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Wigilia, wieczór poprzedzający Boże Narodzenie, to czas, kiedy – zgodnie z 
tradycją – cała rodzina gromadzi się przy świątecznym stole, aby spożyć post-
ną kolację. 
 
Wigilijnej wieczerzy towarzyszy szereg tradycji i obyczajów, o których warto 
pamiętać. Dotyczą one także sposobu nakrywania wigilijnego stołu. 
Stół wigilijny zgodnie ze zwyczajem nakrywany białym obrusem. Pod nim, z 
reguły na samym środku, umieszczamy nieco sianka, nawiązującego do miej-
sca narodzin Dzieciątka Jezus – czyli stajenki. 
 
Przygotowując kolację wigilijną, musimy pamiętać o tradycyjnych potrawach 
i opłatku. Zgodnie z tradycją na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 po-
traw – bo tyle jest miesięcy w ciągu roku, a wśród nich także wszystkie plony 
ziemi – aby nie zabrakło ich także w czasie następnej wieczerzy wigilijnej. 
Obecnie na wigilijnym stole królują karp, barszcz z uszkami, kapusta z gro-
chem, pierogi, kutia, a także wiele innych dań, których smak pamiętamy 
Zawsze też przygotowujemy o jedno więcej nakrycie – dla niespodziewanego 
gościa lub – w co wierzyli nasi dziadkowie i pradziadkowie – dla duchów 
przodków, którzy w wieczór wigilijny przychodzą na ziemię i jednoczą się ze 
swoimi żyjącymi krewnymi. 
 

 

JAK NAKRYĆ WIGILIJNY STÓŁ 



 

 

4 grudnia (środa) Barbórka 
 
6 grudnia ( piątek) Dzień św. 
Mikołaja 
 
21 grudnia Początek astrono-
micznej  Zimy   
 
24 grudnia (wtorek) Wigilia 
Boże Narodzenie 
 
25 grudnia (środa) (pierwszy 
dzień świąt) 
 
26 grudnia (czwartek) Boże 
Narodzenie (drugi dzień świąt)  
 
31 grudnia (wtorek) Sylwester  

Harmonogram wydarzeń 
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„Śmieci mniej, ziemi 
mniej” 

 
29 listopada 2013 zakończył 
się konkurs, który trwał od 1 
lutego 2013 do 29 listopada 

2013  
 

Patronatem jest Urząd Miasta 
w Opolu.  

 
 

Zebraliśmy:  
 

1963 kg makulatury   168kg 
baterii      9kg puszek  

 
 

Z niecierpliwością czekamy 
na ogłoszenie wyników.  

 
 

 p. Ania  

Przysłowia na  Grudzień  
Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny 
roczek będzie w biegu. 
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy 
pogoda stała, będzie zima długo biała. 
Grudzień jaki, czerwiec taki. 
Suchy grudzień stoi za to, że sucha 
wiosna i suche lato. 
Jeśli w grudniu często dmucha, to w 
marcu wciąż plucha. 
Grudzień z grzmotami, rok z wiatra-
mi. 
Gdy w adwencie szadź na drzewach 
się pokazuje, to rok urodzajny nam 
zwiastuje. 
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, 
daje rok w zboże obfity. 
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień 
taki, piąty grudzień - stycznia czyni 
znaki, szósty grudzień luty przepowia-
da, siódmy grudzień nam o marcu ga-
da. 
 
 

Opracował Kuba Panic kl.6a 

Kalendarz grudniowy / styczniowy  

Grudzień  
 
 
Dwunasty miesiąc w roku, we-
dług używanego w  Polsce ka-
lendarza gregoriańskiego ma 31 
dni. Nazwa miesiąca (według 
Brücknera) pochodzi od słowa 
gruda (podobnie ukraiński 
грудень, litewski gruodis). Inna 
dawniej używana nazwa to pro-
sień lub prosiniec (por. współ-
czesna nazwa miesiąca w języku 
czeskim prosinec i chorwackim 
prosinac). Łacińska nazwa De-
cember (‘dziesiąty miesiąc’; zo-
bacz: kalendarz rzymski) została 
zapożyczona przez większość 
języków europejskich. 

 
 
 

opracował: Damian Staś 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

   Gr udzień  2013  /  Styczeń 2014   
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Przyszli Nobliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 
się nim podzielić, prześlij je do Nas–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 
Twoje dzieła.  

