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Wydanie
Świąteczne

Maria Konopnicka

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia, pogody ducha, wytrwałości w działaniu,
aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich
radością, ciepłem i życzliwością.
Niech te chwile upłyną w gronie najbliższych,
a nadchodzący Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń.
Zespół redakcyjny Ósemkowych Wieści

NAJMODNIEJSZE TEGOROCZNE KOLORY CHOINEK
Kolorowa czy jednobarwna choinka w 2021?
Oto jest pytanie! Taki dylemat towarzyszy każdemu, kto przywiązuje wagę do tego, by choinka była stylowo ozdobiona. W tym roku
zdecydowanym hitem będą choinki zdobione w dwie barwy, z których jedna będzie wiodąca, a druga urozmaiceniem.
Jakie barwy ze sobą łączyć?
Do najpopularniejszych kolorów, które zawsze pięknie prezentują
się na choince, należą niebieski, czerwony, srebrny i złoty. Drzewko
można ozdobić na jeden kolor – wówczas wszystkie dekoracje będą
w jednakowej barwie o różnych odcieniach – lub też łączyć
z uniwersalną bazą, jaką stanowią kolory biały, beżowy, złoty czy
srebrny. Jak można dobrać ze sobą kolory, by stworzyć atrakcyjną,
modną i piękną choinkę?
Choinka kremowo-złota
Dominującym kolorem w takim ubarwieniu powinien być ecru, odcienie kawy z mlekiem, karmel i jasny beż. Warto stawiać na melanż
różnych tonacji, żeby uzyskać ciekawy efekt. Złoto zaś powinno stanowić dodatek,
np. w postaci bombek czy kokard. Jeśli bowiem będzie go za dużo – uzyska się efekt przepychu, bardzo strojną i nieco barokową
choinkę.
Choinka niebiesko-srebrna
Takie połączenie idealnie pasuje do wnętrz w stylu glamour! Głównym kolorem powinno być srebrno, którego będzie więcej niż
dekoracji w odcieniach niebieskiego. Zestawienie chłodnych, eleganckich barw z pewnością będzie robiło wielkie wrażenie.
Taka choinka do klasa i szyk!
Złoto-srebrna choinka
Takie odważne połączenie z pewnością sprawi, że choinka rozświetli całe wnętrze! Aby jednak przyciągała uwagę elegancją, warto
postawić na równowagę pomiędzy tymi dwoma jakże wyrazistymi kolorami. Aby choinka nie była zbyt przesadna, a przy tym miała
w sobie klasę, należy unikać brokatu – lepiej postawić na barwy matowe, satynowe i delikatnie perłowe, a także ograniczyć ilość
ozdób.

NAJLEPSZE POTRAWY NA ŚWIĘTA

1. Karp

5. Makaron z makiem

2. Kompot z suszu

6. Makowiec

3. Kutia

7. Paszteciki

9. Pierogi

10. Uszka

PRZEPIS NA PIERNIK
Składniki na przygotowanie pierniczków
- 1/4 szklanki miodu,
- 80 g mała,
- 1/2 szklanki cukru pudru,
- 1 jajko,
- 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika,
- 1 łyżeczka kakao.
Jak zrobić pierniczki ?
1. Miód i masło podgrzewamy w garnuszku, studzimy.
2. Dodajemy pozostałe składniki i wyrabiamy ciasto.
3. Wałkujemy na stolnicy na grubość 2-3 mm lekko podsypując mąką.
4. Wykrawamy pierniczki o dowolnych kształtach.
5. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
6. Pieczemy przez 10 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza.
7. Wyjmujemy, studzimy i dekorujemy.

