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                Nr 3 – XII 2017/2018 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki - s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 4 

Wieści szkolne – s. 4 

Połam sobie język – s.6 

Mól książkowy – s. 6 

Filmoteka – s. 7 

Kącik porad - 8 

Zwierzyniec -  – s. 9 

Angielski w pigułce - 10 

Humor – s. 10 

Muzykomania – s. 12 

Palce lizać – s. 13 

Sport – s. 14 

Zrób to sam – s. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        
Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Karolina Rose (z-ca redaktora naczelnego), Weronika Kałuża, 

Zuzanna Wojcieszak, Marta Mazurek. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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HISTORIA SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

 

W każdej parafii z okazji świąt Bożego Narodzenia stawiamy w świątyniach szopki. Niektóre            

z nich są niezwykle okazałe i bogato wyposażone. Są i takie z żywymi zwierzętami. Tradycja jest 

podtrzymywana i ciągle aktualna.  

Tradycja szopek bożonarodzeniowych zapoczątkowana została przez św. Franciszka z Asyżu. 

A wszystko zaczęło się w małej miejscowości Greccio we włoskiej Umbrii, gdzie po raz 

pierwszy wraz z braćmi franciszkanami św. Franciszek urządził stajenkę betlejemską z 

biblijnymi postaciami. Ten prosty sposób trafił głęboko do wiernych. Z czasem pojawiały się 

nowe formy szopki, bardziej rozbudowane. Według historycznych przekazów, pierwsza szopka 

powstała w Neapolu (Włochy) w 1025 r. Skonstruowano ją w kościele Santa Maria del Presepe. 

Największy rozkwit szopki neapolitańskie przeżywały w XVIII wieku. Polskie szopki są 

pochodzenia włoskiego i to dzięki zasługom synów zakonnych św. Franciszka, (zarówno 

franciszkanów konwentualnych jak też tzw. obserwantów, nazywanych w Polsce także 

bernardynami) pojawiły się w kraju. Jakkolwiek zachowane dokumenty historyczne prezentują 

nam wygląd polskich szopek dopiero z początków XIX wieku. Znane są również relacje 

stwierdzające, że idea szopek sięga XVII wieku. Wśród wielu tradycji polskich szopek, 

najbardziej znane są tzw. szopki krakowskie, cenione i znane już od XIX wieku. Od roku 1927 

istnieje nawet tradycja konkursu na najpiękniejszy jej egzemplarz. Doroczna wystawa tych 

szopek (z przerwą w czasie okupacji niemieckiej oraz okresu stalinowskiego 1950-54) odbywa 

się w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Krakowskim. Największa na świecie 

szopka powstała w Czechach. Ruchoma szopka Krýzovy jeslièky została nawet wpisana do 

Księgi Rekordów Guinessa, a podziwiać ją można w muzeum 0w Jindřichovym Hradcu. 

Monumentalne dzieło, składające się z prawie 1400 figurek, było tworzone przez ponad 60 lat! 

(źródło: http://niedziela.pl/artykul/55280/nd/Szopki-bozonarodzeniowe) 

W naszej parafii w kościele św. Antoniego można podziwiać piękną ruchomą szopkę – 

zdjecie poniżej.  
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Tradycje wigilijne 

Choć święta Bożego Narodzenia związane są z obrządkiem religijnym, z wigilijną kolacją wiąże 

się też wiele świeckich tradycji, które na stałe wpisały się w polską kulturę. 

