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Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Redakcja

MOC PREZENTÓW…
Już niedługo Wigilia – magia Świąt i upragniony
odpoczynek od szkoły. Z pewnością wielu z nas cieszy się
na tę przerwę świąteczną. Zazwyczaj Święta Bożego
Narodzenia spędzamy w gronie rodzinnym, jednak aby
szkoła nie kojarzyła się z nauką, obchodzimy również
Wigilię klasową. Uczniowie mają możliwość bliższego
poznania
swoich
rówieśników
i
nauczycieli.
Obdarowujemy się nawzajem drobnymi prezentami.
Aby wszyscy uczniowie cieszyli się z prezentów Samorząd
Uczniowski zorganizował zbiórkę pieniędzy pod hasłem
„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Zebrano kwotę
ponad 470zł , za które zostaną zakupione słodycze dla
dzieci .
Ten rok jest również wyjątkowy, jeśli chodzi o prezenty dla
naszej szkoły. Wszyscy możemy się cieszyć z nowo
wyremontowanej sali gimnastycznej, w której pojawiły się
trybuny dla publiczności,. Bramki otrzymały nowe zielone
siatki, parkiet odzyskał dawny blask, zaś ściany upiększają
kaszubskie wzory. W tak pięknej sali lekcje wychowania
fizycznego na pewno będą przyjemniejsze.

W imieniu uczniów DZIĘKUJEMY!

Na tym nie koniec prezentów. W malej szkole zostały
wyremontowane
łazienki,
a
wzdłuż
schodów
zamontowano nowoczesne barierki.
Z ostatniej chwili:
21 grudnia br. rozstrzygnięto IV powiatowy konkurs plastyczny
na najładniejszą kartkę do św. Mikołaja. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się:
Klaudia Kluk, Julian Adamczyk i Patrycja Bela, którzy wczoraj
w Bytowie za swoje prace odebrali dyplomy.

Tradycje świąteczne w Polsce
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek
to jedne z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia.
Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi
tradycje.
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze,
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin
Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka
pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie
możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się
opłatkiem.
Opłatek
Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki
pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z
Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w
pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do

zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem
przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia.
Sianko Wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym
będziemy spożywać wigilijną kolację.
Symbolizuje
oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus –
szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.
Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia.
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie.
Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania
w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się z
Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby
choinkowe powinny być zw. Kiedyś wieszano jabłka, które
prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść
o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi
bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin
Zbawiciela.

Zwyczaje Wigilijne w innych krajach
Włochy
Dla Włochów najważniejszym dniem Bożego Narodzenia
jest pierwsze święto – 25 grudnia. Wtedy to zaprasza się
rodzinę i przyjaciół na uroczysty obiad. Na świątecznym
stole pojawia się zawsze pieczony indyk, gdyż jest to
typowo bożonarodzeniowa potrawa Włochów.
Niemcy
Wigilia w Niemczech, podobnie jak u nas jest świętem
typowo rodzinnym. Niemieckie wigilijne potrawy różnią
się jednak znacznie od polskich. Są to najczęściej
zdecydowanie nie postne kiełbaski oraz sałatka
ziemniaczana. Prawdziwą ucztę natomiast wyprawia się
w pierwszy dzień świąt, a podstawowym daniem jest
pieczona gęś.
Belgia
W Belgii podobnie jak w Niemczech nie przestrzega się
postu w wigilijny wieczór. Wigilię Belgowie świętują
skromnie, najczęściej w restauracji. W wielu rodzinach, za
najważniejszy posiłek świąteczny uznaje się późne
śniadanie 25 grudnia. Wtedy to na stołach pojawiają się

smakołyki, które w Belgii podaje się tylko jeden raz
w roku, tego właśnie dnia. To indyk z puree z jadalnych
kasztanów i z borówkami oraz bożonarodzeniowa
kaszanka z rodzynkami.
Francja
Francuzi w Boże Narodzenie dokonują cudów w kuchni.
Tradycyjnie 25 grudnia Francuzi delektują się, między
innymi, pasztetem z kaczych lub gęsich wątróbek,
wędzonym łososiem, ślimakami i ostrygami. Często
w menu znajduje się także pieczony indyk oraz kapłon
faszerowany kasztanami, a w zamożniejszych domach truflami. Na francuskim stole nie może również zabraknąć
serów.
Wielka Brytania
Święta zaczynają się tam 25 grudnia. Pierwszego
świątecznego dnia brytyjskie rodziny zasiadają do
uroczystego obiadu, gdzie głównym daniem jest
nadziewany szałwiowo-cebulowym farszem pieczony
indyk w sosie borówkowym, podawany z pieczonymi
ziemniakami i brukselką.

