
  

 

- Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 

na zakończenie ferii świątecznych'' 

Zespół redakcyjny: 

Jakub Malec, Gabriela Ważna, Oliwia Mielniczek, Wiktoria, Paulina 

Bauman , Gabriela Kołodziej, Oliwia Staroń,  Maja Kulczycka, Michalina 

Makuch, Weronika Niedzielska, Ola Martyna Sopel, Kinga Kaczorowska, 

Izabela Jakubiec, Ewelina Kopciuch, Anna Biedka, Oliwia Małysa 

Opieka nad Redakcją, oprawa graficzna, korekta: 

Anna Kołodziej, Marta Rydzewska 

Kolega pyta kolegę. 

- Czy kupiłeś coś po choinkę? 

- Owszem udało mi się kupić stojak. 
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W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała złodzieja z workiem 

skradzionych rzeczy. Po przyprowadzeniu go na posteru-

nek, policjant zaczyna przesłuchanie: 

- A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem? 

  SZK OLNIAK 

 

Cudownych, prawdziwie rodzinnych  

         Świąt Bożego Narodzenia  

opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy 

         Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 



  

 Modny kącik 
 

Dowiedz się wszystkiego o najnowszych 

trendach w modzie. Jakie kolory, kroje, dłu-

gości i wzory będą na topie? Co i w jaki spo-

sób będziemy nosić w tym sezonie? 

Top 4 ubrań 2017  

1. Welurowe bluzki  

2. Zimowe grube sweterki  

3. Bluzki z odkrytymi  ramionami (hiszpanki) 

4. Bluzki z szerokimi rękawami  

 

 

A co na święta? Oczywiście nie  może  

zabraknąć świątecznych sweterków! 

7 2 

MIKOŁAJ Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE 

 

 

 

W środę 6 grudnia odwiedził nas w szkole Święty Mikołaj.  Jak na Mikołaja przystało był gruby i miał dłu-

ga brodę, ubrany był raczej tradycyjnie, z nutą elegancji. Zamiast czerwonego wdzianka  zaskoczył  

wszystkich dystyngowaną biskupią szatą. Mikołaj odwiedzał kolejno klasy, w każdej witany był entuzja-

stycznie przez uczniów.         

Jak na Mikołaja przystało był świetnie zorientowany, kto zasłużył na prezent a komu należą się rózgi.  

Okazało się, ze wszyscy dostali prezenty- nie ma więc w naszej szkole niegrzecznych dzieci. Nawet nie-

którzy nauczyciele dostali słodkie „co nieco”.  Mikołaj 

widocznie chciał trochę osłodzić ich ciężki los. Kiedy 

wszystkie prezenty zostały rozdane, Mikołaj pożegnał 

się i w tajemniczy sposób zniknął. Mamy nadzieję, że 

wróci za rok. 

 

 

Sport         

Skoki narciarskie to fajny, ale niebezpieczny sport. W telewizji wydaje się, że to bardzo łatwe, ale skocz-

kowie tracą dużo siły przy każdym skoku. W sezonie 2016  Kamil Stoch nasz najlepszy skoczek zajął 2 

miejsce w zawodach pucharu świata. Wyprzedził go tylko młody skoczek Stefan Kraft. W sezonie 2017 

Polacy odwiedzili tylko 2 skocznie: w Wiśle i Rudce. W Wiśle byli prawie niepokonani, a w Rudce wcale im 

się nie udało. W konkursie drużynowym Piotr Żyła został zdyskwalifikowany za nieodpowiedni strój.           

Co dziwne do drugiej serii dostał się w tym samym stroju … Na wakacjach odby-

ło się letnie grand prix, skoczkowie oddają skoki na specjalnej sztucznej na-

wierzchni, która nazywana jest igielitem. Ze wszystkich Polaków w skokach na 

trawie najlepiej radzi sobie Maciej Kot– został on mistrzem. 

