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Ś W I Ę T A

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzymy Wam
szczerze
Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę
Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni
Niech Nowy Rok będzie
pełen nadziei
By spełniło się choć jedno z Waszych marzeń
Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!
Życzy cała redakcja
„Gazetki na 6”
wraz z opiekunami

Boże Narodzenie
W różnorodności błyszczących ozdób,
migających świateł oraz
zgiełku świątecznych
przygotowań przychodzi
do nas sam BÓG. Małe
dziecię w ramionach
najlepszej Matki, zatroskanego Ojca, w asyście wszelkiego stworzenia. Przychodzi na
ziemię, aby wypełnić
pustkę w sercu zbłąkanego wędrowca, w mo-

im sercu. Chce zamieszkać pośród nas, w naszych rodzinach, lokalnej społeczności, w najmni ejs zym
zak ątk u
świata. Pragnie ubogacić nas swoją miłością i
światłem Bożej prawdy.
Przygotujmy Mu
miejsce godne, by mógł
się narodzić w ciszy betlejemskiej nocy każdego ludzkiego serca.

Życzę, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu, radości i bliskości Boga.
Niech POKÓJ płynący z Betlejem
wypełni Wasze serca i Waszych Bliskich.
A Nowy 2011 Rok niech będzie bogaty
w Boże błogosławieństwo i ludzką życzliwość.
Dyrektor szkoły Urszula Broszko
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WYCIECZKA NA HELUSZ
Dnia 17 listopada 2010 r. klasa V wraz
z panią B. Haszczyn pojechała autobusem
szkolnym do Helusza. Znajduje się tam Ośrodek Rekreacyjno - Rekolekcyjny, którego gospodarz oprowadził nas po drodze krzyżowej.
Potem mieliśmy zajęcia sportowe np. graliśmy
w kosza, siatkę, piłkę nożną, króla, dziewczyny i chłopcy skakali na skakance. Po ćwiczeniach dostaliśmy wiersze, do których musieliśmy zrobić scenę. Po tym zadaniu, nasz czas
na Heluszu dobiegł końca. Musieliśmy wracać
do szkoły na następne lekcje.
Wycieczka ta była bardzo udana, nie
mniej jednak szybko minęła.
J E D N Y M
1 grudnia 2010 r. odbył
się konkurs EDI z języka
niemieckiego.
2 grudnia 2010 r. został
wydany drugi numer Gazetki na 6.
3 grudnia 2010 r. uczniowie klasy VI udali się na
seans filmowy do kina
Helios w Rzeszowie na
film pt.: "Harry Potter
6 grudnia 2010 r. odbyła
się uroczystości rozdania
nagród dla uczestników

Z D A N I E M
konkursu Pieśni Patriotycznej.
6 grudnia Św. Mikołaj
rozdawał w szkole prezenty.
7 grudnia w GCK w Babicach 5 i 6 – latki spotkały się ze Świętym
Mikołajem.
22 grudnia odbędzie się
w naszej szkole akademia Bożonarodzeniowa.
23 – 31 grudnia przerwa
świąteczna od nauki.

Konkurs Pieśni Patriotycznej
23 listopad 2010 r. odbył się Konkurs Pieśni
Patriotycznych zorganizowany przez panią Alicję
Król. Brało w nim udział 13 uczniów. Jury przyznało
następujące miejsca:
I miejsce zajęły Gabriela Hadam, Kamila Lach
II miejsce zajęły Karolina Huk, Angelika Kurasz
III miejsce zajęli Anna Zbroniec, Sebastian Król.
Wyróżnienie otrzymali: Natalia Buchowska, Aneta
Maślak, Mateusz Rosiwal, Mikołaj Prokopski, Ewelina Rosiwal, Natalia Wojtowicz, Andżelika Buś.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
Angelika Szpiech

