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Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy!

Pamiętacie 1 września? To było tak niedawno, a już w radiach słychać kolędy,
w telewizji znaną świąteczną melodyjkę z reklamy Coca-Coli, a nad naszymi głowami, na
niebie dzwonią dzwoneczki sań Mikołaja i mruga czerwony nos Rudolfa. Kolejne Święta
Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji zapraszamy Was do czytania
naszego numeru specjalnego – Bożonarodzeniowego. Mamy nadzieję, że wprowadzimy Was
trochę w nastrój świąteczny i Wasze apetyty na prezenty się zaostrzą.  Pamiętajcie, że trzeba
być grzecznym żeby jakieś dostać! Zwłaszcza w czasie lekcji! Mikołaj patrzy…

Miłego czytania!

REDAKCJA
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Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

Z okzaji Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom

Życzy

Redakcja

CZY ZNAMY NASZEGO DYREKTORA?



Nr 4 grudzień 2010
Cena 1,oo zł Strona 3

1. Jaki świąteczny prezent zapadł Panu najbardziej w pamięć?

p. Przemysław Anusiewicz: W czasach gdy byłem dzieckiem nie było tylu słodyczy bądź owoców,

więc na święta dostawałem, oprócz zabawek, dużą czekoladę, którą od razu zjadałem.

2. Co najbardziej kojarzy się Panu ze świętami Bożego Narodzenia?

p. Przemysław Anusiewicz: Rodzinna atmosfera, wspólne dni spędzone w spokoju z rodziną, po

całorocznej cięzkiej pracy.

3. Najśmieszniejsza sytuacja lub żart świąteczny który zapadł Panu w

pamięć?

p. Przemysław Anusiewicz: Żartów świątecznych jakoś sobie nie przypominam, gdyż Święta

Bożego Narodzenia to dla mnie wesołe święta.

4. Czego nie może zabraknąć podczas Bożego Narodzenia? Bez czego

święta nie mają swojego uroku? (np. żywej choinki, rodzinnego wyjścia

na pasterkę, beli siana pod stołem)

p. Przemysław Anusiewicz: Oczywiście żywej choinki. W Wigilię Bożego Narodzenia jadę z córką

do lasu po choinkę i wspólnie ją ubieramy. Natomiast z potraw to kapusty z grzybami, barszczu z

uszkami i ryby po grecku.

5. Czy jako dziecko chodził Pan jako kolędnik z gwiazdą albo robił

własnoręcznie ozdoby na choinkę?

p. Przemysław Anusiewicz: Jako kolędnik choidziłem tylko raz, natomiast w moich latach

dziecięcych co roku robiło się ozdoby na choinkę.

6. Jak wyglądały święta w Pana domu gdy był Pan dzieckiem? Co

najbardziej zapadło Panu w pamięć?

p. Przemysław Anusiewicz: Cukierki na choince to był mój ulubiony przysmak. Święta były

zawsze rodzinne i do mojej babci zjeżdżała się cała rodzina.

7. Wiele osób jako dzieci wierzy, że w noc wigilijną zwierzęta przemawiają

ludzkim głosem. Czy Pan próbował porozumieć się kiedyś z jakimś

zwierzęciem w noc wigilijną? Oczywiście jako dziecko. :)
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p. Przemysław Anusiewicz: Od kiedy pamiętam, w mojej rodzinie są psy, więc będąc dzieckiem

nie raz próbowałem porozumieć się z psem mojego ojca – rasy wyżeł, wabił się Atos.

8. Czy dostał Pan kiedyś rózgę?

p. Przemysław Anusiewicz: Nie. Chociaż nie raz mama i tata mnie tym straszyli.

