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Specjalne wydanie gazetki szkolnej 

Grudzień 2020r. 

 

 

W tym numerze przeczytacie: 

1. Życzenia świąteczne 

2. Magia świąt 

3. Mikołajki 

4. Grudniowe nietypowe święta 

5. Pomysły na prezenty 

6. Świąteczne wypieki 

7. Kącik czytelniczy 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: karolowka.pl 
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Redakcja gazetki szkolnej 

„Konar” łamiąc się symbolicznie 
opłatkiem,  składa  życzenia 
Pani Dyrektor, Gronu 
Pedagogicznemu , pracownikom, 
uczniom i rodzicom naszej 
szkoły słowami wiersza księdza 

Jana Twardowskiego.   
 

Pomódlmy się w Noc 
Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

by wszystko się nam rozplątało, 
węzły, konflikty, powikłania. 
 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy 

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze 
pozamieniały się w owieczki, 
a w oczach mądre łzy stanęły 
jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat 

aż do rozdziału ostatniego, 
i niech nastraszy każdy smutek, 
tak jak goryle niemądrego. 

Aby się wszystko uprościło – 
było zwyczajne – proste sobie –... 
 

Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekający w swej kolejce, 
a Matka Boska – cichych, 

ufnych – 
na zawsze wzięła w swojej ręce.   

 
 

 

Magia Świąt 
  Wszyscy z niecierpliwością 
czekamy na narodziny Jezusa. 
Przygotowujemy się do Świąt 
Bożego Narodzenia. W domach 

trwa przyjemna krzątanina. 
W kuchni rozchodzi się aromat 
pieczonych ciast, zapach 
suszonych grzybów.   
24 grudnia wraz z pojawieniem 
się pierwszej gwiazdy, zasiadamy 

do Wigilijnego stołu. Dzielimy się 
opłatkiem, składając sobie 

nawzajem życzenia. Jemy 
dwanaście  pysznych, 
tradycyjnych potraw. Śpiewamy 
kolędy w blasku lampek, 

zapalonych na  choince. 
Najmłodsi czekają na aniołka 
lub Świętego Mikołaja, który 
zostawi pod nią  prezenty. Rodzi 
się Pan Jezus i wszyscy są 
bardzo radośni. Wszelkie spory 

się ulatniają i nikt się nie złości. 
Czy to nie magiczne? 

Alicja Wójcik 

 

 

 

 

Rysunek: stokrotka.edu.pl 
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Mikołajki 
Co roku 

w naszej szkole 

obchodzimy 
Mikołajki. 
Mikołaj i jego 
pomocnicy 
odwiedzają 

każdą klasę, rozdają prezenty 

i rozmawiają z uczniami. Na tę 
chwilę zawsze czeka każda 

klasa, ponieważ jest dużo 
śmiechu i radości. 

Jednak ten rok jest inny, 
więc i ten dzień stał się 
wyjątkowy. Nie mogliśmy 

zaprosić Świętego z orszakiem  
do  szkoły, ale zapewne każdego 
odwiedził w domu i zostawił 
upominki. Ponownie zjawi się 
w Święta Bożego Narodzenia 
i zostawi prezenty pod choinką. 

Może w 2021 roku uda mu się 

zawitać w gościnne progi naszej 
szkoły, czego Wam drodzy 
czytelnicy serdecznie życzymy. 

A już dziś możecie 
sprawdzić, na bieżąco co się 

dzieje w wiosce Mikołaja. Czy już 
zaprzęga renifery do sań, aby 
ruszyć w świat, wejdź na stronę: 
https://santaclausvillage.info/a
rctic-circle-live-video-webcam-
rovaniemi. 

Aby umilić sobie czas 

oczekiwania na wizytę Mikołaja 
możecie obejrzeć świąteczne 
filmy. My polecamy: „Pan Jangle 
i Świąteczna Podróż” 
lub „Klaus”. 

Życzymy Wam dużo 
fantastycznych prezentów! 

 
Dorota Karłowska 

 

NIETYPOWE 

GRUDNIOWE ŚWIĘTA 
 

Święto 

pokrywania 

wszystkiego 

czekoladą 

To nietypowe święto jest 
obchodzone 16 grudnia. Każdy z 
nas, niezależnie od wieku lubi 

czekoladę. W tym dniu możemy 
zrobić sobie czekoladowy  

maraton, nie martwiąc się 
o kalorie. Masz ochotę na 
truskawki w czekoladzie, czy 
kawę z czekoladą? Podczas tego 
dnia możesz pokryć czekoladą 
dosłownie WSZYSTKO. Postaraj 

się być kreatywny i poszalej 
w kuchni. 
 

