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                Nr 3 – XII 2016/2017 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki- s. 2 

Warto wiedzieć – s. 3 

Co piszczy w trawie – s. 4 

Wieści szkolne – s. 5 

Nasze pasje – s. 5 

Połam sobie język – s.6 

Mól książkowy – s. 7 

Filmoteka – s. 7 

Zwierzyniec -  – s. 8 

Angielski w pigułce – s. 9 

Humor – s. 10 

Muzykomania – s. 10 

Palce lizać – s. 12 

Sport – s.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w 

szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

 

 

                       

 

Weronika Cieślak (redaktor naczelna), Jakub Sieradzki (z-ca redaktora naczelnego), Weronika Pietrzak, 
Oktawia Szwarnowska, Karolina Rose, Roksana Grześkiewicz, Kinga Marcisz, Dominika Krzymińska.                                                                       
Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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Historia Świętego Mikołaja 

Święty Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patras, na terenie dzisiejszej Turcji.  

Znany był                  z wrażliwości na ludzką krzywdę. Po śmierci rodziców 

szczodrze obdarowywał potrzebujących, wykorzystując rodzinny majątek. 

Robił to zawsze w sposób uniemożliwiający odkrycie darczyńcy. Został 

biskupem miasta Mira i z powodu pełnionej funkcji w tradycji znany jest jego 

wizerunek z charakterystyczną mitrą i pastorałem. Umarł 6 grudnia między 345 a 352 rokiem. 

Dla chrześcijan śmierć świętego jest równoznaczna z jego narodzinami dla nieba, dlatego też              

w tradycji chrześcijańskiej istniał zwyczaj wysyłania do siebie kartek adwentowych                           

z pozdrowieniami w dniu poprzedzającym rocznicę śmierci Mikołaja.  

W Polsce panuje zwyczaj obdarowywania prezentami grzecznych dzieci, ale i niegrzeczne mogą 

liczyć na jego hojność.  

W różnych częściach Polski upominki dzieciom dostarczają różne postacie: 

 Gwiazdor – na Pomorzu, Kaszubach, Kujawach i w Wielkopolsce, ale tylko w Boże 

Narodzenie, bo 6 grudnia dary przynosi Mikołaj. 

 Dzieciątko – na Górnym Śląsku, Dzieciątko utożsamiane jest z Jezusem Chrystusem. 

 Aniołek – na Małopolsce, ale w nocy z 5 na 6 grudnia niespodzianki dla grzecznych 

dzieci zostawia Mikołaj. 

 Mikołaj – centralną Polskę razem ze stolicą odwiedza 24 grudnia, w Wigilię Bożego 

Narodzenia. 

 

W różnych miejscach na świecie Święty Mikołaj znany jest pod różnymi imionami, a razem z 

nimi jego postać zmienia się czasem nie do poznania. 

 

 Sinterklaas – pojawia się w Holandii i Belgii. W ostatnią sobotę listopada przypływa 

statkiem parowym i zostawia podarki dla grzecznych dzieci w butach, które muszę je 

wcześniej zostawić przy kominku. 

 Dziadek Mróz – to odpowiednim Mikołaja w Rosji, w rozdawaniu podarków w noc 

sylwestrową pomaga mu Śnieżynka. Do Rosji mógł przywędrować jako postać legendy o 
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św. Mikołaju z Azji, ale już w starosłowiańskich mitach pojawiała się postać Zimnika, 

który był dobrodusznym staruszkiem. Jego sanie ciągnięte są nie przez renifery, a trzy 

konie. Nie da się ukryć, że swój udział w propagowaniu popularności tej postaci w Rosji 

miał komunizm, który negował kult świętych, a więc także Mikołaj nie był tam mile 

widziany. 

