIa), Krzysztof Kołba (VIIa), Zofia Murat (VIc)
i Julia Wawszczyk (VIIIb).
Z uwagi na obowiązujący w szkołach reżim sanitarny spowodowany epidemią, nie mógł odbyć się,
jak zawsze, mityng przedwyborczy. Dlatego też kandydaci nagrali swoje spoty wyborcze, w których
przedstawili pomysły do realizacji na ten rok szkolny. Prezentacja filmików odbyła się podczas zajęć
z wychowawcą, aby wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z programami wyborczymi kandydatów
i świadomie wybrać przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
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25 września 2020 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie oddawali swoje głosy w klasach do przenośnej urny wyborczej.
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Tego samego dnia pod czujnym okiem opiekunów SU, pani Anny Siekańskiej i pani Joanny Sobutkowskiej,
przedstawiciele klas IV-VIII zliczyli wszystkie głosy.

Tegoroczna frekwencja wyborcza wyniosła 78% i tym samym społeczność uczniowska zdecydowała
o składzie Rady SU:
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Marcel Kotecki
przewodniczący SU

Julia Wawszczyk
zastępca
przewodniczącego SU

Zofia Murat
sekretarz SU

S. U.
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Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest
corocznie 4 października. Jednoczy on ludzi, którzy
opowiadają się za lepszym traktowaniem zwierząt
i działają na ich rzecz. Dziś święto zmieniło się
w globalny ruch, który za cel stawia sobie, by uczynić
świat lepszym miejscem dla wszystkich zwierząt.
Od wieków ludzie żyli i ściśle współpracowali ze
zwierzętami. Od kotów dotrzymujących towarzystwa
w starożytnym Egipcie, przez gołębie pocztowe w XIX
wieku, po psy terapeutyczne i wykrywające bomby…
Łączymy się również ze zwierzętami,
identyfikując się z ich cechami: np. mądra
sowa, pracowita pszczółka, leniwy leniwiec,
opiekuńcza niedźwiedzica, czy psotny szop.
Wielu z nas czerpie głęboką radość, towarzystwo
i uzdrowienie od zwierząt, które
mieszkają w naszych domach. Potrzebujemy
zwierząt do naszego przetrwania.
Dlatego właśnie powinniśmy o nie dbać.
4 października to także
święto Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i zwierząt. Święty
Franciszek z Asyżu uważał, że natura jest „zwierciadłem Boga”. Nazywał wszystkie stworzenia swoimi
„braćmi” i siostrami. Wierzył, że istoty ludzkie mają obowiązek chronić przyrodę jako szafarze Bożego
stworzenia. Przekazy głoszą, że święty Franciszek potrafił rozmawiać ze zwierzętami, dlatego jest
przedstawiany w licznych dziełach sztuki w otoczeniu zwierząt.

OTO NASI MILUSIŃSCY:
Maja Wiórek z Bąblem

Franciszek Wolankiewicz
z Tygryskiem i Rudaskiem
oraz Piotr Wolankiewicz z Becią
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Michalina Gadzka z Palomą

Weronika Pawlak z Łajką

Patryk Wójcik z rybkami: Dori, Nemo, Pika, Ewron
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Bartosz Kieruzel z Gucią

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zechcieli podzielić się z nami zdjęciami
swoich pupili i w ten sposób uczcić
światowy dzień zwierząt.

Każdy z nas może zrobić
dla zwierząt tylko
drobiazg,
ale razem właśnie dzięki
tym drobiazgom
uczynimy świat lepszym
dla naszych „braci
mniejszych”.

