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Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości
z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej!
Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzy
redakcja Groszka
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Mikołajki
Co roku 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. To święto obchodzone jest na
cześć św. Mikołaja, biskupa z Mirry, który wspierał ubogich i rozdawał ludziom
dary, czyli prezenty. W nocy, gdy wszyscy spali, chodził od domu do domu,
i umieszczał w butach swoje podarki... Nie będę opowiadać Wam całej historii,
więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, przeczytajcie o tym życzliwym i dobrym
Świętym w Internecie. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki Niemu mamy dziś
mikołajkowy

zwyczaj

obdarowywania

się

prezentami.

Mam

nadzieję,

że zasłużyliście i tego roku również odwiedził Was Święty Mikołaj.

Specjalnie dla naszych czytelników
wywiad ze Świętym Mikołajem
Drodzy Czytelnicy!
Udało nam się namówić Świętego Mikołaja
na krótką rozmowę! Zapraszamy do lektury.
- Dziękujemy, Święty Mikołaju, że zgodziłeś się
na rozmowę z nami. Wiemy, że jesteś bardzo zajęty.
- Oj, rzeczywiście. Mam teraz urwanie głowy! Czytam tysiące listów i staram
się spełnić życzenia dzieci.
- Jakie są to życzenia?
- Przeróżne. Od zabawek, gier, poprzez sprzęt sportowy po poważniejsze
prośby jak zdrowie czy pokój na świecie. Cieszę się, że dzieci nie myślą tylko
o zaspokajaniu własnych potrzeb, ale zauważają też problemy innych.
- Kto pomaga Ci w licznych obowiązkach, które w okresie świątecznym
jeszcze się zwiększają.
- Mam wiernych pomocników: Elfy, Gwiazdki i Śnieżynki. Gdyby nie oni,
nie zdążyłbym do świąt. Są dla mnie bardzo ważni, gdyż są prawdziwymi
przyjaciółmi, na których mogę liczyć.
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- Czy renifery również należą do grona Twoich przyjaciół?
- Oczywiście! Bardzo się lubimy

i często wspólnie

śpiewamy kolędy

lub żartujemy podczas podróży w wigilijny wieczór.
- Czy stąd do Twojego domu jest daleko?
- Bardzo. Gdyby nie szybkie renifery i sprawne sanie, nie zdążyłbym
dojechać do wszystkich domów. Mieszkam w odległej Laponii, więc podróż
zajmuje mi sporo czasu. Jednak trudy podróży i ciężka praca są doceniane.
Największą nagrodą za nie są uśmiechy dzieci w wigilijny wieczór.
Kocham to co robię!
-

A

my

kochamy

Ciebie,

Mikołaju.

Życzymy

Ci

siły,

zdrowia

i dużo radości.
Wywiad przeprowadziły:
Gabrysia i Marlena

Okiem młodego
odkrywcy
Renifery
Renifery często kojarzone są ze świętami Bożego Narodzenia i ze świętym
Mikołajem. Te sympatyczne zwierzęta to ssaki z rodziny jeleniowatych,
zamieszkujące Arktykę i lasy na kontynencie Eurazji oraz Ameryce Północnej.
Dla gatunków północnoamerykańskich stosuje się nazwę „karibu”. Długość ciała
samic sięga od 162 do 205 centymetrów, a masa ciała wynosi od 60 do 170
kilogramów. Natomiast samiec waży do 318 kilogramów. Za-równo samiec, jak
i samica mogą poszczycić się piękną sierścią oraz okazałym porożem. Są
dostojne i szybkie. Nic więc dziwnego, że Święty Mikołaj zaprosił je do
współpracy.
Dawid Karniej
Źródło: Wikipedia
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Najsłynniejsze kolędy
"Dzisiaj w Betlejem"
"Gdy się Chrystus rodzi"
"Cicha noc"
"Wśród nocnej ciszy"
"Jezus malusieńki"
"Lulajże, Jezuniu"
"Gdy śliczna Panna"
"Bóg się rodzi"
"Pójdźmy wszyscy do stajenki"
"Przybieżeli do Betlejem"

Top 10 kolęd angielskich:
"Let it Snow”
"Silver Bells”
"The Twelve Days of Christmas”
"We Wish You a Merry Christmas”
"White Christmas”
"Jingle Bells”
"O Holy Night”
"Rudolf the Red Nose Reindeer”
''Santa Claus Is Coming to Town”
"Silent Night”
Kamila Kołtunowicz
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Bezpieczne ferie
Ferie to czas odpoczynku. Spędzamy je
w różny sposób. Jednak zawsze należy
pamiętać o bezpieczeństwie. Ostrożnie
bawcie

się

na

stokach

z sankami

czy nartami.

PAMIĘTAJCIE TEŻ, ŻE

WSZELKIE FAJERWERKI I ZIMNE OGNIE

WOLNO UŻYWAĆ TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.

