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CZWÓRKA Z PLUSEM

Już grudzień! Czas biegnie tak szybko! Jeszcze przed

chwilą szykowaliśmy się do powrotu do szkoły z wakacji , a

dziś... słyszymy dźwięk dzwoneczków na szyjach mknących

po niebie reniferów:). Wszystkim, którzy przynieśli

materiały do tego numeru gazetki serdecznie dziękujemy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam spełnienia najskrytszych marzeń, nie tylko

tych związanych z prezentami pod choinką. Życzymy Wam

również, wytrwałości w dążeniu do celu i chęci doskonalenia

swoich umiejętności i zdolności. A w Nowym Roku, samych

sukcesów i słonecznych dni.

Ten numer „Czwórki z plusem” jest nietypowy, ponieważ

znajdziecie w nim wiele rebusów, łamigłówek i zadań

doskonale wpływających na prace szarych komórek:):)

D R O G A P A N I D Y R E K T O R!

Na Pani ręce chcielibyśmy złożyć życzenia wszystkim nauczycielom i
pracownikom naszej szkoły.

Życzymy wszystkim, aby pokój zawitał w Państwa serca. Byście mogli
w ten cichy wieczór wziąć biały opłatek i serdecznie go przełamać z bliskimi i
kochanymi. Życzymy Państwu również, daru miłości, bo ci są szczęśliwi, którzy
dar ten znają. Niech przy żywicznym zapachu choinki upłyną Wam piękne
chwile polskiej Wigilii ze wspólnie śpiewaną kolędą i upragnionym gościem przy
świątecznym stole. A przede wszystkim życzymy Państwu najwięcej zwykłego,
ludzkiego szczęścia.
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

przepis na ciasto, które szybko się robi, a które

doskonale smakuje, szczególnie zaś w gronie

najbliższych przyjaciół w czasie imprezy

sylwestrowej.

BANANOWIEC

Składniki:

 1 masło roślinne
 2 żółtka
 0,5 szklanki cukru pudru
 2 opakowania biszkoptów
 4 galaretki cytrynowe
 4 banany
 puszka brzoskwiń

Sposób przyrządzania:

Wszystkie składniki ucieramy, dodajemy 4 banany i 2 wystudzone
galaretki (cytrynowe) rozpuszczone w jednej porcji wody, po czym odstawiamy
masę do lodówki, żeby się trochę zsiadła. Dwa opakowania biszkoptów
wykładamy na spód tortownicy, a następnie wylewamy masę bananową. W
masę wkładamy ukośnie biszkopty, a na masę układamy brzoskwinie i
wylewamy 2 galaretki (najlepiej smakują cytrynowe)

Wszystkim młodym kucharzom życzymy smacznego!!!
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Chciałbym zachęcić Was do przeczytania jednej z najlepszych

książek autorstwa Charls’a Dickensa pt. "Opowieść wigilijna ".

Opowiada ona o poczynaniach pewnego bardzo skąpego człowieka

imieniem Scoorge, który prowadził firmę „Marley and Scoorge" ze

swoim przyjacielem Marley’em, aż do dnia jego śmierci. W wigilię

Bożego Narodzenia przypadała siódma rocznica śmierci Marley’a.

Tego dnia, gdy wracał z pracy zamiast swojej, zwykłej klamki u drzwi,

ujrzał twarz pana Marley’a.

Tej samej nocy duch jego przyjaciela zapowiedział mu nadejścia

trzech duchów wigilijnych. Te zaś przybywały do jego domu i

zabierały go w "podróże" w czasie. A tam działy się przedziwne

historie... Jakie, dowiecie się czytając książkę.

Do czytania Mole!!!!

Kuba Kruk
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Moje coroczne święta Bożego Narodzenia