S.U.
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Pani Dyrektor, Nauczycielom,
wszystkim Pracownikom oraz Uczniom
życzymy:
dużo zdrowia,
sił i wytrwałości dla codziennych wyzwań,
radości z wykonywanej pracy
i uśmiechu każdego dnia.
Samorząd Uczniowski

8

13 października 2020 r. o godz. 9.00 w hali sportowej odbyła się ważna
uroczystość – Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie ich na uczniów naszej szkoły.
W tym roku, z uwagi na zagrożenie spowodowane wirusem, spotkanie odbyło się
w warunkach bardziej kameralnych niż zwykle. Świadkami tego ważnego dla
najmłodszych wydarzenia byli ich rodzice, dyrektor szkoły oraz wychowawczynie.
Pierwszaki spisały się wzorowo, dając tym samym świadectwo, że mogą już nazywać
się uczniami. Na wysokim poziomie zaprezentowały też swoje umiejętności wokalne
i recytatorskie. Po uroczystym pasowaniu na ucznia Pani Dyrektor Iwona Zapała
wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz książki, a rodzice - okazjonalne
upominki.

M.P.
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Nasz Patron był nie tylko wyjątkowym kapłanem,
ale również człowiekiem renesansu o wielu
zainteresowaniach i pasjach.
Dał się poznać jako:
dobroczyńca i samarytanin,
wielki patriota i historyk,
krzewiciel pokoju na świecie,
orędownik przebaczenia,
entuzjasta muzyki klasycznej,
koneser sztuki,
miłośnik literatury pięknej i teatru,
zapalony turysta i wielbiciel przyrody.

Dzień Patrona Szkoły to wielkie wydarzenie w życiu społeczności szkolnej. W tym roku
niestety z powodu epidemii nie udało nam się świętować wspólnie. Przybliżmy zatem postać
księdza poprzez wspomnienia osób, które miały okazję bliżej go poznać i uczestniczyć w jego
życiu na co dzień i od święta.

W tym dniu złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przy pamiątkowej tablicy
poświęconej naszemu Patronowi, która znajduje się na cmentarzu gomulińskim.
A.S.
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„Twój dom”
Wanda Chotomska
Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
W środę, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to
najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku,
gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero
I wojna światowa dała naszej Ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość.
11 listopada 1918r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała
wolność.
W tym roku w całym kraju uczczono ten dzień bardzo skromnie. Nie było
defilad czy pokazów grup historycznych. Przez pandemie tegoroczne
tradycyjne obchody nie mogły się odbyć.
W naszej szkole rok rocznie to wielkie święto również odbywało się
bardzo uroczyście. Niestety, wczorajsze święto musiało się ograniczyć
do obchodów w rodzinnym gronie.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego wszyscy chętni uczniowie,
wykonali tego dnia kotyliony i poświęcili czas na rozmowy o Ojczyźnie
z najbliższymi, a w tym czasie przy ich domach powiewały dumnie
biało-czerwone flagi. Otrzymaliśmy również kilka zdjęć od uczniów
z tego uroczystego dnia.
S.U.
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Dnia 25.11.2020r. w oddziałach przedszkolnych odbył się ,,Dzień Pluszowego Misia''. Dzieci poznały
historię pluszowego misia, dowiedziały się, w jakich bajkach występują misie podczas prezentacji
multimedialnej, słuchały czytanych przez panie fragmentów książek o niedźwiadkach, nauczyły się wiersza
o misiu, tańczyły w rytm piosenki ,,Pokochaj pluszowego misia”, brały udział w różnych konkurencjach
i zabawach, np.: bieg po śladach misia, wypełnianie misia kulkami przy użyciu pęsety, kolorowały i układały
puzzle z misiem, łapały piłki ,, niedźwiedzią łapą''(rękawicą kuchenną) itp.

Na koniec dnia przedszkolaki wykonały pracę plastyczną.

Mimo, że w okresie epidemii dzieci przyszły do przedszkola bez swoich ulubionych i kochanych pluszaków,
ten dzień wywołał u nich wiele uśmiechów i radości.
E.K.
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Nietypowa nauka w dobie pandemii wprowadziła w naszym życiu wiele zmian. Straciliśmy osobisty
kontakt z kolegami i nauczycielami, a nauka, jak i w ubiegłym roku, ze szkolnych murów przeniosła się do
naszych domów. Początkowo było trudno. Z czasem jednak wszystko się ułożyło, uporządkowało i wszyscy
wypracowaliśmy dość dobrze działający system. Teraz większość naszych lekcji odbywa się
za pośrednictwem Teamsa, ale nasza podstawówka tętni życiem, są w niej przedszkolaki!