SZEŚĆ DOWODÓW NA ISTNIENIE ŚW.MIKOŁAJA
1. Latające renifery istnieją, chociaż
niema ich wśród znanych nam ssaków, tak

2. Co do tego, że św. Mikołaj nie byłby w

samo jak wśród owych ssaków nie ma

stanie odwiedzić wszystkich pupili, to

jednorożców, elfów, krasnali i aniołów czy

odpowiedź jest równie prosta. Żadne

wróżek - a każde dziecko i tak wie, że

dziecko nigdy nie widziało Mikołaja z tego

istnieją.

zrozumiałego powodu, że wejście do domu,
podłożenie prezentów pod choinkę i
krzyknięcie „ho, ho, ho” przebiega tak
szybko, iż nawet najbystrzejsze oko nie
jest w stanie dostrzec świętego.

3. Sanie św. Mikołaja wcale nie poruszają się
szybko – nie muszą. Są wyposażone w
najnowsze zdobycze magicznej techniki.
Mikołaj przy podróżowaniu saniami zakrzywia

4. Co do ładowności sań, to można

przestrzeń i po prostu w nieskończenie

odnieść wrażenie, że niedowiarkowie

krótkiej chwili znajduje się tam, gdzie jest

nigdy nie spotkali się z workami bez

potrzebny. Ten argument obala od razu
wszelkie spekulacje na temat wydatków
energetycznych, przeciążeń, zmęczenia
reniferów, turbulencji i innych tajemniczych
zjawisk.

dna, które noszą naukową nazwę
wielowymiarowych przenośnych zasobników
o nieskończonej ładowności. Prezent
włożony do takiego worka traci
swoją masę i wymiary, przez co jest łatwy
w transporcie i bardzo poręczny
(alternatywa dla toreb podróżnych?).

5. Dzieci, pisząc listy do
św. Mikołaja,
otrzymują odpowiedź albo
prezent. Jeżeli św. Mikołaj nie
istniałby, to kto odpowiadałby na
te listy?

6. Na koniec dowód niezbity i pewny:
Jeśli nie byłoby św. Mikołaja, to skąd
wzięłyby się te wszystkie prezenty pod
choinką? Przecież od dawna wiadomo,
że rodzice nie mają z tym nic wspólnego,.
no bo skąd mogliby wiedzieć, co ich
dziecko chce dostać na gwiazdkę - to
wie tylko sam św. Mikołaj (z listów, które
do niego przychodzą, z marzeń i ze snów).

Niezapomniane wydarzenia z Mikołajem
Czas świąt, to dla dzieci przede wszystkim czas oczekiwania na przyjście Mikołaja. Każdy z nas lubi otrzymywać prezenty.
Mikołaj przychodzi do wszystkich dzieci grzecznych i tych mniej grzecznych, ale w każdym domu przyjście Mikołaja
wygląda inaczej. Czasami są to bardzo zabawne zdarzenia. Przybliżamy Wam wspomnienia niektórych nauczycieli
z naszej szkoły:
 „Dzień przed Świętami Bożego Narodzenia tata wymalował w pokoju podłogę. Kiedy po wieczerzy przyszedł
czas na prezenty, ktoś zapukał do drzwi. Do pokoju wszedł Mikołaj i laską zaczął uderzać w podłogę. W tym
momencie moja mam krzyknęła:,, Franciszek , zobacz co narobiłeś! ”- wskazując podłogę. Mikołajem był mój
tata .”
 „Mikołaj wchodzi do pokoju i pyta : Czy są tu jakieś grzeczne dzieci?
- Na to ja ; Mikołaj ma takie same buty jak mój tata”.
 „ Któregoś roku świętym Mikołajem musiałam zostać ja. Zaczęłam rozdawać prezenty, a jedno z dzieci
zauważyło ,że mam kolczyki. Od razu wydało się ,że Mikołajem jest ciocia Alina. Zostałam rozpoznana po
kolczykach”
 „W zimowy wigilijny wieczór całą rodziną oczekiwaliśmy na przyjście Mikołaja. Moja córcia miała wtedy 7lat
i wesoło podskakując powtarzała, że nie boi się Mikołaja. Nagle ktoś zapukał do drzwi i młodsza córka poszła
je otworzyć. Gdy ujrzała w drzwiach wielką postać Mikołaja, szybko zamknęła mu drzwi przed nosem,
krzycząc.
- Mikołaaaaaajjjjjj!
Starsza córka jednym susem wskoczyła na ręce stojącego wujka ,kurczowo trzymając się za krawat, płakała
w „niebo głosy”. Mikołaj po ciężkiej drodze chciał spocząć na tapczanie. Niestety, nie trafia i spada na
podłogę. Cała atmosfera grozy znika. Wszyscy śmieją się z Mikołaja.