 Befana – to postać popularna we Włoszech. Jest czarownicą, a w zasadzie wiedźmą, choć 

uśmiechniętą, którą porównać można do Baby Jagi. W nocy z 5 na 6 stycznia lata na 

miotle, roznosząc prezenty grzecznej dziatwie, a dla nieposłusznych ma kawałek węgla, 

czosnek i cebulę. Aby przekonać ją do siebie, trzeba zostawić na stole mandarynkę lub 

pomarańczę i kieliszek wina. Według podań miała dołączyć do Trzech Króli, ale nie 

zdążyła i teraz co roku rozdaje prezenty, które nie trafiły do Jezusa. 

  Frau Berta – to niemiecka wersja Befany. Ma wielkie stopy i nos, często napędza strachu 

źle zachowującym się dzieciom. Prezentów przez nią zostawionych trzeba szukać na 

parapecie, pod schodami albo poduszką. Do domów wchodzi przez komin. 

 Dame Abonde – zastępuje Świętego Mikołaja we Francji. Ta dobra wróżka rozdaje 

prezenty w noc sylwestrową, ale czasem wyręczają ją w tym dwaj przyjaciele: Pere Noel  

i Pre Fouettard. 

 Mikulus – odwiedza Czechów i Słowaków, spływa do nich z nieba po złotej nitce, a 

towarzyszą mu anioł i czart.              http://babyonline.pl/                                Jakub Sieradzki 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Gdzie mieszka św. Mikołaj? 

Chcesz wysłać list, ale nie znasz adresu Mikołaja? Każdy mówi 

co innego… Nie martw się, poniżej przedstawiamy wszystkie 

namiary na św. Mikołaja.  

Nie od dziś wiadomo, że święty Mikołaj upodobał sobie teren Laponii. Jest to ogromny obszar 

obejmujący swym zasięgiem tereny Szwecji, Finlandii, Norwegii i Rosji. Dom świętego Mikołaja 

odkrył w latach 20-tych XX wieku pewien fiński dziennikarz. Okazało się, że święty Mikołaj 

zbudował swój dom na jednym ze wzgórz w miejscowości Rovaniemi. Jeżeli chcemy wysłać list 

do świętego Mikołaja, to możemy zaadresować go używając poniższych danych:  

Santa Claus  

Arctic Circle 96930  

Rovaniemi Finlandia  

http://babyonline.pl/renifery-kolorowanki-dla-dzieci,kolorowanki-artykul,10533,r1p1.html
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Poza Finlandią Mikołaj odbiera swoją pocztę również w Norwegii, Niemczech a nawet w Polsce. 

 

Adres świętego Mikołaja w Norwegii: 

 Julenissen’s Postkontor Torget 4  

1440 Drobak  

Norwegia  

 

Julenissen i Norge  

2500 Savalen  

Norwegia  

 

Adres świętego Mikołaja w Niemczech  

An den Weihnachtsmann Weihnacht  

postfiliale 16798  

Himmelpfort  

Niemcy  

 

Polski adres świętego Mikołaja. 

W Srebrnej Górze (gmina Stoszowice) od wielu lat działa 

Biuro Świętego Mikołaja. 

Biuro Listów do Świętego Mikołaja  

Polska Wioska Świętego Mikołaja  

Przystanek Mikołajów  

57-215 Srebrna Góra.  

Pisz i czekaj na odpowiedź, na pewno nadejdzie.                http://www.gazetawroclawska.pl/                                 

[Olencja_121]   

______________________________________________________________________________ 

 

Ważne daty…   

GRUDZIEŃ / STYCZEŃ 

12 – zdjęcia klasowe. 

20 – Uwaga! Zagrożenia! 

22 – akademia bożonarodzeniowa kl. IV, Międzyklasowy Konkurs Kolęd, wigilie klasowe. 

23-01 – przerwa świąteczna. 

31 – Sylwester – pożegnanie roku 2016. 

01 – Nowy Rok.  

06 – Święto Trzech Króli – piątek wolny! 

16 – oceny półroczne – propozycje. 

21 – Dzień Babci. 

