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Informacje miesiąca 

 Zbieramy nakrętki! I ty możesz pomóc. W 
ten sposób stajesz się wolontariuszem. 

Pomagasz potrzebującym, przy okazji dbasz o środowisko 
naturalne.  

 Pamiętaj o POTRZEBUJĄCYCH. Przyłącz się do akcji 
charytatywnych: „Góra Grosza” oraz „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”.  

 Zmienne obuwie! Wesprzyjmy pracę naszych pań woźnych. Już 
ZIMA wobec tego na dworze dużo wilgoci. Pamiętaj o zmianie 
obuwia.  

Pamiętaj o SKO naprawdę warto inwestować!!!   
 

W tym numerze naszej szkolnej gazetki może przeczytać: 
 

Coś wesołego: Kłopoty Mikołaja 
 

Coś z humorem: Chwila z rozrywką,  
Przedświąteczny humor                    

 
   Coś smacznego:  Pierniczki bożonarodzeniowe 

Coś interesującego: BARBÓRKA 

Nad numerem gazetki pracowały: Ola Hałka, Kinga Sobczuk, Dominika 

Gromek, Klaudia Ślepko. Opiekun: Joanna Ponikowska – Krawczyk. 



 

BARBÓRKA  

                 Skąd się wzięło 

             i jak obchodzone jest ŚWIĘTO 

GÓRNIKÓW? 
                4 grudnia to dla mieszkańców 

górniczych regionów data święta.  

Wtedy właśnie Kościół wspomina św. 

Barbarę - patronkę dobrej śmierci   

i trudnej pracy.  

Barbórka, czyli święto gwarków - ludzi 

pracujących pod ziemią. Górnicy przywiązują 

olbrzymią wagę do tradycji dnia świętej Barbary 

i starają się pielęgnować związane z nim 

zwyczaje. 

Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się poranną mszą w kościele. 

Po nabożeństwie, górnicy ubrani w galowe mundury i czapki   

z pióropuszami rozpoczynają pochód ulicami miast. Najważniejszą rolę 

w przemarszu odgrywa orkiestra dęta. A z ust uczestników pochodu 

rozbrzmiewa hymn górniczy. 

Z okazji święta, najbardziej zasłużeni górnicy i inni pracownicy 

przemysłu wydobywczego otrzymują medale, nagrody oraz różne 

odznaczenia. Barbórkowe wieczory to czas hucznych zabaw, w których 

biorą udział całe rodziny. Co ważne, w tym dniu odświętne ubrania 

zakładają nie tylko górnicy, ale również ich żony i dzieci. 

 

 

Czas adwentowych postanowień, 

czy masz już pomysł ? 
1. Może staraj się być milszy dla innych? 

2. A może więcej czasu poświęć na naukę? 

3. Może po prostu posprzątaj? 

4. A może częściej się uśmiechaj? 

Pomyśl jak stać się lepszym człowiekiem, to nic nie kosztuje, może jednak 

uleczyć Twoją duszę. 
W niedzielę rozpoczął się okres Adwentu - czas przygotowania do świąt 

Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się też nowy rok liturgiczny. Adwent zawsze 

rozpoczyna się w niedzielę, która jest najbliżej uroczystości św. Andrzeja Apostoła 

i trwa 23-28 dni, obejmując cztery niedziele. Pierwsza niedziela Adwentu może 

wypadać od 27 listopada do 3 grudnia. W tym roku jest to 1 grudnia. Adwent 

kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą 

niedzielą Adwentu. Postaciami adwentowymi są Maryja, Jan Chrzciciel i Prorok 

Izajasz. Okres ten symbolizują: Roratka - symbol Matki Bożej, Wieniec 

adwentowy, w którym znajdują się cztery świece, zapalane w kolejne cztery 

niedziele adwentu. 

Przedświąteczny humor 
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. 
Dzieci wymieniają 
zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby 
zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! 
 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem 
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 
cały rok! 
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co 
dostałeś? - kot zwraca się do psa. 
- Ciebie!!! 
 
Burek mówi do Azora:  

- Już nie mogę się doczekać tych świąt!  
- Dlaczego?  - Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 
głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!  

http://www.dlarodzinki.pl/zakupy/
http://www.gazetawroclawska.pl/tag/27-listopada.html?utm_medium=alz&utm_source=gazetawroclawska.pl&utm_campaign=artykul
http://www.gazetawroclawska.pl/tag/1-grudnia.html?utm_medium=alz&utm_source=gazetawroclawska.pl&utm_campaign=artykul


KŁOPOTY MIKOŁAJA 

 
- Witam! Dziś przeprowadzimy wywiad z elfem, 

pomocnikiem Mikołaja. 

