19 grudnia 2006 r.

Przychodzi Maciek do domu i chwali się od progu:
- Mamo, mamo! JuŜ umiem liczyć do pięciu!
- No to policz.
- Dwa, trzy, cztery, pięć.
- A gdzie jeden?
- W dzienniczku.
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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana śeromskiego w Jarosławiu

Kinga Czerwińska (V d)
i Katarzyna Szczygielska (VI b)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

„Dziś w stajence mały Jezus się narodził

(...)
Niech kolęduje z nami cały świat !!!”
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W numerze:
• Za co kocham święta,
• Święty Mikołaj,
• Tradycje,
• WaŜny dzień,
• Z Ŝycia szkoły,
• Humor.

Roku

Za co kocham święta ???
۞ Za radość, którą przynoszą.
۞ Za to, Ŝe ludzie stają się dobrzy.
۞ Za Ŝyczenia składane z opłatkiem w dłoni.
۞ Za prezenty.
۞ Za moŜliwość pogodzenia się np. z siostrą.
۞ Za to, Ŝe cała rodzina spędza ze sobą duŜo czasu – bez pracy,
komputera, szkoły.
۞ Za szczególną okazję do podzielenia się z najbiedniejszymi..
۞ Za uśmiechy , którymi ludzie obdarzają się szczególnie w święta.
۞ Za to, Ŝe Pan Jezus , który się narodził , przynosi ludziom pokój
i zbawienie.

W święta BoŜego Narodzenia
zbiera się cała rodzina
spotykamy się wtedy
przy wspólnym stole.
Pachnie choinką i świątecznym ciastem.
Czekamy na pierwszą gwiazdkę,
dzielimy się opłatkiem
i jemy wigilijną kolację.
Bardzo lubię święta
BoŜego Narodzenia,
poniewaŜ w tym dniu szczególnie ludzie obdarzają się miłością
i dobrocią.
Aneta Sroka V d

Przygotowała DOROTA PUPKA (V d)

☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺
***

Za nami juŜ pierwszy śnieg
JuŜ czuję ten klimat świąteczny ...
Choinka , prezenty, światełka , świece,
Śnieg i cała rodzina.
To jest najwspanialszy czas w całym roku.
MoŜna odpocząć , zapomnieć choć na chwilę o problemach szkolnych
Kocham święta BoŜego Narodzenia

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym.
- Koń ciągnie wóz, proszę pana.
- Dobrze, Jasiu. A teraz zamień w tym samym zdaniu tryb na rozkazujący.
- Wio!
***
- Od dziś będziemy liczyć na komputerach!- oznajmiła nauczycielka.
- Super!- cieszą się uczniowie.
- W takim razie kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia komputerów?
***
W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi
do małego Krzysia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

***
Rozmowa nauczycielki z uczennicą :
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec ?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

…. cd. na następnej stronie

Nasza sonda
BOśONARODZENIOWE TRADYCJE
Ze świętami BoŜego Narodzenia związanych
jest wiele tradycji. Najpopularniejsze z nich to:
dwanaście wigilijnych potraw, ubieranie choinki,
udział w pasterce (czyli Mszy św. odprawianej o
północy z 24 na 25 grudnia), dzielenie się opłatkiem
podczas wieczerzy wigilijnej oraz śpiewanie kolęd.
Wiele tradycji juŜ zanikło, np. stawianie snopka zboŜa w kącie
domu.
MARTA WYSZYŃSKA (IV d)

CO SZCZEGÓLNEGO
ZAUWAśAMY W ŚWIĘTACH BOśEGO NARODZENIA?

Pani Marta Argasińska, nauczycielka klas I -III:
W tym czasie wszyscy spotykają się przy wigilijnym stole, są dla siebie
szczególnie dobrzy i mili.To okres, w którym bardziej pamiętamy o
potrzebujących pomocy.
Pani Ewelina Pęcak, nauczycielka j. angielskiego:
Moim zdaniem w tych świętach najwaŜniejsze jest to, Ŝe nawet jeśli ludzie
są pokłóceni, to sobie przebaczają. Są dla siebie mili i przyjaźni.
Gabriela Wyszyńska, uczennica klasy II a:
W świętach BoŜego Narodzenia bardzo waŜna jest rodzinna atmosfera.

Moje niezapomniane Święta BoŜego Narodzenia
Moje BoŜe Narodzenie, które najbardziej zapamiętałam, były to święta
spędzone u babci na wsi. Gdy zaświeciła pierwsza gwiazdka na niebie, babcia wzięła
opłatek i podzieliła się z wszystkimi członkami rodziny. Ale nie tylko z nimi. Później
poszliśmy do stajenki z siostrą, by podzielić się opłatkiem ze zwierzętami. Następnie
zasiedliśmy do stołu, by zjeść uroczystą kolację przygotowaną z 12 potraw.
Po wieczerzy śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. A potem babcia kazała mi rozpakować
prezenty, które leŜały pod choinką. Gdy rozpakowaliśmy je i pośpiewaliśmy kolędy,
poszliśmy do kościoła na pasterkę, która jest odprawiana o północy.
Pierwszy i drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia spędziłam równieŜ u babci, gdzie
miałam okazję spotkać się z kuzynkami. Było bardzo wesoło.
DOROTA PUPKA (V d)

