BYLE DO DZWONKA…
NUMER 18
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY

W numerze

:

Sonda świąteczna
Wywiad z……
Zimowe przysłowia
Kolędy znane i lubiane
Krzyżówka/ konkurs
Kolorowanka

PRZYSŁOWIA
Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną i pogodną wiosnę wróży.

Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.
Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.
Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.

NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo...
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo...

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem go okryła
w który Dziecię owinąwszy, siankiem go okryła
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
4. Gdy Dziecina kwili, patrzy w każdej chwili.
Na Dzieciątko boskie w żłóbku, oko jej nie myli.
Na Dzieciątko boskie w żłóbku, oko jej nie myli.
5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje
O mój Synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.
O mój Synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

1.Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...
4.Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...
5.Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...

SONDA ŚWIĄTECZNA
Pracowników szkoły, uczniów klasy VII i klas III zapytaliśmy o…..
Pytania

Jaka jest Twoja
ulubiona
potrawa
wigilijna?

Uczniowie kl. IIIa i III b
Uczniowie klasy VII
 kapr
 kluski z
 kluski
z
makiem
makiem
 barszcz z
 barszcz
uszkami
 śledź
 pierogi z
 pierogi
kapustą i
 kapusta
z
grzybami
grzybami
 zupa rybna
 karp
 kapusta z

Pracownicy Szkoły

grzybami

Co najchętniej
robisz w Święta
Bożego
Narodzenia?





prezenty
oczekiwania
gości
bawię
się
rodzeństwem



na


z








Co chciałbyś/ałabyś dostać
pod choinkę?









Lego
HotWheels
Lalki
Tablet
Gry
Telefon
album










spędzam czas z
rodziną
ubieram choinkę
dzielę się
opłatkiem
śpiewam kolędy
z rodziną
oglądam filmy z
rodziną
gramy w gry
planszowe
gram na
komputerze
czytam biblię
telefon
pieniądze
grę komputerową
bluzę
etui na telefon
słuchawki
bezprzewodowe
buty
komputer









 karp smażony
 kluski z makiem
 barszcz z
uszkami
 kapusta z
grzybami
 pierogi z
kapustą
 dorsz w
warzywach
 karp w
śmietanie
 zupa rybna
 ryba po grecku
 zupa z borówek
 zupa z
suszonych
owoców
 karp po
żydowsku
 paszteciki
spędzam czas z
rodziną
odpoczywam
śpiewam kolędy z
rodziną
kolęduję z rodziną
spaceruję
oglądam TV
gramy w gry
planszowe

 prezent
niespodziankę
 perfum
 kolczyki
 święty spokój
 zdrowie dla całej
rodziny
 samochód
 zaproszenie na



słodycze









Jaki tytuł nosi
Twoja ulubiona
kolęda?






Wśród nocnej
ciszy
Przybieżeli do
Betlejem
Lulajże Jezuniu
Pójdźmy
wszyscy do
stajenki










Do jakiej
sławnej osoby
chciałbyś być
zaproszony na
święta?









Sylwia Przybysz
Natalia Nykiel
Robert
Lewandowski
Zenek Martyniuk
Margaret
Cleo
Cristiano Ronaldo











Wśród nocnej
ciszy
Przybieżeli do
Betlejem
Cicha noc
Lulajże Jezuniu
Pójdźmy wszyscy
do stajenki
Dzisiaj w
Betlejem
W żłobie leży
Mizerna cicha
Ariana Grande
Luis Fonsi
Donald Trump
Zespół „Piękni i
młodzi”
Łukasz Fabiański
Onkezi
Cristiano
Ronaldo
Loe Messi
Alwaro Soler


























wczasy
zgodę i pokój na
świecie
książkę
spłatę kredytu
spokój i podwyżkę
odzież
wycieczkę do
Egiptu
spełnienie
najskrytszych
marzeń
ekspres do kawy i
ładne filiżanki
bransoletkę
Cicha noc
Wśród nocnej ciszy
Gdy śliczna panna
Lulajże Jezuniu
Pójdźmy wszyscy
do stajenki
Bóg się rodzi
Jezus malusieńki

Marcin Prokop
Natalia Kukulska
Robert Sowa
Kamil Bednarek
Papież Franciszek
Sylvester Stallone
Aleksander
Kwaśniewski
Łukasz Fabiański
Lech Kaczyński
Robert
Lewandowski
Eleni
Rodzina Golców
Ewa Chodakowska
Prof. Marek Bloch
Niektóre osoby nie
podały żadnej
sławnej osoby.
Wolą święta
spędzać wyłącznie
z rodziną.

