
 

                                

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Numer/grudzień/2020 
 

 
         Szkoda  

Kiedy choinka, leśna dama,  

włoży już swoje stroje,  

a w kuchni ciasto piecze mama,  

aż pachnie na pokoje,  

wszystkich ogarnia podniecenie, 

nas i sąsiadów z bloku… 

Szkoda, że Boże Narodzenie  

jest tylko raz do roku.  

A pod choinką dobry święty, 

co ma brodzisko mleczne,  

podarki składa i prezenty 

 dla dzieci, 

 tych, co grzeczne.  

Dzieci radują się szalenie  

wśród pisków i podskoków…  

Szkoda, że Boże Narodzenie  

jest tylko raz do roku.  
 

A kiedy w końcu mama prosi  

do stołu, bo nakryte,  

to jakby anioł się unosił  

nad nami pod sufitem.  

Za gardło chwyta nas wzruszenie 

i łezkę mamy w oku…  

Szkoda, że Boże Narodzenie  

jest tylko raz do roku.  

 
          Ludwik Jerzy Kern 



                                        
                                                 

                                                        z życia szkoły … 
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE 

 
 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły 

uroczyście świętowali ważną datę 11 

listopada – święto odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

Z tej okazji cała społeczność szkolna 

spotkała się na Teamsach, żeby 

wspólnie uczcić ten ważny dzień.  

O godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy razem hymn, 

włączając się w akcję „Szkoła do hymnu”. 

Obejrzeliśmy też ciekawą prezentację 

przypominającą tamte dni i ważne postacie, 

którym zawdzięczamy naszą niepodległość. 

Nasze spotkanie zakończyliśmy śpiewaniem 

piosenek legionowych.  

 

Polsko, życzymy Ci wszystkiego najlepszego! 

 

 

 

 



 

 

 

                                        czy wiesz, że … 
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S Ł o d z i a k i 

25 listopada dla klas 1-3 odbyło się spotkanie 

czytelnicze pod hasłem ”Bycie Eko jest fajne”. 

Nauczyciele z podziałem na role czytali wybrany  

tekst z książki  M. Przewoźniaka   

„ Gang Fajniaków  i miasto  marzeń”. 

Spotkanie miało na celu promowanie 

czytelnictwa oraz dbanie  o własne zdrowie  

i środowisko. 

 

SZKOLNE MIKOŁAJKI  

Ho, ho, ho!  Co to się działo, kiedy Mikołaj odwiedził naszą szkołę!  

Spotkał się z młodszymi uczniami i przekazał im prezenty.  

Starsi uczniowie bawili  

się doskonale na Teamsach. 

Poznali historię prawdziwego 

Mikołaja, biskupa z Miry, 

śpiewali świąteczne piosenki  

i zawitali do Laponii,  

gdzie Święty Mikołaj 

oprowadził ich po swoim 

domu. Każda klasa odebrała  

też specjalne życzenia.  

 

 

Mikołaju, czekamy na Ciebie 24 grudnia!  

Życzymy dużo śniegu w czasie podróży saniami. 
 



 

 

 

     z życia szkoły…  
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Andrzejki w naszej w naszej szkole 
 

 Dnia 30 listopada na Teamsach odbyło się spotkanie 
andrzejkowe  dla klas 4-8.  Uczniowie obejrzeli prezentację  
przedstawiającą  tradycje związane z tradycjami  andrzejkowymi.  
Ponadto został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie 
andrzejkowe. Prezentujemy niektóre stroje. 
 

 

 

 



 
 
 

     z życia szkoły…   
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Dnia  7 grudnia na Górce Szczęśliwickiej odbył się V  Mazowiecki Mazowiecki Mityng  

w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych. 

 

Nasi uczniowie  triumfowali w zawodach.  

I miejsce zdobył Antoś Schwendimann z klasy 5b,  

Damian Perkowski  z klasy 6a zajął II miejsce,  

natomiast III miejsce - Zuzia Sitek z klasy 8b. 
Medalistom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! 
 

 

 

 



 

 

 

                                        czy wiesz, że … 
 

7 

 

Starożytne rzymskie święto Saturnalia było najbardziej oczekiwanym 

tygodniem w kalendarzu rzymskim, obchodzonym co roku w grudniu podczas 
przesilenia zimowego. Składając hołd Saturnowi, bogu czasu i rolnictwa,  
Rzymianie brali tydzień wolny od pracy, dekorowali swoje domy sosnowymi 
wieńcami, zapalali świąteczne świece, chodzili na przyjęcia i biesiady, 
wymieniali się prezentami i ofiarami.  
 
Kiedy Imperium Rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, wiele z tych tradycji 
zostało przeniesionych na obchody Bożego Narodzenia. 
Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym świecie.  
 
Wigilia w Japonii to dobry dzień na smażonego kurczaka i kruche ciasto 
truskawkowe. 
 
Święta w Afryce – w Kenii domy i kościoły są przystrajane m.in. w kolorowe wstążki, 

balony, kwiaty, papierowe dekoracje, zielone liście, Mieszkańcy jako  choinkę ozdabiają  
drzewo cyprysowe.  Kenijczykom brakuje śniegu, dlatego sztuczny śnieg na szybach to ich 
podstawowy element dekoracyjny. 
 

Święta w Nowej Zelandii  przypadają w  środku lata. Temperatura w grudniu wynosi 

ok. 22 stopnie.  Nowozelandczycy w Boże Narodzenie mają parady Świętych Mikołajów.  
Dzieci  zapraszają Mikołaja  zostawiając dla niego kawałki ananasa . 
 
