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    ❄                             ❄                           ❄         

     

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, 
 czasem miły. 

------------------------------------------------------------- 
 

    W numerze: 

 

  Kalendarium – co się dzieje w Jedenastce? 

 

  Tradycje śląskie - Barbórka po śląsku. 

 Nasze pasje i zainteresowania. 

 

  Już wkrótce ŚWIĘTA! 

 

   Zakątek kulinarny. 

 Zagadki i odrobina humoru. 
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KALENDARIUM: 
 

Od poprzedniego numeru gazetki minął zaledwie miesiąc,  

❄a w naszej szkole tyyyle się wydarzyło….❄ 

I to pomimo zdalnej formy nauki – U NAS SIĘ DZIEJE! 

---------------------------- 

   „Uwierz w siebie – otocz życzliwością siebie i innych” - pod takim 

hasłem obchodziliśmy tegoroczny Tydzień Życzliwości. Wybraliśmy 

klasowych bohaterów życzliwości, szukaliśmy pozytywnych przykładów 

wśród znanych osób i postaci literackich, a najmłodsi uwiecznili w pracach 

plastycznych wizerunki swoich ukochanych misiów. 

 

 Rozstrzygnięty został szkolny konkurs na najlepszego mema. 

Konkursowe prace mogliśmy oglądać na fanpagu naszej Jedenastki. 
 

  Świetlica w dalszym ciągu „Działa z imPETem”. W listopadzie 

mogliśmy rozwiązywać ekologiczne rebusy, w grudniu przygotowujemy 

ozdoby choinkowe z butelek PET. 

 

 Opustoszałą szkołę odwiedził Mikołaj. Wszystkich obecnych 

pracowników obdarował smacznym ciastem i babeczkami. 

 

   Klasa 2b oraz nauczyciele zaangażowani w “Międzynarodowy 

Projekt Edukacyjny Emocja” uczestniczyli w wyjątkowej wymianie 

pocztówek świątecznych pod hasłem “Kartki z iskierkami emocji”. 
 

   W świątecznej atmosferze odbyły się konkursy na najpiękniejszą 

kartkę świąteczną oraz wiersz o Św. Mikołaju. 
 

 



❄NUMER 2 rok szkolny 2020/2021  GRUDZIEŃ    ❄  ❄ 

GAZETKA UCZNIÓW 

 Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach   
                                                                                              

 
St

ro
n

a3
   

 

 

 

 

 

 

   

 

Barbórka - święto górników 

 4 grudnia obchodzimy tradycyjne święto górnicze. Jednocześnie imieniny 

obchodzi wiele Barbar. Patronką górników jest święta Barbara, męczennica, 

która została ścięta 4 grudnia 305 roku. Kult świętej dotarł do Polski w XIV 

wieku, jednak za patronkę górników uznano ją w XVII wieku, a pierwszą 

uroczystość obchodzono w XVIII wieku w Tarnowskich Górach. Zgodnie  

z tradycją figura świętej znajduje się w górniczych kościołach i tradycyjnych 

domach rodzin górniczych. W dzień święta odbywają się poranne obchody 

górników ubranych w odświętne mundury z górniczą orkiestrą na czele.  

 

W ten dzień odbywają się też tradycyjne biesiady górnicze zwane 

„karczmami”. Ich elementem rozpoznawczym jest golonka i piwo, a także 

górniczy mundur oraz górnicze biesiadne śpiewy. Podczas biesiad odbywa się 

tzw. skok przez skórę - czyli przyjęcie młodego górnika do górniczej braci- 

mianowanie na górnika. Na te uroczystość mają wstęp wyłącznie mężczyźni.  

mgr Danuta Chudek 
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ŚLĄSKI SŁOWNICZEK GWARY GÓRNICZEJ 

 

arbajtancug, arbajciok – ubranie robocze 

beker – podziemna kolej na kopalni 

chodnik – podziemny korytarz 

czako - górnicza czapka z pióropuszem 

fedrunek – urobek 

felezunek – sprawdzanie obecności górników 

flaps – zupa regeneracyjna, posiłek regeneracyjny 

fuslapy – onuce, skarpety 

gruba – kopalnia 

grubiorz – górnik 

pyrlik i żelosko – „górnicze młotki”, herb branży 

spodnioki – kalesony 

szleper, śleper – ładowacz (najniższy stopień górnika) 

szola – winda 

sztajger – sztygar 

strop – „sufit” kopalni 

szychta – dniówka 
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NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA 

GORĄCO POLECAM! 

