Rusz głową
Odgadnij odpowiedzi rymujące się z wyrazem TATA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Więźniowie słońce zasłania ponura, ciężka - ....................
Żeby bronić fortecy, potrzebna jest ....................................
Moja koleżanka ma na imię ................................................
Jej koleżanka z podwórka ma na imię .................................
Ogromny pokój w pałacu .....................................................
Zielone główki na grządkach – to ........................................
Do wycierania podłogi jest zwykła szara .............................
UFO to statki kosmiczne przybyłe z innego .........................
A ja marzę, by bocian przyniósł mi jutro ..............................
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SZPILECZKA
grudzień
Gdzie można zawsze przeczytać „Szpileczkę”.
Wszystkie nasze numery znajdziecie w szkolnej bibliotece,
dostępne do czytania na miejscu, świetlicy oraz przed gabinetem
34 na drugim piętrze.

Krzyżówka – łamanie głowy?

Wesołych Świąt!

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

24 grudnia
ostatni dzień w roku
Przynosi prezenty
Ryba, którą jemy w święta
Dostają je małe dzieci
Przed świętami
Drzewko świąteczne.
Śpiewana w czasie świąt.

Ktosiek

Niech te Święta, tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci, biały
puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada, niech
choinka pachnie pięknie no i radość będzie wszędzie!
By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście
zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło
znakomicie, by wesołe było życie!
Tego wszystkiego życzy nauczycielom, rodzicom, koleżankom i
kolegom redakcja Szpileczki.

W WIGILIĘ:
1. Nie szczędź sobie uśmiechu – w nagrodę przyszły rok będzie
radosny.
2. Bądź życzliwy(a) i pokojowo nastawiony(a) do ludzi – w innym
wypadku rok upłynie pośród burz.
3. Wstań wcześnie, żeby nie przespać całego roku.
4. Umyj się w lodowatej wodzie, to Ci zapewni zdrowie.
5. Nie kładź się do łóżka w ciągu dnia, to może wywołać chorobę.
6. Nie leń się, bo będziesz taki(a) przez cały rok.
7. Włóż łuskę wigilijnego karpia do portfela, zapewni Ci pomyślność
finansową.
8. Spróbuj każdej potrawy, to wróży pomyślność.
9. Nie pożyczaj niczego, starty przez cały rok murowane.
10. Pospłacaj wszystkie długi, w innym wypadku będą się za Tobą
ciągnąć przez cały rok.
OloBolo

Tajemnicze kryjówki

Wszyscy lubimy dostawać prezenty, ale jeszcze przyjemniej jest je
dawać. Niestety z naszej kieszenie to nawet wiatr uciekł, bał się
przeciągów. Jest rozwiązanie. Można zrobić coś samemu, a jeżeli nie
potrafimy, no cóż zawsze zza szafy może wygrzebie się 1 złotówkę.
Oto nasza propozycja prezentu za złotówkę.
1. Słodycze:
- wafelki, rurki, mikołaje czekoladowe, chrupki, żelki,
herbatniki, lizaki itp.
2. Przybory biurowe:
- kredki świecowe, długopis, notesik, zeszyt.
3. Inne:
- balonik (nawet kilka), malowanka - kolorowanka,
piłeczka kauczukowa, breloczek, kolorowe żyłki,
resorak, bańki mydlane.
Angel

Łyżwiarskie szaleństwo

Gdzie rodzice najczęściej chowają prezenty?
1. U babci, cioci.
2. W szafie.
3. Za telewizorem.
4. Między ubraniami, pościelą.
5. W bieliźnie.
6. Najwyższych półkach w domu.
7. W piwnicy, na strychu, w garażu.
A może znasz jeszcze inne „pomysłowe” skrytki rodziców.
Nicpoń

W dniu 01.12.2014 r. odbył się wyjazd na lodowisko znajdujące się w
Głogowie. O godzinie 15:00 była zbiórka na parkingu Chaty Polskiej.
Opłata za wyjazd wynosiła 26 zł (jeżeli ktoś miał swoje łyżwy płacił 20
zł.). Czas jazdy wynosił 1 godz.(liczone od wejścia ostatniej osoby).
Podróż autobusem przebiegła w miłej atmosferze. Choć dużo osób, wiele
razy przewróciło się, to wszyscy byli bardzo zadowoleni. Moim zdaniem
wyjazd udał się znakomicie, chętnie pojadę na następny, który ponoć ma
odbyć się w styczniu.
Patrycja Zabrocka