22 – Dzień Dziadka.         [red] 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

16 grudnia 2016 r. mieliśmy okazję kolejny raz przeżyć poetyckie spotkanie z Władysławem 

Broniewski podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. Nagrodzeni w szkolnym konkursie 

poetyckim uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie wiersze podczas szkolnej 
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akademii. Gratulujemy i dziękujemy laureatom i wyróżnionym koleżankom i kolegom za 

przypomnienie twórczości poety, który nadal żyje w swojej poezji i dzięki Wam dostarcza nam 

wielu wzruszeń. 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

22 grudnia 2016 odbyły się szkolne jasełka przygotowane przez kl. IV a, b, c oraz dla uczniów 

młodszych przez kl. III d i e. Były one wstępem do Międzyklasowego Konkursu Kolęd dla kl. 

IV – VI. Wygrały kl. IV c i V c, drugie miejsce zajęła kl. V b, a trzecie kl. VI b. Wszystkim 

uczniom dziękujemy za wspaniały koncert kolęd, który wprowadził nas w atmosferę zbliżających 

się świąt. 

______________________________________________________________________________ 

 

W związku z przystąpieniem do akcji Góra Grosza 

informujemy, że zaczło się wielkie liczenie groszy, 

których jest 

naprawdę 

imponująco dużo. 

Ile? Napiszemy, jak 

będzie znana już 

ostateczna kwota. 
   
[red] 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Kocham narciarstwo – Weronika Cieślak, kl. V  

Moją pasją która trwa już wiele lat, jest jazda na nartach. Niestety, mieszkając daleko od gór, 

mam mało okazji na rozwijanie swojego hobby. 

Pierwszy raz z jazdą na nartach zetknąłem się, gdy miałam sześć lat. Wybraliśmy się wtedy               

z rodzicami i moim wujkiem w góry. Brat mojej mamy, umiał już jeździć na nartach i to on 

namówił moich rodziców na wyjazd. Pojechaliśmy wtedy do miejscowości Zakopane. 
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Gdy przyjechaliśmy na miejsce, pierwszą rzeczą jaką musieliśmy zrobić, aby móc zjeżdżać na 

nartach, było wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Następnie postanowiliśmy wynająć 

instruktora nauki jazdy. Na pierwszej lekcji instruktor kazał nam przypiąć narty do butów 

narciarskich, i wchodzić pod górkę tak zwaną” Oślą łąkę” .Po pierwszym metrze myślałam, że 

„wyzionę ducha”. Gdy już dotarliśmy na wyznaczone miejsce, 

pokazał nam jak należy zjeżdżać.  

Dzięki temu wyjazdowi zobaczyłam jak niezwykła jest jazda na 

nartach. Od tego wyjazdu byliśmy już sześć razy w górach, w 

czasie ferii zimowych, za każdym razem w różnych miejscach. 

Odwiedziliśmy przy okazji Szklarską Porębę,Małe ciche, 

Karpacz, Harachov                   w Czechach. Rodzice twierdzą, 

że obecnie świetnie jeżdżę na nartach i nawet jestem znacznie 

lepszy od nich. 

Stoki narciarskie mają przypisane stopnie trudności, w 

zależności od stopnia nachylenia stoku. Określane jest to 

kolorami. Kolorem niebieskim jest oznaczony najłagodniejszy zjazd, dla początkujących lub 

uczących się. Kolor czerwony przeznaczony jest dla stoków o wyższym stopniu trudności. 

Czarny to wyższa szkoła jazdy. Stoki w Czechach, co jest dla mnie dziwne, ale już się do tego 

przyzwyczaiłem, są często znacznie trudniejsze od zjazdów w Polsce. Tak samo oznaczone stoki, 

np. niebieskie są znacznie łagodniejsze w Polsce niż w Czechach. Po tylu latach jazdy na nartach 

nie miałem jeszcze odwagi zjechać z góry oznaczonej kolorem czarnym, ale na pewno taka 

chwila kiedyś nastąpi. 

W tym roku planujemy wyjazd ponownie do Zakopane, gdzie nauczyłam się kochać ten sport. 

