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Grudzień 

Ciekawostki z grudnia      

 

 
 
 

Nazwa Grudzień pochodzi od nazwy “gruda”. 

 

W tym miesiącu na półkuli północnej następuje przesilenie zimowe, a na półkuli 

południowej przesilenie letnie. 

 

W grudniu rozpoczyna się astronomiczna zima (21.12). 

 

W grudniu obchodzimy kilka świąt: 

 

Barbórka (4.12)  

 

Święto Świętego Mikołaja (6.12) 

 

Wigilia Bożego Narodzenia (24.12) 

 

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25.12) 

 

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12) 

 

Sylwester (31.12) 
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A teraz kilka ciekawostek  

o Świętach Bożego Narodzenia: 

 

 
 

Piosenka „Jingle Bells” została napisane na Święto Dziękczynienia, nie na Boże 

Narodzenie. Została ona napisana przez Jamesa Lorda Pierponta i wydana pod 

tytułem „One Horse Open Sleigh”. 

 

Renifera Rudolfa stworzył Dom towarowy Montgomery Ward,  

aby zachęcić dzieci do kupna ich kolorowanek. 

 

Mikołaj nie był na początku ubrany w kolor czerwony.  

Było wiele odsłon jego ubioru w różnych kolorach. 

 

W 1640 r. Szkocja zniosła obchodzenie Bożego Narodzenia, aż do 1958 r., kiedy to 

stało się ono prawnym świętem. 

 

 Oficjalna amerykańska świąteczna choinka znajduje się w parku narodowym King’s 

Canyon w Kalifornii.  Choinka ta ma ponad 90 metrów wysokości. 

 

Kolęda „Cicha noc” została po raz pierwszy zaśpiewana w ramach nabożeństwa 

kościelnego w Austrii. Do wykonania jej użyto wówczas gitary, ponieważ ograny 

były zbyt zardzewiałe żeby na nich grać. 
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Grudzień kojarzy nam się przede wszystkim ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Są to święta pełne radości oraz przyjemności wręczania 

prezentów. Ale Święta to przede wszystkim tradycje, do których 

należą między innymi potrawy, które powinny się znaleźć na 

wigilijnym stole. 

 

A oto one:  

 

1. Barszcz z uszkami. 

2. Śledzie. 

3. Karp, może być też np. łosoś, dorsz.  

4. Kapusta wigilijna. 

5. Pierogi z kapustą i grzybami. 

6. Zupa grzybowa.                                    

7. Kluski z makiem. 

8. Piernik. 

9. Makowiec. 

10.  Chleb. 

11.  Kutia. 

12.  Kompot z suszu. 

 

 
      

 

 

 
 

 

 

 

Opracowała: Julia Bukowiecka  
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Świąteczny poradnik zakupowy.  

Może się przyda . 

 

 

 

Pomysły na prezenty na Święta dla 

nastolatka/i: 

*Gra na komputer, konsole, 

*Ładowarka indukcyjna,  

*kubek,  

*kocyk, 

*słodycze, 

*Gra planszowa, 

*Zegarek, 

*Deska do jeżdżenia, 

*Obudowa na telefon, 

*Kula do kąpieli, 

*Perfumy,  

*Sprzęt elektroniczny, 

*Książka, 

*Hulajnoga. 
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Pomysły na własnoręczne prezenty: 

*Kartka świąteczna, 

*stojak na biżuterię z modeliny, 

*ozdoby do pokoju,  

*tablicę ze słodyczami, 

*świąteczne mydełka zapachowe, 

*breleczek do kluczy, 

*biżuteria,  

*ozdobny wazon na kwiaty, 

*łapacz snów,  

*torba z nadrukiem. 

 

 

 

Pomysły na prezent dla rodziców:  

*Ozdobne kubki,  

*Poduszki,  

*kocyk, 

*kartka świąteczna,  

*podkładki pod kubek,  

*ozdobiona ramka ze zdjęciem. 

 

 

 

 

 Opracowały: Alicja Wiewióra i Karolina Pieczykolano 
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Kącik naszych talentów 

 

„Talent określa co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest.(...)  

Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.” 