Edukacja przeniosła się na ten czas do sieci i zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczestniczą
w zajęciach za pośrednictwem swoich komputerów. Wychowawcy oraz nauczyciele wspierają nas w tej
niecodziennej sytuacji. Szkoła organizuje w różnych formach uroczystości, konkursy, dzięki którym możemy
nie tylko rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, ale prawdziwie uczuć się uczniami szkolnej społeczności.
Redakcja
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Sposoby na nudę podczas pandemii:
1.Wybierz się do domowego spa.
2. Zaproś rodzinkę na maraton filmowy.
3.Czytajcie wspólnie książki.
4. Zorganizuj rodzinny konkurs kulinarny.
5.Napisz własną książkę
6.Poszukaj własnej pasji.
7.Spędź czas z rodziną
8.Zrób porządki
9.Poćwicz, w domowej siłowni.
10. Zorganizuj dzień planszówek.
11. Ucz się obcego języka.
12.Zrób sesję zdjęciową.
13.Napisz własną piosenkę lub wiersz.
14.Poświęć czas na naukę gry na instrumencie.
15. Zaprzyjaźnij się ze swym zwierzakiem.
16.Zrób mini karaoke.
17.Naucz się origami .
18.Obejrzyj wschód Słońca.
19. Przemebluj pokój.
20.Odnów kontakty online z dawnymi znajomymi.
M.K.

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Składniki:
Ciasto: 60 dag mąki, 20 dag miodu, jajo, 20 dag cukru, 5 dag masła, płaska łyżeczka sody, 1/3 szklanki mleka,
torebka przyprawy do pierników. Lukier: pół białka, 2 łyżki cukru pudru, łyżeczka soku z cytryny.

Sposób wykonania:
Zagrzać miód z cukrem i masłem. Gdy cukier się rozpuści, zdjąć z ognia, lekko ostudzić, dodać
przesianą mąkę, sodę rozpuszczoną w mleku i jajo. Składniki ciasta starannie wymieszać łyżką lub mikserem.
Zostawić ciasto na noc w lodówce. Następnego dnia rozwałkować na grubość 3 - 4 mm i wyciąć foremkami
różne kształty, np. zwierzątka, gwiazdki. Ułożyć na posmarowanej tłuszczem blasze. Piec 25 min. w temp.
175°C. Jednym ubijakiem miksera utrzeć białko z cukrem i sokiem na gęstą lśniącą masę. Napełnić szprycę
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lukrem i udekorować ostudzone pierniczki. Gdy lukier wyschnie, włożyć ciastka do metalowego pojemnika
z przykrywką. Zaraz po upieczeniu pierniki są twarde. Stają się kruche po kilku dniach. Długo utrzymują
świeżość.

