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W grupie Młodego redaktora uczniowie piszą krótkie teksty na różne tematy.
W naszym kwartalniku skupiamy się na życiu NASZEJ SZKOŁY oraz opisywaniu
ważnych wydarzeń z roku kalendarzowego. ZAPRASZAMY…

1. Świąteczne przepisy
Przepis na udane Święta

Składniki:








12 potraw (dostosowanych do domowych tradycji)
Pięknie nakryty stół – zestaw dla każdego gościa + dla wędrowca
Sianko pod obrusem
Strojona choinka (najlepiej z rodziną i bliskimi)
Goście
Świąteczna atmosfera
oraz Pierwsza Gwiazdka…

Przygotowanie:


Wszystkie składniki oprócz Pierwszej Gwiazdki, Gości i Świątecznej atmosfery
zmieszaj dokładnie w misie. Stopniowo dodawaj Gości przesiewając przez sitko, aby
byli tylko szczęśliwi i radośni. Następnie wsyp Świątecznej atmosfery i wypatruj
Pierwszej gwiazdki. Wsadź do rozgrzanego piekarnika na 170 C i piecz do końca
wigilii.
UDANYCH ŚWIĄT I SMACZNEGO! ;)
Jach Aleksandra
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Przepis na makowiec
Składniki:






Opakowanie maku
Pół chleba lub chałka
Pół szklanki rodzynek
Pół szklanki orzechów

Jak przygotować?
Zmielić chleb lub chałkę, do maku należy dodać rodzynki i orzechy. Na sam koniec wrzucić
wszystko naraz do miski i to wymieszać. I teraz można się cieszyć pysznym makowcem.

Julia Mudy kl. 6a
2. Mikołajowi…
DLA MIKOŁAJA
Gdy rano 6 grudnia dzieci z łóżek wstają,

Jeden w paski, drugi w kropki

Już prezenty pod nogami mają.

Tak jak siostry mej rajstopki.

Ze stołu znikają piernikowe ludki,

A w środku to co chcesz,

A każdy z nich jest bardzo słodziutki,

Dzielnie swojego prezentu strzeż.

Lukrem, posypką ozdobione

Czerwoną czapeczkę ten Święty ma,

Różne kształty mają one.

Czarny pasek posiada,

Każdy z nich jest wyjątkowy:

Wielki worek chyba bez dna

-Jeden ludek nie ma głowy,

A jego mapa – bezbłędna.

-Druga postać ma rogi,

Jeśli byłeś grzeczny – dostaniesz paczkę

- Trzeciemu brak i ręki, i nogi.

Jak nie – otrzymasz kaczkę.

A prezenty cudnie pakowane,

„Musiałeś być grzeczny – powiada
Mikołaj-

Wszystkie są udane.

Jeśli cię w nocy odwiedziłem wczoraj”.
Aleksandra Jach kl. 6a
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Katowice, 2.12. 2019
Drogi Mikołaju
Czas świąteczny już się zbliża, Mikołajki potem święta Bożego Narodzenia i koniec
roku. Tyle prezentów rozdać to wielkie wyzwanie. Dzieci na całym świecie dostają prezenty
06.12. Ile Ty listów musisz nazbierać przed 6 grudnia? Najpierw zbierasz listy potem
rozdajesz prezenty. Jak Ty jesteś bardzo zapracowany!
Ja się od dawna bardzo ciekawię:
-Jak ty potrafisz odwiedzić każdy dom?
-Skąd są te wszystkie prezenty?
-Czy ty naprawdę tak bardzo lubisz ciastka i mleko?
-Skąd masz te wszystkie renifery i jak one latają?
Jeśli tylko znajdziesz trochę czasu to udziel mi odpowiedzi na moje pytania. Bardzo
jestem ich ciekawa.
Pozdrawiam i czekam na prezent
Lidia Pińkowska z klasy 5b

***

Wiersz dla Mikołaja

Na 6 grudnia czekam, by się z tobą spotkać. Choć nie tylko w ten dzień przychodzisz,
ale 6 grudnia święto Twe przecież jest.
Oj Mikołaju, Mikołaju masz tyle na głowie, że mi ciebie trochę żal. Tyle listów do
przeczytania, prezentów do rozdania dzieciakom na całym świecie. Ale gdy się pojawiasz i
słyszymy Twój wesoły śmiech to aż chce cię przytulić. A może na dłużej zostaniesz?
Odpoczniesz sobie od ciężkiej pracy…
Julia Mudy klasa 6a
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Mikołajki to szósty dzień adwentu. Dzieci z całego świata wysyłają Mikołajowi listy,
by wiedział, o jakich prezentach dzieci marzą.
Mikołaj podobno przychodzi też 24 grudnia w Wigilię. Oczekujemy jej dwadzieścia
cztery dni, czyli cały adwent. Wiele ludzi na czas adwentu wymyśla sobie postanowienia np.
„nie będę jeść słodyczy”

Natalia Wyszyńska kl. 5b

3. JUBILEUSZ SZKOŁY
24 marca 2020 roku nasza szkoła będzie obchodziła 150-lecie istnienia. Z tego
powodu społeczność uczniowska bierze udział w różnego rodzaju
przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia. Jednym z nich jest tworzenie
tekstów na temat jubileuszu.