Autor: Terry Pratchett 

 

 

Talenty wokalne i recytatorskie  

 Poniższe informacje pokazują, że w naszej szkole drzemią talenty, które ujawniają się 

podczas różnego rodzaju konkursów. W listopadzie odbyła się kolejna edycja Powiatowego 

konkursu piosenki, prozy i poezji patriotycznej z cyklu “Patriotyzm na co dzień i od święta”, który 

zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej oraz Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami 

Sportowymi  w Żorach. Konkurs ten odbywał się inaczej niż zwykle, gdyż ze względu na 

pandemię, występy były przesyłane w sposób zdalny lub stacjonarny w wybranym przez 

uczestników miejscu. Jak zawsze występy oceniane były przez profesjonalne juty. Nie zabrakło 

oczywiście przedstawicieli z naszej szkoły, które swoje występy zarówno wokalne jak i 

recytatorskie zaprezentowali w Centrum Edukacji Regionalnej. Uczniowie z naszej szkoły 

zaprezentowali się wyśmienicie i odnieśli fantastyczne sukcesy. Oto wyniki: 

Konkurs recytatorski: 

Kategoria klas I -III: 

Inga Klepek (kl. 3a) i Bartosz Słotwiński (kl. 3a) – II miejsce 

Lilianna Brzezinka (kl. 3a) – III miejsce  
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Kategoria klas IV-VIII:  

Kornelia Goraus (kl. 7 b) – Nagroda Specjalna 

Zuzanna Włodarczyk (kl. 6b) – I miejsce 

Zofia Goraus (kl. 6b) – II miejsce  

Konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej:  

Zespół w składzie: 

Gabriela Liszka, Sonia Miroszewska, Julia Niesporek – kl. 6e, 

Jasmina Pudlarz, Julia Kamińska – kl. 6a, Gabriela Żelazo – kl. 6b– Nagroda Specjalna  

Wokalistki:  

Julia Kamińska (kl. 6a) – Nagroda Specjalna 

Gabriela Żelazo (kl. 6b) –I miejsce   

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEŻĄ SIĘ OGROMNE GRATULACJE!!!  

A do konkursów uczniów przygotowły:  

Kornelię Goraus Pani Renata Petrykowska-Cisek,  

pozostałych uczestników Pani Monika Jakubska. 

 

 

  

 

  

                            

                                   

Opracowała: Monika Jakubska 
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Dział Sportowy  

 

Robert Lewandowski  

 

 
 

 

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Jest to piłkarz 

grający dla reprezentacji Polski jak i dla niemieckiego klubu piłkarskiego Bayern 

Monachium.  

Jego początek kariery juniorskiej nastąpił w klubie Varsovia Warszawa (1997-2004), 

później przechodził 2 razy do następnych klubów warszawskich: Delta Warszawa 

(2005), Legia II Warszawa (2005-2006). Jego kariera doznała rozkwitu, kiedy Robert 

Lewandowski zaczął grać zawodowo w Zniczu Pruszków. Jego kariera w czasach 

grania w klubie z Pruszkowa znacznie rozkwitła. Sam Robert strzelił w przeciągu 2 

sezonów 37 goli w 63 meczach. W następnym sezonie (2008/2009) przeniósł się do 

Lecha Poznań. Lewandowski zagrał tam 2 sezony i były to jeszcze lepsze chwile niż 

w Zniczu Pruszków. Jego stosunek meczy do goli przez pełne 2 sezony to 82/41. 

Następnym klubem, do którego dostał się nasz rodak to Borussia Dortmund 

(2010/2011-2013/2014). I tam jego kariera rozkwitła na arenach międzynarodowych. 
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Stosunek meczy do goli to 187/103. Później Robert Lewandowski przeszedł do 

niemieckiego klubu Bayern Monachium, głównego przeciwnika Borussi. 261 goli w 

klubie, a meczy rozegrał 303.  

Polak zaczął grać dla naszej reprezentacji 2008 r. Początkowo zagrał trzy mecze w 

kategorii U-21, nie uzyskując żadnych wyników. Lecz jeszcze w tym samym roku 

zagrał w kategorii „klasycznej” (w kategorii, w której nie obowiązuje ograniczenie 

wiekowe). I tak gra Robert do 2020 rozgrywając 116 meczy, w tym strzelając 63 razy, 

a 22 razy w asyście. 

 

Robert  Lewandowski zdobył wiele osiągnięć, a te najważniejsze to :  

 

-14/15-19/20 - Mistrzostwo Niemiec (Bayern Monachium) 

-Najlepszy Strzelec w historii reprezentacji Polski: 63 gole 

-Liga Mistrzów UEFA: 2019/2020 

-Piłkarz Roku UEFA: 2019/2020 

 

 

Ciekawostka - w jednym meczu Polak strzelił 5 goli w 9 minut, media pisały o tym 

na całym świecie. Był to fenomen w grze Polaka. 

 

 
 

 

Podsumowując Robert Lewandowski to sportowiec,  

z którego jako naród powinniśmy być dumni. 

