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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Cicha Noc, Święta Noc
Pokój niesie ludziom
wszem...
Niech moc Świętej Nocy
przyniesie wszystkim
dużo radości ze spotkania z Dzieciątkiem
oraz najbliższymi w gronie rodzinnym.
Niech tej radości nie zabraknie przez cały Nowy Rok!
W numerze:
 Wydarzenia szkolne


Rozmowa ze św. Mikołajem



Bez czego nie wyobrażam sobie świąt



Nowy Rok a strefy czasowe



Świąteczna lista filmowa



Zaproszenie na spektakl „Mała księżniczka”



Tajniki pracy informatyka



Bożonarodzeniowe przepisy



Hej, kolęda



Humor

HEJ, KOLĘDA !

Cicha noc
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni

Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win

Z narodzenia Pana
Z narodzenia Pana dzień dziś
wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu
żywioły!
Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem
woły!

Wypada wśród nocy ogień z
obłoku!
Dumają pasterze przy tym
widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje,
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?
Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.
I my z pastuszkami dziś się
radujmy,
Chwałę z aniołami wraz
wyśpiewujmy!
Bo ten Jezus, z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy!

Obchody Święta Szkoły

O ŻEROMSKIM I NIE TYLKO
Jak co roku uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej
nr 4
im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu obchodzili jej
święto. Tym razem odbyło się ono 27 listopada.
Dzień 20 listopada (wtedy, w roku 1925, zmarł Stefan
Żeromski) oraz 12 grudnia (dzień oddania do użytku szkoły
w roku 1964) jest dla nas bardzo ważny. U zbiegu tych dat, co
roku obchodzone jest Święto Szkoły i jej Patrona – czas
wspomnień historii szkoły oraz biografii Stefana Żeromskiego.
Tym razem nasze święto obchodzone było w ostatni wtorek
listopada.
Z tej okazji nie było zwykłych lekcji. Odbyły się spotkania
z wychowawcami, uczniowie obejrzeli też program poświęcony
patronowi szkoły i jego najbliższym. Przedstawienie nosiło tytuł
„Szczęśliwi, którzy mają dobre wspomnienia”. W role członków
rodziny pisarza, a także jego znajomych wcielili się uczniowie
klasy VI b i V c: Weronika Brzozowska, Małgorzata Piśko, Emilia
Matrejek, Patrycja Kudyba, Katarzyna Duszyńska, Aleksandra
Mikłasz, Aleksandra Podgórecka, Bartosz Cisek i Wiktor
Pasternak. Spektakl był urozmaicony piosenkami w wykonaniu
uczennic klas V c i V d: Katarzyny Wygnaniec, Katarzyny
Bednarz i Julii Zarzeckiej. O godzinie 10 w Bazylice Matki Bożej
Bolesnej wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły uczestniczyli w
uroczystej
Mszy
św.
Po powrocie do szkoły wystawiliśmy spektakl po raz drugi
– tym razem dla gości, pracowników szkoły oraz uczniów klas VI.
Przez cały dzień można było też oglądać kroniki szkolne oraz
prezentację multimedialną na temat przeszłości „Czwórki”.

Świąteczna sonda

BEZ CZEGO NIE
WYOBRAŻAM SOBIE
ŚWIĄT?
Każdy wie, że
Boże Narodzenie to
przede wszystkim spotkanie z rodzącym się Dzieciątkiem Jezus, Pasterka,
kolędy, wigilijna wieczerza... Bez czego jeszcze nie wyobrażamy sobie
tych szczególnych dni?
Mateusz Ryska (V c)
Nie wyobrażam sobie świąt bez filmu „Kevin sam w domu”, który
chętnie oglądam co roku. Ważny jest dla mnie czas spędzany w gronie
rodziny. Nieodłącznym elementem ubierania choinki jest zbijanie bombek,
bez tego ta część świąt byłaby nieudana. Nie wyobrażam sobie też tych dni
bez zabaw na śniegu.
Marianna Szewczyk (VI b)
Trudno wyobrazić sobie święta bez mojej rodziny oraz uroczystej
kolacji wigilijnej. Jak każdy lubię ubierać choinkę. Nie potrafię wyobrazić
sobie świąt bez śniegu, chociaż czasami niestety takie się zdarzają. Wieczór
wigilijny zawsze spędzamy u babci i nie chciałabym żeby to się zmieniło.
Michał Parzniewski (VI a)
Świąt na pewno nie wyobrażam sobie bez kolęd. Ważny również
jest dla mnie przyjazd rodziny z Anglii. To właśnie ona wprowadza w nasz
dom świąteczną atmosferę. Nie może zabraknąć też choinki.
A przystrojenie domu światełkami to już tradycja.
Zebrały: EMILIA MATREJEK
i KATARZYNA DUSZYŃSKA

