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UWAGA ZAGADKA
To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki.
I liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się…

Spadają z drzewa żółte, czerwone.
Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę.

Jakie obuwie, do tego służy,
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży.

☺ ŚWIETLICOWE WIADOMOŚCI ☺
W październiku pisaliśmy o konkursie plastycznym, który odbywał się w naszej świetlicy
pod hasłem " Przyjaciel zwierząt". Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Oto lista
zwycięzców:
I MIEJSCE - Aleksandra Sierż, kl. III a,
II MIEJSCE - Ania Nowicka, kl. I c,
III MIEJSCE - Marysia Widera, kl. II a.
WYRÓŻNIENIA :
Maja Jakubik , kl. III a, Wiktoria Poliwoda , kl. II a, Paulina Cichoń , kl. II a . Wszystkim
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
*****
Uczniowie naszej świetlicy przygotowali również bardzo piękne prace na inne
konkursy plastyczne. Pierwszy z nich to Międzyszkolny Konkurs plastyczny dla uczniów
uczęszczających do świetlicy szkolnej zorganizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 7 pod hasłem "Jesienne drzewo". Nasi uczniowie przygotowali wiele
prac wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi. Drugi konkurs został
przeprowadzony w naszej szkole przez opiekuna Szkolnego Koła PCK Panią Renatę Gaweł.
Pomimo, że temat był trudny ponieważ dotyczył honorowego krwiodawstwa , to jak zawsze
uczniowie świetlicy wykazali się pracowitością . Na ten konkurs powstały również bardzo
interesujące i piękne prace. Czekamy na wyniki obu konkursów.
*****
21 listopada nauczyciele świetlicy szkolnej pod przewodnictwem Pani Joanny Dziuby,
we współpracy z samorządem uczniowskim i ich opiekunami oraz Panią pedagog
zorganizowali w naszej szkole Dzień Życzliwości. Działo się wiele ciekawych rzeczy.
Wybierani byli najbardziej życzliwi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,
przygotowywane były kartki z pozdrowieniami, życzeniami i podziękowaniami dla bliskich
osób. W obu budynkach miały miejsce pokazy mody na wesoło oraz występy taneczne. Dzień
był bardzo wesoły i mamy nadzieję , że wszyscy dobrze się bawili.
*****
22 listopada kierownik świetlicy Pani Anna Glinkowska wraz z Panią Mirosławą
Malczewską zorganizowała wyjazd z uczniami do schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Katowicach. Wyjazd zakończył zbiórkę pokarmów odbywającą się w naszej szkole na
przełomie października i listopada. Wszystkie zebrane dary dla zwierząt uczniowie razem z
nauczycielami przekazali pracownikom schroniska. W zamian mogli zobaczyć jak smutno
jest opuszczonym i samotnym zwierzakom. Cieszymy się , że uczniowie naszej szkoły w tym
również świetlicy z o chęcią brali udział w tej szlachetnej akcji.
*****
28 listopada w naszej świetlicy odbyło się wielki ANDRZEJKOWE wróżenie. Każdy
chętny "świetliczak" mógł "poznać swoją przyszłość". Wróżby dotyczyły np. imion przyszłej
żony lub męża, nazwy zawodu wykonywanego w przyszłości. Uczniowie losowali swoje
szczęśliwe numerki , liczby oraz poznawali co ukrywa się pod wylosowanymi przez nich
symbolami. Zabawa była bardzo radosna i udana.

KALENDARIUM - CZYLI CO I KIEDY...
1.11.- DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Wszystkich Świętych – rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci
wszystkich znanych i nieznanych świętych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby
kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. Następnego dnia po
11.11. - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Jest to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku na
pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
21.11. - ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z
1973r., jako reakcja na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem.
30. 11. - ANDRZEJKI
Wieczór wróżb obchodzony w wigilię imienin świętego Andrzeja czyli w nocy z 29 na 30
listopada. Początkowo były to wróżby dotyczące tylko dziewcząt.
Chłopcy mieli swój wieczór wróżb zwany Katarzynkami. Obchodzono go w nocy z 24 na 25
listopada, tj. w wigilię świętej Katarzyny. Z czasem jednak Katarzynki straciły swoje
znaczenie i obecnie Andrzejki dotyczą zarówno dziewcząt jak i chłopców.
4. 12. - BARBÓRKA GÓRNICZE ŚWIĘTO
Barbórka ,Dzień Górnika – tradycyjne polskie święto górnicze obchodzone
4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna
się poranną uroczystą mszą w kościele przy figurze św. Barbary. Odbywają się uroczyste
akademie oraz spotkania.
6.12.-MIKOŁAJKI
Mikołajki święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. W tym
dniu dzieci otrzymują prezenty od św. Mikołaja.
24.12.- WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Wigilia Bożego Narodzenia - wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także
gwiazdka. W tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia,
kończący okres adwentu. W wielu krajach wieczór wigilijny obchodzony jest bardzo
uroczyście.
25.12.- 26.12.-ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia. Boże Narodzenie
poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel),
zwanego adwentem.
31.12. - SYLWESTER
Dzień poprzedzający Nowy Rok , bardzo hucznie obchodzony na całym świecie.