 

 
 
Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześci-
jańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystu-
sa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 
grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzyty-
godniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), 
zwanego adwentem. 

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalen-
darza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, głównie Cer-
kiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże Naro-
dzenie przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. 
obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. W Ewange-
liach nie występuje data narodzin Jezusa Chrystusa. Najstar-
szym znanym obecnie autorem, który pisał o narodzinach 
Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym na 
204 rok Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) pisał on: 
Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym na-
rodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed ka-
lendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia) W IV wieku, w 
okresie, gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii 
państwowej i zaczęło zdobywać popularność, zamiast święta 
Sol Invictus Kościół przepisał obchodzenie w tym dniu 
święta Bożego Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką 
o publicznym celebrowaniu tego święta jest notatka w Chro-
nografie z 354 r.[1], znajdującym się w zbiorach Biblioteki 
Watykańskiej. 

                                    

 
  
Datę 25 grudnia, przyjętą za czas narodzin Jezusa, 
próbuje też wyjaśnić tzw. hipoteza obliczeniowa. Jej 
autorem jest L. Duchesne, który opierając się na tek-
stach Statuta antypapieża Hipolita Rzymskiego (ok. 
170—235) i De Pascha computus z 243 r., w 1889 
obliczył daty życia Jezusa. Według jego hipotezy, 
zakładającej idealne zsynchronizowanie czasu naro-
dzin i śmierci ludzi doskonałych, Jezus narodził się 
25 grudnia, a zmarł w dzień Paschy 25 marca, (która 
jest zbieżna z biologiczną datą poczęcia) 

Ob-

chodzenie Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia z 
datą 25 marca (9 miesięcy wcześniej) wiąże wielu 
chrześcijańskich teologów. Zdanie takie zaprezento-
wał np. kardynał Joseph Ratzinger w swojej książce 
Duch liturgii, w której zwrócił uwagę m.in. na fakt, 
iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana 
była za dzień stworzenia świata, w związku, z czym 
chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako wspo-
mnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania) oraz 
jego męczeńskiej śmierciInny pogląd głosi, że świę-
to Bożego Narodzenia zostało przyjęte przez Kościół 
po zwycięstwie cesarza Konstantyna Wielkiego nad 
Maksencjuszem w 312 roku lub Licyniuszem w 324 
r. 

 
 

Opracował : Daniel Michalski 
 
 

                                                                                                    
Boże Narodzenie 

Podpatrzone reporterskim okiem  
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisy-
wać będziemy ważne i mniej ważne wydarze- nia szkol-

ne. Jeśli coś zaobserwowałeś niezwykłego przyjdź, 
do nas, a my to opiszemy.  

 
Wigilijne obyczaje: 
 
1. Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przy-
szłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszcze-
nie niepamięć wszystkich urazów. 
 
2. Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz 
ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do 
stołu. 
 
3. Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i scho-
dzić z tego świata w takiej kolejności. 
 
4. Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie 
zabrakło na stole w przyszłym roku. 
 
5. W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i 
przez cały rok". 
 
Wigilijne wróżby: 
 
1. Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zako-
chasz się, zjedz jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest 
parzysta, to odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie 
więcej niż sześć, to twoje szczęście będzie podwójne. 
 
2. Przywłaszczenie sobie jakiegoś drobiazgu przynosi szczę-
ście przez cały rok. Oczywiście rzecz trzeba właścicielowi 
w jakiś sposób niepostrzeżenie podrzucić. Nie należy nato-
miast niczego swojego pożyczać, bo wróży to straty. 
 
3. Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do 
Wigilii zwrócić. 
 
4. Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę 
pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok. 
 
5. Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej, 
noszone w portfelu przez cały rok, przyciągną pieniądze. 
 
 
Olimpia Siemiątkowska 
Wiktoria Wolny 
Kl.6a 

Wigilijne obyczaje:  
Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie 

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, 
Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. 

Powspominacie dawne czasy, 
popróbujecie świąteczne frykasy. 

A potem odjedzie, skryje go mrok 
- lecz Ty się nie martw, bo wróci za rok! 

Wesołych Świąt. 
 

