
SP 84      Kałamarz  (2013)                                                                                                                                    Strona 1 
 

 
        www.sp84.wroclaw.pl           cena 1,00zł                 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
W tym numerze… 
 

1.Witamy 

2. Wywiad z Panią dyrektor 

Beatą Berezowską 

3. Coś dla ciała - Babeczki  

    świąteczne  

4. Zrób to sam 

5. Wesołych  Świat w różnych 

językach 

6. English Corner 

7. Kolorowanki świąteczne 

8. Czy wiesz, że… 

9. Wieści ze szkoły 

 

 
 

REDAKCJA 
(kl.5a i 5b): 

 
1. Karolina Kucha 

2.Jagoda Ablass 

3..Ola Niesłuchowska 

4.Julia Barczewska 

5. Monika Swiderska 

6..Aleksandra Maury 

7.Marta Słowik 

8. Agata Kordys 

9.Zuzanna Jakubek 

10. Weronika Szymańska 

11. Dominika Sypień 
 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 

 by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.  

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,  

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.  

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,  

by spokojna przerwa ukoiła złość.  

By Sylwester zapewnił sylwestrową zabawę,  

a kolędowych śpiewów nie było dość! 

 

 

Wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia  

życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84  

wraz z całym Gronem Pedagogicznym i wszystkimi  Uczniami. 

 

 

 
Opiekują się nami  nauczycielki j.angielskiego : Pani Agnieszka Świerczyńska  

i Pani Beata Peciak-Borówka 

 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
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Pani Dyrektor BEATY BEREZOWSKIEJ 
 

Gdy myślę o naszej szkole… robi mi się ciepło na sercu. Wiem, że jest zawsze dużo do 
zrobienia, ale lubię wyzwania. 

 
Marzę o … pięknym nowym budynku szkolnym, z zapleczem sportowym i placem  
zabaw dla dzieci. Byłoby wspaniale, gdyby miasto zrealizowało swój projekt budowy 
basenu przy szkole. 

 
Czuję satysfakcję, gdy … nasi uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, a szczególnie 
cieszy mnie, kiedy  odnoszą sukcesy. 

 
Lubię swoją pracę, ponieważ… mogę się w niej realizować. Praca z dziećmi zawsze 
była moim marzeniem, a marzenia się jak widać spełniają. 

 
Wrocław to… moje ukochane miasto. Cieszę się, gdy widzę jak się zmienia, pięknieje w 
oczach 

 
Kiedy miałam  5 lat...  uwielbiałam chodzić do przedszkola. Jestem jedynaczką, a w 
przedszkolu było dużo koleżanek i kolegów, z którymi mogłam się bawić. 
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ŚWIĄTECZNE BABECZKI 

Prezentacja babeczek w dużej mierze zależy od Waszych zdolności i wyobraźni, których na pewno na 
tegoroczne Święta Wam nie zabraknie! 

      Składniki na 6-9 babeczek: 

 110 g masła 
 80 g drobnego cukru do wypieków 
 110 g mąki pszennej tortowej 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 2 jajka 
 2 łyżeczki ekstraktu kokosowego  

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 
Mąkę i proszek do pieczenia przesiać, odłożyć. 

W misie miksera utrzeć masło z cukrem na jasną, puszystą masę. 
Dodawać jajka, jedno po drugim, miksując po każdym dodaniu. 
Dodać odłożone wcześniej suche składniki, ekstrakt kokosowy i 
dobrze wymieszać szpatułką, tylko do połączenia się składników. 

Blachę do muffinek wyłożyć papilotkami, ciasta nałożyć do 3/4 ich 
wysokości. Piec około 20 minut w temperaturze 180ºC lub do tzw. 

suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić na kratce.  

Ponadto: 

 300 ml śmietany kremówki 36% 
 2 pełne łyżki serka mascarpone 
 1 łyżeczka ekstraktu kokosowego 
 1 łyżka cukru pudru 
 wiórki kokosowe do obsypania 
 czerwone groszki czekoladowe do dekoracji  

Wszystkie składniki powinny być schłodzone. 

W naczyniu umieścić kremówkę, mascarpone, cukier puder. Ubijać, do otrzymania gęstej masy (nie za 
długo, by krem się nie zwarzył). Pod sam koniec dodać ekstrakt i zmiksować. 