Najbardziej znane to: siano pod obrusem, talerz dla nieznajomego, 12 potraw, które należy 

spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Te najbardziej tradycyjne, znane w całej 

Polsce to: barszcz z uszkami, karp smażony i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z 

grzybami, pierogi z kapustą, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki czy kompot z 

suszonych owoców (przepis w naszej gazetce). Kolejną tradycją jest odczytywanie fragmentu 

ewangelii Św. Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa, a także dzielenie się opłatkiem podczas 

składania sobie świątecznych życzeń. Polską tradycją są również kolędy. Te najbardziej znane to 

„Wśród nocnej ciszy”, „Cichą noc" ( mimo że nie jest to polska kolęda), "Bóg się rodzi", 

„Lulajże Jezuniu", „Przybieżeli do Betlejem", czy „Oj maluśki, maluśki", „Dzisiaj w Betlejem", 

„W żłobie leży", „Gdy się Chrystus rodzi" oraz „Jezus Malusieńki". Zgodnie z polską tradycją 

sygnałem do rozpoczęcia wigilijnej kolacji jest pierwsza gwiazdka. W tym roku pierwsze 

świecące obiekty będzie można zobaczyć już około godziny 16.00 – oczywiście, jeśli chmury nie 

zasłonią nieba.  (zuzik_520) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ważne daty…   

GRUDZIEŃ 

04 – Barbórka 
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06 - Mikołajki (kl. V c) 

Tego dnia odbędzie się Szkolny Konkurs 

Recytatorski Poezji Władysława 

Broniewskiego o godz. 14.40 w s. nr 13. 

15 – Święto Patrona Szkoły Władysława 

Broniewskiego 

18 – zdjęcia klasowe MAWI 

22 – akademia z okazji świąt Bożego 

Narodzenia (kl. VI b i c), Festiwal 

Piosenki Świątecznej kl. IV – VII, klasowe 

Wigilie. 

Oddajemy podliczone pieniądze zebrane 

w klasach w ramach akcji Góra Grosza do 

p. Ratajczak (kl. IV – VII) i p. G. Tobolskiej 

(kl. I - III). 

23.01.2017 – 01.01.2018 -  zimowa 

przerwa świąteczna. 

 (red)                                             

______________________________________________________________________________ 

 

 

W grudniu odbyły się w naszej 

szkole Ogólnopolskie Olimpiady 

Przedmiotowe dla kl. IV - VII, 

których organizatorem był 

Instytut Rozwoju Oświaty (IRO) 

-  11.12.2017 r. (PIONIER z 

języka polskiego), 12.12.2017 r. 

(PIONIER z matematyki), 

13.12.2017 r. (PIONIER z j. 

angielskiego. 

Konkurs przeprowadzany był w 

formie testu składającego się z 

30 pytań. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. 
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Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej 

odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 

0 pkt. Na wyniki trzeba poczekać do lutego, ale już dziś uczestnikom gratulujemy odwagi i 

trzymamy kciuki. (red) 

______________________________________________________________________________ 

18 grudnia 2017 r. odbyło się Ogólnopolskie Dyktando (nie 

tylko) dla Mistrzów Pionier, w którym udział wzięło 40 

uczniów z klas IV-VII. W przeciągu 60 minut trzeba było 

wykazać się znajomością zasad ortograficznych oraz uzupełnić 

treść tekstu zgodnie z obowiązującą w języku polskim pisownią. Gratulujemy i czekamy na 

wyniki, o których poinformujemy na początku lutego. (red)  

______________________________________________________________________________ 

 

22 grudnia 2017 r. klasy 

VI c i b przygotowały 

akademię z okazji 

zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia. 

Piękne przedstawienie 

wzbogacone polskimi 

kolędami, w którym nie 

zabrakło chwili na refleksję 

i wspomnienie tych, 

których już nie ma pośród 

nas, sprawiło, że można było uznać ten dzień za wyjątkowy, dla wielu będący początkiem 

świątecznego oczekiwania na urodziny Boskiej Dzieciny. Dziękujemy i gratulujemy 

wzruszającego występu. (red) 

______________________________________________________________________________ 
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Festiwal Piosenki Świątecznej, który 

odbył się w naszej szkole 22 grudnia 

2017 r. wprowadził nas w atmosferę 

świąt Bożego Narodzenia i rozpoczął 

tak wyczekiwaną przez wszystkich 

przerwę świąteczną. Wszystkim 

klasom gratulujemy przygotowania na 

bardzo wysokim poziomie, 

pomysłowości i wspaniałego występu. 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na sp4jarocin.pl      (red) 

________________________________________________________________________ 

 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?

