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     Długopis Sienkiewicza  
                                                Gazetka Polskiej Szkoly im. Henryka Sienkiewicza 

                                                   w Edmontonie, 12140 – 103 ST www.pshs.ca 

                   

  Boże Narodzenie............ 

          to najpiękniejszy prezent, jaki mógł dać Bóg ludzkości. 

Więc: 

* niech przy świątecznych zapachach i białym obrusie na stole nauczyciele, członkowie 
komitetu rodzicielskiego, uczniowie z ich rodzicami oraz wszyscy bliscy naszej szkoły znajdą 
radość i wzruszenie, i poczucie jedności z całym otaczającym nas światem. 

* niech nowo narodzone dzieciątko Boże wnosi w nasze serca swoje błogosławieństwo, darzy 
obficie pokojem i nadzieją. 

* niech melodia kolędy rozbrzmiewa radością przy pachnącej choince okrywającej prezenty od 
serca.  

* niech ten Nowy 2010 Rok przyniesie pomyślność i spokój, sukces i powodzenie, radość i 
zdrowie........a wszystkie strapienia, kłopoty i zgryzoty omijają Wasze rodzinne gniazda. 

Wiec i ja....... 

* wzruszona tą świąteczną scenerią, poddając się ogarniającej wszystkich i wszystko 
uroczystą atmosferą składam te życzenia jako prezent w podziękowaniu za współpracę.  

 

* Krystyna Dembowska, kierowniczka  
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STYCZEŃ 

02   
Wakacje 
Świąteczne 

09   
Zajęcia 

16   
Zajęcia 

23  
 Zajęcia 

30  
 Zajęcia  
Dzieo 
Patrona 

LUTY 

06   
Zajęcia 

13   
Nie ma 
zajęd 

20   
Konkurs 
recytatorski 

27   
Dzieo 
Skupienia 

 

"W związku z obchodami 55 Jubileuszu działalności naszej szkoły ogłaszam  
Styczeo 2010 miesiącem naszego patrona - Henryka Sienkiewicza.  
Kulminacyjnym punktem obchodów dni patrona będzie sobota 30 stycznia 
2010 roku" 
  
 

Rozpoczął się okres konkursów. 
- 20 luty 2010 - Konkurs Recytatorski. 
                      dla wszystkich uczniów szkoły.  
Informacji udzielają wychowawcy klas. 
- Mistrz Ortografii 2010  
                     dla klas kredytowych 
organizowany przez Związek Nauczycielstwa 
                     Polskiego w Kanadzie.  Informacje   
u nauczycieli klas X - XII i kierowniczki. 
- 6 marzec 2010 - 50-ty Konkurs Pisemny im. 
Adama Mickiewicza na najlepsze   
                       wypracowanie w języku polskim     
organizowany przez ZNP w Kanadzie 
 

Tradycyjnie nasza szkoła już po raz 
siódmy bierze udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego organizowanego przez 
International and Heritage Languages 
Association w dniu 20 lutego 2010 
roku. 
Zachęcam naszych uczniów, nauczycieli 
i rodziców do 
gremialnego uczestnictwa w tej  
paradzie językowej szkół etnicznych.  
Termin wszelkich zgłoszeo upływa 21 
grudnia br. 
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Uczniowie pierwszej klasy odpowiadają na to wieczne pytanie. 

Taki, który zawsze przynosi prezenty, jak są święta. 

Widziałem go u swojej koleżanki. Jego renifery były bardzo 

zmęczone i było im zimno i poszedł na piechotę. Mieszka 

tam gdzie bardzo dużo śniegu. Mieszka z elfami. Jest ich 

dużo i mają dużo pracy. Ma pieski i mówią prawdziwie. 

Mikołaj dał mi płytę i zobaczyłem pieski gadające. I tyle. 

                                                             Daniel Mieszkowicz 

Święty Mikołaj ma 

prezenty dla dzieci. 

Mieszka gdzie jest 

zimno. Jest dobry i lubi 

kolor czerwony i dzieci. 

Przyjechał w saniach.   

                               Julia Januszczak                                                   

Ja wiem, że Św. Mikołaj daje prezenty. Każdy dostaje 

prezenty. Wszyscy na świecie. Nie widziałem go nigdy. Ale 

oglądałem filmy. On nazywa się Święty Mikołaj. 

                             Landon Arcand-Szczepanski 

  

Przynosi prezenty w Wigilię. Mieszka na północy. Ma 

białą brodę. Ubiera się na czerwono. 

                                                        Sydney Mann 

Św. Mikołaj ma czerwone policzki. Lubi ciasteczka. Ma 

dziewięd reniferów. Ja widziałam Św. Mikołaja. On jadł 

moje ciasteczka w moim domu. Mieszka na północy ze 

swoimin elfami. Daje prezenty wszystkim na całym 

świecie. 

                                                          Samantha Mann                                         
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            Co łączy, a co różni świąteczne zwyczaje różnych narodów? 

 

Święta Bożego Narodzenia to najstarsze, największe i jedne z najważniejszych świąt 

chrześcijaoskich. Są one pełne tradycji i podniosłego nastroju. Zachęcają dzieci do bycia 

lepszym, grzeczniejszym. 

Rozmowa na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych wzbudza wśród uczniów wiele 

emocji. Dzieci doskonale znają polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, 

zwłaszcza te dotyczące wieczerzy wigilijnej. Wiele zwyczajów pielęgnuje się w ich domach. 

Sądzę, że chętnie dowiedzą się jak wyglądają świąteczne zwyczaje w Szwecji i nnych krajach.          

O szwedzkiej gwiazdce dowiedzieliśmy się z lektury A. Lindgren ,, Dzieci z Bullerbyn’’. 

 

W 1223 roku we Włoszech święty Franciszek zorganizował pierwsze 

jasełka Bożego Narodzenia. Wzięły w nich udział żywe zwierzęta. 

Obecnie najsłynniejsza szopka na świecie z figurami naturalnej 

wielkości ustawiana jest co roku przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie.    

W Danii tradycyjnym daniem wigilijnym jest budyo z ryżu. Gospodyni ukrywa w nim jeden 

migdał. Kto go znajdzie, dostaje świnkę z marcepana, która zapewnia szczęście 

przez cały rok.                     

W Niemczech choinki są wyjątkowo okazałe i pięknie przystrojone. Zwyczaj ich 

ubierania narodził się właśnie w tym kraju około 300 lat temu. Niemcy są też 

ojczyzną najbardziej znanej kolędy na świecie pt. Cicha noc, święta noc. 

 Na Węgrzech, podobnie jak u nas, pod 

obrus wkłada się sianko, a wyciągnięcie 

najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na stole nie może 

zabraknąd ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłośd.                                                                        

 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym 

gronie rodzinnym. Najważniejszym daniem jest indyk upieczony z 

owocami i warzywami. Podaje się również pudding, ciasta i słodycze. 

Prezenty przynosi święty Mikołaj w nocy z 24na 25 grudnia. 

Klasa V 
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Plakat przygotowała Zofia Stefanicki 

28 listopada klasa VIII w ramach zapoznawania się z polskimi tradycjami  i wierzeniami 

przodków urządziła zabawę, a raczej wróżby andrzejkowe.   

Andrzejki to tradycja bardzo stara, i niezwykle interesująca szczególnie dla dziewcząt.   

Wierzono bowiem, że w wigilie świętego Andrzeja 29 listopada duchy przodków podobnie jak w 

noc świętojaoską wracają na ziemię i odsłaniają tajemnice - w noc Andrzejkową matrymonialne. 

Aby odsłonid wrota do tych tajemnic, dziewczęta klasy VIII z udziałem chłopców zorganizowały 

następujace wróżby: 

- lanie na wodę roztopionego wosku przez ucho od klucza a następnie odczytywanie 
kształtów zastygniętego wosku. 

- aby dowiedzied się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza za mąż, buty z lewej nogi 
‘maszerowały’ przez całą klasę aż do drzwi, aby wyjawid nam że Oliwia Hrehoruk, będzie 
‘tą pierwszą’, która wyjdzie za mąż. 

- Pani dyrektor za pomocą ślubnej obrączki odczytywała ile kto będzie miał dzieci… 
- a rozrzucane szpilki na stół przepowiadały ogólną przyszłośd.   Wszystkim wyszły same 

pomyślności, np. podróż, ogólne szczęście, szczęście w miłości, itp itd. 
 

Co by nie mówid zabawa była świetna i jednocześnie pouczająca… 

Klasa VIII 
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      Do kółka plastycznego w tym roku szkolnym należy 24 uczniów w wieku od 5-18 lat.             
Uczniowie podzieleni są na dwie grupy, które wymieniają się tygodniami.  Zajęcia rozpoczęly się 
19-go września.  Od tamtej pory uczniowie dekorowali muszelkami i kamykami ramki na zdjęcia, 
malowali różnymi wzorami kamienie, szkicowali zwierzęta ołówkiem oraz wykonywali różne 
dekoracje na Boże Narodzenie.  Tematy zajęd plastycznych dostosowywane są do wieku oraz 
zainteresowao uczniów.  Na styczeo i luty zaplanowane jest malowanie farbami plakatowymi i 
akrylowymi dowolnie wybranych przez uczniów tematów.  Wszystkie prace wykonane w czasie 
zajęd plastycznych wystawione będą na nasz KONKURS TALENTÓW, który odbędzie się w marcu. 
 W następnym numerze naszej gazetki będziemy mogli obejrzed prace naszych młodych 
artystów. 
 
Alicja Igras  
 

 

 

 

                                               

                                               Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

                       Chciałabym serdecznie podziękowad wszystkim uczniom i nauczycielom 

                       naszej szkoły, bez was nie było by gazetki.  

                       Dziekuję bardzo za pomoc i zapraszam do współpracy w następnym roku. 

                       

                                 Do zobaczenia w 2010!!! 

 