Źródło: Kuchnia polska, PWN, Warszawa 2015

LISA
Poranek obudził wycieczkowiczów ćwierkaniem ptaków, zapachem akacji rosnących w parku,
w przydomowych ogródkach i na skwerach miasta.
-Muszę lecieć, bo zaraz zbiórka. Pa mamo, pa tato – powiedział jak zwykle spóźniony Sebastian.
- Do zobaczenia synku. Nie zapomnij zadzwonić. Czekamy z tatą na telefon-pożegnała się mama.
Sebastian Kowal był niskim, rudowłosym uczniem klasy VIII c Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana
Tuwima w Karłach Górnych. I właśnie biegł na zbiórkę przed szkołą, gdzie mieli stawić się wszyscy
wycieczkowicze wybierający się w podróż do Paryża. Po drodze spotkał również spóźnionego Mateusza
(najlepszego przyjaciela). Po 5 minutach zziajani chłopcy wpadli do autobusu czekającego już tylko na nich
- Sebastian i Mateusz, tradycyjnie spóźnieni. Panie Andrzeju możemy już odjeżdżać – skomentowała
wszystko pani Liczydło.
- Cisza, dzieci, siadajcie ! Musimy was przeliczyć - głosem pełnym zgrozy powiedziała przez mikrofon
pani Wisława.
- Czterdzieści siedem. Kogoś nam brakuje!
I właśnie w tym momencie do autobusu wbiegła zmęczona Ada, z trzema walizkami i dużą torbą.
- Przepraszam za spóźnienie, ale ulubiona spódniczka nie zmieściła się w walizce i musiałam szukać
torby.
Dziewczyna w mgnieniu oka siedziała już na tylnych miejscach autobusu wraz z przyjaciółmi.
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- Wszyscy w komplecie! Wyruszamy! – powiedział serdecznym głosem pan Andrzej.
Pani Liczydło przytaknęła panu kierowcy i autobus ruszył w drogę. Dzieci radośnie zaczęły śpiewać swoją
ulubioną podróżną piosenkę.
Koła autobusu kręcą się … - powtarzali wycieczkowicze. Po kilku godzinach, gdy za oknem panował
półmrok, wszyscy uczestnicy wycieczki zasnęli snem sprawiedliwego.
- Przerwa - powiedziała łagodnie pani Jola.
Wszyscy uczniowie podnieśli głowy i wolnym krokiem opuścili autokar. Po pewnym czasie wypoczęci
i najedzeni kontynuowali soją podróż. Po dwóch dniach meczącej trasy ich twarze rozświetlił złoty napis:
Fleur de hotel.
- Jesteśmy na miejscu ! – zakomunikował zmęczony kierowca.
Wszyscy rzucili się po bagaże. Dwóch chłopaków targało tę samą walizkę. Okazało się, że mieli identyczne.
Trzeba było sprawdzać zawartość. Od razu w oczy rzuciła się piżama w serduszka przebite strzałą. Wszystko
jasne! To bagaż Tomka – cichego klasowego nieśmiałka. Kolejka przy recepcji powoli się przesuwała
i kolejne grupy odbierały klucze do pokoi. Zmęczenie dawało się we znaki, więc zniecierpliwieni wypatrywali
windy, by jak najszybciej zamknąć za sobą hotelowe drzwi. Rwetes i gwar powoli cichł, bo wszyscy zalegali
w swoich łóżkach.
- Kończcie śniadanie! - ponaglała wszystkich pani Jola.
Wielu się nie wyspało, mimo to jednak każdy był uśmiechnięty. Szybko stali już przed drzwiami hotelu
i czekali na autobus. Po krótkiej chwili siedzieli już w autobusie. Miejsca z tyłu jak zwykle zajęła grupa
przyjaciół: Ada, Maj, Oliwia, Mateusz i Sebastian. Podekscytowani zastanawiali się, co ich czeka.
W mgnieniu oka byli już na miejscu.
Wycieczka weszła do muzeum. Po bezproblemowym przejściu bramek wszyscy wybrali się do szatni.
Seba, jak to Seba, nie mógł obejść się bez kłótni z Mateuszem. Kiedy chłopcy się sprzeczali jak zwykle
nie wiadomo o co, pani Wisława krzyknęła:
-Pospieszcie się !
Wycieczka ustawiła się przed szatnią i cierpliwie czekała na panią Marię. Gdy przewodniczka przyszła, ruszyli
w stronę Sali nr 1. Pani Maria, widząc znudzenie uczniów, uznała, że mogą przejść do najciekawszej części
programu zwiedzania. Uczniowie weszli do wielkiej sali. Ujrzeli tam jeden ogromny obraz – Mona Lisa, który
wisiał na środkowej ścianie, oprawiony wymyślną złotą ramką. Całą sala pomalowana na biało, a ozdabiały
ją delikatne złote dodatki. Wycieczkowicze byli zachwyceni dziełem jak i całym pomieszczeniem.
Podziwiając obraz, pani Grażyna obrzuciła salę dziwnym, podejrzliwym wzrokiem, z którego ciężko
domyślić się, w czym tkwi problem. Jedno było pewne – coś jest nie tak. Przewodniczka szybko sięgnęła po
telefon i zadzwoniła po ochroniarzy, aby wyprowadzili zwiedzających. Pani Jola przekazała dzieciom
informację o nakazie szybkiego opuszczenia terenu muzeum. Cała klasa zastanawiała się, co mogło się
wydarzyć.
Po ciężkim dniu w muzeum spędzonym na oglądanie eksponatów, uczniowie wsiedli do autobusu, w którym
czekał na nich zniecierpliwiony kierowca.
- Jedziemy do hotelu! – powiedział.
Już po chwili znajdowali się pod budynkiem.
- Chłopaki, spotkajmy się pod pokojem Mai i Oliwki – zdecydowała stanowczo Ada.