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi 
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 

niech wam jak najlepiej w życiu się powodzi, 
zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, 

niechaj nic co dobre was w życiu nie minie. 
 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada 
Dzisiaj z nieba gwiazdka spada, 

już przy stole każdy siada. 
Śnieg za oknem mocno prószy, 

stoi bałwan, marzną uszy, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami, 

a na stole barszcz z uszkami. 
Karp ma minę niewesołą, 

dzisiaj wszyscy go pokroją. 
Dźwięk kolędy pięknie płynie, 

wzruszenie w całej rodzinie, 
Życzenia sobie składają, 
prezentami wymieniają, 

Bo Gwiazdor nie ma urlopu 
w najważniejszą noc w tym roku. 

W dzień Bożego Narodzenia 
ślemy Tobie te życzenia: 

Szczęścia, zdrowia i radości, 
pieniędzy i pomyślności, 

Żebyś zawsze uśmiech miała, 
smutki z życia wyrzucała. 

Z innych miejsc w niebo patrzymy, 
lecz to samo też widzimy. 

Ile gwiazdek jest na niebie, 
taka moc życzeń dla Ciebie!!! 

 
Kiedy jasna gwiazdka błyśnie 

Kiedy jasna gwiazdka błyśnie 
Niech Ci serce radość ściśnie 

Niech choinka jasno świeci 
Niech nadziei płomień wznieci 

Niech kolęda zabrzmi w koło 
Niech świat śmieje się wesoło 

Będzie miło i serdecznie 
A Twe szczęście niech trwa wiecznie. 

 
Olga Krawczuk  

Życzenia Bo-
żonarodzenio

we 
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Barbórka (dawna pisownia Barburka), Dzień Gór-
nika – tradycyjne polskie święto górnicze, święto-
wane także przez osoby wykonujące zawody zwią-
zane z poszukiwaniem innych paliw kopalnych i 
geologów 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki 
dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. rybaków, żoł-
nierzy, kamieniarzy, więźniów, hutników, maryna-
rzy, górników i wielu innych. 

 

Barbórka: Lis Major prowadzi górników na uroczy-
stość wręczenia szpad górniczych 
W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się po-
ranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, 
przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra gór-
nicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osie-
dlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny 
(np. familok) oraz pod domami dyrekcji. Odbywają 
się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji 
tego dnia organizowane są również: koncerty, wy-
stępy artystyczne, zabawy oraz bale, w których 
uczestniczą całe rodziny górnicze. 
 
 
 
 
 

 
Karczmy piwne 

W dniach poprzedzających to święto organizowane są 
tzw. karczmy piwne, w których biorą udział górnicy 
oraz osoby związane z górnictwem (emeryci, pracow-
nicy firm kooperujących z kopalniami, naukowcy z 
wydziałów górniczych wyższych uczelni oraz osoby 
tam studiujące). Karczmy piwne przeznaczone dla do-
zoru górniczego organizowane są przez Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Odpo-
wiednikiem karczmy piwnej są organizowane dla ko-
biet tzw. combry babskie. 
Karczma piwna odbywa się wg pewnego, stałego, rytu-
ału. Uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach, 
starsi (stare strzechy) oraz młodsi (młode strzechy), 
dzielą się na tzw. tablice lewą i prawą, współzawodni-
czą ze sobą na punkty, władzę nad tablicami sprawują 
tzw. Kontrapunkty powoływani przez Wysokie Prezy-
dium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy 
nieomylne. Karczma oficjalnie rozpoczyna się odśpie-
waniem hymnu górniczego. Podczas biesiady śpiewane 
są pieśni i piosenki górnicze, opowiada się dowcipy, 
zasłużonych nagradza się szpadami górniczymi, daro-
wywane są również prezenty nawiązujące w jakiś spo-
sób do śmiesznych wydarzeń mających miejsce od 
ostatniej biesiady. 
Górnicy podczas karczmy piwnej są obowiązkowo 
ubrani w mundur górniczy. Za nieprawidłowo skom-
pletowany mundur, np. za źle dobrane skarpetki, Gór-
nicze wysokie prezydium karze zakuciem w dyby lub 
wypiciem piwa z solą. 

Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci gór-
niczej zwyczajem wywodzącym się z średniowiecza, 
najpierw odbywa się ślubowanie, następnie ma miejsce 
symboliczny skok przez skórę, którą trzyma dwóch se-
niorów stanu górniczego oraz uderzenie szpadą po ra-
mieniu adepta przez Lisa major, który następnie przy-
pasowuje górnikowi skórę i w tej chwili jest przyjęty 
do stanu górniczego. 
 