Uwaga - Konkurs matematyczny!!!
Zadania konkursowe dla klas IV – VI szkoły podstawowej
1) W którym roku urodził się Jan Sobieski, jeżeli cyfra jedności jego roku urodzenia
jest 9 razy większa od cyfry tysięcy, cyfra setek jest 3 razy większa od cyfry
dziesiątek i o 5 większa od cyfry tysięcy?
2) W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź
uzyskuje 5 punktów, a za każdą złą traci 4 punkty. Na ile pytań uczestnik konkursu odpowiedział dobrze, a na ile
źle, jeśli łącznie zdobył 23 punkty?
3) Właściciel hotelu kupił 12 kołder i 24 poduszki. Zapłacił 1680 zł. Policzył, że gdyby kupił tyle samo kołder i dwa
razy mniej poduszek, zapłaciłby 1320 zł. Jaka była cena kołdry, a jaka poduszek?

Zadania konkursowe dla klas I – III gimnazjum
1) W dwóch jednakowych pojemnikach znajdują się jednakowe piłeczki. W jednym pojemniku jest 30 piłeczek, a w
drugim 50 piłeczek. Masa jednego pojemnika z piłeczkami wynosi 95 dag, a masa drugiego pojemnika
z piłeczkami wynosi 139 dag. Ile waży pojemnik?
2) Na konkursie każdemu uczestnikowi postawiono 30 pytań. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje
7 punktów, a za błędną traci 12 punktów. Ile poprawnych odpowiedzi udzielił uczeń, jeśli zgromadził na końcu
77 punktów?
3) Trapez i romb mają jednakowe wysokości. Długość boku rombu jest równa długości krótszej podstawy trapezu.
Pole trapezu jest dwa razy większe od pola rombu. Oblicz stosunek dłuższej podstawy trapezu do boku rombu.

1 grudnia Teatr z przypadku wziął udział w IV Powiatowym
Przeglądzie Teatralnym o tematyce AIDS zorganizowanym przez
bytowski SANEPiD. Nasi uczniowie zajęli I miejsce.
Aktorom i ich opiekunce serdecznie gratulujemy!

"Nie ma ludzi, którzy się boją chorych..."wywiad z inspektorkami bytowskiego SANEPIDu
Redaktor: Skąd pomysł na akcję nikotynową?
Inspektor I: Od wielu lat w trzeci czwartek listopada jest
obchodzony Światowy Dzień Rzucenia Palenia Tytoniu i w
związku z tym, w szkołach i nie tylko, bo również w Urzędzie
Miasta w Miastku była prowadzona taka akcja.
I II: Jest to program ogólnopolski, prowadzony w szkołach.
Chętnych do wzięcia udziału w tej akcji nie brakuje.
R: Jak Panie oceniają przygotowanie naszych uczniów?
I I: Bardzo dużo pomysłów, duże zaangażowanie, ogromna
komunikatywność, doskonałe zrozumienie pojęcia. . Urzekł nas
chłopiec grający na akordeonie. Doceniamy też zaangażowanie
pani pedagog oraz nauczycielek.
R: Czy mają Panie jeszcze inne pomysły na tego typu akcje?
I I: Owszem, ale ich nie zdradzimy.
R: Jaki zasięg obejmują działania SANEPIDu bytowskiego?
I II: Cały powiat.
R: Pierwszego grudnia obchodzimy Dzień Walki z AIDS.
I I: Tak, i z racji tego dnia organizujemy różne imprezy. Między
innymi Przegląd Małych Form Teatralnych oraz Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o AIDS, w którym wezmą udział szkoły z