Dzień wiecznie zielonych 

drzew 

 19 grudnia swoje święto mają 
rośliny wiecznie zielone. Z lekcji 
przyrody i biologii zapewne 
wiecie, że są to iglaki (bez 

modrzewia) oraz bukszpan, 
berberys, borówki, jemioła.  
Nie gubią liści, igieł tylko robią 
to latami zastępując je nowymi. 
 Jemioła to nierozłączny element 
polskiej tradycji 

bożonarodzeniowej. Dawniej 
wierzono, że chroni ona dom 
przed złymi mocami 
i nieszczęściem. Wieszano ją pod  
sufitem lub nad stołem. Nikt z 
nas też nie wyobrażą sobie tych 
magicznych świat, bez zielonego 

drzewka przystrojonego w 
bombki, światełka i połyskujące 
łańcuchy.  

https://santaclausvillage.info/arctic-circle-live-video-webcam-rovaniemi
https://santaclausvillage.info/arctic-circle-live-video-webcam-rovaniemi
https://santaclausvillage.info/arctic-circle-live-video-webcam-rovaniemi
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Dzień ryby 

  Przypada 20 grudnia i jest 
obchodzony od 2003 roku. 
Z taką propozycją wystąpiło 
Stowarzyszenie Empatia. 
W tym dniu chodzi 
o przypomnienie wszystkim, 

że ryby to nie rzeczy i też czują 
ból.  Powinniśmy obchodzić się 
z nimi delikatnie i im pomagać. 
Może nie każdy z Was wie, że 
ryby mają świetny słuch oraz 

zdolność wychwytywania 

smaków. Maja też różne 
charakterki. 
 

Dzień Raju 

 Nasi przodkowie tak nazywali 
Boże Narodzenie, obchodzone 
24 grudnia. Wierzono, że dzieją 
się wtedy cuda. Zwierzęta 
domowe zapraszano do domów, 
częstując je sianem. 

A o północy podobno  

przemawiały ludzkim głosem. 
O tej godzinie też bydło klękało 
przy żłobach, oddając pokłon 
narodzonej dziecinie. 
  W tym dniu, wywołuje się 

dusze zmarłych i zaprasza do 
świętowania. Zasiadając  do 
wieczerzy wigilijnej dmuchało się 
na krzesła, aby nie usiać 
zmarłemu na kolanach. 
 W tym dniu wszelkie prace 

w gospodarstwie i kuchni  

wykonywano tylko do południa, 
by nie urazić gości z zaświatów.  
 
Źródło: www.kalendarzswiatnietypowych.pl  

Maciej Strupczewski 

 

 

Zrób to sam!- 

pomysł na oryginalny prezent. 

  Każdy z nas lubi dostawać 

prezenty i obdarowywać nimi.  
Chcielibyśmy zaskoczyć  
naszych najbliższych czymś 
wyjątkowym. Mam dla Was 
podpowiedź, zamiast kupować 
gotowe, zróbcie go samemu. Na 

pewno każdy ucieszy się z 
takiego prezentu. Mam dla Was 
kilka propozycji. Pierwsza z nich 

to ziołowa sól do kąpieli. Do jej 
zrobienia potrzebujecie: 
szklanka soli morskiej 

gruboziarnistej, 
garść wybranych ziół, słoiczek. 
Wykonanie: możesz użyć 
rożnych ziół, np.: lawendy, 
nagietka, rozmarynu, róży, 
rumianku itp. Inwencja należy 

do Ciebie. Ja zdecydowałam się 
na nagietkową. Do słoika 

kolejno wsypuj na zmianę płatki 
nagietka, sól, płatki itd. 
I pachnący prezent gotowy. 

Druga podpowiedź to peeling do 
ciała. Do jego wykonania 
potrzebujesz:1,5 szklanki cukru, 

¼ oliwki dla dzieci, płatki róż 
z dwóch kwiatów oraz  słoiczek, 
najlepiej dekoracyjny 
z przykrywką. Do blendera 
wsypujesz wszystkie składniki 
i blendujesz do momentu 

równomiernego ich połączenia. 
Masę przekładasz do słoiczka 
i peeling gotowy.  

Zdjęcie: womenshealth.pl 

http://www.kalendarzswiatnietypowych.pl/
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   Na koniec propozycja dla 

majsterkowiczów- ramka na 
zdjęcia. Potrzebujesz drewnianej 
ramki, gwoździ, sznurka, 
drewnianych klamerek, młotka, 
nożyczek. Do ramki powbijaj 
kilka gwoździ, uważając, aby nie 

przebić jej na wylot. Następnie  
połącz je sznurkiem tak, aby 
przebiegał przez środek ramki. 
Spinacze będą potrzebne do 
zawieszenia zdjęć. Prezent 

zapakuj w kolorowy papier  

i  gotowe. 
Więcej inspiracji znajdziecie na 
stronach: 

Pomysły na oryginalne prezenty DIY|11 
przepisów na naturalne produkty | 
Bożonarodzeniowe inspiracje - Madame 
Raspberry;  
 
Prezenty na święta DIY - zobacz pomysły na 
świąteczne upominki (la-diy.pl); 
 
24 POMYSŁY NA PREZENT DIY NA ŚWIĘTA I 
NIE TYLKO - Twoje DIY 

Adrianna Kawa 

 

Świąteczne wypieki-

pierniczki 
  Na święta 

w wielu 

domach 

piecze się 

pierniczki, 

najczęściej 

według własnego przepisu, 

często przekazywanego 

z pokolenia na pokolenie.  