Co roku u mnie w domu tydzień przed świętami Bożego Narodzenia zaczynają się
wielkie porządki , ale to przed Wigilią jest prawdziwe zatrzęsienie. Najczęściej w dzień
Wigilii ubieram żywą choinkę, która całemu domu daje piękny leśny zapach . Mama
zajmuje się wypiekami, tata biega do sklepu po zakupy , siostra piecze ciasta , a ja
przystrajam stroik na świąteczny stół . Wigilia odbywała się zawsze w moim domu i
rodzina przyjeżdżała do mnie, ale przed dwoma laty Wigilia miała się odbyć u mojej cioci.
Gdy przyjechaliśmy już na drzwiach mieszkania cioci była tabliczka z napisem : " Tu
święty Mikołaj przybędzie o północy" . Gdy zapukaliśmy do drzwi otworzył je mój brat
cioteczny Krzyś. W środku byli już moi dziadkowie i rodzina Krzysia . Do rozpoczęcia
Wigilii zostało nam jeszcze poczekać na Moją kolejną ciocię z rodziną - przybyli oni wraz z
pojawieniem się pierwszej gwiazdki na niebie. Jak zwykle gospodarz domu - czyli mój
wujek przeczytał fragment pisma świętego. Później zasiedliśmy do wieczerzy. Na stole było
12 potraw . Pod białym obrusem było sianko, a na stole zapalona świeca. Po spożyciu
jedzenia zaczęliśmy śpiewać kolędy. Śpiewaliśmy, aż do 23,30 , a gdy zobaczyliśmy która
jest godzina wybiegliśmy przed blok oczekiwać świętego Mikołaja. Prawdziwymi saniami
przyjechał oczywiście Mikołaj ( był to mój dziadek ). Wszedł do domu, poczęstowaliśmy go
potrawami ze stołu . Później wręczył nam prezenty i wybiegł z domu z wymówką, że musi
jechać do innych dzieci i wrócił w zwykłym już przebraniu . Mówił nam, że nie udało mu
się wcześniej, ponieważ były korki . Później wszyscy się pożegnaliśmy i wyruszyliśmy do
swoich domów. Te święta były niezapomniane, bo pierwszy raz ktoś przebrał się za
świętego Mikołaja, aby sprawić nam przyjemność. Te święta były niezapomniane :))) .

Karolina Główniak

Święta Bożego Narodzenia wspominam bardzo dobrze. Cała rodzina zjeżdża się w
jedno miejsce i razem z bliskimi obchodzimy to święto. Na stole jest bardzo dużo wigilijnych
potraw. Oczywiście żadne święta nie są udane bez prezentów!!! Dostaję ich mnóstwo.
Wraz z rodzicami dużo czasu poświęcamy na kupienie i ozdobienie choinki. Oczywiście
wszyscy idą na nocną mszę zwaną Pasterką. Dla mnie Boże Narodzenie jest
najwspanialszym świętem w roku.

Mendi
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Mój najlepszy dzień.

To był zwyczajny dzień. Nic nie zapowiadało, że zdarzy się coś szczególnego.
Jednak po lekcjach tata zobaczył ogłoszenie o naborze do sekcji piłki nożnej. Zapisałem
numer telefonu i potem zadzwoniliśmy do trenera. Pan trener pozwolił mi przyjść na
pierwszy trening. Zajęcia rozpoczęła rozgrzewka, a później graliśmy mecze między
czterema drużynami. Strzeliłem swoją pierwszą bramkę, grając w drużynie numer cztery.
Wygraliśmy z kolegami dwa mecze. Zajęcia bardzo mi się podobają, są ciekawe i dużo
można się nauczyć. Poleciłbym treningi piłki nożnej każdemu koledze.

Dominik Mędza II a

Moje najwspanialsze święta

Nie mogę wybrać najwspanialszych świąt Bożego Narodzenia w moim życiu.
Wszystkie święta Bożego Narodzenia jakie obchodziłem były cudowne. Obchodzę je w ten
sposób:
Schodzi się do nas większość mojej rodziny.
Zostawiamy przy stole wolne miejsce.
Wszyscy razem kolędujemy.
Zajadamy się tradycyjnymi wigilijnymi daniami.
Dzielimy się opłatkiem.
Kładziemy pod ozdobioną wcześniej choinkę prezenty.
Tak wyglądają święta w moim domu.

ŻYCZĘ WAM WESOŁYCH ŚWIĄT !

Jakub Kruk 6 a
Jestem świętym Mikołajem

Zbliżał się 6 grudnia. Szykowałem prezenty dla dzieci. Spieszyłem się, bo musiałem
zdążyć ze swoją pracą w ciągu jednej nocy. Zapakowałem worki i ruszyłem w drogę.

Podróż była bardzo długa. Renifery mknęły przez mgłę. Nagle sanie przewróciły się,
worki z prezentami wypadły. Nie spodziewałem się tego, że sanie przekręcą się do góry
płozami a lewa odpadnie. Ujrzałem dziwna postać, która była wróżką i spytała mnie, co
się stało. Odpowiedziałem jej swoja przygodę z wywrotką sań. Wróżka powiedziała żebym
spojrzał za siebie i ujrzałem nowe sanie. Poprosiła mnie zrobił dla jej dzieci podręczniki do
szkoły. Obiecałem, że spełnię jej życzenie. Zapamiętam tę przygodę do końca życia, bo była
ona szczęśliwa.