 

Święta grudniowe 
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 W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta 
Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego 
rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), 
zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką. W dniu tym trady-
cją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych 
regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyj-
nym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazy-
wała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli 
do stajenki. 

Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie są 
wspólne wszystkim chrześcijanom, np. protestanci nie za-
chowali specjalnych przepisów odnośnie do jedzenia lub 
niejedzenia mięsa. Chrześcijan prawosławnych obowiązuje 
w tym dniu ścisły post, aż do kolacji wigilijnej. Warto mi-
mo to odnotować, że w Polsce również i mniejszości wy-
znaniowe przestrzegają wigilijnego postu ze względu na 
specyficzną tradycję kraju. Obowiązek postu zniesiono w 
Kościele katolickim w roku 1983 (Nowy kodeks prawa 
kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzymywał post wi-
gilijny specjalnym dokumentem aż do roku 2003 – obecnie 
post w Wigilię jest jedynie zalecany[5]. 

Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, że 
liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być 
parzysta (plus jeden talerz dla nieobecnych/zmarłych/
niespodziewanych przybyszów/Dzieciątka). Natomiast nie 
ma zgodności, co do liczby potraw: według niektórych źró-
deł powinna ona wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, 
że winna być nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 11 u 
szlachty, 9 u mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną gra-
nicą. Ale według księcia J. O. Radziwiłła, można spróbo-
wać wszystkich ryb, które są liczone jako jedno danie. 

 
Daniel Michalski kl. 6a 

Boże Narodzenie 

 

 
 
Kurtka w sam raz na zimę. 
 
 

 
 
Super ciepłe rękawiczki oraz czapka . 
  
 

 
 
 
Buty zimowe ocieplane w środku ,bardzo polecam . 

 
 
 

Paulina Sakowska 
 kl. 6a 

 
Moda zimowa  



 

 

Kompot z suszonych śliwek! 
 
 

 
 
Kompot z suszonych śliwek robiony jest już od 
wieków na Boże Narodzenie. Dlaczego? Podczas 
świąt zwykle jemy więcej niż zwykle, a kompot z 
suszonych śliwek jest dobry dla naszego układu 
trawiennego (szczególnie pomocny na zaparcia i 
zatwardzenia). Poniżej znajdziesz instrukcję robie-
nia tradycyjnego kompotu z suszonych śliwek.  
 
Rzeczy których potrzebujesz to: 
 
250 g suszonych śliwek, 3 łyżki cukru, kawałek 
laski cynamonu, kawałek wymytej i sparzonej 
wrzątkiem skórki pomarańczowej, kawałek wymy-
tej i sparzonej wrzątkiem skórki cytrynowej, kilka 
goździków, 1,5 litra wody 
 
1 
Śliwki wypłucz i zalej na kilka godzin 2 szklanka-
mi zimnej wody, aby zmiękły. 
2 
Śliwki z wodą po moczeniu przelej do większego 
garnka i uzupełnij wodą, (w sumie powinno być 
około 1,5 litra do 2 litrów wody tj. w sumie 6-8 
szklanek), dodaj cynamon, skórkę z pomarańczy, 
cytryny, goździki i gotuj około pół godziny. 
3 
Po ugotowaniu kompot należy schłodzić i w razie 
potrzeby dosłodzić. 
4 
Jeśli chcesz, możesz po ostudzeniu dolać do kom-
potu pół litra czerwonego wina (opcja wyłącznie 
dla dorosłych). 
 
 
 

                                                               Wiktoria Pyka  

 
Przepis na domową kutię! 

 

 
 
Składniki:  
• 200 g trzykrotnie zmielonego maku  
• 3 łyżki orzechów laskowych  
• 3 łyżki migdałów bez skórki  
• 3 łyżki rodzynków  
• 1 l mleka  
• 2 łyżki masła  
• 4 – 5 łyżek miodu  
• 1 chałka  
• 2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej  
• 3 łyżki wiórków kokosowych  
• 100 ml rumu  
Sposób przygotowania:  
 