- Dobrze, ale o której i po co? – spytał zaciekawiony Mati
- Zaraz po kolacji. Dowiecie się później, w jakim celu.
Po posiłku chłopcy po cichu wymknęli się z pokoju i dotarli na wyznaczone miejsce.
- Szybki, szybko! poganiała ich Oliwia.
Okazało się, że w pokoju Przyjaciółek znajduje się jedyny hotelowy telewizor.
- Zobaczymy czy powiedzą coś o tym obrazie? – zapytała Ada.
- Patrzcie, zaczyna się! – wykrzyknął podekscytowany Sebastian. Na pasku informacyjnym pojawiła
się wiadomość o obrazie, ale nikt nie był w stanie przeczytać wszystkiego w tak szybkim czasie…
Ciąg dalszy opowiadania pt. "Lisa" autorstwa uczniów klasy VII b w kolejnym numerze "Bratka".
kl. VIIB
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Tradycje i zwyczaje świąteczne na świecie
Choć wszędzie święta są obchodzone bardzo uroczyście, to jednak zupełnie inaczej:
Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania. Główne ulice w Londynie wyglądają
w tym okresie najpiękniej, a na Trafalgar Square można spotkać większość mieszkańców gromadzących się
wokół olbrzymiej choinki gdzie wraz z występującymi chórami z różnych stron świata śpiewają kolędy.
Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas
pudding – rodzaj deseru. Dopiero w drugi dzień świąt otwierają otrzymane prezenty.
W Argentynie Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym stole zastawionym
jedzeniem mieszkańcy wraz z rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się i żartują. Głównym i najważniejszym
daniem jest pieczony prosiak, a dopiero o północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce
do białego rana. W tych harcach uczestniczą również dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowują się
w dniu Trzech Króli – 6 stycznia.
W Australii ze względu na klimat, Święta Bożego Narodzenia spędza się w niecodziennej scenerii: w ten
najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy; jedzą pieczone
indyki, małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i ciasto, przypominające
polski keks. Nie brakuje również prezentów, które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej
skarpecie. Oprócz tego wysyłają wszystkim znajomym kartki świąteczne, a otrzymane prezentują
pod choinką.
Podobnie jak w pozostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza
domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. Domowa
wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest
faszerowany indyk z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. Boże Narodzenie trwa
tutaj chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy
obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną liczbą prezentów, które przynosi…
święty Bazyli!
W Hiszpanii bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi się święto
Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który na swym pokładzie
przywozi tychże Władców. Hiszpanie odwiedzają znajomych i rozdają keks.
Francuzi przygotowują na Wigilię ostrygi i białą kiełbasę, a prezenty wkłada
do butów grzecznym dzieciom sam mały Jezusek.
W Finlandii wigilijną potrawą jest marchewkowa zapiekanka oraz śledzie
w sosie musztardowym.
Węgrzy gustują w rybie smażonej z frytkami (oraz sypią na wigilijny stół soczewicę – symbol dostatku),
a Kanadyjczycy delektują się pieczonym indykiem. Ogromna jest też różnorodność ciast. Bezsprzecznie
palmę pierwszeństwa dzierży Prowansja – aby zapewnić sobie pomyślność w następnym roku, każdy
stołownik musi spróbować 13 słodkich deserów.
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Tradycją niemiecką jest wkładanie do wazonu 4 grudnia gałązek forsycji,
na której kwiaty pojawiają się na święta. Poza tym w ten dzień
w południowych Niemczech poczęstują nas pieczoną gęsią, a jeżeli jemy
indyka nadziewanego kasztanami, to znaczy, iż zaprosili nas mieszkańcy
Lizbony. W większości krajów europejskich uroczyście świętuje się 25 i 26
grudnia. Ludzie spotykają się wtedy z rodziną i przyjaciółmi oraz dobrze jedzą.
Oczywiście, nie chodzą do pracy. W Hiszpanii, Portugalii i Francji drugi dzień świąt
traktowany jest jak normalny dzień. W Amsterdamie 25 XII część sklepów jest otwarta. We Włoszech
natomiast obchodzi się te dwa dni świąt huczniej, niż samą Wigilię.
Jak widać w różnych krajach są inne tradycje przeżywania Świąt Bożego Narodzenia: spożywane są inne
potrawy, inaczej spędzany jest świąteczny czas i inni święci roznoszą podarki, ale tylko w Polsce istnieje
przekonanie, że w tą jedną wigilijną noc zwierzęta przemawiają ludzkim głosem.