9. Czy jako dziecko, przygotowywał Pan mały poczęstunek dla Świętego

Mikołaja, aby zostawił więcej prezentów?

p. Przemysław Anusiewicz: Raczej próbowałem przygotować duży poczęstunek, aby zostawił

dużo prezentów

10. Co chciałby Pan powiedzieć wszystkim pracownikom i uczniom Szkoły

Podstawowej nr 4 z okazji świąt Bożego Narodzenia?

p. Przemysław Anusiewicz: Chciałbym życzyć wszystkim pracownikom, uczniom, a także

rodzicom spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Panie Dyrektorze,

bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Alfabet Świętego Mikołaja! 
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A jak Alpy – ciężko nad nimi przelecieć (zimno!)

B jak Bałwan

C jak Choinka

D jak Dobre Oceny przed Świętami

E jak Elfy, które pakują Wasze prezenty

F jak Film „Kevin sam w domu” – bez niego Święta się nie liczą :D

G jak  Grudzień, najpracowitszy miesiąc w roku… uff

H jak Ho! Ho! Ho!

I jak Iglo (raz tam nocowałem jak sanie miały awarię)

J jak Jemioła

K jak Kominy (moglibyście budować trochę szersze!!)

L  jak Laponia – mój kraj

M jak pani Mikołajowa 

N jak Nos Rudolfa, im bardziej czerwony tym bliżej Boże Narodzenie

O jak Opłatek

P jak Płatek śniegu, cudeńka latające…

R jak Renifery, bez których nie dotarłbym do Siedlec po tych zaśnieżonych drogach

S jak Sanie, które służą mi od wieeeeelu lat

T jak moja ulubiona Tortilla z Mc Drive’a  mniam…

U jak UFO – mieliśmy kilka stłuczek

W jak Worek pełen prezentów

X jak Merry Xmas!

Y jak Skoda Yeti – czas już wymieni ć sanie na coś nowszego…

Z jak Zima, moja ulubiona pora roku
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Ciekawostki z różnych stron
świata…

Od wielu, wielu lat Boże Narodzenie jest obchodzone na cały świecie. Każdy kraj ma jednak swoje
świąteczne zwyczaje, które trochę różnią się od naszych.

Choinka

W Święta w swoich domach i na wystawach umieszczamy choinki. Jednak nie wszystkie kraje uznają
to drzewko za symbol świąt. Np. w Burundii (państwo w środkowej Afryce) we wszystkich szopkach
możemy znaleść bananowca zamiast choinki. W Indiach w roli świątecznego drzewka występują
drzewa mango.

Kto przynosi prezenty?

W Polsce prezenty roznosi Święty Mikołaj. Zostawia je pod choinką 24 grudnia każdego roku. W
Stanach Zjednoczonych dzieci dzwonią do Mikołaja a ten przybywa do nich spadochronem lub
saniami. W Anglii dzieci zostawiają w przedpokoju swoje buty lub zawieszają skarpety.
W nocy Mikołaj wypełnia je prezentami i słodyczami. W Holandii dzieci wierzą w to, że Święty Mikołaj
przybywa do nich na białym koniu. We Francjii, w zalezności od regionu, prezenty przxynosi Aniołek,
Dzieciątko Jezus lub najbardziej przypominający naszego Mikołaja, Père Noël. Zostawia on prezenty
rankiem 25 grudnia w bucikach dzieci, ustawionych pod choinką.

Na Filipinach z palmowych liści i kwiatów robi się kolorowe girlandy, które umieszcza się
na oknach oraz drzwiach domów. Potem przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez dziesięć dni przed
Bożym Narodzeniem, wczesnym rankiem, dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby
uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.

W Anglii nie obchodzi się Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień Bożego
Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany jadalnymi kasztanami, zupa
żółwiowa oraz pudding. W drugi dzień świąt jest zwany dniem pudełek (Boxing Day), gdyż otwiera się
wtedy otrzymane prezenty.
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Wieczór wigilijny Grecy spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi
w klubach oraz restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze.
Boże Narodzenie trwa aż 12 dni! W tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną
ilością prezentów: w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową.