Ignacy Siwicki III a
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Jestem świętym Mikołajem

Zbliżał się 6 grudnia. Szykowałem prezenty dla dzieci. Spieszyłem się, bo musiałem
zdążyć ze swoją pracą w ciągu jednej nocy. Zapakowałem worki i ruszyłem w drogę.

Czekała na mnie długa podróż. Mknąłem przez zaśnieżone pola, łąki i lasy. Nagle
sanie przewróciły się, a ja wpadłem w zaspę. Gdy wyszedłem ze śniegu zobaczyłem dom.
Postanowiłem tam pójść i obdarować dzieci prezentami. Cichutko na paluszkach skradałem
się po schodach. Kiedy kładłem prezenty pod drzwiami usłyszałem jakiś głos. Nie
spodziewałem się nikogo, więc odwróciłem się i ujrzałem dziwną postać. Była to
dziewczynka ubrana w suknie i welon. Poprosiła mnie o lalkę. Powiedziałem jej, że spełnię
jej życzenie. Zapamiętałem jej szczęśliwą twarz. Byłem bardzo zmęczony, ale szczęśliwy.

Filip Jaroszek III b

Jestem świętym Mikołajem

Zbliżał się 6 grudnia. Szykowałem prezenty dla dzieci. Spieszyłem się, bo musiałem
zdążyć ze swoją pracą w ciągu jednej nocy. Zapakowałem worki i ruszyłem w drogę.

Wiedziałem, że czeka m nie długa podróż. Sanie mknęły przez ośnieżone pola. Nagle
jeden z reniferów potknął się, a ja wpadłem z prezentami w zaspę. Niw spodziewałem się,
ze to spowolni moja podróż. Wygrzebując się spod śniegu ujrzałem dziwna postać, nie
wiedziałem jednak ,że jest o dobra wróżka. Poprosiła mnie o nową różdżkę, ponieważ stara
straciła swoja czarodziejską moc. Dałem jej nową, błyszczącą różdżkę i obiecałem, że
spełnię jej życzenie, wpadnę do niej na herbatkę. Wróżka zniknęła. Na długo zapamiętam
tę przygodę. Ruszyłem do domu. A teraz siedzę w moim fotelu przy kominku szczęśliwy i
wesoły.

Aleksandra Jeziernicka III b

MÓJ SZCZĘŚLIWY DZIEŃ

To był zwyczajny dzień, który zaczął się jak każdy inny. Nic nie wskazywało na to,
że będzie on wyjątkowy i zapamiętam go na bardzo długo. Okazało się jednak, że bardzo
się myliłem.

Tego dnia jak zwykle mamusia zaprowadziła mnie do przedszkola, a sama poszła do
pracy. Tatuś wraz z wujkiem z Sandomierza zostali w domu. W południe babcia Iza
powiedziała im, żeby wzięli jej psa Amika i poszli na spacer. Wujek Danek ucieszył się,
ponieważ chciał zwiedzić Siedlce. W drodze powrotnej zauważyli, że idzie za nimi mały,
zabiedzony piesek. Zdecydowali się wziąć go do domu i nakarmić. Nie było to łatwe. Psiak
był bardzo przestraszony i dopiero babci udało się go zawołać. Gdy przyszedłem z



CZWÓRKA Z PLUSEM

przedszkola zobaczyłem brudnego, chudego szczeniaka. Poprosiłem rodziców, aby mógł
zostać z nami, bo bardzo chciałem mieć kudłatego przyjaciela. Rodzice powiedzieli, że
trzeba go oddać, bo być może ma właściciela, który za nim tęskni. Odwieźliśmy psa w
miejsce, w którym spotkali go tatuś z wujkiem. Psiak rozejrzał się i pobiegł przed siebie.
Smutni wróciliśmy do domu. Nie minęła godzina, gdy usłyszeliśmy głośne szczekanie.
Zobaczyliśmy, że przy furtce stoi nasza przybłęda. W tej sytuacji zdecydowaliśmy, że pies
zostanie z nami. Postanowiłem, że nazwę go Puszek. Rodzice pojechali kupić jedzenie psu,
a babcia go wykąpała. Gdy rodzice wrócili, nakarmiłem swojego nowego przyjaciela. Teraz
już nic nie brakowało mu do szczęścia. Biegał po całym domu i bawił się ze mną. Już trzy
lata Puszek jest z nami.

W ten sposób zwykły, zimowy dzień stał się dla mnie niezwykle szczęśliwy.
Pomogliśmy biednemu, bezpańskiemu psu, a ja zyskałem przyjaciela.

Adam Krechowski kl II a

CO NIESIE GRUDZIEŃ?