Dla wszystkich czytelników - ŚWIĄTECZNY QUIZ
1. Gdzie najchętniej spędzasz Święta Bożego Narodzenia?
a. razem z rodziną
b. w domu
c. obojętne mi to, wszędzie jest wigilia
2. Jaki prezent najbardziej chciałabyś/chciałbyś dostać pod choinkę?
a. cokolwiek dostanę, ucieszę się
b. stertę słodyczy
c. jakiś wypasiony sprzęt, np. smartfon
3. Co kojarzy Ci się ze Święta Bożego Narodzenia?
a. narodzenie Chrystusa i wspólne spędzenie czasu...
b. śnieg, choinka i pierwsza gwiazdka na niebie.....
c. prezenty
4. Którą część Wigilii najbardziej lubisz?
a. dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń
b. śpiewanie kolęd
c. jedzenie potraw i otwieranie podarunków
5. Co w tych świętach jest dla Ciebie najważniejsze?
a. narodziny Jezusa
b. dobry nastrój, świąteczna zabawa i wspólne przeżycia
c. dekoracje i wolne dni od szkoły
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6. Czy Święta Bożego Narodzenia są Twoimi ulubionymi?
a. na 100%
b. zależy od pogody i miejsca
c. nie za bardzo
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a”
Brawo! Masz w sobie prawdziwego ducha Świąt Bożego Narodzenia!
Liczy się tylko Pan Jezus, rodzina i dobry nastrój. Tak trzymaj!
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b”
Choć Święta Bożego Narodzenia kojarzą Ci się również z prezentami,
pamiętasz, co jest najważniejsze. Przecież nie chodzi tu tylko o choinkę i wystrój. Nie trać z oczu tego,
co najważniejsze – maleńka miłość w Małej Dziecinie.
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „c”
Boże Narodzenie to nie czas poświęcony prezentom, jedzeniu, wolnym dniom od szkoły i pracy.
Najcenniejsza jest miłość, to przecież cudowny okres spędzany z najbliższymi. Posłuchaj, zmiana w Twoim
życiu jest konieczna. Koniecznie przeczytaj Opowieść wigilijną.
M.K.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem
perfumy!
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Lekcja wychowawcza. Nauczycielka
pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy
dorosną. Dzieci wymieniają zawody
piosenkarza, aktora, strażaka,
policjanta... tylko Jasio mówi,
że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden
dzień w roku!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W ten wyjątkowy czas
zapomnijmy o naszych problemach i troskach, cieszmy się tym, co mamy
i z optymizmem i wiarą patrzmy w przyszłość. Wszystkim Koleżankom
i Kolegom, Nauczycielom, Dyrekcji, Pracownikom szkoły życzymy
zdrowia, radości, rodzinnej atmosfery i dużo śmiechu przy wigilijnych
stołach, kolęd moc śpiewanych całą noc , spotkania z ekipą św. Mikołaja,
prezentów pod choinką,, śniegu na polach , ludzkiej życzliwości, miłości
i serdeczności w sercach , a w Nowym 2021 Roku spełnienia marzeń,
szczęścia, optymizmu i spokoju ducha oraz powrotu do normalności
życzy klasa VIIA
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju, szczęścia
i radości przeżywanej w gronie najbliższych
oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
Klasa VIB wraz z wychowawcą
Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się
radość, szczęście, życzliwość,
wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń w Nowym Roku.
Magicznych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy klasa VIIIB.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom
i kolegom dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia choć jednego z najskrytszych marzeń, wiary
w lepsze jutro. Niech magia Świąt wypełni Wasze serca, białe płatki śniegu otulą domy, a Mikołaj
obdaruje pięknymi prezentami.
Uczniowie klasy IIIA
„ Wigilijna Święta Noc niesie łaskę w każdy dom.
Serca swoje otwierajmy dla Tych, którzy z nami są...‘’
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i szczęścia
oraz wytchnieniem od codziennych obowiązków. Niech Nowy Rok przyniesie wszystkim wszelką
pomyślność i pozwoli spełnić najskrytsze marzenia.
Klasa VIC wraz z wychowawcą
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, szczęścia,
życzliwości przy wigilijnym stole życzy klasa VIIB
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy:
„By Wam wszystko pasowało,
by kłopotów było mało,
byście zawsze byli zdrowi,
by problemy były z głowy,
by się wiodło znakomicie,
by wesołe było życie.”
By te Święta były miłe,
a ich magia dała siłę!
Klasa IVA
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Klasa V wraz z wychowawcą życzy:
Pięknie przystrojonej choinki,
Co dzień wesołej minki,
Gorącego jak ogień serduszka,
Zawsze pełnego brzuszka
I opłatka kruchego, białego
W miłości i zgodzie z rodziną łamanego
Oraz wejścia w radosnym podskoku
Do Nowego 2021 Roku!!!

