
 
HUMOR  

Jak nazywa się płacz 

małego raczka?  

Wycieraczka 

SZKOŁA JEST JAK FILM 

I TELEWIZJA!  

geografia - Discovery 

Channel  

w-f - "Szkoła przetrwa-

nia" 

religia - "Dotyk anioła" 

chemia - "Szklana pu-

łapka"  

fizyka - "E=mc2 " 

historia - "Sensacje 

XX-wieku"  

j. polski - Magia liter  

muzyka - "Jaka to me-

lodia?"  

lekcja wychowawcza - 

Na każdy temat  

poprawka - "Stawka 

większa niż życie"  

nowy w klasie - Kosmi-

ta E.T 

ostatnia ławka - Róbta 

co chceta  

pan konserwator - Mc-

Gyver  

wyrwanie do odpowie-

dzi - Losowanie Lotto  

wywiadówka - "Z archi-

wum X"  

wakacje z rodzicami - 

Familiada 

woźny - "Strażnik Tek-

sasu"  

korytarz szkolny - 

"Ulica Sezamkowa"  

powrót taty z wywia-

dówki - Wejście smoka  

szkoła - "Świat według 

Kiepskich" 

 

Idzie przez pustynię jakiś 

koleś i widzi stoisko z 

krawatami.  

Sprzedawca oferował mu 

krawat, ale nie chciał 

kupić.  

Idzie dalej widzi restau-

rację.  

Chce wejść ale strażnik 

mówi, że bez krawatu 

pan nie wejdzie. 

 

 

Nauczyciel języka pol-

skiego pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga 

do rzeczownika 

"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 
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W numerze m.in. 
 
 Mikołajki u młod-

szych i starszych 
 Przepis na świąteczne 

pierniki 
 Wywiad z panią Mag-

dą Szlaszyńską 
 Humor 
 
 
ZDROWYCH I SPOKOJ-
NYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA  

CAŁEJ SPOłECZNOŚCI 
SZKOLNEJ  

ŻYCZY  
REDAKCJA GAZETKI 

„CZWÓRKA” 
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Cicha noc 
 Cicha noc, święta 
noc 
Pokój niesie ludziom 
wszem, 

A u żłóbka Matka święta 
Czuwa sama, uśmiech-
nięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 

 
 Cicha noc, święta noc...  
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni,  
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud, 
Gdzie się spełnił cud.  
 
 Cicha noc, święta noc... 
Narodzony Boży Syn, 
Pan wielkiego majestatu, 
Niesie dziś całe-

mu światu 
Odkupienie 
win, 
Odkupienie 
win. 



 6 grudnia w klasie 4b zaczął się 
godziną wychowawczą. Nic 
nie zapowiadało, że się coś 
wydarzy. A jednak… uczniów 
odwiedził Mikołaj i podarował 
prezenty w formie słodyczy. 
Aby dostać słodkości, niektó-
rzy musieli wykazać się znajo-
mością kolęd, inni tężyzną 
fizyczną. W rezultacie wszyst-
kie dzieci były zadowolone z 
podarunków i świetnie się 
bawiły. Uśmiechy na twarzach 
są dowodem na to, że warto 

organizować klasowe mikołajki.  
 
*Mikołajki są obchodzone 6 
grudnia, czyli w imieniny Miko-
łaja. Pojawienie się tej tradycji 
związane jest z postacią biskupa 
Mikołaja z Miry (Azja Mniejsza, 
tereny obecnej Turcji), który żył 
podobno w latach 270–345 (lub 
do 352). Zgodnie z tradycją miał 
on być człowiekiem zamożnym 
– zarówno z uwagi na pełnione 
stanowisko, jak i dlatego że 

ro-

dzice pozostawili mu duży 
majątek w spadku – który 
bezinteresownie dzielił się 
z potrzebującymi tym, co 
miał. 
 