Magdalena Trojan, uczennica klasy VI a:
BoŜe Narodzenie poprzedza adwent. Słowo to wywodzi się z łaciny
(adventus – oczekiwanie). Kiedy zakończy się nasze oczekiwanie,
przychodzi czas narodzenia Pana Jezusa. Wszyscy są wtedy radośni.
Najbardziej cieszą się dzieci, poniewaŜ dostają prezenty.
Zebrały : Anna Bilkiewicz, Joanna Sroka, Marta i Małgorzata Wyszyńska (IV e, IV d)

Wigilia w naszych oczach

Z śYCIA SZKOŁY
• Coroczne Święto Szkoły i jej Patrona obchodziliśmy 28
listopada. Uczniowie klas 1-3 i 4-6 przygotowali (pod
kierunkiem swych nauczycieli) programy artystyczne
poświęcone naszej szkole i Stefanowi śeromskiemu. Z tej
okazji wzięliśmy udział we Mszy św. w kościele Matki
BoŜej Bolesnej. W świętowaniu towarzyszyli nam goście:
przeor klasztoru Dominikanów o. Jakub Kruczek oraz
panowie: burmistrz Andrzej Wyczawski, wiceburmistrz
Bogdan Wołoszyn, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Marek Piotrowski i pracownik tego wydziału,
Wiktor Szajowski.
• Świętu
Szkoły
towarzyszyło
oficjalne
otwarcie
i poświęcenie szkolnej stołówki.
• Listopad i grudzień był czasem konkursowych zmagań.
Spora grupa uczniów wzięła udział w pierwszym etapie
kuratoryjnych,
wojewódzkich
konkursów:
humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego oraz
z języka angielskiego i niemieckiego. Finaliści zaprezentują
swoje umiejętności w drugim etapie.
Był to równieŜ czas konkursów miejskich „Krok przed
metą”.
• 30 listopada bawiliśmy się na dyskotece andrzejkowej.
• Uczniowie klas szóstych napisali 4 grudnia test
próbny.
• Jak co roku, 6 grudnia szkołę odwiedził św. Mikołaj.
• 25. rocznica ogłoszenia stanu wojennego była okazją
do udziału naszych przedstawicieli w miejskich
obchodach tej rocznicy. Poczet sztandarowy udał się
do Opactwa Sióstr Benedyktynek, gdzie uczestniczył
w jubileuszowej Mszy św. pod przewodnictwem ks.
arcybiskupa Józefa Michalika.

WAśNY DZIEŃ
Wigilia BoŜego Narodzenia to bardzo waŜne święto w naszej
rodzinie. Razem z tatą i siostrami przystrajam po południu choinkę oraz
pracuję przy dekorowaniu domu. Mama w tym czasie przygotowuje
potrawy na wigilijną kolację. Ma duŜo pracy i staramy się jej pomóc.
Gdy zbliŜa się wieczór, ustawiamy starannie naczynia na stole.
Jedną zastawę pozostawiamy pustą – dla niespodziewanego gościa, który
mógłby przyjść. Zapalamy wigilijną świecę i odmawiamy modlitwę.
Składamy sobie nawzajem Ŝyczenia i łamiemy się opłatkiem. Po wieczerzy
śpiewamy kolędy i pastorałki oraz słuchamy nagrań z płyt.
O północy uczestniczymy w pasterce.
JOANNA SROKA (IV e)

ŚWIĘTY MIKOŁAJ – KTO TO TAKI?
Urodził
się
prawdopodobnie
w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok.
270 roku. Był jedynym dzieckiem
zamoŜnych rodziców, uproszonym ich
gorącymi modłami. Od młodości wyróŜniał
się nie tylko poboŜnością, ale takŜe
uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci
rodziców, swoim znacznym majątkiem
chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak
np. ułatwił zamąŜpójście trzem córkom
zuboŜałego szlachcica, podrzucając im
skrycie pieniądze. Jako biskup podbił serca
wiernych m.in. troską o ich potrzeby
materialne.
Cuda,
które
wypraszał,
przysparzały
mu
jeszcze
większej
popularności. Kiedy cesarz Konstantyn
I Wielki skazał trzech młodzieńców na karę
śmierci za jakieś drobne wykroczenie, św.
Mikołaj udał się osobiście do władcy, by
uprosić dla chłopców ułaskawienie.

Kiedy indziej miał swoją modlitwą
uratować rybaków w czasie gwałtownej
burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego
stał się patronem marynarzy i rybaków.
W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego
strony, usługiwał chorym z naraŜeniem
własnego Ŝycia. Nie wiadomo dokładnie, w
którym roku zmarł ten sympatyczny święty
(między 345 a 352 r.). Pewne jest, Ŝe stało
się to 6 grudnia. Badania naukowe
szczątków Mikołaja wykazały, Ŝe był on
niskiego wzrostu (167 cm).
Zwyczaj obdarowywania dzieci
przez
św.
Mikołaja
zrodził
się
w pierwszej połowie XVIII w. i rozszerzył
się na cały świat.

PRZYGOTOWAŁA ANNA BILKIEWICZ
(IV e)

