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„Zawsze, ilekroć się    

uśmiechasz do swojego 

brata i wyciągasz do niego 

rękę, zawsze wtedy jest 

Boże Narodzenie. 

Zawsze, ilekroć milkniesz, 

by innych wysłuchać, 

zawsze, kiedy rezygnujesz               

z zasad, które jak żelazna 

obręcz uciskają ludzi w ich 

samotności, zawsze, kiedy 

dajesz odrobinę nadziei 

załamanym, zawsze, kiedy 

rozpoznajesz w pokorze, 

jak bardzo znikome są 

twoje możliwości i jak 

wielka jest twoja słabość, 

zawsze, ilekroć pozwolisz, 

by Bóg pokochał innych 

przez Ciebie - zawsze wtedy 

jest Boże Narodzenie.” 

 
          Matka Teresa z Kalkuty 

 
 

ABY  BOŻE NARODZENIE TRWAŁO CAŁY ROK… 
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Magiczny dzień 

 

Jest taki dzień w środku zimy, 

Pachnący barszczem , choinką. 

Wesołych świąt sobie życzymy, 

Karmiąc się szczęścia drobinką. 

Nadzieja wchodzi w nasze progi, 

Miłość otwiera ramiona. 

Dzień wszystkim nam drogi 

Radość smutek pokona. 

Pierwsza gwiazdka zaświeci, 

Życzliwość z uśmiechem się splata 

W świat kolęda poleci, 

Wiara do serca wkracza. 

Przystańmy więc na chwilę, 

Nadzieja niech przetrwa rok cały, 

Uśmiech króluje codziennie, 

A wiara niech kruszy skały! 
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INWESTYCJE W NASZEJ SZKOLE 

Odnowiona sala gimnastyczna 

     W lipcu tego roku dokonano generalnego remontu sali gimnastycznej w naszej 

szkole. Remont objął wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian oraz 

cyklinowanie i malowanie podłogi. Dzięki operatywności naszego Pana Dyrektora 

możemy teraz rozwijać naszą sprawność fizyczną w bardzo przyjaznych 

warunkach.                         Dziękujemy! 

 

Zielony teren 

     Od listopada możemy cieszyć się naszym zielonym przyszkolnym zakątkiem.                

Na obszarze o powierzchni 125m2 posadzono około 160 roślin: krzewów, drzew 

iglastych i liściastych, bylin oraz traw. Dzięki powstaniu ogródka  nauczymy się  

rozpoznawać gatunki roślin oraz będziemy mogli przyglądać się zmianom 

zachodzącym w przyrodzie w kolejnych porach roku.  
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ŚWIĄTECZNY HUMOR 

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. 

 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Jasio pyta ojca: 

- Kiedy jest wigilia Bożego Narodzenia? 

- 24 grudnia. 

-Niech to gęś kopnie! To jednak katechetka miała rację! 

 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych! 

 

Nauczycielka pyta uczniów: 

- Kto mi poda przykład zwierzęcia, które tak jak niedźwiedź zapada w sen 

zimowy? 

Jasio: 

- Święty Mikołaj, tylko on zapada w sen latem! 



 SZKOLNE KLIMATY                NR  21                XII  2015 r.      s. 4                                     
 

                       KĄCIK KULINARNY 

 

PIERNIK WYŚMIENITY  
 

Składniki na karmel: 

1 szklanka cukru  

1 szklanka mleka 

  

Wykonanie: 

 Cukier rozpuszczamy w naczyniu, cały czas mieszając, 

 aby się nie przypalił. Mleko lekko podgrzać. Kiedy cukier będzie 

 miał kolor miodowy, zalewamy mlekiem i mieszamy 

 do rozpuszczenia się karmelu. Odstawiamy do wystudzenia.  

 

Składniki na ciasto:  
4 jajka  

1 kostka margaryny  

1/2 szklanki cukru  

2 pełne szklanki mąki  

2 łyżki kakao  

1łyżeczka sody -1 łyżeczka proszku do pieczenia  

1 szklanka bakalii (orzechy, rodzynki, figi itp.)  

 

Wykonanie: 

 Do miski wkładamy margarynę, cukier i żółtka i ucieramy  

 na gładką masę (ok. 10 min). Dodajemy mąkę zmieszaną z sodą, kakao 

 i proszkiem do pieczenia, wlewamy wystudzony karmel, chwilę 

 miksujemy. Następnie dodajemy oprószone mąką bakalie i ubitą pianę 

 z białek. Wszystko lekko mieszamy. Ciasto wlewamy do posmarowanej 

 formy keksowej i pieczemy około 1 godz. w temperaturze 170 stopni. 

 Po upieczeniu piernik możemy polać polewą czekoladową.  

 Wielkość formy to: 12 cm x 40 cm  

 

           Smacznego!  
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                                QUIZ DLA KAZDEGO 
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. ucieszę się ze wszystkiego  

b. stertę słodyczy! 

c. jakiś dobry sprzęt! –najnowszą komórkę, albo MP4, może aparat 

fotograficzny...? 