Jak co roku z wielką niecierpliwością czekam na Święta Bożego Narodzenia.
Sprawiają mi one ogromną radość. Święta te są przepełnione miłością i dobrocią.

Gdy spotykamy się wszyscy przy wigilijnym stole panuje rodzinna, przyjazna
atmosfera. Spożywamy tradycyjne potrawy, śpiewamy kolędy i rozmawiamy. Są to moje
ulubione święta. Jak każde dziecko z niecierpliwością i radością myślę o gwiazdce. Jestem
bardzo ciekawy, co Mikołaj przyniesie mi pod choinkę. Tego dnia dostaję wyjątkowo dużo
prezentów, bo 24 grudnia są moje imieniny.

Mam nadzieję, że do świąt spadnie śnieg i będę mógł lepić bałwany oraz jeździć na
sankach.

Adam Krechowski kl II a

Największe...

Największy most wiszący znajduje się pomiędzy Nowym

Yorkiem a Brooklynem; długość głównego przęsła wynosi 486, 32 cm;

całkowita długość mostu równa się 1822.70 m.
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DEUTSCHE SEITE
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Jasiu, dlaczego sypiesz cukier do wanny? - Bo tato mówił że to jest karp

słodkowodny!

***

Tatry mają dwa miliony lat i trzy miesiące - mówi baca oprowadzając turystów.

- Baco, a skąd wiecie to z taką dokładnością?

- A był tu jeden profesor trzy miesiące temu i mówił że mają dwa miliony.

To ile mogą mieć teraz?

***

Podsłuchane nie w naszej szkole... :)

 Ciszej, bo nie słyszę własnych myśli.

 Wstań i zobacz jak siedzisz!!

 Tak wam powiedziałem, jak wam powiedziałem!
Karolina Główniak

Do szkolnej biblioteki Panie zamówiły następna partię

książek. Wybrały najbardziej poszukiwane pozycje.

Wśród nich znalazły się między innymi dalsze części

Aurelki oraz Koszmarnego Karolka. Na liście zakupów

znalazły się również powieści pani Małgorzaty Musierowicz. Mamy nadzieje, że

nowości na półkach zachęcą was do częstszego odwiedzania biblioteki!!!

Wiadomości z ostatniej chwili!!!

Dyrekcja, Panie pracujące w bibliotece oraz te, które uczą języka polskiego

serdecznie dziękują Pani Małgorzacie Jasińskiej, Mamie Dominika Jasińskiego z

klasy IVa za przekazanie do bibliotek szkolnej 10 tomowej encyklopedii i 2

słowników języka polskiego.
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Redaktorzy naczelni: Anna Szostak, Aneta Kalinowska Zespół redakcyjny:
Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba Kruk, Jędrzej Kupiec, Mateusz
Mendza, Maja Przybyłowska i inni!
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Jaki jesteś? Jaka Jesteś?

1. Koleżanka lub kolega rozbija Twoją skarbonkę. Jak się zachowujesz?

a) Płaczesz i obiecujesz sobie, że nigdy się do niej lub do niego nie odezwiesz.

b) Krzyczysz na nią lub na niego

c) Mówisz, że ta skarbonka była stara jak świat i się tym nie przejmujesz.

2. Jakie kolory lubisz?

a) Czarny i granatowy

b) Czerwony i brązowy

c) Zielony i żółty

3. Jakie lubisz zwierzęta?

a) Kret

b) Tygrys

c) Kot

4. Gdzie najchętniej lubisz się bawić?

a) W domu

b) W szkole

c) W wielkiej przestronnej sali

5. Jakie lubisz kamienie?

a) Zwykły kamień

b) Szmaragd

c) Perła

Jeżeli wybierzesz najwięcej odpowiedzi a to:

Nie umiesz panować nad swoimi emocjami. Lubisz niewielu ludzi a w swoim życiu

poruszasz się w ciemnościach. Nie lubisz światła.

Jeżeli wybierzesz najwięcej odpowiedzi b to:

Jesteś agresywny(a) . Jeżeli popracujesz nad swoim zachowaniem możesz to zmienić.