Julia Korąkiewicz, kl.IVb 
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Klasowe mikołajki 

- z choinką 
- ze śniegiem 
- z mikołajem 
- z prezentami 
3. Co chcielibyście od 
Świętego Mikołaja? 
- lalke 

1. Jak spędzacie święta? 
-wesoło 
-z rodziną 
-u babci 
-w domu 
2. Z czym kojarzy się wam 
Boże Narodzenie? 

        ZIMA 

Święta według klas 0 

-ubrania 
- tablet  
- 100zł 
4. Jaka 
jest wasza ulubiona potrawa 
wigilijna? 
-ryba 
-opłatek 
-pierogi 

Przepis na świąteczne pierniki 
Składniki 
 
1/4 szklanki miodu  
80 g masła  
1/2 szklanki miałkiego brązowego 
cukru lub cukru pudru 
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 ciem-
niejszy kolor) 
Przygotowanie 
Miód i masło podgrzać w garnusz-
ku, przestudzić. Dodać pozostałe 
składniki i wyrobić lub zmiksować. 
Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, 
schłodzić (będzie się lepiej wałko-
wało). Wałkować na stolnicy na 

grubość 2 - 3 
mm lekko 
podsypując 
mąką 
(grubsze 
pierniczki są 
bardziej mięk-
kie po upie-
czeniu). Wykrawać pier-
niczki o dowolnych kształ-
tach i przekładać na blachę 
wyłożoną papierem do 
pieczenia. Pierniczki z 
otworkiem do przewlekania 
- otworek należy zro-
bić przed pieczeniem (np. 
słomką do napojów). Pier-
niczki z witrażykami - 
również przed upiecze-
niem w dużym pierniczku 
wykrawać mniejszy otwo-

rek, nasypać do niego 
pokruszonych landry-
nek (z górką) i piec na 
macie teflonowej, 
ściągając z blachy 
dopiero po wystygnię-
ciu. Układać na blasz-

ce 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, wystu-
dzić na kratce. Lukrować lub dekoro-
wać czekoladą po upieczeniu. 

Pierniczki po upieczeniu są twarde, 
później zmiękną (należy je przecho-
wywać w szczelnie zamkniętym po-
jemniku). Bardzo długo i dobrze się 
przechowują (nawet kilka miesięcy).  
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Święty Mikołaj na świecie - Santa Claus czy Dziadek Mróz?  

Wizerunek Św. Mikoła-
ja na przestrzeni lat uległ 
dużym zmianom. Niegdyś 
przypominał strojem bisku-
pa, dzisiaj bardziej bajko-
wego krasnala. Współcze-
sny wygląd to efekt kampa-
nii reklamowych Coca-Coli 
z lat dwudziestych XX wie-
ku, stworzył go ame-
rykański artysta Fred 
Mizen, krótko po tym 
niewielkie korekty 
wprowadził Huddon 
Sundblom i tak od1-
30 roku wygląd Miko-
łaja pozostał bez 
zmian. Świąteczna 
reklama napoju skutecznie 
utrwaliła jego strój. Feno-
men Św. Mikołaja jest tak 
wielki, że nawet w Chinach 
towarzyszy promocjom 
handlowym, nazywany jest 
Staruszkiem Bożonarodze-
niowym. 

 

 

"Co kraj, to obyczaj", 
nawet w kwestii Świętego 
Mikołaja widać spore różni-
ce, co do kultu tej postaci. 

 

W Holandii występuje 
on jako Sinterklaas, w każ-
dą ostatnią sobotę listopada 
przypływa statkiem do mia-
sta, a następnie na białym 
koniu paraduje po mieście, 
między innymi odwiedza 
parę książęcą. Pyta napotka-
nych o to, czy byli grzeczni 

t e g o 
roku? 5 
grudnia 
t o 
d z i e ń , 
w któ-
r y m 
w s z y -
s c y 

szukają prezentów, ukrytych 
w najdziwniejszych miej-
scach. 