W Wigilię Bożego Narodzenia, Czesi odwiedzają cmentarze. Tego dnia groby najbliższych
ozdabia się wieńcami, kwiatami, gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami ze specjalnymi
bożonarodzeniowymi ciasteczkami. W wielu czeskich domach podczas Bożego Narodzenia słucha się
kolęd.

Wigilia Bożego Narodzenia na Litwie jest podobnie obchodzona jak w Polsce. Obowiązuje
tam jak w naszym kraju łamanie się opłatkiem, co nie znane jest w innych regionach Europy. Zjada się
też 12 potraw, które symbolizują 12 miesięcy.

W Boliwii w Wigilię święci się własnoręcznie wykonane figurki. Po poświęceniu bawi się
całą noc.

Meksyk. Ciekawym zwyczajem jest zawieszanie pod sufitem kubeczków, w których czasem
jest prezent, a czasem piasek. Święta przeżywa się bardzo religijnie.

W Danii w wigilię spożywa się pieczoną kaczkę a na koniec ryż z owocami
w miseczkach, w których w jednej jest migdał. Osoba które dostanie tą miseczkę dostanie dodatkowy
prezent. W Danii bardzo popularne są flagi duńskie, którymi przystraja się również choinkę. Całość
jest świętem świeckim.
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Historia Bombki
Choinki przystrajano już w XIV wieku. Na początku wieszano na

nich , które przypominały o grzechu pierworodnym.

Prawdziwe na choince, symbolizowały Światłość Świata,
czyli Chrystusa. Były też pewnego rodzaju kultem dla zmarłych. W
różnych regionach świata wieszano różne ozdoby choinkowe. Były to
np. ciastka, suszone owoce lub ozdoby wykonane ze słomy. Łańcuchy
robiono z rodzynek i migdałów, które wieszano na nitkach nad
świeczkami, tak aby świeczka przepaliła nitkę żeby przysmaki spadły.
Upowszechnił się też zwyczaj dekorowania czubka przy pomocy

lub , która symbolizowała Gwiazdę Betlejemską.
Gwiazdy wykonywano ze słomy i kolorowych papierków.

Metalowe ozdoby wynaleziono w Niemczech w 1610 roku. Pierwsze

choinkowe (zwane wtedy bańkami) pojawiły się w Polsce
około XIX wieku i wykonywane były ze szkła dmuchanego. Miały

najczęściej kształty lub .

p.Justyna Zawadzka
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Smile!
What’s white and goes up?
A confused snowflake!

What do you call an old snowman?
Water!

What goes: now you see me, now you don’t, now you see me, now you don’t?
A snowman on a zebra crossing!

What goes “oh, oh, oh”?
Santa walking backwards!

What do you have in December that’s not in any other month?
The letter D!

What’s Tarzan’s favourite christmas song?

Jungle Bells!

Word bank:

Snowflake – płatek śniegu

Zebra crossing – przejście dla pieszych (zebra)

Snowman – bałwan

Backwards – tyłem, do tyłu

Jungle – dżungla

p.Justyna Zawadzka
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Dla moli książkowych

„Opowieść Wigilijna”

Święta Bożego Narodzenia… Czas, w którym powinniśmy zastanowić się
nad własnym życiem. Czas kiedy powinniśmy zapomnieć o szkole i odprężyć się
z książką w ręku. Pewnie odpowiecie, że nie macie czasu- trzeba mamie pomóc
w domu, ubrać choinkę i wyczekiwać Świętego Mikołaja w oknie. O nie, nie
wykręcicie się tak łatwo!

Jest jeden sposób, aby połączyć te dwie czynności. Wystarczy pójść do
biblioteki i wypożyczyć „Opowieść Wigilijną” Karola Dickensa. To jest książka
odpowiednia na świąteczny czas!