Bardzo cieszę się, że kilka lat temu rodzice podjęli decyzję o wyjeździe w zimie na narty i że 

dzięki temu mogłem poznać jedną z pasji swojego życia.                                             [wera_11] 

____________________________________________________________________________ 

 

 
Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony? 

Gotowała baba barszczyk… 

Gotowała baba barszczyk,  

a za piecem śpiewał świerszczyk:  

„Barszczu, barszcz, gotuj się, 

bo mi strasznie jeść się chce”. 

Usłyszała świerszcza baba. 

„Barszczu żaden świerszcz nie jada. 

Świerszczu, świerszczu, nie kłam, nie! 

Jeż usłyszy - to cię zje”. 

„Świerszcz się jeża nie przestraszy! 

Już się ugotował barszczyk. 

Macie, babko barszczu dość,  

jeszcze się pożywi gość”. 

[Wera_11] 
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______________________________________________________________________________ 

 
 

Drodzy wielbiciele książek!  

Polecamy:  

 

  Dziewczynkę z Szóstego Księżyca – Nina i Złota Liczba 
autorstwa Moony Witcher. Nina i jej przyjaciele pokonali 

Karkona. Świat został uratowany. Pewnej nocy jednak mała 

alchemiczka zauważa, że gwiazda na jej prawej dłoni zmienia 

kolor. 

To początek nowej misji, podczas której dziewczynka stanie do 

walki o przywrócenie harmonii we Wszechświecie i spróbuje 

ponownie ułożyć czarodziejską Złotą Liczbę. Nina będzie 

musiała się zmierzyć nie tylko ze swoimi odwiecznymi wrogami, 

ale też z pierwszymi porywami serca...  

Zajrzyjcie do szkolnej biblioteki na I piętrze – tam naprawdę 

znajdują się ciekawe pozycje, które tylko czekają, by po nie 

sięgnąć. 
                                                     [Wera_11 ,Olencja_121] 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Sing  

Po gigantycznych sukcesach filmów o 

Minionkach („Minionki" są drugą z 

najbardziej dochodowych animacji w 

historii!), producenci przebojowej serii 

zapraszają na komedię muzyczną w 

gwiazdorskiej obsadzie.  

Po wielkim sukcesie „Sekretnego życia 

zwierzaków domowych” otrzymujemy 

kolejny film, który może stać się jedną z najważniejszych animacji roku. 

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w 

tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest 

wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu 

staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, matka 25 świnek Rosita, młody gangsta-

goryl Johnny i Ash, punkowa rebeliantka - jeżozwierzyca. Animowana komedia-musical to jednak tak 

naprawdę opowieść o poszukiwaniu gwiazdy, którą każdy z nas ma w sobie, z czego powoli zaczyna 
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zdawać sobie sprawę nawet sam Buster. W filmie pojawi się 65 znakomitych piosenek (współczesnych i 

klasyków), które z pewnością podbiją serca widzów. 

Polecamy!!!         [Wera_11] 

multikino.pl

_____________________________________________________________________________ 

        

                                     

 
  Ciekawostki o reniferach 

      Jakie zwierzęta kojarzą Wam się ze świętami Bożego 

Narodzenia? Myślę, że od niektórych z Was usłyszałabym 

odpowiedź: renifery. Macie rację – renifery ciągną sanie 

Świętego Mikołaja, mają zatem niezwykle ważną rolę w 

świątecznym czasie. W dzisiejszym wpisie chciałam 

opowiedzieć Wam trochę ciekawostek na temat tych 

sympatycznych zwierzaków. 

Renifery uwielbiają zimno, żyją w strefie arktycznej 

Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zamieszkują tundrę i 

lasy. Są roślinożerne, żywią się trawą, bylinami i porostami, 

które zimą wygrzebują spod zamarzniętego śniegu. Lubią 

również pączki krzewów i jagody. Gęsta i gruba sierść na całym ciele chroni zwierzęta przed 

mrozem i śniegiem. W Ameryce stosuje się nazwę karibu i w przeciwieństwie do reniferów, 

karibu nie zostały udomowione przez człowieka. 