Włosi mają również 
swój odpowiednik Św. Mi-
kołaja i jest nim La Befana. 
To złośliwa wróżka, o odra-
żającym wyglądzie czarow-
nicy, latającej na miotle, 
która obdarowuje dzieci 
upominkami z nocy 5 na 6 
stycznia w Święto Trzech 
Króli. Niegrzeczne dzieci 
wręcz boją się Befany, gdyż 
im zamiast podarunków 
może zostawić z skarpecie 

świątecznej popiół, czosnek, lub 
cebulę. Grzeczne dzieci spokoj-
nie mogą oczekiwać swoich pre-
zentów. Zanim jednak pójdą 
spać, aby mieć względy u wróż-
ki, kładą dla niej na stole kieli-
szek wina i cytrusy. Według 
legendy o narodzinach Jezusa, 
Befana dowiedziała się od 
Trzech Króli, zabłądziła po dro-
dze i nie zdążyła powitać Dzie-
ciątka. Dlatego po dziś dzień lata 
na miotle i podrzuca prezenty 
przez komin do każdego domu, 
w którym jest dziecko, z nadzie-
ją, że to właśnie tam może być 
malutki Jezus. 

Podobnie jak we Włoszech, 
tradycja wygląda w Hiszpanii. 
Dzieci na prezenty czekają do 6 
stycznia. Upominki wręczają 
im Los Reyes Magos: Kacper, 
Melchior i Baltazar, czyli Trzej 
Królowie. Wieczorem przed 
snem przygotowuje się dla króli 
trzy kieliszki sherry oraz mar-
chewkę, by nakarmić wielbłądy, 
którymi przybędą. 

 

Źródło http://swiety-

mikolaj.com/swiety-mikolaj-na-

swiecie.html 

 



1 XII - Światowy 
Dzień AIDS 

3 XII - Między-
narodowy Dzień 
Osób Niepełno-
sprawnych 

4 XII - Barbórka 
- Dzień Górnika 

17 XII - Dzień 
bez Przekleństw 

3 XII -
  Światowy Dzień 
Snowboardu  
24 XII -  Wigilia 

31 XII -  sylwe-
ster 

 

502 r.p.n.e. – W 
Egipcie miało miej-
sce całkowite za-
ćmienie Słońca. 
 
1901 - Urodził się 

Walt Disney 
amerykański 
producent 
filmowy
(zm.1966) 

 

1905 - Henryk 
Sienkiewicz 
odebrał literac-
ką Nagrodę 
Nobla 
 
1918 – do Poznania przybywa 
Ignacy Paderewski. Ignacy Pa-
derewski stanie niedługo na 
czele Rządu Polski .  
 
1925 - zmarł Władysław Rey-
mont, polski pisarz , laureat 
Nagrody Nobla  
 
1978 - Rozpoczęła się zima 
stulecia 
 
1997 -  W Suwałkach odnoto-
wano krajowe rekordowo wy-
sokie  ciśnienie atmosferyczne 
(1054 hPa ) 
 
2001 - Na ekrany kin weszła 
ekranizacja „Drużyny Pierście-
nia. 
 
2007 - Polska weszła do Strefy 
Schengen 
 
2008 - Parada tramwajowa z 
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Kalendarium 

ZIMA 

okazji 110 lecia Komunika-
cji Miejskiej w Łodzi 
 

 
2008 - Trwa budowa Portu 
Łódź oraz nowej krańcówki 
tramwajowej Chocianowice 
- Ikea. 
 
2011 - Zmarła Violetta Vil-
las. 
 
2011 - Minęła 30. rocznica 
wprowadzenia stanu wojen-
nego. 
 
2011 - Narodowe Centrum 
Sportu otrzymało pozwole-
nie na użytkowanie Stadio-
nu Narodowego. 
 
2011 - Zmarł znany dzienni-
karz Michał Sumiński. Miał 
97 lat. 
 