POMAGAJĄ MI ZAPRZYJAŹNIONE RENIFERY
Ze św. Mikołajem rozmawia Katarzyna Duszyńska
- Święty Mikołaju, 6 grudnia odwiedziłeś naszą szkołę. Jakie wrażenia
odniosłeś?
- Jestem tu co roku, więc Wasza szkoła nie jest dla mnie nowym miejscem.
Owszem, pojawiają się nowe twarze, ale większość to moi starzy kumple.
- Czy wszystkich obdarowałeś prezentami?
- Jako święty jestem
bardzo
miłosierny.
Dlatego każdego czymś
obdarzyłem. Oczywiście
niektórzy powinni się
trochę poprawić. Wiem,
co mówię. Przejrzałem
wszystkie
dzienniki
i segregatory.
- Grudzień to niezwykle
pracowity miesiąc dla
Ciebie...
- Nie przeczę. Najgorzej
jest w nocy z 5 na 6 grudnia, potem w Wigilię. Wy świętujecie, ja ciężko
pracuję... Ale jestem szczęśliwy, patrząc na Wasze uśmiechnięte twarze.
- Jak Ty to robisz, że w ciągu jednej nocy przebywasz tyle kilometrów,
odwiedzając dzieci na całym świecie?
- Tajemnica służbowa. Mogę tylko zdradzić, że pomagają mi
zaprzyjaźnione renifery, które rozwijają prędkość większą niż najszybszy
samolot. Czasami trudność sprawia mi wślizgiwanie się przez komin do
Waszych domów. Ostatnio trochę przybrałem na wadze. Wiem... sam
przynoszę dzieciom słodycze, ale naprawdę nie polecam zjadania ich
hurtem.
- Dziękuję za rozmowę, do następnego roku.
- Ja również dziękuję i mam nadzieję, że wszystkie prezenty sprawią Wam
prawdziwą radość.

Nowy Rok a strefy czasowe

NIE WSZĘDZIE O JEDNEJ PORZE
Świętując rozpoczęcie Nowego Roku, nie zawsze zdajemy
sobie sprawę z tego, że w różnych miejscach na świecie północ
wybija o innej porze. Jedni dopiero szykują się do balu
sylwestrowego, inni są już dawno po nim. Z lekcji przyrody
wiemy, iż zależy to od położenia geograficznego.
`
Mieszkańcy wysp Kiribati (leżących na Oceanie Spokojnym)
punktualnie o godz. 11.00 czasu polskiego mogą jako pierwsi na
całym świecie świętować rozpoczęcie Nowego Roku. Kiedy zaś
u nas wybije godzina 15, w Australii otworzą właśnie noworoczne
szampany. Dwie godziny później Nowy Rok zawita do Pekinu, a w
Moskwie
rozpocznie
się
o
naszej
godz.
22.
W końcu fajerwerki wystrzelą również w Polsce. Godzinę
później stanie się to np. w Londynie, Lizbonie czy Madrycie.
W Stanach Zjednoczonych będzie to o godz. 6 rano naszego czasu.
Najpóźniej, bo dopiero o godz. 13, Nowy Rok dotrze na wyspy Baker
i Howland. Każdy będzie świętował nadejście 2013 roku w inny
sposób, jednak wszędzie będzie to uroczysta chwila.
MARLENA KREMER

ŚWIĄTECZNA LISTA FILMOWA
Tak naszym zdaniem wygląda pierwsza piętnastka.
1. Kevin sam w domu
2. Kevin sam w Nowym Jorku
3. Świąteczna gorączka
4. Przetrwać Święta
5. Wesołych Świąt
6. Grinch : Świąt nie będzie
7. Cztery gwiazdki
8. Jedziemy do babci
9. Zawód święty Mikołaj
10. Elf
11. Opowieść Wigilijna
12. Śnięty Mikołaj
13. Terminal
14. Córka Mikołaja
15. Casper straszy w Boże Narodzenie
Przygotowała JULIA TROJNIAK