Tuchomia, Kramarzyn i Borzytuchomia. Będzie to konkurs
prawdopodobnie składający się z dwóch etapów.
R: Jak bardzo AIDS dotyka ludzi z naszego powiatu?
I I: Oczywistym jest, ze nie możemy ujawniać danych.
R: Można to określić liczbowo?
I II: Sporo. Niedawno odwiedził nas pan, który jest całkowicie
poinformowany, co powinien przyjmować. Mianowicie
szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby typu B. Ludzie ci
otrzymują pomoc ze wszystkich możliwych stron. Nie są oni już
odpychani przez środowisko. Nie są narażeni na dyskryminację.
Nie ma ludzi, którzy się boją chorych ludzi np. nie podając ręki, U
lekarzy są oni w sposób wyjątkowy traktowani. Mają oni radcę
prawnego. Są dla nich spotkania prowadzone przez pedagogów.
R: Jak dużo jest zachorowań?
I I: Żadne laboratoria nie ujawniają nam takiego rodzaju
informacji. Badanie można wykonać anonimowo. Ludzie dostają
numerek np. A, B itd. Bez umówionej wizyty można również
zrobić badanie w Bytowie.
R. Bardzo serdecznie dziękujemy za wywiad i życzymy Paniom
jak najwięcej pomysłów na ciekawe akcje z młodzieżą.

MODA NA NIEPALENIE
16 listopada br. w ZS w Studzienicach, na małej sali gimnastycznej, odbył się konkurs
teatralny dla uczniów kl. IV – VI SP pod hasłem „Moda na niepalenie”.
Inicjatorem imprezy był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Bytowa. Celem
przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu szkodliwości dymu tytoniowego,
zapoznanie się ze skutkami palenia oraz promowanie życia bez dymu tytoniowego w
otoczeniu.
W krótkich scenkach uczniowie zaprezentowali tematykę antynikotynową i chociaż niektóre
grupy zrobiły to w wersji kabaretowej, przesłanie było takie samo, czyli palenie jest szkodliwe.
Promowanie mody na niepalenie w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu” to jedna
z wielu akcji prewencyjnych prowadzonych przez PSSE w Bytowie.

Świąteczna krzyżówka
1. „…..się rodzi”.
2. Śpiewane w czasie Bożego Narodzenia
3. Leżał w nim Pan Jezus.
4. Dzielisz się nim w Wigilię.
5. Diabeł, kostucha i anioł.
6. Matka Jezusa.
7. Ryba wigilijna
8. Nie jedna na choince.
9. Nieśli je Trzej Królowie.
10. Mąż Maryji.
11. Czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
12. Pod choinką.
13. Z nich choinka.
14. Jeden z Trzech Króli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wymarzone prezenty naszych uczniów i

14.

nauczycieli

Arek kl.4 –
quad

p. Maryla ładny szal

Wiktoria kl. 4 komórka
dotykowa

Weronika kl. 3 laptop

p. Justyna kolczyki

Alicja kl. 4 koń

KUPON ważny do 20 stycznia !!!

Kupon uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu
bonów do szkolnego sklepiku!
Losowanie odbędzie się 22 grudnia w sklepiku
szkolnym podczas dużej przerwy obiadowej.
Imię i nazwisko ucznia:

Zapomniałeś zadania domowego? Nie przygotowałeś się do
lekcji? Nie martw się! Z tym oto kuponem nie dostaniesz
oceny niedostatecznej.
.................................
........................................
(przedmiot)

(data)
......................................
(podpis)

Gazetkę zredagowały: Kinga Peplińska, Ewelina Wrońska, Marlena Kreft.