1. Orzechy laskowe przekładamy na blachę z pergaminem, po 
czym prażymy kilka minut w nagrzanym do 180°C piekarni-
ku; następnie zawijamy je w lnianą ściereczkę, zwijamy i 
mocno pocieramy, aż spieczona skórka sama odejdzie.  
2. Do nagrzanego garnka nalewamy niewielką ilość wody (po 
to, aby mleko się nie przypalało); dolewamy mleko, 2 łyżki 
masła, miód i podgrzewamy; kiedy mleko się zagotuje, zdej-
mujemy garnek z ognia, dodajemy rodzynki i odstawiamy, 
aby te napęczniały.  
3. Do przestudzonego mleka z rodzynkami dodajemy mak i 
doprowadzamy całość do wrzenia; dodajemy posiekane mig-
dały, orzechy, posiekaną skórkę pomarańczową i wiórki ko-
kosowe; jeśli masa jest za rzadka, dorzucamy mak.  
4. Chałkę kroimy na plastry szerokości 1 cm, wykładamy ni-
mi dno szklanej miski i polewamy rumem; następnie nakłada-
my warstwę masy makowej z bakaliami o podobnej grubości; 
wypełniamy miskę tak ułożonymi warstwami, przy czym pa-
miętamy, aby na wierzchu znalazła się warstwa maku z baka-
liami.  
5. Posypujemy wierzch potrawy posiekaną skórką pomarań-
czową i wiórkami kokosowymi, po czym wkładamy do lo-
dówki na minimum 12 godzin (najlepiej jednak czas ten dwu-
krotnie wydłużyć).  
Dobra rada: Do tej potrawy możemy dodać inne bakalie lub 
suszone owoce 

Wiktoria Pyka 
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Wgilijne potrawy :)  
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Rajd Andrzejkowy do Głuchołaz  

 
 Dnia 22 listopada 2013 o godz. 15:10 zebrali-
śmy się pod naszą szkołą- PSP 24. 
   Wsiedliśmy do autobusu i dojechaliśmy na plac, 
gdzie czekał na nas autokar. Wszyscy zajęli swoje 
miejsca i ruszyliśmy. 
               Po 2 godzinach byliśmy już na miejscu. 
Opiekunowie przydzielili nas do pokoi i poszliśmy się 
rozpakować. Chwilę potem panie poprosiły nas o zej-
ście do świetlicy. Tam uczyliśmy się, jak obsługiwać 
kompas. W świetlicy odbył się także wieczór wróżb. 
Dzieci z różnych szkół rozłożyły swoje stoiska. Po 
wróżeniu można było kupić sobie rogalika                 z 
wróżbą. Jeśli ktoś trafił orzecha w wypieku, dostawał 
nagrodę. Zjedliśmy kolację i udaliśmy się do swoich 
pokoi. 
             Następnego dnia po śniadaniu udaliśmy się 
autokarem  do Głuchołaz. Tam czekała na nas przygo-
da w terenie. W kilkuosobowych grupach braliśmy 
udział w biegu na orientację. Każda drużyna otrzyma-
ła własną mapkę, a na niej zaznaczono punkty, w któ-
rych należało odbić pieczątkę. Otrzymaliśmy także 
kompas. W czasie 45 min biegaliśmy więc po lesie                
i pagórkach, by znaleźć jak najszybciej te punkty. 
          Po zakończeniu poszliśmy coś zjeść. Następnie 
udaliśmy się   szlakiem, aby zobaczyć różne ciekawe 
rzeczy, np. ruchomy most. Dowiedzieliśmy się też  
jak wygląda herb Głuchołaz. Niestety po tym musieli-
śmy już wracać do autokaru. Wsiedliśmy do pojazdu                 
i wyruszyliśmy. 
           Bardzo podobała mi się ta wycieczka, poznali-
śmy dużo nowych kolegów i koleżanek oraz zwiedzi-
liśmy nowe miejsca. 

          
                                                                                    

Olga Krawczuk 
 

  

  

Kolorowanki na zimową nudę :)  
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 Jedni wolą sztuczną choinkę, inni nie wyobrażają 
sobie świąt bez prawdziwej, pachnącej lasem żywej cho-
inki. 

Przystrojona w kolorowe bombki, lampki i łańcuchy, 
może ożywić nasz salon. Z kolei utrzymana w stonowa-
nej kolorystyce może dodać pomieszczeniu klasy. Zielo-
na, biała, srebrna, różowa - kolorów jest całe mnóstwo - 
wybór należy tylko do nas. 