Recenzja spektaklu

MAŁA KSIĘŻNICZKA
Fabuła, gra aktorska i
stroje to niewątpliwe
zalety spektaklu „Mała
księżniczka”, na który 12
grudnia wybrali się do
rzeszowskiego
Teatru
„Maska” uczniowie klas VI
b i V c.
Przedstawienie
było
oparte na powieści F. Hodgson
Burnett pod tym samym
tytułem.
Sztuka
opowiada
historię trzynastoletniej Sary
Crew, która po wyjeździe ojca za
granicę trafia do londyńskiej prywatnej szkoły prowadzonej przez
bezwzględną i chciwą pannę Minchin. Dziewczynka doświadcza wielu
upokorzeń ze strony wspomnianej pani oraz koleżanek. Znosi to z pokorą,
wierząc, że kiedyś los się odmieni.
Aktorzy Teatru „Maska” świetnie zaprezentowali dorosłych
i młodych bohaterów. Na uwagę zasługiwały stroje, które przeniosły nas
w dawne czasy, a chwilami
pozwalały odczuć klimat Indii.
To wszystko sprawiło, że czas
na widowni płynął bardzo
szybko. Polecamy ten spektakl
innym klasom.

EMILIA MATREJEK

Nasze przepisy

Ciasteczka świąteczne
Składniki:
- 200g. mąki,
- 125g. cukru pudru,
- 125g. masła,
- 2 jajka,
Sposób przygotowania:
1. Wymieszać mąkę z cukrem, dodać pokrojone na kawałki masło.
2. Zagnieść ciasto, a potem wbić jedno jajko.
3. Posypać ciasto mąką i rozwałkować je.
4. Ciasteczka wycinać foremkami, a następnie posmarować je (całe lub
tylko częściowo) żółtkiem.
5. Piec 15 minut w średniej temperaturze, na blasze wysmarowanej
masłem.
UWAGA! Należy pamiętać, żeby przed wyjęciem ciasteczek z piekarnika
założyć rękawice kuchenne.

Placek miodowy z masą orzechową
Ciasto:
60 dag mąki
15 dag orzechów
mielonych
20 dag cukru
25 dag miodu
2 łyżki masła
3 jaja
1 łyżeczka sody i
troszkę proszku do
pieczenia
Masa:
15 dag orzechów
1 szklanka mleka
20 dag cukru
20 dag masła
Wszystkie składniki ciasta wymieszać i zagnieść. Podzielić na 3
części, wyłożyć na blaszki. Piec w temp. 180 stopni do
upieczenia (ok. 15-20 min). Placki powinny być cienkie, więc
należy uważać, by się nie spaliły.
Orzechy sparzyć w 1 szklance mleka z cukrem. Utrzeć z masłem.
Przekładać placki masą po upieczeniu. Można posypać całość
cukrem pudrem.
Smacznego!

DOMINIKA BZDOŃ

Tajniki pracy informatyka
KOMPUTERY, KOMPUTERY...

Od października tego roku
przedstawiamy Wam
tajemnice niektórych
zawodów. Pewnie często
zastanawiacie się, kim zostać
w przyszłości. Pragniemy
pokazać Czytelnikom, na
czym polega dany zawód.
W tym numerze opowiemy
Wam o profesji informatyka.

Praca informatyka polega m. in. na naprawianiu komputerów,
programowaniu ich oraz odwirusowywaniu tych urządzeń. – Osoba
wykonująca ten zawód instaluje także programy, koordynuje zakup
sprzętu, pomaga pracownikom swojej firmy w typowych i rzadko
spotykanych problemach z komputerami - mówi Mateusz Górecki,
informatyk.- Wybrałem to zajęcie, ponieważ od zawsze informatyka była
dla mnie przedmiotem numer jeden. Zastanawiałem się nad tym, czy nie
zostać mechanikiem samochodowym (zawsze uwielbiałem majsterkować),
ale jednak komputery zwyciężyły. Po prostu lubię to, co robię – dodaje nasz
rozmówca.
Pan Mateusz przyznaje też, że jego praca wymaga cierpliwości, pasji
i umiejętności współdziałania z tymi, którzy nie zawsze muszą dobrze
znać się na komputerach.