Święta  Bożego narodzenia są okazją, aby spotkać się z rodziną. Niezależnie w jakim kraju 
mieszkamy, jakie mamy  pochodzenie i  jakie obchodzimy tradycje, okazujmy innym 
dobro, życzliwość i pomoc. 

Opracowała: Zosia Uszacka z klasy 8b 
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Odpowiedz na pytania.  
 
1. Podaj datę, kiedy obchodzimy święto upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. 
………………………………………………………………………….......................... 

2. Wymień potrawy wigilijne mieszkańców Japonii.  

………………………………………………………………………………….................. 

3. Kiedy zasiadamy do kolacji wigilijnej?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Wymień potrawy wigilijne, które spożywasz z rodziną.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Dokończ zdanie. 
Nowozelandczycy w Boże Narodzenie mają parady 
…………….…………………………………………………………………….……………
.……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..……………… 
6. Napisz życzenia dla koleżanek i kolegów. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Pamiętaj! 

Odpowiedzi udzielaj pełnym zdaniem.  
Zwróć uwagę na zasady  pisowni. 

Imię i nazwisko, klasa…………………….…….………………………………………………… 
Rozwiązania prześlij na: e.marciszewska.zss63@gmail.com, 

  k.malisz.zss63@gmail.com 

 

mailto:e.marciszewska.zss63@gmail.com
mailto:k.malisz.zss63@gmail.com
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 ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 
 

1.  Co roku w grudniową noc,    

wszystko ma niezwykłą moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty 

rozdaje dzieciom... 

Odpowiedź:…………………………………………......... 

 

2. W najważniejszym miejscu stołu leży,  

koło sianka i talerzy.  

Nim przy życzeniach dzieli się rodzina, 

od niego Wigilia się zaczyna. 

Odpowiedź:……………………………………………... 

 

3. W święto uroczyste grudniowe, 

gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Stoi kolorowa, pachnąca, zielona, 

w bombki i lampki pięknie wystrojona. 

Odpowiedź:……………………………………………. 

 

4. Lekka jak piórko, błyszcząca i szklana, 

zawsze na choince jest zawieszana. 
 

Odpowiedź:……………………………………………….. 
 
 
Pamiętaj! 

Zwróć uwagę na zasady  pisowni. 

 Imię i nazwisko, klasa…………………….…….……………………………………………………….. 

Rozwiązania prześlij na: e.marciszewska.zss63@gmail.com, k.malisz.zss63@gmail.com 

        

mailto:e.marciszewska.zss63@gmail.com
mailto:k.malisz.zss63@gmail.com
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Pokoloruj ilustrację, a następnie weź udział w konkursie! 

Imię i nazwisko, klasa…………………….…….……………………………………………………….. 

Kolorowanki prosimy przesłać opiekunom gazetki szkolnej: 
e.marciszewska.zss63@gmail.com, k.malisz.zss63@gmail.com    

 
 
  

mailto:e.marciszewska.zss63@gmail.com
mailto:k.malisz.zss63@gmail.com
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Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, 

 itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając  w ręku wędkę. Podchodzi 

do niego Jaś i pyta: 

- Łowi pan ryby?  

- Nie prezenty! – odpowiedział Mikołaj. 

 

Pan Kowalski puka do drzwi sąsiadki i pyta: 

- Mogłabyś mi pożyczyć soli? 

- Nie. 

- A cukru? 

- Nie. 

- A może chociaż mąki? 

- Nie. 

- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć? 

- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt! 
 

 

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? 

- Cicha noc. 

 

 W opracowaniu dowcipów pomagała Julia Król z klasy 8b.  

 

 



 

          
 gotuj z nami … 
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Pierniczki Świąteczne 
 

Składniki: 
150g masła 
250g naturalnego miodu 
300g cukru 
3 jajka 
2 łyżeczki cynamonu 
po 1 łyżeczce zmielonych goździków, 
gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu 
(możemy zastąpić przyprawą do piernika, 
ale radzę użyć poszczególnych przypraw) 
1 łyżeczka sody 
770g-820g mąki pszennej (tortowej) 
 
 

Wykonanie: 

1. Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy.  
Podgrzewać, mieszając, aż składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; 
nie gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. 
 
2. Mąkę 770g wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść 
ciasto rękoma. Jeśli ciasto będzie za bardzo klejące, proszę dodać jeszcze trochę mąki. 

3. Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-5mm. 
Następnie foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej papierem  
do pieczenia.  

4. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 12-14 minut.  
Piec w temperaturze 180°C . Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia. 

5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w szczelnym 
opakowaniu (puszce) najlepiej przez około 2-3 tygodnie. 
Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce, robią się całkiem miękkie. 

        Smacznego! 



 

   
  od redakcji… 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wszystkim Czytelnikom „Elektorniaka” dużo 

zdrowia, miłości i spokoju. Niech ten czas będzie 

okazją do zadumy i dostarczy radości z rodzinnych 

spotkań. Niech te Święta przyniosą wytchnienie  

od codziennych zmagań i trosk. Wspaniałych Świąt 

Bożego Narodzenia 

życzą 

Redaktorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Zapraszamy do współpracy. 
 
Zgłoszenia prosimy kierować do opiekunów gazetki szkolnej: 

            p. Ewy Marciszewskiej,  p. Kingi Malisz i p. Małgorzaty Waraksy 

 