Krem śmietankowy przełożyć do rękawa cukierniczego z dużą (1 cm) okrągłą tylką. Udekorować babeczki, 
oprószyć wiórkami kokosowymi. Na szczycie każdej z babeczek umieścić czekoladowy pomponik :-) 
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Oto wspaniały pomysł na własnoręcznie wykonane ozdoby 

choinkowe.  
Wystarczy pomarańcza (lub kilka), klej Magik, brokat, kolorowa 

wstążka i sznureczek. 

 

 
 

 

Pomarańcze pokrój na cienkie talarki. Nabij je (w miejscu 
skórki) na patyk do szaszłyków. Powieś pomarańcze w 
chłodnym i suchym miejscu na kilka dni. 

 

Gdy talarki wyschną nanieś na ich skórkę 
odrobinę kleju hobbystycznego. 

 

 

 

Posyp klej brokatem w wybranym kolorze. Poczekaj, aż klej 
wyschnie i strzep nadmiar brokatu. 

 

Przez otwór w skórce pomarańczy (pozostałość 
po patyku do szaszłyków) przewlecz ozdobną 

wstążeczkę i zawiąż ją na kokardkę. 

 

Przez ten sam otwór przeciągnij ozdobny 
sznureczek i zrób z niego pętelkę do wieszania 

 
 

 

http://www.tipy.pl/12157,79711,zdjecie-ozdoby-z-suszonych-pomaranczy-krok-1.html
http://www.tipy.pl/12157,79712,zdjecie-ozdoby-z-suszonych-pomaranczy-krok-2.html
http://www.tipy.pl/12157,79713,zdjecie-ozdoby-z-suszonych-pomaranczy-krok-3.html
http://www.tipy.pl/12157,79714,zdjecie-ozdoby-z-suszonych-pomaranczy-krok-4.html
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Angielski- Merry Christmas & Happy New Year 
Chorwacki - Sretan Bozic 
Czeski - Prejeme Vam Vesele Vanoce a Stastny novy rok 
Duński - Glædelig Jul og godt nytår 
Esperanto - Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron 
Fiński - Hyvää Joulua - 0nnellista uutta vuotta 
Francuski - Joyeux Noël et Bonne Année! 
Grecki - Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos 
Hawajski - Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou 
Hiszpański - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 
Indianie Czarne Stopy - I'Taamomohkatoyiiksistsikomi 
Japoński - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 
Łacina - Pax hominibus bonae voluntatis 
Niemiecki - Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! 
Norweski (Bokmål) - God Jul og Godt Nyttår 
Rosyjski - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom 
Ukraiński - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku! 
Włoski - Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Zulu - Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha 
Onempumelelo 

 
 

 
 

http://www.mrat.pl/pdf/bn/z08.pdf#page=1
http://www.mrat.pl/pdf/bn/z08.pdf#page=1
http://www.mrat.pl/pdf/bn/z08.pdf#page=2
http://www.mrat.pl/pdf/bn/z08.pdf#page=2
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         Idą Święta, idą … 
 

Czy wiecie jak Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w innych krajach? 
Poznajcie kilka tradycji naszych sąsiadów … 
 

 W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska 
zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą 
na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym 
daniem jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki. Prezenty 
rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze 
Wschodu. 

 

 W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu 
mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i „płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię angielskie 
dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu 
narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 
życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował  
pierwszą kartkę świąteczną z napisem „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku”. 
 

 W Niemczech „Boże Narodzenie” obejmuje trzy dni: 24 grudnia –„Wigilię”, pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię w 
chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy 
rozpoczyna się „gwiazdka”tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują 
się wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub 
Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w 
kostium. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne 
msze. 
 

 W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka 
uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę 
wieprzową, głowiznę i chleb,a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza 
się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 
 

 We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. 
Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 
grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach. 24 
grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której 
jedzone są typowe włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, 
migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie 
Bożego Narodzenia rozdają prezenty. 
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Światowy Dzień Pluszowego Misia 

25.11.2013 r. dzieci z klas 0-III uczestniczyły w imprezie 
zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.  