Angelika Szpiech
Skopów,6.12.2010
Drogi Święty Mikołaju!
Na początku listu chcielibyśmy Cię serdecznie pozdrowić. Z pewnością jesteś bardzo
zmęczony roznoszeniem prezentów?
My także dostaliśmy dużo upominków.
Na początek pani dyrektor, na apelu szkolnym
rozdała cukierki, które jej podarowałeś, aby nam
przekazała. Gdy wróciliśmy do swojej klasy, na
naszych ławkach leżały duże paczki, ze słodyczami w środku. Później pani podarowała nam od
Ciebie porcelanowe figurki. Były to piękne szopki
i chłopcy z piłkami. Dotarł także prezent od Ciebie dla naszej wychowawczyni, pani Barbary
Haszczyn. Był to piękny mikołaj, grający na
skrzypcach, a obok niego stała choinka. Mikołaj
gar piękną, świąteczną melodię. Pani była bardzo
szczęśliwa. Zdziwiła się trochę skąd wiedziałeś,
że ona lubi skrzypce. Wraz z panią wychowawczynią chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za
prezenty i upominki. Wszystkim bardzo się podobały.
Na tym kończymy nasz krótki list. Cała
klasa V wraz z wychowawczynią bardzo dziękują
za prezenty. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy
i życzymy Wesołych Świąt.
Klasa V

S t r .

3

G a z e t ka

n a

6

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Zwyczaje wigilijne
Dzień wigilijny
bogaty jest w zwyczaje i
zabobony posiadające
magiczną moc: jednym z
nich był zakaz szycia,
tkania, motania i przędzenia. Były to czynności
szczególnie lubiane przez
demony wody, które mogły zjawić się wszędzie
tam, gdzie zakaz złamano. Do dzisiaj przestrzega
się, aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać sobie
wzajemnie życzliwość.
Przetrwał też przesąd, że
jeśli w wigilijny poranek
pierwszym gościem w
domu będzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. Myśliwi tego
dnia tradycyjnie udają się
na polowanie, którego
pomyślny wynik zapewni
opiekę na cały rok patrona łowiectwa św. Huberta.
Ni eodłącznym
elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie
się prezentami, które w
polskiej tradycji przynosi
pod choinkę, w zależności
od regionu: św. Mikołaj,
Aniołek lub Gwiazdor. Do
tradycji należy również
rodzinne śpiewanie kolęd.
O północy w kościele odbywa się uroczysta msza
zwana pasterką.

Wigilijne obyczaje
1. Dzielenie się opłatkiem
zapewnia dostatek chleba
w przyszłym roku oraz
symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie w
niepamięć wszystkich
urazów.
2. Nie należy wstawać
zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy

gospodyni lub innej osoby podającej do stołu.
3. Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić z
tego świata w takiej kolejności.
4. Liczba potraw powinna być nieparzysta.
5. Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie
zabrakło
na
stole w przyszłym roku.
6. W tym dniu
obowiązuje zasada: "Jak w
Wigilię, tak i
przez cały rok".
Dlatego dobrze
jest zabrać się
rano do nieuciążliwej pracy, aby być
zdrowym, rześkim i pracowitym przez
cały rok. Nie należy się
też przemęczać.

Wigilijne wróżby
1. Jeżeli chcesz się
przekonać, czy w nowym roku zakochasz
się, zjedz jabłko i policz
pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to
odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie
więcej niż sześć, to twoje szczęście będzie podwójne.
2. Przywłaszczenie sobie jakiegoś drobiazgu
przynosi
szczęście
przez cały rok. Oczywiście rzecz trzeba właścicielowi w jakiś sposób
niepostrzeżenie podrzucić. Nie należy natomiast niczego swojego
pożyczać, bo wróży to
straty.

3. Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane
jest do Wigilii zwrócić.
4. Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak
przez cały rok.
5. Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej, noszone w portmonetce przez cały rok,
przyciągną pieniądze.

6.Dzień wigilijny, od rana do wieczora, szczególnie
sprzyja wszelkim wróżbom, rytuałom i obyczajom.
Folklor polski był pod tym względem szczególnie
bogaty i zróżnicowany w zależności od regionu.
Niektóre zwyczaje zachowały się do dziś.

