
  

 

- Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 

na zakończenie ferii świątecznych'' 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

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.  

A co na święta? Oczywiście nie  może  

zabraknąć świątecznych sweterków, skarpet i piżam dla 

całej rodziny! 

Nasze zwierzątka też 

chcą poczuć atmosferę 

świąt. 

 

Maja Żuk kl.5a 
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MIKOŁAJ Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE 

 

 

 

W poniedziałek 6 grudnia odwiedził nas w szkole Święty Mikołaj.  Jak na Mikołaja przystało był gruby i 

miał długa brodę, ubrany był raczej tradycyjnie, z nutą elegancji.  

 

Okazało się, że mamy w szkole wyłącznie 

grzeczne dzieci, bo każdy wrócił do domu 

z paczką! Nawet niektórzy nauczyciele. 

Mikołaj pytał się czy byliśmy mili i co zro-

biliśmy dobrego. Najbardziej ucieszone 

były najmłodsze dzieci, które powitały 

Mikołaja piosenką.  

 

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


  

 

By Święta były radosne 

dla Wszystkich 

 

Początkiem grudnia 

dołączyliśmy do Drużyny Szlachetnej Paczki Ani 

 

Ania zdecydowała się pomóc rodzinie z naszego 

powiatu: pani Annie i jej dwóm nastoletnim synom: 

Piotrowi 19 lat oraz Łukaszowi 16 lat. 

Naszym zadaniem było zgromadzenie żywności 

trwałej oraz środków higieny osobistej i środków 

czystości. Społeczność Naszej szkoły okazała się 

bardzo hojna i szla-

chetna. Dzięki zgro-

madzonym produktom 

udało się zabezpieczyć 

najpilniejsze potrzeby  

rodziny oraz obdzielić 

rodziny naszej spo-

łeczności w trudnej 

sytuacji. 

 

 

 

 

Cieszy fakt, że uczniowie nie pozostają obojętni na 

potrzeby innych. 

Pamiętajmy, dobro powraca. 

Opiekun akcji, pani 

Agata Dudzińska 

 
Top 10 piosenek świątecznych 

Święta za pasem, rozgłośnie radiowe też zaczynają już doda-

wać do swoich playlist świąteczne piosenki. Stworzyliśmy ran-

king 1najlepszych świątecznych hitów, bez których nie ma 

Świąt Bożego Narodzenia! 

Która piosenka towarzyszy wam w każde święta? Który świą-

teczny przebój lubicie najbardziej? Oto subiektywna lista 

świątecznych przebojów według Mileny Lichtarskiej : 

1. „Happy Xmas (War is Over) 

2. „All I want for Christmas” 

3. „Let it snow” 

4. „Do they know its Christmas” 

5. „Merry Christmas everyone” 

6. „Winter wonderland” 

7. „Last Christmas” 

8. „Ktoś taki jak ty” 

9. „Mistletoe” 

10. „Santa tell me” 

11. „Underneath the tree” 

12. „Jingle bell rock” 

13. „Its beginning to look a lot like Christmas” 

14. „Snowman” 

15. „Coraz bliżej święta” 
16. „We wish you a Merry Christmas” 
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ŚWIĄTECZNE AKCJE CHARYTATYWNE 
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           Świąteczne kartki  
Święta to wyjątkowy czas. Każdy z nas stara się aby stworzyć odpo-

wiedni nastrój i przygotować świąteczne pyszności. Nawet dzieci z 

przedszkola, pod opieką swoich pań, ochoczo zabrały się do przygoto-

wywania pierniczków. Chętnie podzieliły się przepisem na ciasteczka. 

Oto efekty ich pracy.  

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 posypujemy 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, posypujemy orzechami, 

Świąteczne pyszności 

Okres Bożego Narodzenia to czas kiedy składamy sobie życzenia. Wspaniałą formą życzeń  są własnoręczne zrobione 

kartki. Nasi uczniowie  przygotowali je na zajęciach z plastyki  Zostaną one wysłane do instytucji zaprzyjaźnionych 

ze szkołą. 

Klasa 5b wykonała kartkę świąteczną techniką iris folding. Technika ta to kreatywne wykorzystanie ścinków papieru. 

Pojedyncze paski papieru układa się kolejno z małym przesunięciem zgodnie ze wskazówkami zegara lub według poda-

nego szablonu tworząc wzór przesłony aparatu fotograficznego (iris). 

Uczniowie tej klasy wykonali również kilka ozdób choinkowych z patyczków po lodach np. choinki, śnieżynki, renifery.  

Uczniowie pozostałych klas wykonali kartki dowolnymi technikami używając przy tym różnych materiałów. 

Znalazła się tutaj kartka wyszyta muliną, inna zrobiona techniką origami. Używano również włóczki do wyklejania 

oraz innych ozdób świątecznych. 

Uczniowie pracowali pod opieką pani Joanny Szymańskiej- nauczycielki plastyki. 

Wesołych  

   Świąt! 
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