 

Opracował: Stanisław Iwanek 
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Pierwszy Historyczny Kącik 
Zdrowotny! 

 

Niskie temperatury, opady śniegu, deszczu, wilgotne powietrze to powody, 

które wyróżniają zimę pod względem zachorowań na wszelakie 

przeziębienia.  

TOP 3 - sposoby na odporność w czasie zimy! 

  Zasada numer 1   

Zaopatrz się w ciepłe kapcie i gorącą herbatę lipę. 

To gotowy startowy pakunek na zimne popołudnia 

przed telewizorem lub nad książką.  

  Zasada numer 2  

Warto zaopatrzyć się w syrop z czarnego bzu, który 

działa antywirusowo, wykrztuśnie i rozrzedza katar. 

Wzmacnia odporność organizmu, chroni i 

wzmacnia drogi oddechowe.  

  Zasada numer 3   

Polecane głównie dla alergików. Pyłek kwiatowy to 

doskonały wybór! W pyłku kwiatowym znajdziemy 

także bardzo dużo minerałów, zwłaszcza fosforu i 

potasu, ale i wapnia, magnezu, sodu, żelaza, 

manganu, cynku i miedzi  

Opracowała: Kornelia Goraus 
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Okiem Czytelnika 

Uczniowie polecają 

 

 
 
 

Numer jeden na święta!  

 

Książka Agnieszki Stelmaszyk pt.:  „Niezwykłe święta Kornelii”  to książka 

przeznaczona dla dzieci od 6-9 lat. Tytułowa Kornelia niespodziewanie 

wybierze się do krainy znajdującej się po drugiej stronie bombki. Już teraz 

możesz jej towarzyszyć w podróży po Krainie Zielonych Wzgórz, podczas 

której bohaterka odkrywa, że każdy z nas jest kimś wyjątkowym, a z rodziną i 

przyjaciółmi można osiągnąć niesamowite rzeczy. Ona czeka właśnie na 

ciebie!  

 

 

 

 
 

Książka ,, Adaś Mickiewicz łobuz i mistrz’’ to wspaniały wybór na zimowe 

popołudnia.  

 

Jest przeznaczona dla czytelników w każdym wieku. Uczy nas historii w 

żartobliwy i przyjemny do czytania sposób. Rodzeństwo Ola i Eryk, spędzając 

lato u dziadka, odkrywa książkę, która przenosi ich w realny świat Adama 

Mickiewicza, na tle wydarzeń historycznych poznają życie polskiego wieszcza 

od narodzin aż do wieku dojrzałego.  Adam Mickiewicz to największy polski 

poeta, o którym każdy Polak powinien coś wiedzieć, czy ten mały czy ten duży. 

 

 

 

 

 

 

Powieść przygodowa „Magnus Million i szmaragdowa mgła” autorstwa 

Jeana-Phlippe Arrou-Vignod to powieść dla nieco starszych czytelników w 

wieku od 11-14 lat. 

Książka opowiada o synu najbogatszego człowieka w Sylyrii, który musi 

zamieszkać w komnacie koszmarów - akurat wtedy, gdy w szkole zaczyna się 

dziać coś dziwnego.  

Czy to ma coś wspólnego z tajemniczą szmaragdową mgłą? Jak to możliwe, że 

grupa uczniów nagle zniknęła bez śladu? W rozwikłaniu zagadki pomaga 

bohaterowi Mimsy Pocket, najmniejszy ochroniarz świata. 
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Lektura ,,Serce’’ Edmunda de Amicisa to niezwykle wzruszająca opowieść o 

włoskim chłopcu, uczęszczającym do 3 klasy szkoły elementarnej w XIX-

wiecznym Turynie.  

11-letni Henryk opisał każdy dzień w szkole, a jego przeżycia stały się 

źródłem ukazania ponadczasowych wartości, którymi należy kierować się w 

życiu:  przyjaźń, odpowiedzialność, bezinteresowność, odwaga,  braterstwo. 

Pamiętnik Henryka przedstawia świat, w którym ludzie sobie pomagają i 

szanują się wzajemnie. Ojciec chłopca, który pod koniec roku szkolnego 

przejrzał rękopis, spisał dokładnie słowa syna, starając się nie zmienić ani 

słowa. Książka pobudza czytelnika do refleksji nad życiem, budzi wrażliwość 

serca i wyzwala dobre uczucia. 