W nowym roku, zakładamy, że będziemy lepsi, oto kilka
rad, czego powinniśmy unikać, by być grzecznymi i nie
wpaść w tarapaty.
Dnia 27.11.2014r odbyła się dyskoteka andrzejkowa.
Rozpoczęła się o godz. 16.00 i trwała do godz. 19.00.
Były na niej cztery konkursy: kręcenie hula hopem (nikt
nie wygrał, ponieważ kółka były za małe), taniec na gazecie
(wygrały 3 pary), limbo (wygrało 5 osób) i taniec z balonem
(wygrały 3 pary). Potem potańczyliśmy, przy takich przebojach
jak „Bujaj się”. Później przeszliśmy do wróżb. Mieliśmy ich
dużo, między innymi przekuwanie serca, na którym mieściły się
imiona przyszłego męża lub żony oraz wróżenie za pomocą
butelki. Na dyskotece niektórzy składali dedykacje za 10
groszy. Był również sklepik, w którym sprzedawano ciasta
i napoje. O 18.00 znowu wszyscy zaczęli tańczyć i śpiewać.
Pod koniec imprezy zaczął się psuć sprzęt do puszczania
muzyki, ale mimo to bawiliśmy się dalej. Imprezę
zorganizowała klasa 5a i 5b.
Dyskoteka bardzo mi się podobała, były super wróżby
i muzyka. Atmosfera była miła.
Paulina Ćwiek
Ty też możesz pomóc !!
Zbiórka kocy dla piesków ze schroniska w Solnikach
Koce lub dywaniki przynosimy do pana
Tadeusza Krzyżanowskiego do magazynku lub do sali 28
Bądź Świętym Mikołajem i okaż serce w te Święta!!!
ORGANIZATORKI: dziewczyny z klasy V a

Opiekujcie się swoimi bliskimi.
Nie kłamcie.
Nie bądźcie naiwni.
Bądźcie uprzejmi.
Bądźcie grzeczni.
Bądźcie pracowici, uczcie się pilnie.
Nie leńcie się! Nie bądź próżniakami.
Unikajcie złego towarzystwa.
Nie wybrzydzajcie przy jedzeniu, doceniajcie to, co macie.
Bądźcie schludni.
Nie kradnijcie.
Nie niszczcie cudzych i własnych rzeczy.
Mikołaj J.

Przestępstwo – ściąganie
Któż z nas nie ściągał? To sposób na łatwe zdobywanie dobrych ocen ….
Wszyscy uczniowie w polskich szkołach używają nielegalnych pomocy
naukowych. Najgorsze jest to, że w naszym kraju istnieje przyzwolenie na
ściąganie. Uważamy, że „zgapianie” jest dobre. Lepiej ściągać niż dostać
jedynkę. Czasami przygotowanie ścigali zajmuje więcej czasu niż nauka, często
jest to forma samej nauki. Nie zawsze także korzystamy ze ściąg. Wystarczy,
nam świadomość, że są one pod ręką. Dlaczego zatem ściągamy? Korzyści są
większe niż ewentualna kara. Niestety żaden uczeń nie uznaje ściągania za coś
złego. W szkołach zagranicznych za zrzynanie udziela się nagany, zawiesza
w prawach ucznia, a nawet dość często wyrzuca się ze szkoły. Zrzynanie jest
okłamywaniem siebie i innych. Odpowiedz sobie na pytanie, czy chciałbyś się
leczyć u lekarza, który ściągał?
Czy uważanie, że ściąganie powinno być karane, tak jak w innych krajach?