Oglądały występ pt. ”Podróż do Anglii z Kubusiem Puchatkiem” 
przygotowany przez dzieci z kl.0a i V b, na którym poznały 
symbole Wielkiej Brytanii. Pani Dyrektor zaprosiła dzieci z klas 
0-III do udziału w imprezie pt. „Podróż po Europie” 30 stycznia 
2014 r. Każda klasa otrzymała kopertę z krajem, który będzie 
prezentowała. Było ich dziewięć: Polska, Belgia, Szwecja, 
Niemcy, Holandia, Dania, Finlandia, Włochy i Francja. 
Reprezentanci klas odebrali baloniki z logo Komisji 
Europejskiej. Na koniec nastąpił finał konkursu pt. ”Mój 
Przyjaciel Miś”. Wyróżnione dzieci otrzymały pluszowe misie i dyplomy, a klasy żelowe miśki. Prace plastyczne 
można podziwiać na korytarzach /parter, I piętro/. Są piękne i bardzo pomysłowe!Dzieci zostały także 
zaproszone na wystawę pluszowych misiów pt. ”Misie duże i małe”, które wcześniej przyniosły do szkoły. 

Jako kontynuacja przedsięwzięcia, dnia 5.12.2013 r. rodzice dzieci z klasy 0a i Vb oraz Pani Dyrektor 
Beata Berezowska i pani pedagog Agnieszka Świerczyńska, zostali zaproszeni na popołudniową herbatkę 
/afternoon tea/. 

Odwiedził nas w tym dniu Mr Bean, czyli Jaś Fasola. Kiedy się 
pojawił ze swoim misiem rozśmieszył wszystkich. On to potrafi 
zrobić najlepiej! Zabawa była przednia!                                                                                                                 
Po przedstawieniu rodzice zostali poproszeni do udziału 
w projekcie pt. „Europa nasz wspólny dom”, który realizowany 
jest w naszej szkole w tym roku szkolnym. 30 stycznia 2014 r. 
dzieci z klas 0-III spotkają się na imprezie pt. „Podróż po 
Europie”. Mają już przydzielone zadania. Jednym z nich jest 
nauczenie się dwóch hymnów: Polski i Unii Europejskiej. 

 
 
 

Gratulujemy uczennicom klasy 4a (Poli Borkowskiej, Natalii Pliszewskiej, Urszuli 
Ziarnowskiej) zajęcia II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Bibliograficznym      

i recytatorskim dotyczącym życia i twórczości Juliana Tuwima. 
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W Hali Stulecia 

Podczas kolejnej wizyty w Hali Stulecia uczniowie klasy II b uczestniczyli w zajęciach pt. „Zagadkowe 
obiekty wrocławskie”. 

Dzieci dowiedziały się, w jakim celu budowane są dziwnie wyglądające, ale ciekawe budynki, że 
można zbudować wieżowiec, rozpoczynając budowę „od góry” oraz dlaczego Iglica przy Hali Stulecia 
jest o 8 metrów krótsza niż była w chwili jej postawienia. W ramach zajęć uczniowie w grupach 
wykonywali z klocków konstrukcyjnych budowlę według własnego projektu. Te zajęcia dostarczyły 
dzieciom wielu nowych informacji o wybranych dziełach architektury Wrocławia. 

 

W dniu 13.12.2013r odbył się Szkolny Konkurs z języka angielskiego „Spelling is Easy”                        

Oto laureaci: 

1 miejce Pola Borkowska (4a) 

2 miejsce Paweł Jacaszek (4b) 

3 miejsce Urszula Ziarnowska  (4a) 

 
W dniu 18.12.2013  w naszej szkole odbyły się Jasełka przygotowane przez  s.Tadeę        i 
Panią Katarzynę Tracz, wraz z uczniami klas 6b i 6c. Dziękujemy za piękny występ. 

 
W dniu 18.12.2013  odbył się  Alfik Humanistyczny, w którym wzięło udział 19 uczniów 
naszej szkoły (kl.3-6). Życzymy powodzenia!!! 
 
 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!!! 
Rusza remont budynku szkoły przy ulicy Górnickiego. 

Trzymamy kciuki aby wszystko poszło sprawnie i zgodnie z planem! 
 

 

 