2011 - zm. Adam Hanusz-
kiewicz -  polski aktor, reży-
ser teatralny (ur. 1924) 

-  Dzień dobry, czy możemy  pani za-
dać kilka pytań? 
- Oczywiście, że tak. 
- Czy podoba się pani praca, którą pa-
ni wykonuje? 
- Bardzo, lubię pracować z dziećmi. 
- Jaki zawód chciała pani wykonywać, 
kiedy była pani dzieckiem? 
- W wieku pięciu lat chciałam zostać 
księżniczką, później  policjantką, a na 
koniec bibliotekarką. 
- Ile lat pracuje już pani w tej szkole? 
- W tej szkole pracuję ok. 9 lat. 
- Jakie jest pani hobby? 
- Lubię malować, rysować, wycinać z 
papieru, leżeć na kanapie i chodzić na 

siłow-

nię. 
- Czy praca z dziećmi sprawia pani ra-
dość? 
- Tak, wielką radość,  bardzo lubię dzieci. 
-  Jaki rodzaj muzyki jest pani ulubio-
nym? 
- Nie  mam ulubionej, słucham różnych. 
- Jaki był pani ulubiony przedmiot w 
szkole? 
- Plastyka. 
- Czy lubi pani organizować  konkursy 
plastyczne dla dzieci? 
-Tak,  lubię to robić. 
- Dziękujemy  za udzielenie wywiadu, 
do widzenia. 
 - Do widzenia. 
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Wywiad z panią  Magdaleną  Szlaszyńską 
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Luźne 
myśli niedokończone 

 
Najbardziej lubię zupę...- 
pomidorową 
 
Moją ulubioną porą roku 
jest...- lato ponieważ...- jest 
ciepło 
 
Muzyka, która mnie uspoka-
ja to...- muzyka z radia 
 
W dzieciństwie bałam się … 
pająków 
 
Olecko jest dla mnie...- moim 
miastem 
 
Moje ulubione zwierzę to...- 
krowa 

Mikołajki w kl. 0 - III 

    Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że dawać pre-
zenty jest o wiele milej niż je otrzymywać. Do-
brze o tym wiedział Biskup Mikołaj żyjący na 
przełomie III i IV wieku, w Mirze. Odziedziczoną 
fortunę rozdał biednym i potrzebującym. My 
wciąż pamiętamy o hojnym biskupie, dlatego 6 
grudnia obdarowujemy się prezentami. Jakże 
wspaniałe prezenty w tym roku przyniósł dzie-
ciom z kl. 0 – III Święty Mikołaj! Były to m.in.: 
piękne kubki, skarpetki, maskotki, łakocie oraz 
zegarki. W zamian za podarunki dzieci zaśpiewa-
ły tak bardzo oczekiwanemu Gościowi kolędy, 
zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie 

oraz muzyczne 
– i tu Michał 
Kawałko z kl. II 
c specjalnie na 
tą okazję przy-
gotował kolędy, 
które zagrał 
Mikołajowi na 
t r ą b c e . 
    A.S. 
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TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 
cji Globalnej klasa Vb 
uczestniczyła w lekcji ję-
zyka polskiego dotyczącej 
sprawiedliwości.  
W ramach zajęć technicz-
nych uczniowie klasy VIa 
zapoznali się z 17 Cela-
mi  Zrównoważonego Roz-

woju 2016 – 2030, 
które mają prze-
kształcić świat. 
Uczniowie kl. VIa 
poznawali najważ-
niejsze fakty doty-
czące Afryki oraz 
główne problemy 
z jakim boryka się 
ten kontynent.  
Podczas tygodnia 
edukacji globalnej 
uczniowie klasy 
VIb uczestniczyli 
w zajęciach, które 
miały uzmysłowić 

im sytuację ich rówieśni-
ków żyjących w innych 
krajach na świecie. 
W ramach zadań realizo-
wanych w projekcie Edu-
kacji Globalnej w Zespole 
Szkół w Olecku, odbyło się 
spotkanie z wolontariuszką 
p. Weroniką Brączek, która 
zajmuje się organizacją 
wydarzeń kulturalnych, 
realizacją projektów na 
rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci cu-
dzoziemskich. 
W oparciu materiały z  

www.zs.olecko.pl 

 