Szczebiot dzieci i skrzypienie drzwi przeszkadzało nieszczęsnej skrzypaczce w głośnym 

ćwiczeniu gry na skrzypcach.  

***

W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie 

szeleścił w szczawiu trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocąc skrzydłami.  

 (red) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Drodzy wielbiciele książek!  

Ignaś Ziółko Gotuje, Przygoda u Świętego Mikołaja - Joanna Krzyżanek 
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Pewnego dnia Ignaś Ziółko i Kminek otwierają Bardzo 

smaczną księgę i jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki przenoszą się na grzbiet renifera. Właściciel 

rogów i kopytek zawozi ich do domu Świętego Mikołaja. 

Przyjaciele wchodzą do łazienki, kuchni, gabinetu, 

warsztatu zabawek i największej poczty na świecie. Ale 

nigdzie nie ma ich gospodarza. Święty Mikołaj zniknął. 

Jeśli nie wróci – nie będzie prezentów! 

Koniecznie otwórzcie tę książkę, jeśli chcecie dowiedzieć 

się, czy udało się Ignasiowi i Kminkowi odszukać 

Świętego Mikołaja, porozmawiać z nimi o choince, 

sianku, bombkach, dowiedzieć się, jakie potrawy 

pojawiają się na świątecznych stołach we Francji, 

Szwecji, Anglii, Włoszech... oraz przygotować jadalne 

bombki, korzenne pierniczki, orzechowe czapki, 

cytrynowe buty i czekoladowe choinki. 

       
   (Karolina Rose) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Najbardziej znanym filmem bożonarodzeniowym 

jest Kevin sam w domu. Miliony ludzi uważa 

za tradycję oglądanie komedii  Home Alone.  

Film trwa 1 

godzinę i 43 minut. 

Premiera odbyła 

się 22 maja 1992 roku.  

Opowiada on o rodzinie McCallisterów, którzy zamierzają spędzić 

Święta Bożego Narodzenia we Francji. Głównym bohaterem jest 

Kevin. W dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W 

wyniku małego zamieszania zapominają ze sobą zabrać Kevina 

(Macaulay Culkin). Ośmioletni chłopiec zostaje sam w domu, od 

tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim, w czym do tej pory 

wyręczali go rodzice... łącznie z dwoma złodziejami (Joe Pesci, 

Daniel Stern), którzy tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów. 



8 
 

Jest to wspaniała komedia, która zasługuje na miano najbardziej bożonarodzeniowego filmu.  

Polecamy!!!                         (weronia04) 

______________________________________________________________________________ 

 

Wielu z nas nie pisze już świątecznych życzeń w klasyczny sposób, wysyłając do przyjaciół i 

rodziny tradycyjne kartki świąteczne. Ale i na tych online powinny znaleźć się ciepłe słowa do 

adresata. Przedstawiamy Wam kilka propozycji świątecznych życzeń, które możecie złożyć z 

okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, że to tylko przykłady i wierzymy, 

że sami również potraficie napisać słowa płynące prosto z serca. 

Życzenia: 

Gdy pierwszą gwiazdkę,  

ujrzysz na niebie,  

Wspomnij tych,  

co kochają Ciebie,  

Gdy pierwsza zgaśnie,  

a druga zabłyśnie,  

niech Cię aniołek,  

Ode mnie uściśnie!  

*** 

Z dźwiękiem dzwonków     

melodyjnych, 

Wraz z opłatkiem wigilijnym,  

W dzień Bożego Narodzenia 

Ślę serdeczne Ci życzenia!  

*** 

 

Na stole leżą świąteczne dania. Robi się ciemno - nadchodzi noc. Pod choinką stos 

prezentów do rozdania, w całym domu panuje świąteczna moc. Niech te święta będą dla Ciebie i 

rodziny wyjątkowym czasem, spędzonym w rodzinnym gronie, w miłej atmosferze świąt. 

Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości w nadchodzącym Roku 2018 i 

błogosławieństwa Bożego życzą... 