BARBÓRKA GÓRNICZE ŚWIĘTO

"Górnicza czapka" Cz. Janczarskiego

Ta czapka górnicza
Ma parzyste piórka.
Pamięta tę czapkę
Niejedna Barbórka.
Jest czarna jak węgiel
Ze ścian korytarzy,
A znaczek na czapce
Wesoło się jarzy(...).

Pamiętajcie aby wszystkim górnikom, których znacie w dniu ich święta złożyć
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia górniczego oraz aby ich praca była
bezpieczna i zawsze wracali cali i zdrowi do domu. My także przyłączamy się do
życzeń.

MIKOŁAJ NA ŚWIECIE

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast i małych
miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny.
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest w
czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny wór z prezentami.
Do holenderskich dzieci Święty Mikołaj - Sinter Klaus przychodzi już 15 listopada. Do
Amsterdamu przypływa na małym statku, a później na siwym koniu wyrusza w objazd po
mieście. Wita go burmistrz oraz tłumy mieszkańców. Pomocnicy - paziowie rozrzucają małe
pierniczki i cukierki. I tak do 5 grudnia napełnia słodyczami buciki dzieci ustawione na
parapetach okien. Natomiast w wigilię imienia Świętego prezenty dostają wszyscy, i ci duzi i
ci mali.
W Szwecji nazywają go Jul Tomte. Jak wszędzie rozdaje prezenty. Do skarpet zawieszonych
przy kominku przyczepia również karteczki z wierszykiem - zagadką.
Natomiast we Włoszech na długo przed Świętym Mikołajem prezenty rozdawała złośliwa i
brzydka wróżka - Befana. Teraz przynosi je 6 stycznia, w święto Trzech Króli. A Święty
Mikołaj przynosi prezenty w pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
Jeszcze niedawno ubrany w niebieski płaszcz Pere Noel przynosił prezenty 6 grudnia
dzieciom we Francji. Obecnie przychodzi w święta Bożego Narodzenia w czerwonym stroju.
Prezenty wkłada do wyczyszczonych bucików.
Niemieckie dzieci nazywają Mikołaja świątecznym gościem - Weinachtsmann. Przychodzi
do nich dwa razy w roku: 6 grudnia wkłada upominki do ustawionych przy łóżku bucików
oraz w Wigilię.
W Stanach Zjednoczonych Święty Mikołaj - Santa Claus ma długą białą brodę, czerwony
żakiet, czerwone spodnie i duży wór z prezentami. Wchodzi do domów przez komin. Dzieci
dostają prezenty w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Wilijo na Śląsku
czyli śląskie zwyczaje wigilijne
Cały dzień poprzedzający Boże Narodzenie upływa na Śląsku zgodnie z
tradycyjnym przysłowiem: Jakiś we Wilijo, takiś cołki rok. Dlatego też dzieci
starały się być w tym dniu posłuszne, aby nie zasłużyć na karę, bo tak mogłoby
być cały następny rok. W Wigilię nie należy prać ani wieszać bielizny jak też
podejmować się większych prac gospodarskich, nie należy również w tym dniu
hałasować.
Uroczysta kolacja wigilijna odbywa się w gronie najbliższych. Stół musi
być przygotowany przed rozpoczęciem wieczerzy, wszystko co potrzebne
powinno stać na stole, aby ani gospodyni ani nikt inny nie musiał wstawać od
stołu podczas jedzenia, w przeciwnym razie rodzinę czeka nieszczęście. Przed
przystąpieniem do wieczerzy głowa rodziny odmawia modlitwę, a następnie
wszyscy łamią się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.
Najważniejszą potrawą jest karp przygotowany pod różnymi postaciami.
Spośród zup, oprócz tradycyjnej grzybowej czy rybnej, najbardziej regionalną
jest siemieniotka. Nazwa pochodzi od głównego składnika, nasion (siemion)
konopi. Śląską potrawą wigilijną jest również moczka przygotowywana z
ciemnego piernika, migdałów, rodzynek i orzechów laskowych. Na stole nie
może oczywiście zabraknąć słodkich makówek.
Po kolacji najmłodsi biegną zobaczyć, co im też Dzieciątko zostawiło pod
choinką. Starsi z kolei wieczorem szykują się na Pasterkę, czyli uroczysta Mszę
Św. sprawowaną
o północy.
Drugi dzień Świąt zazwyczaj spędza się na odwiedzinach dziadków, cioć i
wujków.