Jakub Malec kl.4b 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP4fT975HYAhVPIlAKHS9HCSkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fzszywka.pl%2Fp%2Fhahahahaha-a-moze-jednakowe-swiatec-20927478.html&psig=AOvVaw2ucgxM7D5oUN6zcMjd_B9V&ust=1513628
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChr698JHYAhWRKVAKHRbQCxIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fkategoria%2Fzestawy-prezentowe-251902%3Fstring%3DZestawy%2520%25C5%259Bwi%25C4%2585teczne&psig=AOvV
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUgZu58ZHYAhVCIlAKHVG7DREQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fobraz-royalty-free-miko-aj-na-nartach-image284056&psig=AOvVaw3Kz67_V3L6_GHd2AlY5z0x&ust=1513
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vL2B8pHYAhUQbVAKHYPzDRIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feurosport.interia.pl%2Fskoki-narciarskie%2Fnews-ps-w-skokach-sklad-polakow-na-loty-w-vikersund%2CnId%2C2143670&psi


  

 

5 grudnia 2017r. w naszej szkole odbył się 

kiermasz ozdób świątecznych. W obu budyn-

kach szkoły, przy okazji wywiadówek można 

było kupić własnoręcznie wykonane kartki, 

stroiki, bombki i inne świąteczne ozdoby. Cały 

dochód przeznaczony był dla Mirka Gajerskiego, który zrobił nam niespo-

dziankę i odwiedził nas na kiermaszu. 

 

 

6 grudnia 2017r.  ponad 500 mło-

dych ludzi zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej świętowało obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Była wspólna Eucharystia w kościele 

pw. Św. Katarzyny w Zamościu, której przewodniczył pasterz naszej diecezji bp Marian Rojek, projekcja filmu 

religijnego „Dwie korony” w kinie „Stylowy” i poczęstunek w siedzibie Cari-

tas w Zamościu. Naszych szkolnych Wolontariuszy na spotkaniu reprezento-

wały uczennice klasy VI b. 

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w piątek, 8 grudnia 2017r. włączyli 

się ogólnopolską akcję Caritas „Tak pomagam” i przeprowadzili zbiórkę 

żywności w sklepach: „Euro”, „Delikatesy Centrum”, oraz „Biedronka” w 

Cieszanowie.  Udało się zebrać ponad 150 kg żywności. Uczniowie także 

posegregowali produkty i przygotowali paczki, które otrzymają przed świę-

tami potrzebujące rodziny. Dziękujemy wolontariuszom, właścicielom skle-

pów i wszystkim, którzy ofiarowali swój dar za ich wielkie serca. 

 
Top 10 piosenek świątecznych 

Święta za pasem, rozgłośnie radiowe też zaczynają już doda-

wać do swoich playlist świąteczne piosenki. Stworzyliśmy ran-

king 10 najlepszych świątecznych hitów, bez których nie ma 

Świąt Bożego Narodzenia! 

Która piosenka towarzyszy wam w każde święta? Który świą-

teczny przebój lubicie najbardziej? Oto nasze typy: 

10.  Justin Bieber - All I Want For Christmas Is You 

9. Carmen Geiss & Aneta Sablik feat. Bars and Melody & Johnny Orlando - Christmas Fever  

8. Margaret - Coraz bliżej święta 

7. BEKSY - Świąteczna piosenka 

6. Ariana Grande - Santa Tell Me 

5. Fifth Harmony - All I Want for Christmas Is You 

4. Ed Sheeran - Perfect 

3. Sia - Santa's Coming For Us 

2. Merry Christmas Everyone 

1. Wham! - Last Christmas 

 

Malwina Dobrowolska i Amelia Szymanowska kl. 6b 

 

 

 

TOP 5 PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH! 

5. Jingle bells 

4.Let it Snow 

3. Merry Christmas Everyone                                                                  

2. Last Christmas 

1.We Wish You a Merry Christmas 

                                                                                                

Izabela Jakubiec, Ewelina Kopciuch kl. 7a 
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ŚWIĄTECZNE AKCJE CHARYTATYWNE 

http://cieszanow.net/?attachment_id=5542
http://cieszanow.net/?attachment_id=5539
http://cieszanow.net/?attachment_id=5646
http://cieszanow.net/?attachment_id=5654
http://cieszanow.net/?attachment_id=5655
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           Dzień Piżamy w naszej szkole. 