***   

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele biją dzwony, a pierwsza gwiazdka 

błyska na niebie, moje życzenia płyną do Ciebie. Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, by 

warte były Twego westchnienia? Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, dużo uśmiechu, wiele 

radości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjaznych w Twym życiu 

zdarzeń. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie na zawsze Twe troski w cień. I niech się 

śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat.                                       (zuzik_520) 

______________________________________________________________________________ 
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Są gatunki ptaków, dla których Polska jest tym, czym Afryka dla bocianów: ciepłym krajem. 

Zimą można u nas spotkać pochodzące ze Skandynawii i Syberii ptaki kaczkowate, na łąkach i 

polach – myszołowy włochate, zaś na miejskich drzewach uwijają się barwne gile i jemiołuszki.  

Wśród gatunków, które traktują Polskę  jako 

ciepły kraj i przylatują do nas na zimę, dominują 

ptaki wodne – podkreśla Antoni Marczewski z 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

(OTOP). Wiele gatunków ptaków, które gnieżdżą 

się na północy Europy i w europejskiej lub 

azjatyckiej części Rosji jest związanych z 

brzegiem morza, które zimą w ich rodzinnych 

stronach dość wcześnie zamarza. Wtedy ciągną 

nad Bałtyk, gdzie często można spotkać tracza 

bielaczka, nurogęsi czy kaczki morskie: uhlę, 

lodówkę i markaczkę.  

Innym siedliskiem są pola i łąki, gdzie można spotkać 

m.in. myszołowa włochatego, który od swojego 

bliskiego kuzyna – naszego myszołowa – różni się 

opierzonymi skokami, przez które wygląda, jakby 

miał spodenki z piór. To gatunek, który przylatuje do 

nas głównie ze Skandynawii. 

Najlepiej znane są jemiołuszki, których całe 

stada zaczynają się u nas pojawiać już od 

października czy początku listopada. Jako 

gatunek północny nie zna dobrze człowieka i 

nie jest zbyt płochliw. Zimą stosunkowo 

łatwo też zaobserwować gile, których część 

przylatuje do nas z północy. Część to ptaki 

nasze, które jednak w okresie ciepłym 

chowają się przed ludźmi i niezbyt chętnie 

się pokazują. Nie każdy wie, że gila można u 

nas spotkać także wiosną i latem. Zimą ich 

różowe brzuszki na białym śniegu wyglądają 

niezwykle malowniczo. 

Co kilka 

lat 

zdarzają 

się też u 

nas tak 

zwane 

inwazje 

ptaków, 

np. kwiczołów, bardzo kolorowych ptaków z rodziny 

drozdów. Jego najpospolitszymi, obecnymi w Polsce 

JEMIOŁUSZKA 

GILE 
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kuzynami są kosy. Kwiczoł ma szarą głowę, szary ogon, brązowe skrzydła, spód ciała gęsto 

nakrapiany, z żółtą plamą na piersi. 

 
(Żródło:http://www.ekologia.pl/wiadomosci/rosliny-i-zwierzeta/ptaki-zimujace-w-polsce,19005,2.html) 
 

(weronia04) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Santa, Santa, where are You? 

We are waiting just for You. 

Not for cars and not for dolls, 

Give us Santa all Your love! 

*** 

Rudolph the Red - Nosed Reindeer 

Had a very shiny nose,  

And if you ever saw it, 

You would even say it glows. 

All of the other reindeer 

Used to laugh and call him names; 

They never let poor Rudolph 

John an any reindeer games. 

 

Then one foggy Christmas Eve, 

Santa came to say, 

Rudolph with your nose so bright, 

Won't you guide my sleigh tonight? 

 

Then how the reindeer loved him 

As they shouted out with glee, 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer, 

You'll go down in history. 
 

           (ola_2005) 

________________________________________________________________________ 

 

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy 

wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta 

męża: - Czy zabiłeś już karpia? - Tak, 

utopiłem go. 



11 
 

Przyjaciel pyta Fąfarę:  

- Jak minęły święta?  

