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Jest taki dzień,
Bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień,
W którym gasną wszystkie spory.
Jest taki dzień,
W którym radość wita wszystkich.
Dzień który już
Każdy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi
Niebu ziemia
Wszyscy, wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom
Ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.
(Krzysztof Dzikowski)
„SZKOLNE KLIMATY” kwartalnik wydawany przez
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Sadkowicach
Opiekun redakcji: Agnieszka Tulin
Dziennikarze: Uczennice klasy VI
Powielanie: Wioletta Wieteska
Wydawnictwo: Zespół Szkół w Sadkowicach

Samorząd

Uczniowski

SZKOLNE KLIMATY

NR 26

XII 2017 r.

s. 2

Pierniczki na choinkę
• 1/2 kg mąki
• 10 łyżek cukru pudru
• 10 łyżek miodu
• 1/2 kostki masła
• jajko
• płaska łyżeczka sody oczyszczonej
• 2 łyżeczki przyprawy korzennej
Miód podgrzewamy z cukrem i przyprawą, studzimy. Mąkę mieszamy z sodą, we wgłębienie
wlewamy miód, dodajemy masło i jajko. Zagniatamy ciasto, aż stanie się gładkie i jednolite.
Ciasteczka różnej grubości i kształtu pieczemy ok. 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Włoska sałatka makaronowa z tuńczykiem i suszonymi pomidorami
Składniki:
300g makaronu penne
1 puszka tuńczyka w kawałkach w oliwie
50 g suszonych pomidorów
1 duży świeży pomidor lub pomidorki cherry
50g czarnych oliwek
1 nieduża cukinia
1 łyżeczka suszonego oregano
świeży koper
sól, pieprz, chilli
Wykonanie:
Makaron gotujemy al dente. Cukinię kroimy w plastry i lekko opiekamy na patelni grillowej lub na
kratce w piekarniku. Suszone pomidory, oliwki, świeżego pomidora, koper grubo siekamy, łączymy
z makaronem, dodajemy tuńczyka razem z oliwą, przyprawiamy oregano, solą, pieprzem i chilli.
Delikatnie mieszamy.
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SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
TE TRADYCJE I ZWYCZAJE POWINIENEŚ ZNAĆ!
Wigilia
Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne
czuwanie". Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji
chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę
po uroczystości Chrystusa Króla.
Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa
Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój
i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż liczba gości. Symbolizuje ono pamięć
o tych, którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane
jest z myślą o zmarłym członku rodziny.
Pierwsza gwiazdka
Według Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska doprowadziła
trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek
celebrowania świąt Bożego Narodzenia.
Choinka
Choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Powinno się je ubierać dopiero
24 grudnia. Poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia
Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka grzechu. Zwyczaj zdobienia choinki przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli
Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia Pańskiego uznawali szopkę. Zmieniło się to pod
koniec XIX wieku. Dzisiaj w katolickich domach dominują raczej drzewka świąteczne.
Liczba potraw - dlaczego dwanaście?
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na świątecznym stole
powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego
symbolem jest liczba dwanaście. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka
polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc
przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast
arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów
anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika jest równie
ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów.
Sianko pod obrusem
Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana.
Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus.
Barwy Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się z dwoma kolorami: zielonym i czerwonym.
To w tych barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem
nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi Chrystusa.
Dzielenie się opłatkiem
Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić
obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.
Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska kolęda
pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o ,,Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku pochodzi również
popularna ,,Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach,
zwanych kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII
wieku.
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Wywiad z Kingą Ptaszek
Samorząd Uczniowski: W ubiegłym roku szkolnym odeszłaś
z naszego gimnazjum do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Łodzi. W czasie pobytu w naszej szkole byłaś zawodnikiem
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sadkowice.
Na jakiej pozycji wówczas grałaś?

Kinga Ptaszek: Od stycznia 2017 r. przeszłam do wspomnianej już
szkoły SMS w Łodzi. W LUKS Sadkowice grałam na pozycji
napastnika (w rundzie jesiennej Kinga zdobyła 15 bramek dla
LUKS Sadkowice).
SU: Na jakiej pozycji grasz w obecnej drużynie?
KP: Aktualnie gram na pozycji bramkarza.
SU: Czy mogłabyś pochwalić się nam, jakie sukcesy osiągnęłaś
ze swoją nową drużyną?
KP: Moja aktualna drużyna wywalczyła II miejsce w piłce nożnej młodzieży do lat 16
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
SU: Gratulujemy. Powiedz nam, jakie umiejętności i doświadczenie zdobyłaś w LUKS Sadkowice?
KP: Tutaj wszystko się zaczęło, zdobyłam podstawy gry w piłkę nożną, za co serdecznie dziękuję
poszczególnym trenerom.
SU: W szkole sportowej zapewne zajęć nie brakuje. Jak udaje ci się pogodzić naukę z treningami?
KP: Mój każdy dzień jest zaplanowany: od 10.00 do 17.00 są lekcje w szkole, a od 17.30
do 19.00 odbywają się treningi. Nie mam kłopotów z nauką.
SU: Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci wielu sukcesów w sporcie!
KP: Dziękuję.
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ŚWIĄTECZNE ŁAMIGŁÓWKI

WYKREŚLANKA
Znajdź wyrazy: bałwan, zima, śnieg, sople, mróz, przymrozek, śnieżka, narty,
sanki, grudzień.
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UŚMIECHNIJ SIĘ !
Katechetka pyta Jasia:
- Jasiu, kto zbudował Arkę?
- No...e...
- Bardzo dobrze, siadaj.
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
-O sześć liter.
Pan na lekcji przyrody pyta Jasia:
-Jasiu, po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po kasztanach.
- A jak kasztanów jeszcze nie ma ?
-To poczekam.
Dziadek dał Jasiowi 50 złotych na urodziny.
-Jasiu, podziękuj dziadkowi - mówi mama
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, kiedy tatuś daje mi pieniążki.
Jasio wraca do dziadka:
- Dlaczego tak mało?
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. Kupiłem ci już perfumy.
Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem.
– Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta pierwszy.
– Tak, stojak – odpowiada drugi.
Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani rozmawia z dziećmi o tym, kim
chciałyby zostać w przyszłości. W koniec pani pyta Jasia, a on odpowiada:
– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi prezenty i sprawia tyle radości
ludziom? – pyta uradowana nauczycielka.
– Nie, dlatego że Mikołaj pracuje tylko raz w roku.
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To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska Wieczór wigilijny

GRONU PEDAGOGICZNEMU, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI
I OBSŁUGI, UCZNIOM, RODZICOM I ICH NAJBLIŻSZYM ŻYCZYMY
RADOSNYCH, PEŁNYCH NADZIEI I MIŁOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU.
REDAKCJA
SZKOLNYCH KLIMATÓW