    Wszyscy dobrze wiemy, że kwarantanna domowa to trudny okres i dla nas 

i rodziców, przez co i oni i my chodzimy rozdrażnieni. Będziemy się złościć, bo 

to naturalne ludzkie odruchy na brak kontaktu z rówieśnikami. Może się też 

okazać, że po prostu mama, tata i ty będziecie się ze sobą kłócić– ale to 

normalne! Ważne, by nie przesadzać☺.  

 

Z tego powodu chciałabym bardzo gorąco polecić książkę zatytułowaną 

Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić?         ❄ 
 

❄               Tak! Istnieje taka książka! 

 

     Autorem jest Dean Burnett, który idealnie opisał  

niektóre sytuacje. Przykładem jest to, że chociaż raz  

każdy z nas usłyszał od rodzica: „Wyłącz ten telefon!  

Cały dzień w ekranie, a potem się dziwi, że problemy”  

albo „Zrozumiesz, jak dorośniesz!”.  

     W tej lekturze znajdziemy najczęstsze powody 

swojego, jak i ich zdenerwowania. „Dlaczego rodzice  

tak cię wkurzają i co z tym zrobić” sprawi, że będziemy  

mogli spojrzeć na ich sytuację pod trochę innym 

kątem, dzięki czemu unikniemy wielu niepotrzebnych kłótni.  

 

     Jednocześnie zachęcam do wykorzystania czasu na rozwijanie swoich hobby, 

lub też odkrywania nowych pasji. Przez dłuższe siedzenie w domu możemy 

zacząć robić rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, np. wznowienie gry 

na instrumencie, podszkolenie się z rysowania albo rozpoczęcie regularnych 

ćwiczeń! Może się okazać, że niektóre osoby z twojej klasy podzielają twoje 

zainteresowania, przez co będziemy mogli bardziej rozwijać się społecznie i być 

mniej znudzeni samotnością!   

  

Bardzo polecam i pozdrawiam wszystkich czytelników! 

❄Ewa Pyzanowicz z klasy 6C ❄ 
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POLECAMY JAKO PREZENT 

❄świetny sposób na urozmaicenie wolnego czasu  

podczas przerwy świątecznej 

 

KENDAMA to tradycyjna drewniana japońska zabawka. Jest ona   

                      zbudowana z uchwytu przypominającego młotek z   

                      długawym czubkiem oraz z kulki z dziurą na spodzie,  

                      która jest połączona z uchwytem poprzez sznurek.         

                      „Ramiona” uchwytu są zakończone wgłębieniami, do   

                      których wpada kulka. 

Zabawa kendamą polega na tym, by drewnianą kulkę nabić na 

wystający szpikulec – a to wcale nie jest takie proste… 

 

KENDAMA pozornie wygląda nudno. Jednak, gdy zacznie się 

zabawę, staje się coraz ciekawsza i naprawdę wciąga. Można 

wykonywać różne triki. Jeden z najłatwiejszych to BIG CUP (duże 

wgłębienie), SMALL CUP (mniejsze wgłębienie), BOTTOM CUP 

(najmniejsze z wgłębień). Gdy się opanuje te podstawy można podjąć 

kolejne wyzwanie – trik ORBIT. Polega on na okrążeniu kenem (tym 

patykiem) tamę (kulkę).  
 

Jedną z wersji jest gra ze znajomymi 

Gra nazywa się „Game of Kendama”. Rywalizacja  

-należy pokonać kolegę lub koleżankę. Każdy ma siedem  

liter, czyli tyle, ile nazwa KENDAMA. Gdy przeciwnik  

wykona trik, druga osoba ma na to trzy próby. Gra kończy się, 

gdy któryś z uczestników ma skreślone wszystkie litery w nazwie.  

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku prezentującego podstawowe 

umiejętności w zabawie z kendamą: 

https://www.youtube.com/watch?v=tb3BuyqIvPk&feature=emb_logo 

        

zabawkę polecają G. Antoniewicz, G. Stephan, J. Friakh z kl. VIC 

https://www.youtube.com/watch?v=tb3BuyqIvPk&feature=emb_logo
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A MOŻE ŚWIĄTECZNY FILM???      