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrwy.  

- Jakie?  

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z 

kapustą włoską. 

*** 

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! 

*** 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

 - "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 

zakończenie ferii świątecznych". 

*** 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: - Modlę się o nowy rowerek, 

modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił się i 

szturchnął go mówiąc: 

 - Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

Na to chłopiec: 

 - Nie, ale babcia jest. 

*** 

Jasio pyta Tatę: 

- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina? 

- Sto osiemdziesiąt. 

- A z powrotem? 

- Tyle samo. 

- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między 

Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!

______________________________________________________________________________ 

 



12 
 

 

 

Świąteczna Piosenka 

 

Ooooooooh 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Time for parties and celebrations 

People dancing, all night long 

Time for presents, and exchanging kisses 

Time for singing Christmas songs 

 

We're gonna have a party tonight 

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe, we'll kiss by 

candlelight 

 

Room is swaying, records playing 

All the old songs, we love to hear 

All I wish that everday was christmas 

What a nice way to spend the year 

 

We're gonna have a party tonight 

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe, we'll kiss by 

candlelight 

 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

Merry Christmas everyone 

Oooh merry Christmas everyone 

 

Ooooooooh 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

Merry Christmas everyone 

Oooh merry Christmas everyone 

 

Tłumaczenie 

Ooooooooh 

Śnieg pada, wokół mnie, 

Dzieci się bawią, mają ubaw 

To jest pora, na miłość i zrozumienie 

Wesołych Świąt dla każdego 

 

Czas imprez, i świętowania 

Ludzie tańczą, przez całą noc 

Czas na prezenty i wymianę pocałunków 

Czas na śpiewanie świątecznych piosenek. 

 

Zrobimy imprezę tej nocy 

Znajdę tę dziewczynę 

Pod jemiołą będziemy całować się przy 

świetle świecy 

 

Pokój się rusza, płyty grają 

Wszystkie stare piosenki, które kochamy 

słuchać 

Wszystko, czego chcę, to żeby codziennie 

były święta 

Co za miły sposób na spędzenie roku 

 

Zrobimy imprezę tej nocy 

Znajdę tę dziewczynę 
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Pod jemiołą będziemy całować się 

przy świetle świecy 

 

Śnieg pada, wokół mnie 

Dzieci się bawią, mają ubaw 

To jest pora, na miłość i zrozumienie 

Wesołych Świąt dla każdego 

Wesołych Świąt dla każdego 

Oooh Wesołych Świąt dla każdego 

 

Ooooooooh 

Śnieg pada, wokół mnie 

Dzieci się bawią, mają ubaw 

To jest pora, miłość i zrozumienie 

Wesołych Świąt dla każdego 

 

Śnieg pada, wokół mnie 

Dzieci się bawią, się mają ubaw 

To jest pora, miłość i zrozumienie 

Wesołych Świąt dla każdego 

 

Śnieg pada, wokół mnie 

Dzieci się bawią, mają ubaw 

To jest pora, miłość i zrozumienie 

Wesołych Świąt dla każdego 

Wesołych Świąt dla każdego 

Oooh Wesołych Świąt dla każdego 

 
                                           (ola_2005) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Kompot z suszu – tradycyjny polski napój, przyrządzany z gotowanych 

suszonych owoców. Początkowo podawany zimą do obiadu, obecnie serwowany 

jest do wieczerzy wigilijnej. Do jego przygotowania wykorzystuje się suszone śliwki, gruszki, 

jabłka, morele, figi i rodzynki. Doprawić go także można cukrem, cytryną, skórką otartą z 

cytryny, pomarańczy, goździkami, cynamonem, imbirem i gałką muszkatołową.  

Przygotowanie:  

 Owoce suszone umyć, włożyć do bardzo dużego garnka, 

zalać wodą i pomoczyć przez około pół godziny. Razem z 

owocami można też włożyć laskę cynamonu, goździki, anyż 

i skórkę z pomarańczy. 

 Następnie całość zagotować na małym ogniu, dodać cukier. 