4. Łazanki

8. Pierniki

ŚWIĄTECZNY WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR BEATĄ TOMASZCZUK
Z Panią Dyrektor Beatą Tomaszczuk spotkaliśmy się 3.12.2021r. w celu przeprowadzenia wywiadu o tematyce świątecznej.
-Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w polskich domach znane jest powiedzenie: „Na Boże Narodzenie weseli się
wszelkie stworzenie”. Proszę nam powiedzieć, za co lubi Pani Święta?
– Święta Bożego Narodzenia cenię przede wszystkim za chwile refleksji, zadumy oraz za ten cudowny czas spędzony z najbliższymi,
ale także za to, że Święta Bożego Narodzenia związane są z narodzeniem, czyli początkiem, nową szansą... Nieco mniej ważnym
elementem wprowadzającym nas w atmosferę świąt jest piękny wystrój choinek, naszych domów, mieszkań. Pamiętajmy jednak,
że najważniejsze jest to, aby w naszych sercach zagościła wtedy miłość, która powinna być nie tylko w okresie wigilijnym, ale również
każdego innego dnia.
-Gdyby miała Pani przywołać w pamięci jedną niezapomnianą Wigilię, jaka by to była?
-Moja niezapomniana Wigilia nie należy do najweselszych, ponieważ był to czas bardzo trudny, historyczny. Wszystko to działo się
13 grudnia 1980r. Wówczas był stan wojenny i w tym bardzo trudnym czasie nie mogliśmy się wszyscy razem spotkać się przy
wigilijnym stole, gdyż mój tato pełnił tzw. dyżury na ulicach. Moja siostra, niestety, nie miała możliwości przyjechania do domu
rodzinnego, ponieważ studiowała w innym mieście, a był wtedy zakaz opuszczania miejsc zamieszkania. Było to dla mnie bardzo
przykre doświadczenie, ale wspominam ten okres jako czas pełen nadziei.
-O jakim prezencie marzyła Pani będąc dzieckiem?
-Takim wymarzonym prezentem były owoce cytrusowe, może być to niezrozumiałe dla dzisiejszego pokolenia. Kiedyś w sklepach
nie było tak łatwego dostępu do owoców sprowadzanych z zagranicy, dlatego każdy się cieszył, gdy mógł dostać na święta
pomarańcze.
-Czy ma Pani swój ulubiony kolor na choince?
-Każdy kolor ładnie wygląda na drzewku bożonarodzeniowym, ale jest taka barwa, która skradła moje serce, a jest to kolor złoty.
-Istnieje tradycja o zostawianiu dodatkowego nakrycia przy wigilijnym stole, czy kiedykolwiek do Pani zapukał
niespodziewany gość?
-Raczej nie odwiedził mnie żaden niespodziewany gość, ale zawsze zapraszałam samotnych sąsiadów oraz inne osoby, które
nie miały z kim spędzić świąt.
-Czy w Wigilię wypatruje Pani pierwszej gwiazdki na niebie?
-Tak, jest to tradycja mojej rodziny, wszyscy razem czekamy, aż pojawi się pierwsza gwiazdka, a dopiero później zasiadamy
do wieczerzy wigilijnej.
-A czego życzy Pani Dyrektor całej społeczności szkolnej Ósemki?
-Przede wszystkim zdrowia, ale także ciepła rodzinnego oraz realizacji marzeń i planów. Dla ósmoklasistów zdania jak najlepiej
egzaminu i dostania się do swojej wymarzonej szkoły. Aby każdy dzień był radosny i szczęśliwy, bo to, czy jesteśmy szczęśliwi, zależy
od nas, jak postrzegamy świat. Życie budujemy sami, dlatego dostrzegajmy wartość każdego dnia, wartość siebie oraz drugiego
człowieka.
Wywiad przeprowadzili: Kamila Poliwczak, Zuzanna Barańska, Paweł Sadło z klasy 7c.

HOROSKOP
Baran 21.03 - 20.04
Grudzień to będzie dobry czas, by spotkać
bratnią duszę. Nie warto czekać na lepsze
czasy. One już nadeszły.
Rak 22.06 - 23.07
Uwolnisz się od większości zmartwień,
znajdziesz też więcej czasu dla rodziny
i przyjaciół.
Waga 24.09 - 23.10

Byk 21.04 - 21.05

Bliźnięta 22.05 - 21.06

Jest szansa, że tej zimy spełnisz swoje
największe marzenie.

Wszystkie twoje problemy stopniowo się ułożą.
Na horyzoncie czeka na ciebie nowa
znajomość, która może stać się ważna.
Panna 24.08 - 23.09

Lew 24.07 - 23.08
Przeżyjesz wspaniałe chwile, doświadczysz
niezapomnianych wzruszeń i spełni się jedne
z twoich drobnych marzeń.
Skorpion 24.10 - 22.11

Dbaj więcej o siebie i nie zapomnij o odpoczynku
i porcji witamin. Chętnie komuś pomożesz lub
udzielisz mądrej rady.
Koziorożec 22.12 - 20.01

Zrealizujesz wiele wspaniałych pomysłów.
Poznasz wiele ciekawych osób.

Będziesz bardzo energiczny i wybuchowy.
Wygrasz jakieś zawody lub konkurs.

Unikniesz konfliktów ze znajomymi.
Będziesz bardzo spóźnialski.

Wodnik 21.01 - 19.02

Szykują się dla ciebie przyjemne spotkania
w przyjacielskim gronie.
Strzelec 23.11 - 21.12
Wpadniesz na dużo odkrywczych pomysłów.
Dobry humor nie będzie Cię opuszczać.
Ryby 20.02 - 20.03
Wyjedziesz za granicę. Będziesz mieć
dobry humor.