 

 Nogi reniferów zakończone są szeroko rozstawionymi racicami, które umożliwiają im 

wędrówki po śniegu lub grząskim terenie. 

 Poroże występuje u obu płci i jest zrzucane co roku. U samców – na przełomie listopada i 

grudnia, u samic – późną zimą i wczesną wiosną. Kto zatem ciągnie sanie Mikołaja: 

panowie renifery czy panie reniferki? 

 Renifery pływają najlepiej spośród wszystkich jeleniowatych. Duży wpływ na tę 

umiejętność ma ich owłosienie, puste wewnątrz, które działa jak 

wielkie koło ratunkowe. 

 Renifery mają świetnie rozwinięty zmysł orientacji, potrafią 

odnaleźć drogę nawet w czasie zamieci śnieżnej. 

 Renifery widzą promieniowanie ultrafioletowe, niewidoczne dla oka 

człowieka.  Ta umiejętność prawdopodobnie ułatwia poszukiwanie 

pożywienia oraz unikanie drapieżników. 

 Renifery potrafią długo wędrować i biegać. Większość życia 

spędzają na wędrówkach: zimą schodzą na południe, a wiosną 

wracają do tundry.         [Olencja_121]   

______________________________________________________________________________ 
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Święta w Wielkiej Brytanii 

               

 Święta Bożego Narodzenia w Polsce różnią się 

od tych w Wielkiej Brytanii. 

 

 W Zjednoczonym Królestwie święta Bożego 

Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia. Jednak 

w przeciwieństwie do Polski, dzień ten nie ma 

tak rodzinnego i symbolicznego znaczenia.               

W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na 

kominku lub łóżkach specjalne kolorowe 

skarpety tzw STOCKING. Następnego dnia,             

z samego rana czekają na nie prezenty! Każde 

dziecko chcąc podziękować Gwiazdorowi 

za prezenty, zostawia mu pod choinką szklankę 

mleka i ciasteczka. 

 

 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała 

brytyjska rodzina zbiera się na uroczystej 

kolacji, na której podawany jest pieczony indyk 

a na deser obowiązkowo pudding. 

 

Natomiast 26 grudnia jest to tzw BOXING 

DAY. Nazwa tego święta pochodzi od wyrazu 

BOX=PUDEŁKO. Tego dnia prezentami 

obdarowuje się pracowników, przyjaciół

             

            ANGEL – Anioł  

CANDLE – Świeczka 

CHRISTMAS CAROL - Kolęda 

CHRISTMAS CRIB - Szopka 

CHRISTMAS EVE – Wigilia 

CHRISTMAS GREETINGS 

CARD – Kartka z życzeniami 

CHRISTMAS GREETINGS – 

Życzenia Świąteczne 

CHRISTMAS MIDNIGHT MASS - 

Pasterka 

CHRISTMAS TREE - Choinka  
BELL - dzwoneczek 

CANDY - cukierek 

CHAIN - łańcuch 

GLASS BALL - bombka 

LIGHTS – światełka na choinkę 

CHRISTMAS WREATH – Stroik 

Świąteczny 

ELF - Elf 

THE FIRST STAR – Pierwsza 

Gwiazdka 

GIFT / PRESENT - Prezent 

MISTLETOE - Jemioła 

REINDEER - Renifer 

             

            SANTA CLAUSE / FATHER          

            CHRISTMAS – Święty Mikołaj 

SHEPHERD - Pasterz 

SNOW – Śnieg 

SNOWMAN – Bałwan 

STOCKING - Skarpeta na prezenty 

WAFER – Opłatek 

WINTER – Zima 

 