23 listopada w naszej szkole odbył się szalony i kolorowy dzień. Po korytarzu zaroiło się od uśmiechniętych uczniów 

przebranych w pluszowe  zwierzaki, kapcie, szlafroki, był  nawet jeden kościotrup! Lubimy takie szalone dni w szkole. 

Szkoda tylko, że nawet piżamowi uczniowie musieli być przygotowani na lekcje.                                          

            Aleksandra Bednarz, Martyna Sopel  kl.6b, Emilia Sopel kl. 7a                                                                                                                         

I’m so tired 

and sleepy! 

Zzzzz…. 

Zimowy niezbędnik dla psa 
1.Spacer:  

a) Rzeczy -smycz i szelki, -ubranko, -wazelina( do ochrony psich łapek),  

b) Rady: -spacer powinien być krótki, -po spacerze należy wytrzeć psu łapki     

z resztek lodu i śniegu, -trzeba uważać aby pies nie chodził po zamarzniętej     

i zwykłej wodzie.  

2.Chłodny zimowy wieczór: 

a) Rzeczy -kocyk, -właściciel, -smakołyki dla psa, -zabawki dla psa. 

b) Rady -nie należy zostawić legowiska przy kaloryferze, -dobrze by było gdyby 

pies spał z właścicielem. 

3.Wigilia : 

a) Rzeczy -świąteczne ubranko, -prezent dla psa--miła atmosfera. 

b) Rady -nie dawaj psu potraw ze stołu Wigilijnego, gdyż mogą mu zaszkodzić. 

Możesz zrobić własną potrawę np. herbatniki. 

Herbatniki dla psa 

Składniki 2 ½ szklanki mąki razowej 1 łyżeczka soli (lub mniej) 1 jajko 1 łyżecz-

ka bulionu wołowego lub drobiowego  

½ szklanki gorącej wody   

Sposób przygotowania Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Rozpuść bulion w gorącej wodzie. Dodaj pozostałe składniki. 

Ugnieć ciasto, formując kulę (ugniataj około 3 minut, tak by kula miała około centymetra grubości). Potnij na plastry 

lub w kawałki przypominające swym kształtem kości. Kawałki ciasta połóż na lekko wysmarowanej  tłuszczem blasze do 

pieczenia. Piecz przez 30 minut  

 
Kinga Kaczorowska, Kalina Lichtarska kl. 7b 

Święta to wyjątkowy czas. Każdy z nas stara się aby stworzyć odpo-

wiedni nastrój i przygotować jak najlepsze potrawy. Zgodnie z tradycją 

na stole wigilijnym powinno znajdować się 12 postnych potraw. Zgodnie 

z tradycją należy skosztować każdej z nich, aby zapewnić sobie szczę-

ście przez cały rok. Do najbardziej znanych potraw zaliczyć można 

barszcz czerwony z uszkami, zupę grzybową, karpia w galarecie, pierogi z kapustą              

i grzybami, kulebiak, kluski z makiem, kutię. Ja nie wyobrażam sobie świąt bez kompotu z suszu czy 

makowca oraz pierniczków.      Do przygotowania 

pierniczków potrzebujemy: 

500 g mąki 

120 g miękkiego masła lub margaryny 

200 g płynnego miodu 

200 g cukru pudru 

1 jajko 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

2 łyżeczki przyprawy do pierników 

Lukier 1 białko jaja 

200 g cukru pudru 

   Wszystkie składniki łączymy ze sobą. Ciasto zagniatamy, tak by było idealnie gładkie. Następnie posy-

pujemy stolnicę mąką, rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy pierniki. Na blachę kładziemy papier, a na 

nim pierniki, pieczemy około 10-12 minut w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni, polewamy lukrem, posy-

pujemy orzechami, kolorową posypką, rodzynkami lub jadalnymi perełkami.  

Świąteczne pyszności 
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