Święto naszej szkoły
Święto naszej szkoły odbędzie się jest 24.03.2020 roku i wypadnie we wtorek. Jest to bardzo
ważny jubileusz dla naszej szkoły. Odbędzie się apel dla uczniów i nauczycieli. To
niesamowite jak długo nasza szkoła istnieje, bo w końcu to już 150 lat. Dla mnie (jak i pewnie
dla wielu innych uczniów) 24 marca jest bardzo ważnym i uroczystym dniem. Będziemy
ubierać się elegancko - na galowo i świętować tą uroczystość. Odbędą się różne ciekawe
konkursy i ich rozstrzygnięcia. Na tą ogromną rocznicę mamy przygotowane różne
inicjatywy. Uczniowie (z każdej klasy 3 osoby) tworzą prezentacje na temat naszej szkoły.
Julia Gola kl. 5b

***
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Jubileusz naszej szkoły
Jubileusz to okrągła rocznica. Najważniejsze rocznice mają na końcu cyfrę 0 lub 5.
Wydaje mi się, że jubileusz to są tak jakby urodziny, w tym wypadku urodziny
szkoły podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
24 marca 2020 roku będzie hucznie obchodzony. Przyjdą goście, będą składane
życzenia i śpiewane piosenki. Będzie się działo…
Aleksandra Rutkowska kl. 5b

4. Andrzejki
Pod koniec listopada obchodzimy Andrzejki, tzn. dzień, w którym
przepowiadamy sobie przyszłość w różny sposób. W naszej szkole odbyła się
dyskoteka, a także uczniowie wzięli udział w konkursie na rymowankę
andrzejkową.
Święto Andrzeja 30 jest listopada,
wróży sobie wtedy ludzi gromada.
Przez klucz wróżbita wosk leje
i opowiada, jakie spotkają nas dzieje.
But za butem stawiamy w kształt węża,
by się dowiedzieć, która pierwsza znajdzie męża.
Serce wkłada się pod poduszkę,
lecz nie po to, aby zmylić zębową wróżkę.
Rano jedno z nich losujemy
i imię wybranka poznajemy.
Julia Gola kl. 5b
***
Jest w Polsce zwyczaj taki ,
znają go też młode chłopaki,
że w dniu Świętego Andrzeja
sprawdzisz jaka jest na miłość nadzieja.
Z wosku wylany kształt,
pokaże Ci, co jest wart.
Gdy twój but dotknie drzwi,
za mąż wyjdziesz pierwsza ty.
To wieczór pełen nadziei i marzeń,
nie brakuje w nim również wrażeń.
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Andrzejki to niezwykły czas,
gdyż każda wróżba spełnia się raz.
Każdemu życzę, aby się spełniło
to, co mu się wymarzyło.
Aleksandra Jach kl. 6a

***
Wosk się leje przez klucz wielki, w moim sercu są rozterki.
Czy ta wróżba dobra będzie? Słychać tylko głosy wszędzie.
Jakub Maślankowski kl. 5b

5. Ku pamięci
1 listopada jeżdżę z rodziną na cmentarze, gdzie leżą żołnierze. Na tych
grobach (niektórych, bo jest ich tam naprawdę dużo) zapalamy małe czerwone
znicze.

Mój dziadek już przywiózł pełno zniczy na te cmentarze. Jednak ostatnio byliśmy na
żydowskim cmentarzu, a tam zamiast zniczy kładzie się kamienie. Na prawie każdym
pomniku jest Gwiazda Dawida. To dla dziadka jest (tak mi się wydaje) tradycja, bo
jako doświadczony człowiek wiele przeżył i chce pamiętać o innych.
Aleksandra Rutkowska 5b