DISHES - DANIA 

BEETROOT SOUP - barszcz 

CARP - karp 

DUMPLINGS FILLED WITH 

SAUERKRAUT AND 

MUSHROOMS – pierogi z kapustą 

kiszoną i grzybami 

HERRING - śledź 

RAVIOLIS - uszka 

FRIED FISH – smażona ryba 

FISH WITH VEGETABLES – ryba 

z warzywami 

HOTCHPOTCH – groch z kapustą 

SAUERKRAUT WITH BEAN – 

fasola z kapustą 
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SAUERKRAUT STEW WITH 

MEAT - bigos 

 

CAKES - CIASTA 

GINGERBREAD / HONEY CAKE 

- piernik 

POPPY-SEED CAKE - 

makowiec 

CHEESECAKE - sernik 

CAKE – babka / kołacz 

LAYER CAKE – 

przekładaniec 

FRUIT CAKE – keks 

SPONGE CAKE – ciasto 

biszkoptowe 

CHRISTMAS CAKE – ciasto 

owocowe pokryte marcepanem i 

lukrem 

ROCK CAKE - twardy piernik z 

rodzynkami 

YEAST-CAKE – ciasto drożdżowe 

KIND OF CAKE – mazurek 

CREAM CAKE - ciastko z kremem 

 

DRINKS - NAPOJE 

STEWED FRUIT - kompot 

JUICE - sok 

TEA - herbata 

COFFEE – kawa           [red]

http://www.jezykangielski.org/christmas.html

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

- Dlaczego nie myjesz zębów Jasiu? - pyta 

mama. 

 - Bo mydło mi się nie mieści w buzi - 

odpowiada Jaś. 

*** 

Dlaczego jesz zupę nożem? - pyta mama 

Jasia. 

- Bo widelec przecieka - odpowiada Jasiu. 

*** 

Pan od matematyki pyta Jasia: 

- Co to jest kąt? 

- To  najbrudniejsza część  mojego pokoju. 

 *** 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? 

- Bo most to nie instrument.  

*** 

Jak się nazywa ser, który wypadł za burtę? 

Ser topiony! 

*** 
[Oktawia, Karolina]

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

PROPONUJEMY COŚ NA GÓRALSKĄ 

NUTĘ… 

Arka Noego 

Gore gwiazda Jezusowi 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 
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dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy 

żłobie 

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, 

przybiegli 

W koło szopę o północy obiegli, obiegli 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy 

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się 

Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański kuranciki, kuranciki 

wycina, wycina 

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła 

Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

 

Ref.: 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg 

dziecina 

W Betlejem, w Betlejem.

______________________________________________________________________________ 
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A TO COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW 

PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH… 

De Su – Kto wie, czy za rogiem 

1. Bo kiedy miasto na święta się stroi  

Niejeden z nas o przyszłość się boi  

Niejeden z nas w marzenia ucieka  

Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka.  

 

Ref. A kto wie, czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z Bogiem?  

I warto mieć marzenia  

Doczekać ich spełnienia.  

 

Kto wie czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z Bogiem?  

Nie obserwują zdarzeń,  

I nie spełniają marzeń!!! 

Kto wie?  

Kto wie?  

Kto wie?  

 

2. Niejeden z nas czasem robi jakiś błąd  

Czasem się zdarza dwa razy pod rząd.  

Ufa tym, co nie warci ufania,  

Kocha tych, co nie warci kochania.  

 

Ref. A kto wie, czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z Bogiem?  

I warto mieć marzenia  

Doczekać ich spełnienia.  

Kto wie czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z 

Bogiem?  

Nie obserwują zdarzeń,  

I nie spełniają marzeń!!! 

Kto wie?  

Kto wie?  

Kto wie?  

 

3. Jeśli zrobisz ten 

właściwy krok  

Zanim znów upłynie życia rok  

To wszystko będzie tak jak trzeba  

Z udziałem lub bez udziału nieba.  

 

Ref. A kto wie, czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z Bogiem?  

I warto mieć marzenia  

Doczekać ich spełnienia.  

 

Kto wie czy za rogiem  

Nie stoją Anioł z Bogiem?  