Gotować na małym ogniu przez ok. 10 minut aż owoce 

zmiękną, ale nie będą się jeszcze rozpadać. 

 Jabłko pokroić w ósemki i dodać pod koniec gotowania 

kompotu. Doprawić sokiem          z cytryny. 

 Gotowy kompot odstawić na ok. 2 - 3 godziny. Później 

można przelać do dzbanków dodając do środka trochę owoców.  

                                                                                                         (zuzik_520) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwki_suszone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Figa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzynki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytryna_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomara%C5%84cza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%BAdziki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imbir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muszkato%C5%82owiec_korzenny
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______________________________________________________________________________________________ 

Świąteczne pierniki 

Składniki: 

– 2 szklanki mąki pszennej tortowej 

– 2 jajka wielkości L 

– 1/2 szklanki cukru pudru 

– 1 czubata łyżka miodu 

– 2 łyżeczki przyprawy korzennej 

– 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

– 25g świeżych drożdży 

– 60g miękkiego masła 

Wykonanie: 

Mąkę wymieszaj z cukrem pudrem, sodą i przyprawą do piernika. Miód podgrzej z masłem do 

rozpuszczenia, następnie dodaj drożdże. Całość wymieszaj. Do suchych składników dodaj płynne 

razem z jajkami. Wyrabiaj na gładkie i elastyczne ciasto. Rozwałkuj (w razie potrzeby podsypać 

odrobiną mąki) na ulubioną grubość (grubsze są bardziej miękkie – 3 – 4 mm), wycinaj 

foremkami dowolne kształty. Posmaruj rozmąconym jajkiem, piecz około 8 – 12 minut (lepiej nie 

piec zbyt długo, bo twardnieją) w piekarniku nagrzanym do 190°C z funkcją termoobiegu. 

SMACZNEGO!!!                                                                                                          (ola_2005) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FINAŁOWY  

„SZKOLNEJ LIGI RUGBY TAG” W 

KATEGORII KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH odbył się 6 grudnia 

2017 r. w Atlas Arenie w Łodzi. W kategorii klas IV uczestniczyło 9 szkół, 

które podzielono na 3 grupy. 

Zwycięzcy grup walczyli o miejsca I – III. Nasz zespół uzyskał drugie miejsce w grupie. 

Ostatecznie nasza szkoła zajęła bardzo wysokie czwarte miejsce w Polsce. 
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Szkołę SP 4 reprezentowali – Joanna Łyskawa, Maja Andrzejewska, Jaskuła Marcel, Borowski 

Łukasz, Świerblewski Szymon, Świerblewski Jakub, Nowak Filip, Antoni Kasprzak. 

         GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

                                                                                                        (weronia04) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Jak zrobić bombkę z koronki? Oto kilka prostych kroków jak zrobić ją samemu. 

Potrzebne przybory: 

- styropianowa bombka, 

- koronka, 

- nożyczki, 

- klej (najlepiej Magic lub Vicol), 

- lakier w spreju, 

- wieszadełko lub sznurek, 

- lakier akrylowy. 

Sposób wykonania: 

1.  Wybieramy w danym kolorze koronkę, którą chcemy okleić naszą bombkę. 

2. Przycinamy duże kawałki wstążki. 

3. Bombkę malujemy 2 warstwami lakieru akrylowego. 

4. Przyklejamy wstążkę.  

5. Małe kawałki koronki przyklejamy tak by stworzyć pajęczynę. 

6. Czekamy aż bombka wyschnie. 

7. Przyklejamy wieszadełko lub sznurek.  

8. Bombkę malujemy na koniec lakierem w spreju. 

9. Możesz też przywiązać wstążkę do wieszadełka. 

10. Nasza dekoracja jest gotowa! 

11. Możesz powiesić ją na choinkę lub postawić na półkę. 

 

(weronia04) 
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WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

NA JAROCIŃSKI RYNEK – 

JEST PIĘKNIE I BARDZO 

ŚWIĄTECZNIE, 

SZCZEGÓLNIE O 

ZMIERZCHU. 