Jeżeli wybierzesz najwięcej odpowiedzi c to:

Gratulujemy luzu!!! Niczym się nie przejmujesz. Jesteś sprytny(a) jak kot. Każdy Cię

lubi!!!
Edyta Perez klasa IV b
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W poprzednim numerze zamieściliśmy kilka życzeń, ponieważ na wszystkie

nie było miejsca . W tym numerze również ukarzą się życzenia. Nadal zachęcamy

Was do oddawania życzeń . Życzenia będą zbierane do skrzynki na pierwszej

przerwie obiadowej w środę przy kąciku Patrona . Umieszczamy kilka życzeń,

które na pewno mają dla tych dla których są ogromne

znaczenienie :) Już w tym numerze zamieszczamy kilka

gorących życzeń kierowanych od nauczycieli do swoich

uczniów:

Z okazji urodzin Czarkowi z VI a wszystkiego najlepszego : dużo

zdrowia ,mszczęścia , uśmiechu na twarzy, oraz samych dni

przepełnionych radością życzy

Wychowawczyni oraz koledzy i koleżanki z klasy

Z okazji imienin Adamowi z VI a wszystkiego najlepszego : dużo zdrowia, radości , spełnienia

marzeń i uśmiechu na twarzy życzy

Wychowawczyni oraz koleżanki i koledzy z klasy

Z okazji świąt Bożego Narodzenia całemu gronu pedagogicznemu : dużo zdrowia, radości ,

uśmiechu na twarzach , pogody ducha , jak najmniej kłopotów , oraz wielu łask Bożych życzą

Uczniowie szkoły

Samych słonecznych dni i pięknych prezentów pod choinką oraz spełnienia najskrytszych

marzeń z okazji urodzin Rafałowi Twarowskiemu z klasy III a życzy

Wychowawczyni

Wszystkiego najlepszego, samych dobrych oceni i niegasnącego uśmiechu na twarzy oraz

samych radości Kubie Kaliszowi z okazji urodzin życzy

Wychowawczyni
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A teraz czas na życzenia specjalne!!!

Samych radości, spełnienia marzeń, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości i

wiary, że jutro będzie lepsze niż dziś z okazji urodzin Pani Agnieszczce Smolińskiej życzą

koleżanki::) Żyj sto lat!!!

W grudniu swoje święta obchodziły również Panie Barbara Chomicka, Maria Kańska i Maria

Szmeja, wszystkim solenizantkom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, zadowolenia z

wykonywanej pracy a przede wszystkim dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Redakcja „Czwórki z Plusem”

Karolina Główniak

Siatkówka

Polska reprezentacja siatkarzy szła jak burza w Japonii na Mistrzostwach Świata. Po

zwycięstwach nad: Rosją, Bułgarią, Serbią Polska reprezentacja narodowa doszła do Finału.

Niestety ich przeciwnikiem była pierwsza drużyna Świata - Niepokonana Brazylia. Polska nie

poradziła sobie z obrońcami tytułu Mistrzów Świata. Ostateczny wynik - 3-0 w setach dla

Brazylii.

Brąz Małysza

W dniu 3 grudnia po emocjach w finale siatkówki przyszła pora na Adama Małysza. W

kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Adam Małysz skoczył 142,5 metra pobijając nowy rekord

skoczni. W pierwszej serii konkursu skoczył 137,5 metra. Inni nie dali rady skoczyć tyle co

Małysz. W drugiej serii skoczył 127,5 metra. Niestety nie wystarczyło to do zajęcia Pierwszego

Miejsca, ale zdobył 3 miejsce.

Krzysiek
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W części sportowej naszej gazetki, co miesiąc będzie ujawniany skład jednej z drużyn walczącej

o mistrzostwo Polski w piłce nożnej!!!!

W numerze grudniowym będzie to LEGIA WARSZAWA - drużyna broniąca mistrzostwa

zdobytego w ubiegłym sezonie.

Skład drużyny

Bramkarze:

1. Łukasz Fabiański

18. Maciej Gostomski

99. Jan Mucha

Obrońcy:

24. Mamadou Balde

7. Grzegorz Bronowicki

2. Artur Chałas

4. Dickson Choto

17. Herbert Dick

27. da Silva Edson

18. Artur Jędrzejczyk

3. Wojciech Szala

Pomocnicy:

19. Marcin Burkhardt

22. Luiz Junior

11. Tomasz Kiełbowicz

32. Miroslav Radović

6. Guerreiro Roger

8. Łukasz Surma

20. Sebastian Szałachowski

14. Aleksandar Vuković

Napastnicy:

28. Brandao Elton

15. Dawid Janczyk

13. Maciej Korzym

33. Jakub Polniak

Mendipok

W naszej szkole odbyły się rozgrywki w "Dwa ognie". Zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę

Podstawową nr 6, jednak nasze koleżanki nie odbiegały od nich swoimi umiejętnościami gdyż

zajęły zaszczytne 2 miejsce i zostały nagrodzone srebrnymi medalami!!! Brawo dziewczyny!!!