Nie obserwują zdarzeń,  

I nie spełniają marzeń?  

Kto wie?  

Kto wie?  

Kto wie? 

    [Oktawia, Karolina] 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

    PIERNIKI 

SKŁADNIKI:  

 1/4 szklanki miodu 

 80 g masła  

 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru 
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 1 jajko 

 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika 

 opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy 

pierniczki mają ciemniejszy kolor) 

Miód i masło podgrzać w garnuszku, przestudzić. 

Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować. 

Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się 

lepiej wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki są 

bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na 

blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 

Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką 

do napojów). 

Pierniczki z witrażykami - również przed upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać mniejszy 

otworek, nasypać do niego pokrusznych landrynek (z górką) i piec na macie teflonowej, ściągając 

z blachy dopiero po wystygnięciu. 

Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 10 minut w temperaturze 

180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały posmak goryczy. Wyjąć         

z piekarnika, wystudzić na kratce. 

Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu. 

Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmiękną (należy je przechowywać w szczelnie 

zamkniętym pojemniku). Bardzo długo i dobrze się przechowują (nawet kilka miesięcy). Można 

upiec je kilka tygodni przed świętami, lukrowanie zostawiając na później. 

Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

Pierniczki po upieczeniu są zazwyczaj mocno twarde (powoduje to dodatek miodu). By zmiękły 

potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci np. z powietrza lub owoców. Wtedy będą 

rozpływały się w ustach! Ułóż pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) na kratce i przenieś do 

pomieszczenia o wysokiej wilgotności, uchyl okno podczas deszczu ;-) (klimat brytyjski jest dość 

wilgotny, pierniczki miękną u mnie szybko, już po 3 dniach). Jeśli u Ciebie w domu jest dość 

sucho, schowaj pierniczki do szczelnej puszki z kawałkami obranych jabłek. Jabłka wymieniaj co 

parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pierniczki będą chłonęły wilgoć z owoców. 

                                                                                                                                            [wercia_11] 

_________________________________________________________________________ 

 

  

Sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!! 
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II miejsce w Pilce nożnej – Finał Rejonu Poznań  
W halowej piłce nożnej nasi piłkarze rozegrali z końcem listopada zacięte mecze na szkolnej sali, 

w wyniku których ulegli jedynie 

zawodnikom z Wrześni. Wojtek 

Wojtczak i Franek Bzodek 

zostali najskuteczniejszymi 

zawodnikami turnieju strzelając 

po 4 gole rywalom. Trener: Róża 

Andrzejewska.  

Skład drużyny: 

Wojtek Wojtczak, Krystian Król, 

Filip Regulski (VIa), Adam 

Nowak, Adam Gruszecki, 

Franek Andersz, Oskar Molecki 

(VIb), Franek Bzodek (VIc) 

Szymon Łyskawa, Piotrek 

Świechowicz (Va). 

 
[KiniMini] 

 

GRATULUJEMY  

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017 !!!  
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Wszystkim życzymy uśmiechu:  

Niech od stycznia po grudzień,  

przez dwanaście miesięcy  

uśmiechają się ludzie.  

No a dzieciom? – Ach dzieciom  

życzymy z całą ochotą:  

w zimie – śniegu jak srebro,  

w lecie – piasku jak złoto.  

W szkole – ocen najlepszych,  

w domu szczęścia najwięcej,  

no i żebyście,  

miały zdrowe rumieńce!  

Łakomczuchom życzyć trzeba,  

by spadały toffi z nieba  

i by, co dzień jakaś gwiazdka  

przemieniała im się w ciastka.  

Zwój serdelków mamy dla psów,  

Kotom życzymy dobrych snów,  

drzewom liści, co niemiara,  

gruszom – tysiąc gruszek naraz.  

Ziemi – deszczu, plaży – słońca  

i tak dalej, tak bez końca.  

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA – TAK, CO KROK  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM NA NOWY 2017 ROK! 