Rady na zimowe wypady
 Nie wolno chodzić po zamarzniętych stawach, jeziorach,
 Nie należy zjeżdżać na sankach z górki, która znajduje się niedaleko
ulicy,
 Nie można bawić się przy ulicy,
 Nie wolno rzucać śnieżkami w ludzi i zwierzęta, ponieważ w śniegu,
z którego jest śnieżka może być np. kamień i możemy komuś wyrządzić
krzywdę,
 Wybierając się np. na narty należy wybrać bezpieczne miejsca do
jazdy,
 Wychodząc na dwór, trzeba ubierać się ciepło.
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Wiele zagrożeń może czekać jednak na jezdniach.

Zimą na drogach jest ślisko i samochody mają dłuższą drogę
hamowania.

PAMIĘTAJ O NUMERACH ALARMOWYCH:
999 - OGOTOWIE
998 - STRAŻ POŻRANA
997 - POLICJA
NUMER RATUNKOWY - 112
Życzymy wszystkim bezpiecznych, udanych i wesołych świąt i ferii zimowych.
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PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODÓW
Przysłowia o złości i uprzejmości wybrane z ”Księgi przysłów”

Złe
rozmowy
psują dobre
obyczaje.

Zły

język gorszy od ognia.
Złośliwego

sama złość pobije.

Niech słońce nie zachodzi nad twoim
gniewem. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe.
Z solą i żartami nie wolno przesadzać. Gniew jest
złym doradcą. Jak my ludziom, tak ludzie nam. Zgoda
buduje, niezgoda rujnuje. Dobrego ludzie dobrze wspominają.
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Z dobrych myśli
rodzą się dobre uczynki. Ten się kłania pierwszy, kto grzeczniejszy.
Dobroczynność lepsza niż dobra wola. Gdy nie masz dobrych przyjaciół,
staraj się
ich dobrymi
uczynić.
Przysłowia wybrała Wiktoria Rucińska
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Zasada 4 x Z
Zimowe ferie już od 28 stycznia.
Zajrzyj do szkolnej biblioteki.
Zabierz książkę na ferie.
Zacznij czytać i cieszyć się książką.
8

Kącik nie tylko dla chłopców
Hokej
Hokej jest jednym z bardziej popularnych sportów zimowych. Celem gry jest
zdobycie jak największej liczby bramek (goli). Boisko ma wymiary 61x30
metrów. W jednej drużynie gra 22 zawodników - bramkarz i pięciu zawodników
gra w polu. Reszta to rezerwowi do
zmiany, zazwyczaj każdy zawodnik chwilę
gra, ponieważ zmiany są wykonywane
bardzo często. Hokej jest dyscypliną
olimpijską od 1920 roku. Jako dyscyplina
sportu rozpowszechnia się u nas coraz
szybciej i jest miłą formą spędzenia
wolnego czasu.

Snowboard
Snowboard to jeden z najpopularniejszych sportów zimowych. Polegający
na jeździe lub wykonywaniu ewolucji
na desce snowboardowej. Snowboard
uznano

jako

dyscyplinę

sportową

w roku 1998 na igrzyskach Olimpijskich.
Snowboard

to

nie

tylko

zawody.

To również zabawa. Możecie zjeżdżać
na

stoku

i spędzać

miłe

chwile.

Opracowanie:
Bartek Kasperek
Źródło: Wikipedia
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Kącik młodego twórcy
Nowy rok
Przygotuj się, robimy skok
Zapraszam Cię prosto w Nowy Rok.
Wyczekujemy już północy wszyscy dostajemy nowych mocy.
Witamy się z Nowym Rokiem
W nowy czas wchodzimy szybkim krokiem.
Mamy noworoczne postanowienia, wiele pomysłów
I dużo innych rzeczy do zrobienia.
Przez okno widzimy cudowne fajerwerki,
podczas imprezy jemy cukierki.
Stary rok mija, lecz marzenia zostają,
niech one się Tobie wszystkie spełniają.
Gabrysia Gwardiak

Styczeń
Chłodny styczeń nadchodzi
Zaraz nam uszy odmrozi.
Z szafy wyjmij czapkę i szalik,
Kurtkę zapnij na ostatni guzik.
Za oknem już pada śnieg,
A my ruszamy w bieg.
Rzucamy się śnieżkami
I jeździmy sankami.
Gdy do domu wrócimy
Od razu ubrania suszymy.
Pijemy gorącą czekoladę cali przemarznięci
I znów do biegania mamy chęci.
Styczeń to cudowny czas,
Niech się cieszy każdy z nas.
Wiktoria Rucińska
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Zima
Gdy styczeń nadchodzi,
Nowy Rok przychodzi.
Chłodzi nas jeszcze zima,
Więc mróz ciągle trzyma.
Zgadzają się już dzieci,
że z sopli woda leci.
Wszędzie biało, śnieżek prószy,
Mróz szczypie nas w nosy i w uszy
A radość gra w całej w duszy.
Przyszła zima.