Należy również  ozdobić  ją aniołkami, dzwoneczkami, 
czekoladkami, słodyczami i małymi drewnianymi figur-
kami pomalowanymi kolorowymi farbami. Oczywiście 
nie można zapomnieć o wieszaniu własnych od serca 
zrobionych ozdobach. 
 
 
 

 
 
 
 

                                   
Tomek Walerus i Damian Staś 

 
Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

 
 28 listopada 2013 w naszej szkole odbył się 
apel z okazji Szkolnego Dnia Życzliwości i Pozdro-
wień. W szkole ,,zakwitło” drzewko pozdrowień                       
i życzliwości, gdzie każdy mógł napisać swoje prze-
myślenia na ten temat, a potem zawiesić je na sym-
bolicznym listku.  Imprezę rozpoczął Samorząd 
Uczniowski (SU). Pani dyrektor opowiadała co to 
jest życzliwość i odznaczyła najżyczliwsze osoby w 
klasach. Wcześniej w klasach były głosowania na 
taką osobę. Uczniowie, którzy wygrali głosowania 
dostali odznaki w kształcie kwiatka. Następnie  pyta-
ła losowo uczniów jak często są życzliwi. Najbar-
dziej rozbawiła nas wszystkich odpowiedź ucznia, 
który powiedział, że zawsze jest życzliwy. Na końcu 
pani dyrektor podziękowała wszystkim i rozesłała 
uczniów do klas.  

koło redakcyjne- 6a 
 
 

Mikołajki 
 
 Dnia 6.12.2013r. odbyły się w naszej szkole 
mikołajki. Jak to w mikołajki po naszej szkole cho-
dził młody św. Mikołaj ze swoim elfem pomocni-
kiem. Rozdawali cukierki dla wszystkich. Niektóre 
klasy miały swoje wyzwania, a inne po prostu dosta-
wały prezenty klasowe. Wyzwania mogły być różne, 
np. podbijanie nogą gąbki, śpiewanie, tańce, różne 
kawały, zabawy w klasie, taniec brzucha, wyzwania 
sportowe, śmieszne lub straszne miny. I to wszystko 
odbyło się w tym jednym dniu. To były bardzo uda-
ne mikołajki. Radości i atrakcji było wiele, zobaczcie 
sami na zdjęciach… 

 
koło redakcyjne  

 

Jak ozdobić choinkę? 



 

 

 
 
Serdecznie podziękowania dla p. Kolisz, Staś, Walerus, Smerd, Woźnica, Kru-

pa, Nogosek  za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz 
dary dla zwierząt ze Schroniska „Mali Bracia”.  

 

KOCHANI CZYTELNICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Redaktor naczelny:   Wiktoria Wolny,    Kuba Kosiorek- zastępca redaktora, 
Tomasz Walerus,   Damian Staś,   Kuba Panic,   Daniel Michalski,   Paulina Sakowska,   Olga Krawczuk,   Wiktoria Pyka,    
Olimpia Siemiatkowska, 

   Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Dziecko, które przyjechało ze wsi opowiada o Bożym 
Narodzeniu kolegom z bloku,  w którym teraz miesz-

ka.  
- Na Gwiazdkę stawiamy przed kominkiem swoje bu-
ty, bo to właśnie tamtędy Święty Mikołaj wchodzi do 

domu, żeby położyć przed choinką prezenty.  
 

- Założę się, że coś takiego nie istnieje - mówi jeden 
ze starszych słuchaczy.      

- Że niby co nie istnieje? - oburza się opowiadający - 
Święty Mikołaj?  
- Nie. Kominki 

 
 

Pani pyta się Jasia:  
- Dlaczego twoja babcia była na wywiadówce? 

Szczerze.  
- Szczerze? Bo jest głucha. 

 

 
Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole:  

- Co chcecie dostać ode mnie na święta?  
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia.  

- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.  
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj - Co chcesz?   

- Chcę do toalety ! 
 
 

Pani na lekcji pyta Jasia:  
-Jasiu, kim chciałbyś zostać?  

-Świętym Mikołajem.  
-A dlaczego?  

-Bo Święty Mikołaj pracuje raz w roku. 
 

Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".  
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na 

plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze.  
- A Ty co?- pyta nauczyciel.  

- A ja jadę z górki... 

 
Kawały na zimowa chandrę :) 