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Czy to prawda, że w przyszłych latach 

możemy zapomnieć o Mikołaju? 

- Tak, z trzech różnych powodów… 

- Jakich? 

- Po pierwsze, Mikołaj jest coraz starszy     

i słabszy. Po drugie, nasz pojazd jest 

napędzany na wiarę dzieci, a one przestają 

wierzyć w Mikołaja. A po trzecie, dzieci jest     

z roku na rok coraz więcej i nie dajemy rady wyprodukować 

prezentów… 

- Czy zastanawialiście się, jak obyć się bez Mikołaja i dostarczyć 

prezenty na czas? 

- Tak, lecz nie wiemy, jak nasze pomysły wprowadzić w życie. 

- Czy możesz je wymienić? 

- Oczywiście. Mamy zamiar skonstruować katapultę, która wrzuci 

prezenty do kominów. Problem w tym, że setki godzin obliczeń 

zabiorą nam cenny czas na tworzenie zabawek. Następny to użycie 

mechanizmów zamiast Mikołaja, ale to też łatwe nie jest. No   

i najłatwiejszy sposób, użyć magii, ale, jak mówiłem wcześniej, 

dzieci musiałyby uwierzyć, bo inaczej to nie wypali… 

- A co na to Mikołaj? 

- Zgodził się. Powiedział, że będzie mógł dłużej pospać. 

- A czy przewidujecie jakieś opóźnienia w tym roku? 

- Niestety tak… Jedna z naszych maszyn jest w trakcie naprawy. 

- Jak doszło do jej uszkodzenia? 

- Gdy elfowi-nadzorcy spadł ołówek, chciał go podnieść, no i czapka 

spadła mu z głowy, wpadając w samo serce maszyny. 

- Dziękuję za informację. 

Poznaj nasz przepis na bożonarodzeniowe ciasteczka. 
Pierniczki bożonarodzeniowe – składniki: 

 50 - 60 dag mąki tortowej, 

 25 dag miodu, 

 20 dag cukru pudru, 

 2 łyżki masła Lub margaryny, 

 2 jajka, 

 łyżeczka sody, 

 opakowanie przypraw do pierników, 

 1 łyżka rumu, 

 kilka kropli olejku migdałowego. 
Pierniczki bożonarodzeniowe – sposób przygotowania: 

Na małym ogniu rozpuścić masło z miodem i przyprawą do pieników. Mąkę 

przesiać z łyżeczką sody oczyszczonej. W przesypanej mące zrobić 

wgłębienie. Wlać w nie rozpuszczony miód z tłuszczem, cukier puder, jedno 

jajko, olejek migdałowy. Jeśli chcesz zrobić pierniczki bożonarodzeniowe w 

wersji dla dorosłych, możesz dodać także łyżeczkę rumu. Całość zagnieść. 

Ciasto należy wyrabiać do momentu, aż będzie lśniące. Z jednolitej kuli 

odkroić część ciasta. Na stolnicy posypanej mąką, wałkować ciasto do 

grubości pół centymetra. Nadszedł czas na nadanie kształtu pierniczkom. 

Foremkami wycinaj odpowiednie bożonarodzeniowe kształty. W sklepach 

bez problemu dostaniesz foremki w bożonarodzeniowe kształty. Prawie 

gotowe pierniczki bożonarodzeniowe smarujemy roztrzepanym jajkiem. 

Ciastka układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w 

nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez ok. 10 – 15  minut. Pierniczki 

bożonarodzeniowe są prawie gotowe. Zostało tylko najprzyjemniejsze, czyli 

dekorowanie. W tym celu możesz użyć dostępne w sklepach kolorowe 

polewy, lub zrobiony własnoręcznie lukier. Daj ponieść się swojej 

wyobraźni! Ważne, by pierniczki bożonarodzeniowe przechowywać w 

szczelnie zamkniętym pojemniku. Najlepiej smakują po dwóch dniach od 

upieczenia. 

http://www.ofeminin.pl/przepisy/lukier-do-ciasta-przepis-na-lukier-do-ciasta-f78264.html