Marlena Antoniuk

Hej słoneczko wyjdź zza chmurki
dzieci chcą pozjeżdżać z górki.
Chcą lepić bałwana i śnieżkami rzucać się od rana.
Płatki śniegu już spadają,
dzieci się nie oglądają tylko biegną po sanki
i zjeżdżają z górki bez trzymanki.
Na niebie wisi chmura sina,
od północy wiatr zacina.
Lecz my mroźną zimę lubimy,
radujemy się i bawimy.
Amelia Krawczyk

Łańcuch dobrych serc
Uczniowie naszej szkoły zawsze są gotowi
nieść pomoc potrzebującym. W tym roku
przystąpiliśmy do akcji charytatywnej
organizowanej
rekordu

w

przez

Stowarzyszenie ProSalute, polegającej

tworzeniu

A wszystko po to,

najdłuższego choinkowego

na biciu

łańcucha z papieru.

by pomóc dzieciom z dystrofią mięśniową. To, co

człowiek zrobi w życiu, wraca do niego jak bumerang: jeżeli pomagasz innym,
przyjdzie taki dzień, że inni pomogą Tobie. Pamiętaj, żyć pięknie, to nie
tylko brać, ale przede wszystkim dawać.
Kamila Kołtunowicz
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Kącik kulinarny
Świąteczne pierniczki
Składniki:
- pół szklanki miodu,
- 2 szklanki mąki,
- 1 łyżeczka sody,
- 1 czubata łyżka margaryny,
- 1 jajko,
- 1 łyżeczka przyprawy do piernika.
Sposób przygotowania:
Margarynę, miód i sodę rozpuszczamy, dodajemy przyprawę do pierników,
jajko i mąkę. Rozgniatamy ciasto, a następnie wałkujemy je na grubość około 5
milimetrów.

Przy

pomocy

foremek

wycinamy

pierniczki.

Rozgrzewamy

piekarnik do 180 stopni C i pieczemy na blaszce wyłożonej pergaminem około
15 minut. Następnie dekorujemy pierniczki według uznania.
Smacznego!
Wiktoria Nalichowska
Źródło: http://allrecipes.pl/przepis

Zrób to sam.
Ozdoby świąteczne
Już pora, aby ozdobić nasze mieszkania świątecznymi ozdobami. Bądźmy
oryginalni i sami stwórzmy swoje dekoracje. Potrzebne nam będą rzeczy,
które na pewno znajdują się w waszych domach. Oto kilka pro pozycji.
Bombki zdobione płytą CD
Potrzebne rzeczy:
 styropianowe bombki,
 stare płyty CD lub DVD,
 wstążka,


nożyczki,

 pistolet z klejem na gorąco.
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Sposób wykonania:
Potnij płyty na kawałki o różnej wielkości i kształcie. Nanieś na bombkę
odrobinę kleju i przyłóż kawałek mozaiki. Dociśnij i poczekaj aż wyschnie. To
samo zrób zresztą kawałków. Przymocuj wstążkę i powieś na choince.

Szyszka z filcu
Potrzebne rzeczy:
 filc,
 nożyczki,
 styropianowe jajko,

 szpilki krawieckie.
Sposób wykonania:
Z brązowego filcu wytnij kształt kwiatka z płatkami podobnymi do łusek
szyszki i około 40 pojedynczych łusek. Zacznij przypinać łuski od dołu jajka do
góry. Mocuj je szpilkami. Możesz użyć również pistoletu na gorący klej. Filc
przypinaj warstwami, przesuwając kolejne, aby zajmowały miejsce pomiędzy
dwoma łuskami z poprzedniej warstwy (jak rybie łuski). Kiedy dojdziesz do
szczytu, weź filc wycięty na kształt kwiatka i przypnij go na dołu jajka do
góry. Mocuj je szpilkami. Możesz użyć również pistoletu na gorący klej. Filc
przypinaj warstwami, przesuwając kolejne, aby zajmowały miejsce pomiędzy
dwoma łuskami z poprzedniej warstwy (jak rybie łuski). Kiedy dojdziesz do
szczytu, weź filc wycięty na kształt kwiatka i przypnij go na samej górze, aby
zakończyć szyszkę. Możesz dodatkowo wziąć kawałek ozdobnej tasiemki i
przypiąć ją, tworząc pętelkę do zawieszenia ozdoby. Jak widzisz, jest to
niezwykle prosty sposób na nowe, świąteczne ozdoby.
opracowanie: Kamila Kołtunowicz
Źródło: http://tipy.interia.pl/tag70275,dekoracje-bozonaro
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