W ostatnich dniach odbyły się zawody Grand Prix Siedlce 2006 w szachach o Puchar Prezydenta

miasta Siedlce. Uczennica klasy IV b Aleksandra Urban zajęła I miejsce w kategorii dzieci.

Brawo Olu!!!



CZWÓRKA Z PLUSEM

Święta Bożego Narodzenia mają wyjątkowy
charakter. Szczególnym wyrazem radości z ponownego
przyjścia na świat Bożej Dzieciny jest bogata i
różnorodna twórczość literacka. Święto to inspiruje
artystów od wieków, czego dowodem są ich dzieła
tworzone z myślą o tej uroczystości.

Narodzenie Jezusa znajduje szczególny
oddźwięk w poezji polskiej. Kolędy jako gatunek mają „rangę” literacką. Utwory te, mające
wciąż niesłabnące powodzenie i żywotność, w sposób najczęściej prosty, wyrażają głębokie
treści. Wiersze poetów odzwierciedlają religijny charakter świąt Bożego Narodzenia i radość
z Bożego przyjścia na świat, np. utwór Jana Kasprowicza Przy wigilijnym stole:

Przy wigilijnym stole

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, odwieczne orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota –

Oto co czynić wam każe

Miłość – największa cnota.

Nie ma Bożego Narodzenia bez pasterki. Witają Chrystusa dziwy przyrody i
zwierzęta, ale „mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć
człowieka...” – to motyw przewodni Pasterki Jerzego Liberta:
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Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.

Do stajni betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.

I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.

A mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka...

Radość z przyjścia na świat Bożej Dzieciny wyraża także słowami poezji inny poeta –
Jan Andrzej Morsztyn, który w wierszu Na Boże Narodzenie pisze:

Szczęśliwa nocy, w którą się nam rodzi
Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu,
I w której brudach i okropnym cieniu
Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi.

Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi,
Grzejecie pana w ciepłym swoim tchnieniu;
Luboście nieme, w takim przysłużeniu
Zazdrościć wam się tego szczęścia godzi.

Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy,
Które się boskich członeczków tykają,
Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano,

Szczęśliwe jednak nad wszystko pastuchy;
Sądzę, że naprzód Dzieciątko witają,
I do zbawienia powstali tak rano.

Współczesny, nieżyjący już polski poeta, cieszący się dużą popularnością – ksiądz
Jan Twardowski zauważa w Rozmyślaniach wujka po Świętach, że

Każde święta są czasem łaski dla ludzi. Przecież wtedy płynie cała rzeka
dobrych serdecznych życzeń.

Pani Aneta Kalinowska
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ALFABET ŻYCIA PANI JOANNY CAŁKI 

– NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

A jak Asia, a Asia to ja!

B jak biblioteka, jest to miejsce, w którym lubię spędzać czas.

C jak czekolada, która jest pyszna!

D jak Deutsch, to moja pasja, a wiec robię to, co lubię.

E jak emu, to jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy na tą literę.

F jak filmy , lubię je oglądać w towarzystwie przyjaciół.

G to góry, są bardzo piękne i lubię po nich chodzić.

H... hmmm:)

I... to kolejna litera alfabetu.

J jak jutro, a jutro będzie znów dzień pełen wrażeń.

K jak kłamstwo, którego nie toleruję!

L kojarzy mi się z lipcem, to miesiąc moich urodzin.

Ł jak łuska karpia, która nosze w portfelu. Podobno ma przynieść pieniądze...
podobno:)

M jak moje motto życiowe” Traktuj ludzi tak, jak chciałbyś by cię traktowali”

N jak nie lubię się spóźniać, niestety zdarza mi się to dość często.

O jak odwaga, której czasem mi brakuje.

P jak przyjaźń, którą sobie bardzo cenię.

R jak rodzina, to dla mnie najwyższa wartość.

S łowo daję, lubię uczyć w szkole.

T jak torba, którą mam zawsze wypchaną książkami.

U jak uwielbiam, a ja uwielbiam się śmiać:):)

W jak ważne jest w życiu wiedzieć czego się chce.

X nigdy nie wiadomo, co nas czeka.

Y jak Yeti, to jedyne słowo jakie znam na tą literę.

Z jak zielony, ten kolor nie uspokaja.
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Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w

Siedlcach jest uroczyście obchodzone Święto Patrona szkoły, zwane inaczej

„Imieninami szkoły”. Imię to nadano szkole w 1921 roku. Coroczna uroczystość

związana jest z datą śmierci pisarza przypadającą w dniu 26 listopada. W tym

roku, Święto Patrona obchodzone było dzień później, ponieważ dokładna rocznica

przypadała w niedzielę.