Opowiada o losach Ebenezera Scroog`a. Kiedy poznajemy go na poczatku
opowieśći jest on człowiekiem chciwym, zachłannym i nie znosi świąt. Uważa je
za nie potrzebne i nie rozumie całego tego świątecznego zamieszania. Jednak
odmienia on swoje zdanie i przechodzi przemianę wewnętrzną pod wpływem
pewnych nadprzyrodzonych wydarzeń. Jakich? To już sprawdźcie sami. 
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Practice your English!
Find 9 words.
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Wszyscy wszystkim ślą życzenia…

Wszystkiego najlepszego w Święta Bożego Narodzenia.

Życzę zdrowia, pomyślości, wesołego ubierania choinki,

dużo prezentów dla pani Ani Dyńka

życzy Jacek Mieścicki, kl.IIIa Przyjemnej chwili podczas Wigilii,

najlepsze życzenia w dniu Bożego Narodzenia,

wrażeń moc w Sylwestrową noc,

wiele uroku w nadchodzącym roku

Całemu gronu pedagogicznemu

życzy Patrycja Langowska, kl.IIa

Pani do nas się uśmiecha,

czy pogoda jest czy deszcz.

Zawsze dobra dla każdego,

razem z nami ciągle jest.

Zawsze miła i pogodna,

uśmiech z twarzy jej nie znika.

Jak to nasza pani robi,

to jej słodka tajemnica.

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt

życzy Ola Banach, kl.IIIa
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Wszelkiej pomyślności, sukcesów

oraz spełnienia marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku!

Paulinie

- Julia Rejewska, kl.IIc

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie,

niech Cię Aniołek ode mnie uściśnie

i przekaże serdeczne życzenia

w Święta Bożego Narodzenia.

Wiele radości i nadziei w Nowym 2011 Roku.

Całej klasie IIc życzy Natalka Zdunek Dla pani Edyty Malewicz

Życzę pani udanej Wigilii,

smacznych potraw oraz ładnej choinki.

Także nie może zabraknąć kolęd

i rodzinnej miłości

Zuzanna Kielak, kl.IIb

Wszystkiego najlepszego całej szkole!

Wesołych i radosnych świąt.

Życzę tego wszystkim nauczycielom,

naszej pani Marzenie Marciszewskiej

oraz Panu Dyrektorowi.

Natalka Zdunek, kl.IIc Wszystkiego najlepszego z okazji

Bożego Narodzenia, radości, miłości

i wszystkiego dobrego co na

tym świecie. Życzę Ci radości przy

świątecznym stole oraz pysznego karpia.

Karolinie, życzy Ola, kl.Iib



Nr 4 grudzień 2010
Cena 1,oo zł Strona 14

Pokoloruj:
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Pokoloruj:
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Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„KLASA ZE SNÓW W ROKU 2011”

Aby przystąpić do konkursu należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy na
stronie www.klasazesnow.pl oraz  dołączyć skan lub fotografię pracy.

Praca konkursowa  może być wykonana dowolną techniką, w tym także za
pomocą komputera.
Może być wykonana przez jednego ucznia lub zespół, nie większy niż 5
osób.
Szkoła może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Maksymalny rozmiar prac to: format A2

Konkurs będzie trwać od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Głosowanie w Plebiscycie Internetowym odbędzie się na Stronie
Internetowej Konkursu w lutym 2011r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej do dnia 30
kwietnia 2011 r.

Szczegóły na stronie : www.klasazesnow.pl

KALENDARIUM

ŚWIĘTA

1 STYCZNIA Nowy Rok

6 STYCZNIA Trzech Króli

21 STYCZNIA Dzień Babci

22 STYCZNIA Dzień Dziadka

http://www.klasazesnow.pl/
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Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą,
prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia
czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl

Członkowie redakcji: Przemysław Redesiuk, Arkadiusz Mężyński,
Aleksandra Rak, Domonika Paczóska, Joanna Jaszczuk, Natalia Szulawa,
p. Justyna Zawadzka

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl

