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ks. Jan Twardowski 

Wiersz staroświecki 
 

Pomódlmy się w noc betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało, 

Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki 
Własne ambicje i urazy 

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki 

I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały jak owieczki 

A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki 

By anioł podarł każdy dramat 

Aż do rozdziału ostatniego 
Kładąc na serce pogmatwane 

Jak na osiołka – kompres śniegu 
Aby się wszystko uprościło, 

Było zwyczajne, proste sobie, 
By szpak pstrokaty, zagrypiony 
Fikał koziołki nam na grobie. 

Aby wątpiący się rozpłakał 
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska cichych, ufnych, 
Jak ciepły pled wzięła na ręce. 
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Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

życzy Święty Mikołaj i Renifer
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Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekamy cały rok. To czas, 

który spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Cieszymy się świąteczną atmosferą i 

prezentami. 

Pragniemy umilić Wam ten czas jeszcze bardziej naszą gazetką. Dlatego 

znajdziecie w niej różne ciekawostki, trochę rozrywki i artykuły o Was samych. 

Niektórzy napisali piękne świąteczne życzenia, inni opowiadają o swoim hobby. 

Mamy nadzieję, że spotkanie z tym, o czym opowiadają Wasze koleżanki i Wasi 

koledzy, pozwoli Wam jeszcze bardziej ich poznać i dobrze się bawić. 

 

Samorząd Uczniowski w grudniu zorganizował wiele imprez i uroczystości pod 

hasłem 

ZOSTAŃ MIKOŁAJEM 

 

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 6.12.2017 

KONKURS MIĘDZYKLASOWY NA SZOPKĘ 
BETLEJEMSKĄ 

do 11.12.2017 

AKCJA GÓRA GROSZA 
27.11.2017 - 

2.01.2018 

KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH I 
WYPIEKÓW 

13.12.2017 

KONKURS NA NAJLEPSZY WYPIEK 
ŚWIĄTECZNY 

13.12.2017 

WIGILIE KLASOWE I JASEŁKA 22.12.2017 

 

 

Redakcja 
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A oto życzenia świąteczne Waszych 

kolegów z 6a 

 

 

Na święta Bożego Narodzenia 

Przyjmijcie ode mnie te życzenia: 

Niech Wam przy stole wszystko 
smakuje, 

A dobry humor niech Wam 
dopisuje! 

Choinka błyszczy lampkami i 
anielskim włosem, 

A karp o północy niech przemówi 
ludzkim głosem! 

Śnieg niech sypie w wigilijnym 
mroku, 

Wszystkiego dobrego w Nowym 
Roku! 

Marysia Gładyś 

 

 

Na te najwspanialsze święta 

Bożego Narodzenia 

Życzę Ci Gwiazdora 

z saniami pełnymi prezentów. 

I oby nie zapomniał rózgą Cię 
prześwięcić za to, 

że reniferom tak ciężko było. 

Niech blask choinki 
rozpromieni Twoje serce, 

A uśmiech Twój obdarza 
wszystkich. 

Niech radość zapanuje w 
Twoim domu, 

Bo tylko raz w roku gwiazdka 
spada z nieba. 

Chowaj ją rok cały, 

Aby humor i szczęście Ci 
dopisywały. 

A gdy śnieżek już spadnie, 

Wyciągnij chlebek biały. 

Dziel się nim z Rodziną, 
Gwiazdorem i reniferami, 

By nigdy o Tobie nie 
zapomniały. 

Wesołych Świąt 

Dawid Preuss 
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10 CIEKAWOSTEK NA TEMAT ŚWIĄT 

 

1. Kolacja wigilijna jest 
odbiciem wierzeń 
słowiańskich, 
zaadoptowanych przez 
Kościół, w okresie 
średniowiecza. 
Pierwotnie kolacja była 
ucztą ofiarną składaną w 
darze mieszkańcom 
zaświatów, czyli duchom. 
 

 
 

2. Kolędę "Cicha noc" 
przetłumaczono na 
ponad 300 języków  

        i dialektów. 
 

 
(np. na koreański) 

 
3. Pierwowzorem 

dzisiejszego Świętego 
Mikołaja był biskup Miry 
(dzisiejszej Turcji), który 
rozdał swój majątek 
ubogim.  
 

 
 

4. Pierwszą szopkę stworzył 
święty Franciszek  

        z Asyżu, w 1224 roku. 
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5. Wigilia to dla Czechów 
czas odwiedzania 
cmentarzy. 
 

6. Według starej tradycji, 
zwierzęta przemawiają w 
Wigilię ludzkim głosem. 

 

 
 

7. W Grecji Boże 
Narodzenie trwa 12 dni. 
 

8. Zwyczaj całowania pod 
jemiołą pojawił się 
dopiero w XIX wieku. 
 

 

 
9. Choinka starsza niż 

Jezus? Tak. To ludy 
germańskie jako 
pierwsze zaczęły 
przystrajać zielone 
drzewka.  

 
10. Boże Narodzenie w 

Indiach to czas 
kupowania nowych 
ubrań, strojenia domów, 
ulic i wszystkiego, co 
tylko da się mniej lub 
bardziej  finezyjnie 
udekorować  we 
wszystkie kolory tęczy. 

 

 
 

 

 

 

Nikola Żukowska 7a
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Nasze Koleżanki i Koledzy z 4c 
opowiadają o swoim hobby. Jak 
sami się przekonacie, można 
interesować się przeróżnymi 
rzeczami. Choć należy zauważyć, 
że 4c lubi sport (jak na sportową 

klasę przystało �) 

 

Moim hobby jest koszykówka. 
Bardzo lubię ten sport. Uprawiam 

go na treningach i po lekcjach. 

Zbieram plakaty, autografy i zdjęcia 

znanych koszykarzy. Posiadam dużą 

kolekcję z autografami koszykarzy. 

Często oglądam mecze w telewizji i 

na stadionie. Cieszę się, gdy 

wygrywa drużyna, której kibicuję. 

 

 

Maks Paprzycki 

 

Kolekcjonuję noże. W mojej kolekcji 

mam: scyzoryki, noże harcerskie – 

finki i karambity. Noże przywożę z 

różnych miejsc Europy i Polski. 

Przechowuję je w pudełku. Nie służą 

one do zabawy! Jedynie noże 

harcerskie zabieram na obozy. Są mi 

tam bardzo potrzebne do 

budowania szałasów i robienia 

masztu do sztandaru.  

 

Antoni Karnicki 

 

Moja przygoda z perkusją zaczęła 

się, kiedy miałem 9 lat. Byłem w 

trzeciej klasie szkoły podstawowej. 

Tata powiedział, że mam wybrać 

zajęcia dodatkowe. Wpadłem na 

pomysł, że zapiszę się na lekcje 

perkusji. Poszedłem na próbną 

lekcję do prywatnej szkoły 

muzycznej. Pan perkusista sprawdził 

czy mam poczucie rytmu. Poszło mi 

nieźle. Stwierdziłem więc, że będę 

chodził na lekcje perkusji. Następnie 

kupiłem sobie paki i zacząłem grać. 

Po dziewięciu miesiącach, tata kupił 

mi perkusję. W garażu 

wygłuszyliśmy ściany i chodzę tam 

ćwiczyć grę na perkusji. Mam 
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nadzieję, że zostanę dobrym 

perkusistą.  

 

Marcin Mocydlarz 

 

Mam na imię Mateusz i mam 10 lat. 

Moim ulubionym sportem jest 

koszykówka. Gram w nią 5 lat. Sport 

ten polega na kozłowaniu piłki i 

wrzucaniu jej do kosza wiszącego na 

ścianie. Jest to gra drużynowa – 

dwie drużyny po 5 zawodników. 

Biegając po boisku, kozłując piłkę, 

należy ją wrzucić do kosza 

przeciwnika. Gra trwa cztery kwarty 

po 15 minut. Są dwa rodzaje rzutów: 

rzuty osobiste  - 1 punkt, rzut z akcji 

– 2 lub 3 punkty. Bardzo lubię ten 

sport, ponieważ grając, dobrze się 

bawię. Polecam tę grę innym 

dzieciom. Kiedy będę dorosły, 

chciałbym zostać koszykarzem. Moja 

mama bardzo mnie w tym wspiera. 

Mateusz Roszczka 

 

Moje hobby to koszykówka. Od 2 lat 

gram w tę grę. Obecnie jestem w 

klasie sportowej. Wszyscy razem 

tworzymy drużynę. Wspólnie 

wygrywamy i cieszymy się ze 

zwycięstwa. Lubię grać w kosza 

również dlatego, że jest to gra 

ruchowa, a ja lubię biegać.  

Klaudia Ząbek 

 

 

Michalina Korniewicz z 4c opisała jak 

można zrobić zimową maskotkę… 

Opis bałwanka… 

Mój bałwanek nazywa się Mimi. 

Spoglądam na niego, gdy patrzę przez 

okno. Wypatruję śniegu i marzę, aby 

ulepić prawdziwego bałwana. Mimi nie 

jest prawdziwym bałwankiem.  

Powstał z białej skarpety. Skarpeta ta 

została wypełniona ryżem i uformowana 

na kształt bałwanka. Za oczy posłużyły 

małe guziczki. Nosek to czerwony 

pompon. Uśmieszek zrobiłam z kilku 

szpilek. Na główce nosi czapeczkę z 

pomponem, a szyję owiniętą ma 

czerwonym szalikiem. 

Mimi jest wiecznie uśmiechnięty. Podoba 

mi się ten bałwanek. Bardzo go lubię i 

uśmiecham się, gdy na niego patrzę. 
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KĄCIK JĘZYKOWY 
 

 

 

Santa Claus – Święty Mikołaj 

 

(kolorowanka dla Ciebie) 

 

Santa Claus is the American name 

for Father Christmas. 

Santa Claus to amerykańska nazwa 

Świętego Mikołaja. 

 

 

 (kolorowanka dla Ciebie) 

 

Boxing Day – drugi dzień świąt 

Bożego Narodzenia 

 

The 26 th of December is Boxing Day 

in England. 

26 grudnia w Anglii obchodzi się 

Boxing Day. 

(Boxing Day – dosłownie: „dzień 

pudełek” – dawniej w ten dzień 

obdarowywano biednych 

podarunkami. Dziś jest on 

przedłużeniem świąt spędzanych w 

rodzinnym gronie.) 
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Christmas 

It is Christmas Day! – Mamy Boże 

Narodzenie!  

Christmas dinner – świąteczny 

obiad. 

Można wtedy zjeść np. Christmast 

pudding – pudding na bazie 

suszonych, marcepanowych 

owoców podany z brandy butter – 

masą z masła i brandy; 

Christmast cake – ciasto 

bożonarodzeniowe z suszonymi 

owocami, pokryte warstwą 

marcepanu i polane lukrem; 

Turkey and vegetables – indyk z 

warzywami. 

 

Christmas carols – to kolędy. Anglicy 

śpiewają je w miejscach 

publicznych. 

 

We wish you a Merry Christmas and 

a happy New Year! – Życzymy Wam 

wesołych Świąt i szczęśliwego 

Nowego Roku! 

Anglicy obdarowują się również 

Christmas stockings. Są to wielkie 

skarpety, które w Wigilię wiesza się 

przy łóżku lub na kominku i wypełnia 

malutkimi podarunkami.  

 

 

Podczas bożonarodzeniowego 

posiłku każdy otwiera z trzaskiem 

Christmas cracker, kartonową rolkę 

przypominającą duży cukierek, która 

zawiera niewielkie upominki, 

karteczkę z żartem lub papierową 

koronę. 

Co roku Anglicy wysyłają rodzinie i 

przyjaciołom Christmas cards – 

świąteczne kartki z życzeniami. 
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Hiszpańskie tradycje związane 

z Bożym Narodzeniem. 

 

Symbole Bożego Narodzenia  

- Belen, czyli szopka 

bożonarodzeniowa - to bardzo 

ważny symbol Świąteczny w 

Hiszpanii. Hiszpańskie szopki są 

bardzo dopracowane, tak aby 

wydawały się jak najbardziej 

realistyczne. W wielu miastach 

organizuje się konkursy na wybór 

najładniejszej szopki. W wielu 

małych miasteczkach w noc wigilijną 

przedstawia się “żywą szopkę” z 

udziałem aktorów i zwierząt.  

 

- Villancicos, czyli kolędy - w okresie 

Wigilii i Bożego Narodzenia słyszy się 

na ulicach, zwłaszcza małych 

miasteczek,  głosy śpiewających 

dzieci. Jest to związane z bardzo 

starą tradycją proszenia o aguinaldo, 

czyli drobny podarek.  

 

 

Najważniejsze dni okresu Świąt 

Bożego Narodzenia w Hiszpanii 

- 22 grudnia, czyli losowanie Loterii 

Świątecznej.  Jest najstarszą a 

zarazem największą loterią w 

Hiszpanii. Jest to tradycja, w której 

bierze udział prawie każdy Hiszpan, 

gdyż daje ona iluzję wygrania 

milionów euro. Losowanie trwa pięć 

godzin i jest transmitowane przez 

radio i telewizję.   

 



12 
 

- 24 grudnia, czyli La Nochebuena 

(Wigilia) 

Ten dzień jest szczególnym 

momentem spotkania rodzinnego 

przy szopce przedstawiającej 

narodziny Jezusa.  

Niektóre dania typowe dla świąt 

Bożego Narodzenia w Hiszpanii to: 

cochinillo (potrawa z młodego 

prosiaczka) i jagnięcina. Jako deser 

je się turron, marcepan, ciasteczka 

polvorones  i orzechy. Ulubionym 

napojem Hiszpanów podczas tej 

uroczystej kolacji jest cava, czyli 

hiszpańskie wino musujące, 

podobne do francuskiego szampana.  

Po tej największej kolacji w roku, 

wiele osób wychodzi o północy z 

domu, aby iść na Pasterkę. 

 

 

 

 

- 25 grudnia, czyli El Día de Navidad 

(Dzień Bożego Narodzenia) 

 

- 31 grudnia, czyli Nochevieja 

(Sylwester) 

O godzinie 12 w nocy, kiedy zegar 

bije 12 razy, wszyscy Hiszpanie jedzą 

12 winogron, jedno na każde bicie 

zegara. Według tradycji Ci, którzy 

zjedzą winogrona będą mieli w 

nadchodzącym Nowym Roku 12 

miesięcy pomyślności. Jest to 

moment radości, nadziei i dobrych 

zamiarów na nadchodzący rok. 

Potem, wiele osób bawi się aż do 

rana na imprezach tanecznych 

zwanych cotillón. 
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Świąteczny horoskop 
z przymrużeniem 

oka� 

 

Baran. W najbliższych dniach miej 

się na baczności. Nie daj się nikomu 

ostrzyc, bo nadchodzące święta 

zapowiadają się wyjątkowo mroźnie. 

 

Byk. W tym roku pod choinką 

znajdziesz prezent, który sprawi, że z 

radości skręcą Ci się rogi i wesoło 

pomkniesz z kopyta, by pochwalić 

się nim przed znajomymi. 

 

Bliźnięta. Najbliżsi docenią 

dwoistą naturę Bliźniaka i 

postanowią sprawić mu podwójną 

radość w te święta. Na zabawie 

sylwestrowej spotkasz bliźniaczą 

duszę.  

 

Rak. W tegoroczne święta trzymaj 

na wodzy swoje szczypce i 

powstrzymaj się od uszczypliwych 

komentarzy. Sylwester za to sprawi, 

że będziesz chodzić wspak przez cały 

Nowy Rok. 
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Lew. Możesz już zacząć 

wyczesywać swoją bujną grzywę i 

szykować się na szampańską 

imprezę w noc sylwestrową. Z kolei 

w święta czeka Cię iście królewska 

uczta. 

 

Panna. Cały dom pedantycznej 

Panny będzie na święta tak lśnił 

czystością, że goście będą bali się 

usiąść przy stole, żeby niczego nie 

pobrudzić. Na szczęście zachęcą ich 

do tego smakowicie wyglądające 

potrawy przygotowane przez 

pracowitą Pannę. 

 

Waga. Zwykle Waga nie 

przywiązuje zbyt wielkiej wagi do 

świąt. W tym roku jednak, podejdzie 

do sprawy niezwykle poważnie. 

Ważyć się bowiem będą możliwości 

dekorowania świątecznego drzewka. 

Na szalach znajdują się tradycyjne 

ozdoby świąteczne oraz nowoczesne 

świecidełka i błyskotki. Cały ciężar 

wyboru spocznie na Tobie. 

 

Skorpion. W najbliższych dniach 

jadowity Skorpion będzie dla 

wszystkich miły i życzliwy. Jedynymi 

ofiarami, dla których Skorpion nie 

będzie miał litości, będą świąteczne 

potrawy i gwiazdkowe prezenty. 

 

Strzelec. W tym roku Strzelec 

upoluje na wyprzedażach niezwykłe 

okazje i ustrzeli najbliższym 

niezapomniane prezenty. Z kolei 

wybór miejsca sylwestrowego 

szaleństwa okaże się strzałem w 

dziesiątkę. 
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Koziorożec. Rozsądny Koziorożec 

nie da się zapędzić sprzedawcom w 

kozi róg. Wybierze najpiękniejsze 

prezenty w najkorzystniejszych 

cenach. 

 

Wodnik. W święta Wodnik 

najchętniej zanurzyłby się w 

głębinach swojego lenistwa, ale gdy 

zobaczy pod choinką stosy 

prezentów, szybko wypłynie na 

powierzchnię i pomoże w 

świątecznej krzątaninie. 

 

 

 

 

Ryby. W morzu wigilijnych potraw 

będziesz czuć się jak ryba w wodzie. 

Po sytej kolacji, przemienisz się w 

złotą rybkę i spełnisz życzenia 

najbliższych. 

 

Lena Idczak 6b 

 

 

 

(kolorowanka dla Ciebie)
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Świąteczne krzyżówki 4a 

                  

                   

                    

                  

                   

                   

 

1. Rodzaj drzewa iglastego 
2. Co jest 24 grudnia? 
3. Kto daje prezenty? 
4. Co śpiewamy w święta?  
5. Czym dzielimy się przy stole wigilijnym? 
6. Kto wkłada prezenty do buta? 

 

 

Bartosz Kąkol 
Marek Królikowski 
 

1. Wkłada do buta słodycze. 

2. Będzie 24 grudnia. 

3. Wigilijna potrawa: groch z … 

4. W śmietanie lub w oleju. 

5. Przynosi prezenty pod choinkę. 

6. Ciągną sanie. 

7. Śpiewane w czasie świąt. 

8. W worku pod choinką. 

9. Zawieszamy na niej bombki.                                           Kinga Walkowiak, Zuza Siąkowska 

      1                

  
2                     

3                      

       4             

      5                 

    6                   

    7                 

8                       

9                
      



17 
 

     
1               

  
2             

    

     
3             

 

  4                 

  5                 

    6                 

    7                 

     8               

9                    

  
 

 10               

   11                  

 
12               

    

    
13               

 

  
14               

   

 

1. Zupa na Wigilię. 

2. Wieszane na choinkę. 

3. Jezus leżał w … 

4. Są na nim potrawy. 

5. W Wigilię pod obrusem. 

6. Wieczorna msza w Wigilię. 

7. Pod choinką. 

8. Dzielimy się nim przy stole. 

9. Na czubku choinki. 

10.  Urodził się w niej Jezus. 

11.  Piecze się je na święta. 

12.  Stawiamy ją i przyozdabiamy. 

13.  Daje prezenty. 

14.  Siedzą na nim ludzie przy stole. 

 
Weronika Skrzypczak, Oliwia Simons 
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