 

 

Opracowała: Kornelia Goraus 

 przy współpracy z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską 

 

 

 

 

W ostatnim czasie uczniowie klasy 3a, jako lekturę przeczytali książkę pt. „Oto jest Kasia” autorstwa: 

Miry Jaworczakowej. Oto co napisały o tej książce uczennice tej klasy Inga Klepek i Janina Kula: 

 

 „Książka pt. „Oto jest Kasia” była naszą lekturą w zeszłym miesiącu. Na okładce książki stoi 

dziewczynka z prostymi włosami w sukience. 

 Lektura opowiada o dziewczynce, która na początku była niegrzeczna, złośliwa i wybredna. Główna 

bohaterka – Kasia, jednak zmieniła swoje postępowanie wobec młodszej siostry i koleżanek z klasy. Zaczęła 

być miła, dogadywać się z Antolką, Ewką i Magdzią, a w domu zaczęła bawić się z młodszą siostrzyczką. W 

książce najbardziej podobał mi się rozdział pt. „Agnieszka popamięta”. Agniesia była młodszą siostrą Kasi. 

W tej części opowieści spodobało mi się to, jak Kasia zdała sobie sprawę, że Agnieszka jest jeszcze mała i 

gdy zauważyła otwarte okno przy łóżeczku siostry, wtedy dziewczynka pobiegła do Agniesi zamknąć je.  

 Siostrzyczka zachorowała, ale wszystko skończyło się dobrze. Myślę, że ta książka zostanie w mojej 

głowie na długo.” 

Inga Klepek – 3a 

 

  

 

 „Książka jest o życiu dziewczynki o imieniu Kasia. Kasia jest 

bardzo niemiła, dlatego że zawsze musi być wszystko tak jak ona chce, 

nie interesuje się problemami rodziców i brata Jurka i popisuje się. Do 

klasy dołączyła nowa uczennica Antolka. Wszystkie dzieci chciały się z 

nią bawić, a Kasia nie. Na świat przyszła siostrzyczka Kasi – Agnieszka. 

Dziewczynka nie cieszyła się z tego wydarzenia. Pewnego dnia, mama 

zostawiła Kasię samą z Agnieszką. Starsza siostra nieodpowiednio 

zajmowała się siostrzyczką przez co Agnieszka zachorowała. Kasia 

zmieniła swoje zachowanie, ponieważ chciała być lepszą siostrą i milszą 

dziewczynką. Polecam przeczytać książkę, która nie jest długa, a są tam 

bardzo ciekawe przygody i jest bardzo pouczająca”. 

 

Janina Kula – 3a 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc GRUDZIEŃ 

 „W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.” 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

 1Dzień 

Jubilera

 

2Dzień 

Placków

 

3 
Światowy 
Dzień 
Majsterko-
wania

 

4Dzień 

Górnika

 

5Dzień 

Ninja

 

6Dzień 

Anioła

 

7 

Międzynarod
owy Dzień 
Lotnictwa 
Cywilnego

 

8 Dzień 

Kupca

 

9Między-

narodowy 
Dzień 
Medycyny 
Weteryna-
ryjnej

 

10 Świa-

towy Dzień 
Futbolu

 

11Dzień 

Trenerów  
Górskich

 

12Dzień 

Guzika

 

13 
Światowy 
Dzień 
Skrzypiec

 

14Dzień  
Małpki

 

15 

Dzień  
Herbaty

 

16 
Dzień 
Pokrywania 
Wszystkiego 
Czekoladą

 

17 

Ogólno- polski 
Dzień Rozmów 
Twarzą w 
Twarz

 

18 

Światowy 
Dzień Języka 
Arabskiego 
انا 
 احبك

19Dzień 
Wiecznie 
Zielonych 
Roślin

 

20Dzień 
Ryby

 

21Świato-

wy Dzień 
Pozdrawia- 
nia Brunetek 

 

22

 

23

 

24 
Wigilia

 

25 
Boże  
Narodzenie

 

26

 

27 
Dzień 
Keksa

 

28 Dzień 

Gry w Karty 

 

29 30 
Dzień Serka 
Wiejskiego

 

31 
 

 

Opracowanie: Kornelia i Zofia Goraus 

 

https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-medycyny-weterynaryjnej
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-rozmow-twarza-w-twarz
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-rozmow-twarza-w-twarz
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-rozmow-twarza-w-twarz
https://www.kalbi.pl/ogolnopolski-dzien-rozmow-twarza-w-twarz
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Przepisy dla każdego  
W tym numerze, Tosia Sankiewicz i Maja Machula przygotowały przepisy na przekąski podczas 

zdalnego nauczania, które polecamy wykorzystać. Może ugotujecie coś rodzicom? Pamiętajcie 

jednak o zachowaniu środków ostrożności podczas gotowania . 