Wyrabia się ciasto, wycina 

w nim przeróżne kształty, potem 

piecze i ozdabia według 

własnego pomysłu i swojej 

wyobraźni.  

Wspólne pieczenie ciast, to 

świetny sposób na oderwanie się 

od komputera i spędzenie czasu 

z rodziną, podczas 

przygotowywania tych pysznych 

słodkości na wigilijny stół. 

 Zdradzę Wam przepis według 

którego w naszej rodzinie 

wypieka się pierniczki od wielu 

lat. 

Przepis na domowe pierniczki  

Składniki: 

4 szklanki mąki, 

2 jajka, 

1,5 szklanki cukru, 

2 pełne łyżki masła, 

30 dag miodu, 

2 płaskie łyżeczki sody 

oczyszczonej, 

1 łyżka przyprawy korzennej do 

pierników. 

Sposób przygotowania: 

Przesiać mąkę, wymieszać 

z sodą. Rozpuścić miód i gorący 

wlać w dołek zrobiony w mące. 

Wsypać cukier, przyprawę 

korzenną, dołożyć masło i wbić 

dwa jaja. Wyrobić gładkie ciasto 

(może się lepić). Stolnice i wałek 

posypać mąką, rozwałkować 

ciasto na placek 

półcentymetrowej grubości. 

Wyciąć foremkami ciasteczka, 

ułożyć je luźno na blaszce. Piec 

15-20 minut w gorącym 

piekarniku.   

Życzę smacznego i świetnej 

zabawy w kuchni przy pieczeniu 

i dekorowaniu pierniczków. 

Wiktoria Grudnik 

Zdjęcie: beszamel.se.pl 

https://madameraspberry.pl/2018/12/pomysy-na-oryginalne-prezenyt-diy11.html
https://madameraspberry.pl/2018/12/pomysy-na-oryginalne-prezenyt-diy11.html
https://madameraspberry.pl/2018/12/pomysy-na-oryginalne-prezenyt-diy11.html
https://madameraspberry.pl/2018/12/pomysy-na-oryginalne-prezenyt-diy11.html
https://la-diy.pl/prezenty-na-swieta-diy/
https://la-diy.pl/prezenty-na-swieta-diy/
https://www.twojediy.pl/24-pomysly-na-prezent-diy/
https://www.twojediy.pl/24-pomysly-na-prezent-diy/
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Kącik 
czytelniczy 

 

 

Mól książkowy poleca! 

 
Drodzy czytelnicy! 
Wszyscy czujemy już magię 
zbliżających się świąt. Na te 
grudniowe wieczory, gdy mamy 

ochotę usiąść na kanapie, pod 

kocykiem, w ciepłych 
skarpetkach, z kubkiem pysznej 
herbaty i trochę poleniuchować 
proponuję  dobrą książkę. 
Jestem przekonana, że mój 
wybór z pewnością się Wam 

spodoba. Jest to książka 
W. Bruce Camerona. „Psiego 

najlepszego, czyli był sobie 

pies na święta” ,znanego autora 

bestsellerowej powieści „Był 
sobie pies” (kinomaniacy 

pamiętają zapewne filmową 
adaptację tej książki). 
 Idealna  świąteczna lektura, 
która z pewnością poruszy serce 
każdego miłośnika zwierząt, 
a zwłaszcza szczekających 

czworonogów. 
    Pewnego dnia Josh Michaels 
znajduje pod swoimi drzwiami 
ciężarną suczkę Lucy, którą 

podrzucił mu sąsiad. Wściekły, 
zastanawia się co zrobić 

z „niechcianym” prezentem. Ale 
ufne  spojrzenie  brązowych 
ślepi  Lucy sprawia, że  
postanawia przygarnąć 

zwierzaka. Mężczyzna zakochuje 

się w suczce bez pamięci i stara 
się jej zapewnić należytą opiekę. 
Niedługo na świat przychodzą 
szczeniaki, lecz...reszty musicie 
dowiedzieć się sami   
   Urzekająca psia historia, która 

na pewno wzruszy i rozbawi 
każdego czytelnika do łez 
niezależnie od wieku! 

Bianka Wiśniewska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: lo-mieszko.pl 

Zdjęcie: wnaszejbajce.pl 
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Redakcja gazetki „Konar” życzy swoim 

czytelnikom Szczęśliwego Nowego Roku!  

Do zobaczenia w kolejnym numerze! 

 

Zdjęcie: tapeciarnia.pl 