DOMINIKA BZDOŃ

Próbny test szóstoklasistów

ZUPEŁNIE JAK W KWIETNIU
Najstarsi uczniowie naszej
szkoły w poniedziałek, 10 grudnia
pisali próbny test szóstoklasisty. Mieli
okazję zobaczyć, jak będzie wyglądał
ten najważniejszy egzamin w życiu
ucznia szkoły podstawowej, który
odbędzie się w kwietniu.
Przebieg sprawdzianu był taki sam jak tego właściwego,
odbywającego się w kwietniu. Tymczasem już w grudniowy poranek
uczniowie mogli zobaczyć, co ich czeka za kilka miesięcy. W każdej sali
pisało średnio po 13 – 14 osób, każda w osobnej ławce. Nad przebiegiem
sprawdzianu czuwały trzyosobowe komisje. Co do spraw technicznych, to
ważne było, by nie zapomnieć legitymacji szkolnej oraz poprawnie
zakodować swoją pracę – zamiast imienia i nazwiska wpisać pesel i
odpowiedni kod. Oprócz testu, każdy otrzymał kartę odpowiedzi do zadań
zamkniętych. Zdaniem uczniów, z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu
testu, najtrudniejsze okazały się zadania z matematyki. Taką opinię
wyraziły
m.in.
Marlena
Kremer
z
klasy
VI
b
i Gabriela Gronowicz z VI a. Według Marleny niełatwe było także
rozplanowanie czasu na sprawne rozwiązanie wszystkich 25 zadań. – Na
pewno należało pamiętać, by wygospodarować go więcej na
wypracowanie z języka polskiego – podkreśla uczennica VI b. – Nie licząc
matematyki, sprawdzian był dość łatwy – podsumowuje Gabrysia z VI a.
Test trwał godzinę. Osoby korzystające z wydłużonego czasu mogły
zmagać się z zadaniami o 30 minut dłużej. Maksymalnie do zdobycia było
40 punktów. I tych czterdziestek życzymy wszystkim teraz, a przede
wszystkim 9 kwietnia!
EMILIA MATREJEK i KATARZYNA DUSZYŃSKA

HEJ, KOLĘDA !
Przed nami czas kolędowania. To piękny zwyczaj. Jednocześnie
pamiętajmy, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Czy zawsze jednak
znamy teksty kolęd? Specjalnie dla Was drukujemy kilka.
Gdy się Chrystus Rodzi
Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Mówią do pasterzy
Ciemna noc w jasnościach
Którzy trzód swych strzegli
Promienistych brodzi
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli
Aniołowie się radują |
Bo się narodził Zbawiciel |
Pod niebiosa wyśpiewują |
Wszego świata Odkupiciel |
Gloria, gloria, gloria |
Gloria, gloria, gloria |
In excelsis De-o" | x2
In excelsis Deo | x2

Gdy śliczna Panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu



SZKOLNY HUMOR




HUMOR
 Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik.
- Małgosiu, co to za wzór?
- Mam to na końcu języka, proszę pana...
- Dziecko, wypluj to czym prędzej! To żrąca substancja!
 - Otwórzcie zeszyty – mówi nauczycielka języka polskiego.
- Jagoda, dopiero co mówiłaś, że zadania domowe odrabiasz zaraz po obiedzie.
Dlaczego więc nie masz wypracowania?
- Bo jestem na diecie...
 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego
i krzyczy:
- Nie wytrzymam z tą szóstą e! Pytam ich, kto wziął Bastylię i słyszę jak się
zaklinają, że nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje – uspokaja wychowawca. – Może to naprawdę
ktoś z innej klasy.
 Przed świętami wychowawczyni mówi do uczniów:
- Życzę Wam, byście wszyscy odpoczęli, a po Nowym Roku wrócili mądrzejsi do
szkoły.
- Nawzajem! – odpowiadają chórem dzieci.

Wybrała KATARZYNA DUSZYŃSKA
To nas czeka niebawem...
6 stycznia – Orszak Trzech Króli
31 stycznia – zakończenie I semestru
11 lutego – początek ferii zimowych
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