Naleśniki faszerowane sosem bolońskim,  

zapiekane z sosem beszamelowym 
Składniki:  

Sos  boloński                                                              Sos beszamelowy 

1 cebula                                                                                      2 łyżki mąki 

2 ząbki czosnku                                                                          2 łyżki masła  

1 łodyga selera naciowego [opcjonalnie]                                   300 ml mleka 

125g wędzonego lub parzonego boczku 

350g mielonego mięsa [wołowo-wieprzowego] 

2 szklanki bulionu 

1 szklanka przecieru pomidorowego [passaty] 

1 łyżeczka suszonego oregano 

 

Przygotowanie 

Na dużej patelni [z pokrywą] lub garnku z grubym dnem, zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę na 

umiarkowanym ogniu i na 2 łyżkach oleju,. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz  cienko 

pokrojone łodygi selera. Chwilę razem podsmażyć mieszając. Dodać pokrojony w kosteczkę 

boczek i co chwilę mieszając smażyć przez ok. 5 minut. Zwiększyć ogień i dodać mielone mięso. 

Dokładnie obsmażyć z każdej strony (ok. 10 minut) często mieszając. 

Wlać gorący bulion, wymieszać, doprawić świeżo zmielonym pieprzem i w razie potrzeby solą. 

Przykryć pokrywą, zmniejszyć ogień i gotować przez ok. 40 minut. 

Dodać przecier pomidorowy oraz oregano, wymieszać, przykryć ponownie pokrywą i gotować 

przez ok. 30 minut. Na koniec otworzyć naczynie i co chwilę mieszając odparować resztę płynu. 

 

SOS BESZAMELOWY 

Na patelnię wsypać mąkę i podgrzać ją. Mieszając drewnianą łyżką smażyć ok. 1 - 2 minuty. Dodać 

masło i roztopić, wymieszać, zagotować. Stopniowo wlewać 

mleko cały czas energicznie mieszając rózgą aż sos będzie 

gładki. Doprawić solą i zagotować.  

ZAPIEKANIE 

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Naleśniki posmarować 

nadzieniem mięsnym, zwinąć w ruloniki i ułożyć w 

natłuszczonej formie. Polać beszamelem i zapiekać 25 minut. 
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Placki  jogurtowe z  bananem 

Składniki 

16 SZTUK 

250 g jogurtu naturalnego 

2 jajka  

1 łyżka cukru wanilinowego (lub zwykłego) 

170 g mąki pszennej 

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

2 banany 

 

PRZYGOTOWANIE 

Wymieszać jogurt z jajkami i cukrem wanilinowym za pomocą rózgi, widelcem lub mikserem na 

minimalnych obrotach. Do drugiej miski przesiać mąkę, dodać do niej proszek do pieczenia i 

dokładnie wymieszać. Przesypać do miski z mokrymi składnikami i wymieszać rózgą lub delikatnie 

zmiksować do połączenia się składników na gładką i jednolitą masę bez grudek mąki. 

Rozgrzać patelnię (np. dużą naleśnikową lub inną z nieprzywierającą powłoką), nakładać po            

1 pełnej łyżce stołowej ciasta na jednego placka zachowując odstępy. 

Smażyć na niezbyt dużym ogniu, do czasu aż urosną i będą ładnie zrumienione (około 3 minut). 

Można smażyć beztłuszczowo, ale ja dodaję małą ilość masła na patelnię, dla smaku i ładnego 

zarumienienia placków. 

Mniej więcej w połowie lub pod koniec smażenia, jeszcze przed przewróceniem placków na drugą 

stronę, wcisnąć w surowe ciasto po 3 plasterki banana na 1 placka. 

Przewrócić placki na drugą stronę i smażyć do zarumienienia, przez około 3 minuty na 

umiarkowanym ogniu. Przed smażeniem następnej partii placków patelnię wytrzeć ręcznikiem 

papierowym. 

 

PROPOZYCJA PODANIA 

Placki podawać z cukrem pudrem lub syropem klonowym.  

 

 

 

Opracowanie: Maja  Machula i Antonina Sankiewicz. 
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Wesołych Świąt! 

Bez zmartwień, 

z barszczem, z grzybami, z karpiem. 

Z gościem, co niesie szczęście! 

Czeka nań przecież miejsce. 

Wesołych Świąt! 

A w święta, niech się snuje kolęda. 

I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. 

Wesołych Świąt! 

A z Gwiazdką - pod świeczek łuną jasną, 

życzcie sobie – najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. 
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