3. Co kojarzy Ci się ze Świętami Bożego Narodzenia? 

a. narodzenie Chrystusa i wspólne spędzenie czasu 

b. śnieg, choinka i pierwsza gwiazdka na niebie 

c. prezenty 

4. Co jest Twoją ulubioną częścią wigilii?  
a. dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń 

b. śpiewanie kolęd 

c. jedzenie potraw i otwieranie podarunków 

5. Co z okazji tych Świąt jest dla Ciebie 

najważniejsze? 

a. narodziny Jezusa 

b. dobry nastrój i wspólne świętowanie 

c. wolne dni od szkoły 

6.Czy Święta Bożego Narodzenia są Twoimi ulubionymi? 

a. tak 

b. zależy od pogody i miejsca 

c. nie za bardzo 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a” 

Brawo! Masz prawdziwego ducha Świąt! Nieważne, jak będzie u Ciebie, czy                   

u babci, liczy się tylko Jezus, rodzina i dobry nastrój. Trzymaj tak dalej! 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b” 

Choć Święta Bożego Narodzenia Pańskiego kojarzą Ci się również   z prezentami, 

pamiętasz, co jest najważniejsze. Przecież nie chodzi tu tylko o choinkę i wystrój. 

Nie zachowujesz się najgorzej, ale postaraj się zmienić na lepsze. 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „c” 

Stop! - młody człowieku! Co Ty wyrabiasz?! Boże Narodzenie to nie czas 

poświęcony prezentom, jedzeniu, wolnym dniom od szkoły i pracy. Najcenniejsza 

jest miłość, to przecież cudowny okres! Posłuchaj. Zmiana  w Twoim życiu jest 

konieczna. 
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Nowa sala do terapii integracji sensorycznej 

       W tym roku szkolnym powstała nowa sala do integracji sensorycznej 

wyposażona w odpowiednie przyrządy. Poprzez zabawę przyjemną                              

i interesującą u dzieci dokonywać się będzie integracja bodźców zmysłowych. 

Zdobywać one  będą nowe doświadczenia, które wpływać mają na polepszenie 

organizacji działań. Z tej sali korzystać będą przede wszystkim dzieci                         

z  orzeczeniami i zaleceniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - 

Pedagogiczną oraz dzieci mające problemy z uczeniem się. Terapeuci 

dysponować będą dużą kolekcją sprzętu.  Środki finansowe pochodziły z rezerwy 

MEN w ramach subwencji na tzw. edukację włączającą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE 

Cztery filiżanki miłości,  
dwie filiżanki lojalności, 

trzy filiżanki przebaczenia,  
filiżanka przyjaźni. 

Dwie łyżeczki czułości, 

cztery kwarty wiary, 

Miłość połączyć z lojalnością 

i starannie zmieszać z wiarą. 

Przyprawić dobrocią,                                                                                                                                
czułością i wyrozumiałością. 

Dodać przyjaźń i miłość. 

Obficie spryskać śmiechem. 

Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych porcjach! 
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BOŻE NARODZENIE W POLSCE I NA ŚWIECIE 

   Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku,  a zamieszcza ją 

rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 

Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. 

Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego.  

   Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 

lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, 

jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 

światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak  

Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus  o sobie 

mówił,  że jest światłością świata. 

      Po adwentowym oczekiwaniu, bezpośrednim 

przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest 

Wigilia. W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna 

się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia 

się pierwsza gwiazda. 

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek                

i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się 

opłatkiem, możemy skosztować czerwonego 

barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych 

orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada     

śpiewać nawet kolęd. 

    W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem 

każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza 

rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone 

tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. 

Głównym daniem jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech Króli", w którym zapieka 

się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli,             

na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu. 

   W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie 

rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się  z pieczonego 

indyka i  „ płonącego    puddingu".   Wieczorem w    Wigilię    angielskie      dzieci  
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wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz odnaleźć                                

je wypełnione prezentami. Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek                        

z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował  pierwszą 

kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia                            

i szczęśliwego Nowego Roku". 

  W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. 

To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej  

z najpiękniejszych kolęd na świecie „Cicha noc, święta noc„. 

  W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane 

naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich 

rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym 

daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 

grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, owoce, słodycze. 

  Na Filipinach z palmowych liści i kwiatów robi się kolorowe girlandy, 

które umieszcza się w oknach oraz na drzwiach domów. Potem przychodzi 

czas śpiewania kolęd. Przez 10 dni przed Bożym Narodzeniem dźwięk 

trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby uczestniczyli w uroczystej mszy 

świętej. 

   W Kamerunie –w chrześcijańskiej rodzinie-dzień wcześniej dzieci zdobią 

pomieszczenie girlandami i łańcuchami z liści mango lub palmy.                       
Do kościoła wszyscy przychodzą ubrani odświętnie, a dzieci obowiązkowo 

w nowych strojach. Po południu rodzina zbiera się na wspólny posiłek, który 

jest zasługą głowy rodziny. Ojciec wybiera się na polowanie. Łowieckim 

trofeum jest antylopa, małpa lub jeżozwierz, czasami wąż boa. Tradycyjnym 

napojem jest wino palmowe. I tak pośród afrykańskiego krajobrazu rodzi się 

Ten, który był, który jest i który przychodzi. 

 

 

 

     

           

 