POEZJA ŚWIĄTECZNA
POMÓDLMY SIĘ W NOC BETLEJEMSKĄ…

PIERWSZY ŚNIEG

CHLEB MIŁOŚCI

Pomódlmy się w Noc Betlejemską

Świat jest dzisiaj biały i puchaty

A gdy zabłyśnie gwiazda

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania

jak zabawka przez Boga z

W błękitnej dalekości.

By wszystko nam się rozplątało

pudełka wyjęta, taka śliczna

Będziemy z sobą dzielić

Węzły, konflikty, powikłania.

zabawka ze sreberka i waty przez

Opłatek – chleb Miłości.

nikogo jeszcze nie dotknięta.
Oby się wszystkie trudne sprawy

A łamiąc okruch biały,

Porozkręcały jak supełki

Słońce tyle ma ostrych igiełek,

Wśród nocy świętej ciszy,

Własne ambicje i urazy

że wygląda jak złota, świecąca

Niechaj się serca nasze

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

choinka. Dobry Pan Bóg na słońcu

Jak dzwony rozkołyszą.

srebrny świat zawiesza na
podarek dla swojego Synka.

I oby w nas złośliwe jędze

Ewa Szelburg-Zarembina

Pozamieniały się w owieczki

Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.

A w oczach mądre łzy stanęły

O witajże nam, Jezu,

Jak na choince barwnej świeczki.

W Betlejem narodzony.

By anioł podarł każdy dramat

Rozwarły się niebiosa,

Aż do rozdziału ostatniego

Już kolęd płyną dźwięki:

Kładąc na serce pogmatwane

O witajże nam, witaj,

Jak na osiołka – kompres śniegu.

Jezuniu malusieńki.

Aby się wszystko uprościło

Ty, któryś jest Miłością

Było zwyczajne, proste sobie

i Sercem tego świata,

By szpak pstrokaty, zagrypiony

Zagarnij serca nasze

Fikał koziołki nam na grobie

I w Imię Swoje zbrataj.

Aby wątpiący się rozpłakał

Niechaj zamilkną swary,

Na cud czekając w swej kolejce

Zawiści, ludzkie złości.

A Matka Boska cichych, ufnych

Noc święta, wigilijna…

Jak ciepły pled wzięła na ręce

Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.

ks. Jan Twardowski

Halina Golczowa

WYNIKI SZKOLNEJ ANKIETY ŚWIĄTECZNEJ
1. Jaka zupa gości na Twoim wigilijnym stole?

4.Jaką choinkę najczęściej wybierasz, sztuczną czy prawdziwą?

97% Barszcz czerwony z uszkami

37%-Sztuczną

3% Zupa pomidorowa

63%-Prawdziwą

2.Co bardziej wolisz, dawać prezenty, czy je otrzymywać?

5.Który kolor jest najbardziej widoczny na tej ubranej choince?

73% Otrzymywać

40%-Czerwony

27% Dawać

38%-Biały

3.Czy masz swoją ulubioną kolędę? Jeżeli tak, to jaką?

15%-Niebieski

43%- Nie posiadam takiej

7%-Srebrny

27% -„Przybieżeli do Betlejem”

6.Co najbardziej kojarzy Ci się ze świętami Bożego Narodzenia?

11% - „Wśród nocnej ciszy”

68%-Dostawanie prezentów

9%-„Dzisiaj w Betlejem”

9%-Wigilijna kolacja

8%-„Jezus Malusieńki”

9%-Śpiewanie kolęd

2%-„Jest taki dzień”

8%-Spotkanie się z bliskimi
6%-Zima

KOLĘDY
„Jezus malusieńki”

„ Dzisiaj w Betlejem ”

•„Lulajże Jezuniu”

Jezus malusieńki leży wśród stajenki

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Wesoła nowina:

Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

Że Panna Czysta, że Panna Czysta

Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

Porodziła syna!

A ty go matulu w płaczu utulaj

w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!

Zamknijże znużone płaczem powieczki,

w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

Anieli grają, króle witają,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-

Lulajże, Jezuniu...

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Cuda, cuda ogłaszają!

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Maryja Panna, Maryja Panna

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

Dziecina się kwili, Matuleńka lili

Dzieciątko piastuje;

Lulajże, Jezuniu...

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

I Józef stary, i Józef stary

Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,

w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

Ono pielęgnuje.

Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

Matusia truchleje, serdeczne łzy leje

Chrystus się rodzi...

Lulajże, Jezuniu...

O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

I trzej królowie, i trzej królowie

Dam ja Jezusowi słodkich jagódek

O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

Od wschodu przybyli;

pójdę z nim w Matuli serca ogródek.

I dary Panu, i dary Panu

Lulajże, Jezuniu...

Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Pana nad panami,
Uwielbić Chrystusa!
Chrystus się rodzi...
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