***
W różnych krajach dzień Wszystkich Świętych jest różnie obchodzony




W Polsce - 1 listopada to dzień radosny, bo odwiedzamy naszych bliskich i cieszymy
się, że są w niebie. Setki ludzi na cmentarzach zapala świeczki na grobach swoich
zmarłych bliskich.
W Japonii - na progach domów ustawia się latarnie. W wielu miastach na ulicach i
przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon-Odori. Budowane są specjalne
ołtarze poświęcone pamięci zmarłych. Wielu Japończyków robi sobie wtedy wolne i
jedzie w rodzinne strony, mimo że ustawowo nie są to dni wolne od pracy.
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W Ekwadorze - przy grobach gra się w kości. Nie chodzi tu o zabawę, ale o to, aby
porozmawiać ze zmarłymi. Każdy wyrzucony numer oznacza jego potrzeby lub
zarzuty.
Na Słowacji - w zaduszkową noc zostawia się na stole jedzenie. Wierzą, że zmarli,
którzy przyjdą odwiedzić ich domy, będą strudzeni i głodni i chętnie się pożywią.
W Meksyku – 31 października poświęcony jest zmarłym dzieciom i aniołkom. 1 i 2
listopada dotyczy dorosłych. Dia de los Muertos (1 listopada w Meksyku) to bardzo
barwne i radosne święto. Przygotowania zaczynają się już kilka tygodni wcześniej. W
sklepach pojawiają się słodycze oraz figurki w kształcie szkieletów, trupich czaszek i
upiorów przeznaczone do dekoracji domów lub prezentów.
We Francji - 1 listopada przebiega podobnie jak w Polsce, ale – co ciekawe – na
tamtejszych cmentarzach nie zobaczymy zniczy. Francuzi na groby swoich bliskich
przynoszą jedynie kwiaty symbolizujące pamięć o tych, którzy odeszli. Nie jest to
również dzień wolny od pracy, jednak mimo to na cmentarzach można spotkać wiele
osób.
Na Filipinach - Tego dnia całe rodziny przynoszą świece oraz kwiaty, często zostając
na cmentarzach przez całą noc. Po powrocie do domostw przed drzwiami zostawia się
zapalone świece po to, by dusze podążające za bliskimi wiedziały, że pamięć o nich
nie zginie. Święto to – jak w Meksyku – ma radosny charakter. W wielu regionach
tworzą się również specjalne grupy wędrujące i śpiewające w imieniu tych, którzy
odeszli.
W Hiszpanii - obowiązkowym kolorem dla osób odwiedzających groby najbliższych
1 listopada jest czerń. W niektórych miejscach można np. dostrzec ogniska, których
blask ma ułatwić zbłąkanym duszom powrót do domu.
Aleksandra Jach kl. 6a

***

Dzień Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych w tym roku (2019) wypada w piątek. Dużo ludzi
chodzi na cmentarze do swoich bliskich zmarłych. Zapala się wtedy znicze
i stawia się na grobach różnorodne kwiaty w wazonach. Po wizycie
na cmentarzu można odwiedzić swoją rodzinę i zjeść z nią obiad lub
kolację. W nocy z pierwszego na drugiego listopada na cmentarzu
widać wiele kolorowych światełek (zniczy).
Julia Gola 5b
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6. Mój ulubiony nauczyciel
W październiku został zorganizowany konkurs na napisanie wiersza o ulubionym
nauczycielu. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział.
Nasza Pani
Nasza Pani jest wspaniała,
zawsze w kiecki jest ubrana.
Swoją wiedzą chce się dzielić,
nigdy nie chce onieśmielić.
Nasza Pani jest wspaniała,
Energiczna, mądra, śmiała.
Lubi z nami pożartować,
to co dobre chce promować.
Nasza Pani jest wspaniała,
chociaż trudne ma zadania.
Tu klasówka, tu znów test,
nasza Pani jest the best!
Jakub Maślankowski kl. 5b

Pani ta jest mądra, miła i wesoła,
codziennie w szkole klasie swej podoła.
Wszyscy Pani się słuchamy
i zaraz lepsze opinie u innych mamy.
Aleksandra Rutkowska kl. 5b

7. Nadeszła jesień …

Jesień 2019
Kalendarzowa jesień niedawno się zaczęła
i chłód nam doskwiera.
Muszę czapkę znowu ubrać,
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wtedy jesień mi nie może dorównać.
Liście z drzew opadają
i po podwórku naszym fruwają.
Trzeba znowu ubierać na siebie warstw pięć,
żeby na dzień mieć chęć.
Kasztany z drzewa spadają
i się o nas obijają.
Kiedy jesień pożegna nas,
przyjdzie jeszcze zimniejszy czas.
Jesień żegna 22 grudnia Polskę,
idę więc czytać o niej książkę.
Julia Gola 5b
***