Wigilijne przesądy
1. W tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani
płakać, bo niezgoda i smutek będą częste w domu
aż do następnej Wigilii.
2. Zachorowanie lub zranienie się w tym dniu zapowiada słabe zdrowie przez cały rok.
3. Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje
mężczyzna to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta - to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie.
4. Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt dużo mówić czy przerywać innym, aby w przyszłym
roku nie kłócić się i nie wyjawiać powierzonych sekretów.
Ciąg dalszy str. 4
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Co Ci Przyniósł Święty Mikołaj?

Jemioła

Pięciolatki
Martynkalalkę,
Choinka
Ten stary anglo- Paulinka- słodycze
Tradycja ta wywosaski obyczaj znajduje Gabrysia- mikołaja, książkę
dzi się z VIII w. Św. Bonifacoraz więcej zwolenni- Kinga- słodycze
cy, nawracając na chrześcijaństwo pogańskich Franków, kazał ściąć olbrzymi
dąb, któremu oddawano
cześć. Upadający dąb
zniszczył wszystkie pobliskie drzewa oprócz małej
sosenki. Święty uznał to za
znak niebios, a młode zielone drzewko za symbol
Chrystusa i chrześcijaństwa. Zwyczaj ubierania
choinki w znanej formie
przyszedł do nas z Niemiec
na przełomie XVIII i XIX w.
Zawieszane na drzewku w
wigilię ozdoby i smakołyki
nie były dobrane przypadkowo. I tak: jabłka symbolizowały zdrowie i urodę,
orzechy zawijane w złotko
miały zapewnić dobrobyt i
siły witalne, miodowe pierniki - dostatek na przyszły
rok, opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w
rodzinie, łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi, lampki
i bombki miały chronić dom
od demonów i ludzkiej nieżyczliwości, gwiazdka na
czubku - to pamiątka gwiazdy betlejemskiej oraz znak
mający pomagać w powrocie członków rodziny przebywających poza domem,
dzwonki oznaczały dobre
nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie, aniołki - to
opiekunowie domu.

ków również w naszym
kraju. Pod jemiołą zakochani całują się, zwaśnione osoby łatwiej się
godzą, a zawarta przyjaźń jest trwała. Zgodnie
z tradycją gałązki jemioły zawiesza się nad wigilijnym stołem, najpóźniej przed pojawieniem
się pierwszej gwiazdki,
nad drzwiami frontowymi oraz nad kominkiem
lub kuchnią. Wigilijny
pęk jemioły należy trzymać przez cały rok, bo
inaczej jej dobroczynna
moc zniknie.

Klasa I
Sandra- lalkę, słodycze, kalendarz adwentowy
Ania- lalkę, kalendarz adwentowy, słodycze,
spinki, bluzkę
Klasa II
Kamila- łyżwy, dezodorant, perfumy, słodycze,
aniołka z reniferem
Gracjan- dużo słodyczy, zabawki, grę edukacyjną, dmuchanego mikołaja, renifera z aniołkiem
Klasa III
Kamila- słodycze, zegarek, lalkę, karty do gry
Wiktoria- rózgę
Edyta- puzzle, słodycze
Asia- zestaw kosmetyków

Opracowała

Angelika Kurasz

Klasa IV
Sebastian- autko, słodycze, telefon, pieniądze
Patrycja- słodycze, figurka
Kuba- słodycze, autko, figurkę
Arleta- perfumy, dezodorant, piżamę
Andżelika- dużo cukierków, koszulkę, sweter,
spodnie, dużego misia
Zuzia- telefon, słodycze, pamiętnik
Klasa V
Gabrysia- słodycze i figurka
Kasia- słodycze i figurka
Sylwia- słodycze i figurka
Karolina- słodycze, figurka, rękawiczki, teczka
Sondę przeprowadziła Angelika Szpiech
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