Dawne obrzędy i obyczaje świąteczne
Któż z nas nie wyczekuje niecierpliwie Świąt Bożego Narodzenia?
Wszyscy je lubią, szczególnie dzieci. Prezenty, pyszne potrawy, dużo
śniegu, rodzina, magia Święta to same przyjemności. Lubimy je
i szanujemy zwyczaje. Ale czy ktoś zastanawia się, jak to było kiedyś? Co
jadło się? Jak wyglądał wystrój domów? Jakie nastawienie mieli do Świąt
ludzie? Warto znać dawne obrzędy, przecież wiele z nich obchodzi się do
dzisiaj....
Pierwsza gwiazdka: wszystkie prace w gospodarstwie, sprzątanie,
ozdabianie oraz przygotowywanie potraw należało zakończyć przed jej
pojawieniem się na niebie. Ta tradycja pozostała do dziś.
Zakaz tkania, szycia, przędzenia. Była to czynność lubiana przez
nieprzyjazne człowiekowi demony wody, które mogły pojawić się tam,
gdzie ktokolwiek w Wigilię usiadł przy pracy.
Podłażnik. Rozwidlone w kształcie krzyżyków gałązki jodły udekorowane
różnymi ozdobami zawieszone pod sufitem. Miały one przynieść szczęście,
dobrobyt, urodzaj i zdrowie, chronić przed złem i urokami.
Choinka. Tradycja zachowana do dziś i lubiana przez dzieci. Drzewko
(prawdziwe lub sztuczne) bardzo popularne ustawione w domu
dekorowało się jabłkami, orzechami, papierkami i ozdobami własnej
roboty. Dziś zarówno choinka ja i jej ozdoby wyglądają inaczej.
Najmłodsza tradycja świąteczna:
Opłatek. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem był jedyny ze starszych.
Najstarszy członek rodziny (głowa rodziny wchodziła z opłatkiem na
talerzyku, a każdy z obecnych, biorąc opłatek powtarzał słowa: „Bodaj
byśmy na przyszły rok łamali go ze sobą”. Ta tradycja zachowana jest do
dziś.
Snopy zboża. Snopki (najczęściej cztery) stawiano w kątach izby.
Wnosząc je gospodarz składał życzenia: „Na szczęście, na zdrowie, na
dobrobyt”.
Kolędy. Od wieków rozbrzmiewają w polskich domach i kościołach.
Najstarsze (np. Anioł pasterzom mówił) pochodzą z XV i XVI wieku. Były
one dziełem zarówno autorów anonimowych, jak i sławnych pisarzy
i poetów. Zwyczaj śpiewania kolęd zachował się do dziś.

Uchylone drzwi. Zapraszały do izby zmarłych członków rodziny.
Domownicy zostawiali dla nich wolne miejsce przy stole i po trosze
różnych potraw. Aby nie wyrządzić przypadkiem przybyłym zmarłym
krzywdy, żywi nie siadali na stołkach bez dmuchnięcia oraz nie
wykonywali gwałtownych ruchów.
Pasterka. O północy obowiązkowo wszyscy ruszali na pasterkę. W domu
zostawały tylko dzieci i staruszkowie. Nie wyłączano światła w izbach,
mówiąc: „Pan Jezus się narodził, jasność – i w domu niech będzie
jasność”.
Kolędnicy. Od wigilii, aż do trzech królów po wsi wędrowali kolędnicy,
poprzebierani za zwierzęta. Ludzie wyczekiwali ich, wierząc, że sprowadzą
urodzaj i powodzenie.
Prezenty
gwiazdkowe.
Powszechna
praktyka
wzajemnego
obdarowywania się prezentami (zwłaszcza dzieci) związana była
pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja. Dzisiejszą tradycję
wręczania świątecznych prezentów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi,
który w 1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju „św.
Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieciątka
Jezus”. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, także katolickie przyjęły
tę praktykę. Jednakże ślad dawnej tradycji biskupa — św. Mikołaja nadal
rozpoznajemy w postaci tzw. gwiazdora ubranego w szaty biskupie,
z mitrą i pastorałem.

Wymarzone prezenty: słodycze w
każdej ilości, karty piłkarskie, telefony,
tablety, konsola xbox, gry, lego,
paletki, samochody lub samoloty
zdalnie sterowane, stroje piłkarskie,
zestawy magika, plastyczne, akcesoria
do makijażu, kosmetyki, biżuteria,
modne ubranie.

Któż z nas nie lubi
dostawać prezentów? Oto
wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród
uczniów przez naszą
redakcję. Co uczniowie
dwójki chcieliby znaleźć
pod choinką…
Tego

nie

dawaj

skarpetki, książki.

nikomu:

kapcie,

Fan