Jesień

Jesień to piękna pora roku, lecz zimno jest, więc czapkę i szalik ubieram, żeby chorym nie
być. Z wiadrami kasztanów do domu można wracać, z wachlarzem barwnych liści
spadających z drzew można wracać też. A gdy do mieszkania się wróci to ludziki z kasztanów
zrobimy, a z liści bukiet dla mamy ułożymy.
Na pewno wszyscy się zgodzą, że jesień jest cudowna!!!
Julia Mudy kl. 6a
***
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JESIEŃ 2019
Kalendarzowa jesień zaczyna się 23.09. W czasie jesieni zbieram
kasztany i robię z nich ludziki, z kasztanów można robić też ozdoby.
„Kasztany”
Jesienią, jesienią
Liście brązowieją
Kasztany z drzew spadają
I się rozpadają
A dzieci je zbierają
I tworzą z nich ludziki
Słodkie ludziki.
Natalia Wyszyńska 5b

Jesień
Bardzo lubię jesień, ponieważ mam wtedy urodziny, a wypadają one 17
listopada. W jesieni uwielbiam również to, że wszędzie są różnokolorowe liście. Z
mamą zawsze chodzimy do parku lub po naszym osiedlu w poszukiwaniu kasztanów.
Jak byłam mała to zawsze wracałam z mamą po jakiejś godzinie z dwoma pełnymi
wiaderkami od kasztanów. Moim ulubionym zajęciem po powrocie do domu było
robienie z kasztanów ludzików albo zwierzątek. Jednym słowem bardzo lubię jesień.
Aleksandra Rutkowska kl. 5b
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8. Sprzątanie Świata

To międzynarodowa akcja polegająca na wspólnym sprzątaniu naszej planety – Ziemi.
Odbywa się to najczęściej w trzeci tydzień września, ale można sprzątać również w innych
terminach. Ludzie z całego świata jednoczą się w dbaniu o naszą piękna planetę, która
ostatnimi czasami jest bardzo zanieczyszczona. Na oceanie pacyficznym jest pływająca
wyspa śmieci, która niszczy Ekosystem wodny. Każdy ma prawo żyć na tym świecie, nawet
ryby lub wodne stworzenia. Dbajmy o naszą planetę, Ziemie – chyba nie chcemy mieszkać na
wysypisku śmieci.
Mimo zimnej już pogody
weźmy wiadra ciepłej wody;
mopy, szczotki i sprzątajmy
i do świąt z tym nie czekajmy.
Weźmy worki; te gotowe
i zabierzmy śmieci nowe,
wszystkie stare, porzucone
z naszej Ziemi zagraconej.
Drogi, pola, zagajniki;
niech znikną stąd guziki,
a dokładnie je zbierając
w worki EKO segregując.
Ten krajobraz wysprzątany;
słońce blaskiem wnet rozświetli,
aż rozbłyśnie kolorami;
już jesiennych barw paleta;
wszak to dni "Sprzątania Świata".
Aleksandra Jach 6a

Wielkie Sprzątanie Świata odbywa się 20 września. Wtedy uczniowie
przedszkoli i szkół wychodzą na dwór i sprzątają swoją okolicę. Sprzątając,
pamiętają o segregowaniu śmieci. Segregowanie polega na tym, że papier wrzucamy
do niebieskiego pojemnika, szkło do zielonego, a plastik do żółtego. Moja szkoła
także sprząta, gdy przyjdzie Dzień Sprzątania Świata. Ja także chętnie sprzątam
świat, bo wiem, że to dobrze dla naszej ziemi. Pamiętam także o tym, żebym sama
nie zaśmiecała naszej kochanej planety: Ziemi.
Aleksandra Rutkowska 5b
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W wielkie sprzątanie świata ludzie wychodzą
na ulice i sprzątają.
Następnie śmieci wyrzucają do kolorowych
kubłów, np:
różowy na metal, niebieski na papier, zielony
na szkło.
Wiele ludzi wyrzuca śmieci, gdzie popadnie, a potem zwierzęta je zjadają,
chorują i umierają. Dlatego sprzątajmy i troszczmy się o naszą ziemię,
by za niedługo nie wyglądała jak wysypisko, tylko jak ziemia.
SPRZĄTAJMY RAZEM ŚWIAT!
Natalia Wyszyńska kl. 5b

Sprzątanie Świata

Wielkie sprzątanie świata odbywa się 20 września, a kończy się po trzech dniach. To święto
jest dla nas bardzo ważne, ponieważ na ziemi jest bardzo dużo odpadów, śmieci i tym
podobnych. Nasza szkoła tego dnia rozdaje uczniom rękawiczki i worki na śmieci, abyśmy
wszyscy razem sprzątali nasz piękny świat.
Jeżdżąc do pracy i szkoły autobusami lub tramwajami, w powietrzu byłoby dużo mniej spalin
i smogu. Wyrzucając papier, plastik, szkło do odpowiednich kontenerów dbamy o czystość
naszej planety. Nosząc do szkoły bidony, a nie jednorazowe butelki też możemy pomóc. Więc
razem wszyscy sprzątajmy świat!!!

Julia Mudy, klasa 6a