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam radość i spokój.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzą uczniowie klasy IVB
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy wszystkim Wam, złożyć
gorące życzenia: abyście wspólnie z rodziną szczęśliwie spędzali ten piękny czas miłości
i pokoju, zdrowia, o które w obecnych czasach wielu musi walczyć, zapomnienia
o niepotrzebnych troskach i waśniach, wzajemnego
uśmiechu i serdeczności, pięknej, pachnącej choinki,
pod którą znajdziecie moc prezentów przepełnionych
miłością i przygotowanych z myślą o Was.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie
ze swymi darami, staną cicho za Waszym progiem,
by światło słowa maleńkiego Jezuska prowadziło Was
przez życie do wieczności.
Powrotu do normalności, której teraz tak bardzo Nam
brakuje! Świąt magia niechaj zjedna wszystkich! Niech
w domach będzie Wam jak w niebie!
życzą uczniowie klasy VIIIA
wraz z wychowawcą.
Radosnych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych miłością i życzliwością. Niech ten czas
będzie odpoczynkiem od codziennej pracy, w którą wkładacie tyle serca. W tym szczególnie
trudnym czasie życzmy również dużo zdrowia i nadziei na lepsze jutro.
Dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników Szkoły życzenia śle klasa IA.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim wszelkiej
pomyślności, dużo zdrowia i optymizmu. Niech te Święta będą wypełnione
radością i miłością , niosą pokój i wytchnienie od codziennych kłopotów,
a Nowy 2021 Rok spełni nawet najskrytsze marzenia. Niech będzie
to radosny czas realizacji planów i nowych zamierzeń, a wszystkie
zmartwienia i trudności niech znikną wraz z ostatnią kartką kalendarza.
Uczniowie kl. IIIB
W tym trudnym dla Nas czasie życzmy wszystkim magicznych, wesołych i zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia. Góry prezentów pod kolorową i pachnącą choinką. Ciepłej rodzinnej
atmosfery oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku.
Uczniowie klasy IB, wychowawczyni i rodzice
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PRZEPIS NA UDANE ŚWIĘTA
Na ten czas niezwykły, chwilę uroczystą,
Weźmy pełen zapas chęci,
Odrobinę zapomnienia - dla niechcenia,
Pokaźną garść miłości do ludzi.
Wazę radości przy świątecznym stole,
Szczęścia do smaku,
Dzban uśmiechu ,
Oby nam wszystkim czas ten płynął w rodzinnej błogości!
Wesołych Świąt życzy Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne i Red@kcja Bratka

ADRES BRATKA:
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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