Od wczesnych godzin rannych w szkole czuło się podniosłą atmosferę,

przede wszystkim za sprawą odświętnie ubranej młodzieży i specjalnie

przygotowanych na tę okoliczność gazetek ściennych związanych z życiem i

twórczością Adama Mickiewicza, zawierających jego portrety z różnych okresów

życia, fragmenty tekstów, złote myśli zaczerpnięte z utworów i własnoręcznie

wykonane przez uczniów ilustracje do wybranych bajek pisarza.

Uroczystość rozpoczęła się akademią. Po wprowadzeniu sztandaru i

odśpiewaniu hymnu szkoły, Pani Dyrektor – mgr Anna Kulicka serdecznie

powitała zaproszonych gości. Na tę uroczystość przybyła delegacja ze Szkoły

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żelkowie Kolonii. W swoim wystąpieniu

Pani dyrektor uświadomiła wszystkim uczniom, dlaczego powinni czuć się dumni,

że chodzą do szkół, których patronem jest Adam Mickiewicz - człowiek, którego

całe życie było służbą narodowi i ojczyźnie, na którego twórczości uczą się i

wychowują kolejne pokolenia Polaków. Następnie pięcioosobowe delegacje z

poszczególnych klas złożyły kwiaty i zapaliły znicz w „Kąciku Patrona”, gdzie

znajduje się Popiersie Adama Mickiewicza i napis z jego słowami:

„POCHLEBSTWO, CHYTROŚĆ I ZBYTEK NIECH KAŻDY PRZED PROGIEM

MIOTA BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK OJCZYZNA NAUKA I CNOTA”.

Pozostali uczniowie, zgromadzeni na sali gimnastycznej, w tym czasie wysłuchali

pieśni w wykonaniu chóru szkolnego, których słowa zostały zaczerpnięte z

twórczości Mickiewicza. Następnie, wszyscy wysłuchali programu słowno-

muzycznego przybliżającego życie i bogatą twórczość pisarza, pt. Coś ty uczynił

ludziom Mickiewiczu?, przygotowanego przez panie polonistki: Annę Szostak,

Anetę Kalinowską, Agnieszkę Szymani (odpowiedzialną za oprawę muzyczną) i

Janinę Florczykiewicz (odpowiedzialną za oprawę plastyczną) oraz uczniów z

klasy IVc, Vc i VIa.

Podczas akademii miało również miejsce podsumowanie konkursu, pt. „Pod

gwiazdą Mickiewicza”, poświęconego życiu i twórczości pisarza i zostały wręczone

nagrody uczniom biorącym w nim udział. Pierwsze miejsce zajęła Karolina
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Główniak z klasy VIa, drugie – Maja Przybyłowska z klasy VIa i trzecie – Marta

Kańska z klasy V b.

Po zakończeniu akademii, wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie,

pt. „Krzesiwo” w wykonaniu szkolnego Koła teatralnego pod opieką pani Edyty

Malewicz. Następnie młodzież przez kilka godzin bawiła się na szkolnej

dyskotece.

Podczas całego dnia obchodów Święta Patrona, prowadzony był w szkole

kiermasz kartek świątecznych wykonanych przez uczniów, z którego dochód

zostanie przeznaczony na renowację Sztandaru Szkoły.

Pani Aneta Kalinowska

... w USA

Święta w USA trwają tylko jeden dzień – rozpoczynają się i
kończą 25 grudnia. Wigilia i post nie są tam znane, a drugi
dzień Bożego Narodzenia jest normalnym dniem pracy. Cały okres
przedświąteczny, który zaczyna się w dzień po największym
święcie Ameryki – Święcie Dziękczynienia (czwarty piątek
listopada) jest właściwym okresem świąt – to tak jakby święta
przed świętami. Najbardziej odczuwa się to na ulicach miast i
w sklepach, gdzie pełno jest sztucznego śniegu, św. Mikołajów,
sań zaprzężonych w renifery i rozbrzmiewających z głośników
kolęd. Ludzi ogarnia szał kupowania gwiazdkowych prezentów –
najpierw wykupują co się da, a po świętach oddają z powrotem.
Tradycja nakazuje otwierać prezenty w wieczór Bożego
Narodzenia, ale już po skromnym śniadaniu, zazwyczaj u dzieci
zwycięża ciekawość i niespodzianki zostają rozpakowane.
Oczywiście obowiązkowo jest choinka, stroiki na drzwiach i
tradycyjny pieczony indyk