LEGENDA O CHOINCE

Legenda o choince- Jadwiga Dymkowska
Piękna to była noc, w której Jezus Chrystus się narodził. Wszystko, co żyło wokół
stajenki, chciało zajrzeć do niej i ucieszyć dziecinę. Tuż przy stajence rosły trzy drzewa.
Piękna i okazała palma, wdzięczna oliwka i skromna choinka. Co chwila zaglądały do
stajenki i szumiąc listkami cicho szemrały słodką kołysankę Bożej Dziecinie. Jezus spał
spokojnie w ramionach swej matusi. A kiedy się zbudził i otworzył oczęta, wtedy palma
powiedziała do smukłej oliwki:
-Chodź pójdziemy pokłonić się Jezusowi.
-Dobrze -zaszemrała oliwka -idziemy zaraz.
-Pójdę i ja z wami -dorzuciła cicho nieśmiała choinka.
-Ty? -rzekły pogardliwie dumne drzewa. -Ty jesteś taka brzydka, masz kłujące igły i
nieładnie pachniesz.
-Cóż ty możesz dać Jezusowi? Chyba chcesz go przestraszyć.
-Zamilkła biedna choinka, słysząc takie złośliwe słowa, i cichutko zapłakała.
Tymczasem palma pokłoniła się przed żłóbkiem i składając najpiękniejszy swój liść u
stóp dzieciątka, powiedziała: .
-Ofiaruję Ci, Dzieciątko Boże, ten liść, by chronił Cię od żaru słońca i złośliwego
deszczu.
A drzewo oliwne, pochylając się nieco, upuściło ze swych soczystych gałązek kilka
kropli przezroczystej oliwy o przepięknym zapachu. Boże Dzieciątko uśmiechnęło się
serdecznie i w podziękowaniu pokiwało rączką. Zakołysały się dumnie palma i drzewko
oliwne. Tylko niepozorna choinka spoglądając na nie westchnęła żałośnie i rzekła do siebie ze
smutkiem:
-Tak, palma i oliwka to naprawdę piękne drzewa. A ja jestem biedna i brzydka.
Pewnie by się mnie mały Jezusek przestraszył. Zostanę na uboczu, żeby nie przerazić Bożej
Dzieciny. Lecz był ktoś, kto usłyszał skromne słowa zasmuconego drzewka. To mały aniołek,
który stał przy żłóbku. Słyszał on także dumne słowa palmy i oliwki. Żal mu się zrobiło
biednej choinki. Podszedł więc do niej i powiedział:
-Nie płacz, choinko. Spełni się twoje pragnienie. W nagrodę za swoją skromność tak
cię wspaniale przystroję, że zachwycisz Jezusa.
I skinął na gwiazdki złote, co wesoło mrugały na niebie. Na wezwanie aniołka
gwiazdki jedna po drugiej spadały z nieba i siadały na drżących z radości gałązkach
choinkowych. Mała, niepozorna choinka rozbłysła wspaniałym blaskiem. Wyglądała jak
zaczarowana. Boża Dziecina uśmiechnęła się uszczęśliwiona, zaczęła klaskać rączkami i
wyciągać je w stronę ślicznego drzewka.
I od tego dnia co roku na Boże Narodzenie choinka staje się radością wszystkich
dzieci. Jak tam, w Betlejem, koło niej stoi żłóbek, a w gałązkach błyszczą złote gwiazdki i
różnokolorowe świecidełka. Wśród rozłożystych gałązek ukryte są skarby, o których dziecko
cały rok marzy. A choinka cieszy się radością dzieci i wspomina tę dawną piękną noc w
Betlejem.

Świąteczne życzenia po śląsku
Życzymy Wom, cobyście w te Świynta byli wyzgerni jak Nowonarodzony Ponboczek
w betlyjce. Niych w Waszych chałpach bydzie takie rodzinne ciepło jak we żłobeczku i niych
się o Wos staro Nojświyntszo Paniynka.
W Nowym Roku zaś trzimejcie się zdrowo i niych Wom żodne Herody ani inne
pierony szczyńścio niy zbulom. Łostońcie z Ponboczkiym!
UWAGA !!! Przetłumacz życzenia i zdobądź nagrodę. Mini konkurs dla naszych
najmłodszych uczniów (klasy I-III).
Jeżeli będziecie mieli problem z ich zrozumieniem to poproście babcie, rodziców,
ciocie , wujków o pomoc w tłumaczeniu. Możecie do tego celu wykorzystać Internet. Ten kto
przetłumaczy tekst najdokładniej otrzyma nagrodę. Tłumaczenia prosimy dostarczać do
świetlicy szkolnej do dnia 16 stycznia 2012 roku.

Słownik śląskich słówek związanych z wigilią i rodziną.
Wieczerzo – kolacja
Gyszynk – prezent
Betlyjka – szopka
Familijo – rodzina
Starka, oma – babcia
Starzik, opa – dziadek
cera – córka
ciotka – ciocia
ujek – wujek

POKOLORUJ OBRAZEK! Możesz go wyciąć i postawić na stole jako małą szopkę.

NA DOBRĄ ZABAWĘ - LABIRYNTY

*****