WYWIAD Z……. PANIĄ HALINĄ KAŁUŻNĄ - SZMYT
1. Jest Pani inicjatorką konkursu rodzinnego na „Najpiękniejszą szopkę” . Która to już
jest edycja konkursu na szopki bożonarodzeniowe?
H.K-Sz: Ponad 20.
2. Czy ten coroczny konkurs to forma wzmocnienia więzi między członkami danej
rodziny?
H.K-Sz: Taki powstał zamiar. Początkowo był to konkurs uczniów, lecz zauważyłam,
że rodzice też mają wkład w powstawanie szopek bożonarodzeniowych
3. Jakie były Pani ulubione techniki robienia szopek?
H.K-Sz: Najbardziej w pamięć zapadły mi dwie techniki: najcięższa (szopki wykonane
z kamienia) i najsmaczniejsza (szopki wykonane z piernika)
4. Skąd bierze Pani pomysły na techniki?
H.K-Sz: Przede wszystkim z głowy. Z każdym rokiem technika wykonania jest coraz
ciekawsza i trudniejsza.
5. Czy zdarzyło się, że jedna technika została wykorzystana dwukrotnie?
H.K-Sz: Na początku nie było określonej techniki. Zdarzyło się wtedy, że ta sama
szopka została przywieziona na konkurs ponownie w innym roku, ale teraz staram się,
by nie można było wykorzystać choć elementu wcześniejszych szopek.
6. Skąd pieniądze na nagrody?
H.K-Sz: Z funduszu gminnego. Jednak nie jestem w stanie oszacować ile rodzin
weźmie udział w konkursie więc czasami poszukuję jakiegoś sponsora albo kupuję
część nagród z własnej kieszeni.
7. Czy chce Pani kontynuować konkurs w następnych latach?
H.K-Sz: Tak, będę organizować ten konkurs tak długo, jak będę uczyć w tej szkole.
8. Co lub kto zachęca Panią do organizowania tego konkursu?
H.K-Sz: Przyzwyczajenie. Nie umiem odpowiednio zakończyć roku kalendarzowego
bez tego konkursu. Zachęca mnie do tego również fakt, że konkurs co roku cieszy się
zainteresowaniem.

Dziękujemy za rozmowę
Zuzanna Matecka
Martyna Wyrzykiewicz

KONKURS
Termin oddania podpisanych prac – 19.01.2018r.

Dla klas I-III
M

1.

I

2.

K

3.

O

4.

Ł

5.

A

6.

J

7.

K

8.

I

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(na 6 liter) kluski z ...
(na 7 liter) ciągnie sanie
(na 4 litery) ryba podawana na wigilijnym stole
(na 5 liter) gwiazdor trzyma w nim prezenty
(na 7 liter) całuje się pod nią
(na 5 liter) dostają ją niegrzeczne dzieci
(na 7 liter) rozdaje prezenty
(na 5 liter) wchodzi przez niego gwiazdor
(na 7 liter) są pod nią prezenty

Dla klas IV - VII
Stwórz krzyżówkę z hasłem RENIFER. Odpowiedzi na pytania mają
być związane z Bożym Narodzeniem. Format A4
Opiekun konkursu – Martyna Wyrzykiewicz i Zuzanna Matecka, klasa VII

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask"
(E.Waśniowska, "Wigilijny wieczór")
Cudownych, prawdziwie rodzinnych Świąt
opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy
życzy REDAKCJA

To już ostatni numer naszej gazetki w roku 2017…..
Do zobaczenia w Nowym 2018 Roku 
Redakcja