Edukacja Globalna to 
część kształcenia obywa-
telskiego i wychowania, 
która rozszerza ich zakres 
przez uświadamianie ist-
nienia zjawisk i współza-
leżności globalnych. Jej 
głównym celem jest przy-
gotowanie odbiorców 
do stawiania czoła 
wyzwaniom dotyczą-
cym całej ludzkości. 
W tym roku szkol-
nym nasza szkoła 
kolejny raz przystąpi-
ła do realizacji zadań 
w zakresie EG. 
W ramach obchodów 
Tygodnia poświęco-
nego zagadnieniom 
edukacji globalnej w 
kl. II c szkoły podsta-
wowej, przeprowa-
dzone zostały zajęcia 
przybliżające uczniom 
etapy powstawania czeko-
lady. 
W klasie IIIa odbyły się 
zajęcia z Edukacji Global-
nej. Uczniowie poznali 
kulturę, roślinność, zwie-
rzęta, edukację i zwyczaje 
kulinarne Wietnamu, 
Chin, Nepalu. 
Uczniowie klasy IVa na 
lekcji przyrody zapoznali 
się z problem wylesiania 
oraz z jego społecznymi i 
przyrodniczymi skutkami. 
Uczniowie klas IVa, IVb 
oraz Vb szkoły podstawo-
wej uczestniczyli w lek-

cjach plastyki na temat: 
,,Jak wyobrażam sobie kraje 
rozwijające się po 2030 
roku?”. 
Kl. IVa i IVb uczestniczyła 
w zajęciach: „Globalni od-
krywcy”. Uczniowie do-
strzegli współzależności, 

które łączą ludzi i miejsca z 
różnych regionów świata. 
Klasy IV zostały zapoznane 
z obszarami polskiej współ-
pracy rozwojowej. 
Uczniowie klasy Va na 
zajęciach komputerowych 
poznawali zależności glo-
balne wykonując ćwiczenia, 
których treść dotyczyła tego 
zagadnienia. 
Uczniowie klasy Vb wraz z 
nauczycielem p. Krzyszto-
fem Krajewskim zorganizo-
wali akcję promującą ob-
chody Tygodnia Edukacji 
Globalnej. 
W ramach Tygodnia Eduka-

BELGIA: Saint Ni-
cholas, Christkind, 
Kerstman 

BRAZYLIA: Papai 
Noel, Vovo Indo 

BUŁGARIA: Diado 
Coleda 

KANADA: Santa 
Claus, Santa Clause, 
Belsnickel 

CHINY: Dun Che 
Lao Ren, Shengdan 
Laoren 

KOLUMBIA: El 
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Święty Mikołaj w różnych językach 
Święty Mikołaj to osoba 
znana każdemu na świecie i 
małym i dużym. I chociaż w 
różnych kulturach i krajach 
jego idea jest ta sama to nosi 
różne imiona. 

Oto one: 

ARMENIA: Gaghant Baba 

AUSTRIA: Christkind, Ni-
klo 

AUSTRALIA: Santa Claus, 
Father Christmas 

AZERBEJDŻAN: Shakhta 
Babah 

 

  7 grudnia 2016 r. w 
Olecku odbyły się Po-
wiatowe Obcho-
dy Światowego 
Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych. 
Tegorocznej 
uroczystości 
przyświecało 
hasło „Chcemy 
żyć, kochać i 
czuć”. Niepełno-
sprawni artyści 
zaprosili gości 
do wędrówki po 
krajach Unii Europej-
skiej. W muzyczną po-

dróż jako pierwsi zabrali 
uczestnicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w 
Olecku i Miejska Orkie-

stra Dęta, wykonując wspólnie 
najbardziej znane utwory z Pol-
ski, Litwy, Węgier, Austrii, 
Niemiec, Włoch i Francji. Jako 
drudzy na scenie zaprezentowa-
li się wychowankowie Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Głuchych w Olecku w 
układzie taneczno- migowym 
do utworu „Oda do radości”.  

 

(źródło: http://
www.zs.olecko.pl) 

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

Nino Jesus 

KOSTARYKA: El Nino Jesus 

CZECHY: Svaty Mikulas 

DANIA: Julemanden, Jule-
mand Julenisse, Julinisse 

ANGLIA: Father Christmas 

ESTONIA: Jouluvana 

FINLANDIA: Joulupukki, 
Christmas Bock 

Źródło:  
vhttps://kmagsite.wordpress.co