... w Szwecji

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się tutaj podobnie jak
w Polsce, czyli z pierwszym dniem Adwentu - na 4 tygodnie
przed Wigilią. Szczególnie uroczyście obchodzi się dzień 13
grudnia – tzw. Świętą Łucję. Wczesnym rankiem tego dnia
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wyrusza pochód dzieci-przebierańców. Dziewczynki ubierają się
w proste, białe, długie sukienki. Niektóre z nich mają na
głowie koronę ze świeczek, inne srebrny łańcuszek, a w rękach
trzymają świeczki. Chłopcy przebierają się za krasnale i
pierniczki, lub zakładają długie koszule z papierowym, białym
rożkiem na głowie, a w ręku mają gwiazdę. Tradycyjnymi
smakołykami są pierniczki i szafranowe bułeczki o różnych
kształtach.

... w Indonezji

Boże Narodzenie jest oznaką radości i czegoś nowego,
lepszego. Wszyscy cieszą się, że będą nowe kolędy, tańce i
ubrania. Wszystko to po to, aby wg tradycji, dostojnego gościa
– Jezusa, przywitać jak najlepiej. Jednakże w domu nie ma
choinek (w niektórych rejonach choinki w ogóle nie rosną),
zastępują je inne drzewka.
Pasterka odprawiana jest wieczorem, pod koniec której, wódz
ubrany w tradycyjny strój, z kogutem i alkoholem palmowym wita
Jezusa w tamtejszym języku. Następnie przenosi się Pana Jezusa
do żłóbka, a po mszy ludzie odwiedzają się nawzajem i
przekazują sobie „siłę turahmi”) – po arabsku tzw. znak pokoju
Chrystusa.

... w Anglii

Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne
przygotowania. Zaczynają od kupowania gwiazdkowych prezentów
dla rodziny i znajomych. Główne ulice w Londynie – Oxford i
Regent Street wyglądają w tym okresie najpiękniej, a na
Trafalgar Square można spotkać większość mieszkańców miasta,
gromadzących się wokół olbrzymiej choinki postawionej obok
pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym darem Norwegów od
czasów II wojny światowej. Tam też, podczas świąt, 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. W drugi dzień świąt
zwanym dniem pudełek – Boxing Day otwiera się otrzymane
prezenty.

... w Australii

Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia w Australii
spędza się w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień
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mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe
obrusy, na których nie brak niczego. Są tam – podobnie jak w
innych krajach - pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami
o wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i ciasto,
przypominające polski keks. W tym dniu plaże przypominają
jeden wielki świąteczny stół. Nie brakuje również prezentów,
które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej
skarpecie. Australijczycy rozdają je sobie w domu, po
„wielkiej uczcie” na plaży. Oprócz tego wysyłają wszystkim
znajomym kartki świąteczne, a otrzymane prezentują pod
choinką.

... w Grecji

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: w wieczór
wigilijny i w noc sylwestrową, kiedy to przynosi je kto? ...
święty Bazyli.

... w Hiszpanii

W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie
obchodzi się święto Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija
statek, który na swym pokładzie przywozi tychże Władców wraz z
ich jucznymi wielbłądami. Nawiązując do ich tradycji Hiszpanie
podczas tego święta odwiedzają znajomych i rozdają prezenty.
Tradycyjnym daniem jest keks – ciasto w którym zapieka się
drobne niespodzianki, np. monety. Kto na nie trafi ma
obowiązek upiec keks za rok. Nowy Rok jest witany przez
mieszkańców Hiszpanii zazwyczaj na ulicach miast. Z wybiciem
północy wg sylwestrowego zwyczaju tak zwanych „winogronowych
wróżb”, należy pomyśleć życzenie i zjeść winogrona, które z
tej okazji można kupić na ulicznych straganach.

Pani Anna Szostak
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Hasło:

Jakie hasło otrzymasz po wykreśleniu nazw deserów - jest ich 13? Nazwy są pisane z góry

na dół, z dołu do góry, z lewej na prawo oraz z prawej na lewo. Niektóre literki występują

w kilku wyrazach (znikają po wykreśleniu ostatniego wyrazu z tą literką). Hasło czytaj

rzędami poziomymi z lewej na prawo. Odgadnięte hasło wpisz do białych pól obok

wykreślanki.

Jakie hasło o
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Hasło:

Odszukaj wśród literek nazwy ptaków - jest ich 16! Nazwy są pisane z góry na dół, z dołu

do góry, z lewej na prawo oraz z prawej na lewo. Niektóre literki występują w kilku

wyrazach (znikają po wykreśleniu ostatniego wyrazu z tą literką). Hasło czytaj rzędami

poziomymi z lewej na prawo. Miłej zabawy!
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