 

     Do świąt Bożego Narodzenia zostało nam kilka dni. Czy poczuliście już 

świąteczną atmosferę? 

    Ja już upiekłam pierniki, ozdobiłam choinkę i zobaczyłam magiczny film. 

„Kronika świąteczna” to wymarzona propozycja dla całej rodziny. To druga 

część hitowego filmu ("The Christmas Chronicles 2"), który od razu spotkał się 

z aprobatą nie tylko wśród dzieci i ich rodziców, ale także wśród samych 

krytyków. 

    Na początku filmu poznajemy miłą rodzinkę. Rodzeństwo mieszka tylko  

z mamą, ponieważ ich tata zginął. Dzieci zostają same w domu podczas wigilii  

i ……  postanawiają nagrać Mikołaja. Czy im się uda? Sami zobaczcie! 

    Moim zdaniem to jest bardzo wesoły, ciepły i rodzinny film. Polecam go 

wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy nie wierzą w Mikołaja☺ 
 

Poleca Alicja Kozioł z klasy IVB 
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ZAKĄTEK KULINARNY 
 

Hej! Chyba nikt nie wyobraża sobie udanych świąt bez pysznych 

pierników, najlepiej własnego wypieku. Zastanawiało Cię kiedyś, jak 

zrobić idealne pierniczki?! Bez cukru, ale żeby byłe słodkie? Tak?  

To dobrze. Oto przepis na właśnie takie pyszności.  

 
    Składniki                                                                                     

• 150 g mąki pszennej                          

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia                                                        

• 1 łyżka miodu                                                                                       

• 30 g erytrytolu                                                                                   

• 1 łyżka przyprawy do piernika                                                        

• 20 g masła                                                                                          

• 2-3 łyżki mleka                                                                                   

• 1 małe jajko    

 

Przygotowanie 
 

Miód, masło i erytrytol (słodzik)  rozpuszczamy w mleku. Następnie zagniatamy  

z pozostałymi  składnikami, na końcu dodając jedną łyżkę przyprawy do 

piernika.  Ciasto rozwałkowujemy, wykrawamy pierniczki, pieczemy w 

temperaturze 180 stopni przez 10 minut.   
                                                                                                            

 

Wskazówka   

Mąkę pszenną można zastąpić orkiszową jasną lub gryczaną.  

Uwaga!!! Ciasto musi byś cienkie max. 5mm - 1 cm, jeśli zrobisz grubsze, 

wydłuż czas pieczenia do 15 minut.   
  

Ilość: 14 pierniczków             

1 pierniczek ma:  

51 kcal          

7,1 g węglowodanów   

1,7 g tłuszczu  

1,5 g białka               
 

Przepis przygotowała dla Was, sprawdziła i POLECA –  

Zosia Kaczmarczyk z klasy VIC. 
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ŚWIĄTECZNE ZAGADKI❄ 

 

Cztery nogi, piękne rogi,  ❄               

a na szyi dzwonek. 

Ciągnie sanie Mikołaja 

w wigilijny dzionek.              

Od Mikołaja je dostajemy 

❄i pod choinką odnajdujemy. 

  Gdy tylko skończy się wieczerza, 

każdy z radością po nie zmierza. 

 

Zalepione starannie,                     

falbanka na obrzeżu. 

Z kapustą i grzybami 

czekają na talerzu.  ❄  

Nie słychać jej w Wielkanoc, 

 ani w czasie wakacyjnym. 

Zaśpiewasz ją przy szopce 

i stole wigilijnym. 

Choć ma liczne uszka, 

to jest jak pień głuchy. 

Napełniają nim w święta  ❄ 

wszyscy swoje brzuchy. 
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ŚWIĄTECZNY HUMOR         

                           

   Co mówi bombka do bombki? 

            ,,Chyba nas powieszą" 

    Kolega pyta koleżankę: 

- Co udało Ci się kupić w tym roku pod choinkę? 

- Udało mi się kupić stojak…. 

  Rodzina przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej.  

Żona pyta męża: 

- Zabiłeś już karpia? 

- Tak, utopiłem go!         Żarty przygotowała dla Was Laura Kotusz z klasy IVB   

------------------------------------------------ 
 

Wszystkim czytelnikom gazetki szkolnej życzymy 

radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym NOWYM 2021 ROKU. 

 

 

 

 


