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Tradycja wigilijnego opłatka 

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury, wszyscy wiemy 
do czego służy. Czasami możemy się dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie 
łamią się opłatkiem. Tradycja wigilijnego opłatka ma swoje dwa źródła. Pierwszym 
z nich jest nawiązanie do starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych 
wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb 
ten rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem i dzielo-
no się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób 
wyrażano wzajemną łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i 
pamięci. Drugim źródłem tradycji wigilijnego opłatka są wydarzenia z historii Pol-
ski. Kiedy nasz kraj przestał istnieć. Nasi przodkowie chcieli zachować jedność mi-
mo, że mieszkali w różnych krajach, dlatego zaczęli posyłać w listach chleb. Nie-
możliwym było posyłanie normalnego chleba. Wymyślono więc opłatek, który moż-
na włożyć do koperty. Opłatek pieczony jest tak samo, jak hostia używana przez ka-
płana w czasie Mszy św.. Łamanie się opłatkiem nawiązuje więc także do Mszy św., 
która jest uobecnieniem Chrystusa miłującego swój lud. Podobnie łamanie opłatka i 
składanie sobie życzeń jest wyrazem naszej jedności i miłości. W czasie tej czynno-
ści ludzie nie tylko składają życzenia, ale także przepraszają siebie nawzajem za złe 
postępowanie, a także dziękują za dobro, jakie otrzymali. Tradycja wigilijnego opłat-
ka uzmysławia nam jak bardzo zwyczaje panujące w naszym kraju złączone są z tra-
dycją chrześcijańską i historią naszego narodu. 

 
 
 

 

WAŻNE TEMATY:)  
 
 

Podpatrzone reporterskim 
okiem czytaj str. 3  

 
 

Tradycje wigilijne  str. 4 
 
 

Krzyżówki, kolorowanki … 
str. 6 

 
 

Podziękowania dla rodzi-
ców  str. 8 

 
 

W numerze:  

Wieści szkolne  3 

Tradycje wigilijne 4,5 

Krzyżówki  6,7 

Podziękowania  8 



 

 

Rok szkolny 2014/2015 Wydanie nr 4 — grudzień Strona 2 

Cicha noc, święta 
noc,                                              
Pokój niesie ludziom wszem 
A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
Nad dzieciątka snem 
Nad dzieciątka snem 
 
Cicha noc, święta noc, 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni 
Za anielskim głosem pieni 
Gdzie się spełnił cud 
Gdzie się spełnił cud 
 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn 
Pan wielkiego majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win 
Odkupienie win                  
  
Kolędy najczęściej śpiewane:          
 
Anioł pasterzom mówił 
 
Bóg się rodzi 
 
Bracia, patrzcie jeno 
 
Do szopy, hej pasterze 
 
Dzisiaj w Betlejem 
 
Gdy się Chrystus rodzi... [muzyka] 
 
Gdy śliczna Panna [muzyka] 
 
Jezus malusieńki... [muzyka] 
 
Lulajże, Jezuniu... [muzyka] 
 
Mędrcy świata [muzyka] 
 
Narodził się nam Zbawiciel 
 
Oj, maluśki, maluśki 
 
Pójdźmy wszyscy do stajenki 
 
Przybieżeli do Betlejem pasterze [muzyka] 
 
Triumfy Króla Niebieskiego 
 
Wśród nocnej ciszy… 

 
Było 12 apostołów, dlatego musi być też 12 dań i powinno się 
chociaż każdego z nich skosztować: 
 
 
 
1. Kapusta z grzybami 
2. Śledź w śmietanie 
3. Zupa grzybowa 
4. Barszcz z uszkami 
5. Pierogi  
6. Barszcz biały z grochem 
7. Kasza gryczana z cebulką 
8. Różne ryby 
9. Gołąbki 
10. Kompot  
11. Karp w galarecie 
12. Piernik świąteczny 
 
 

PRZYSŁOWIA  
 

Grudzień ziemię grudzi, dla zwierząt i ludzi. 
 
Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 
 
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 zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 
 
Jeśli cały grudzień jest suchy i mroźny, to całe lato będzie suche 
i upalne.  
 
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycz-
nia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy gru-
dzień nam o marcu gada. 
 
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima 
długo biała. 
 
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzaj-
ny nam zwiastuje. 

Potrawy Wigilijne 

Kolędy najczęściej śpiewane   



 

 

Rok szkolny 2014/2015 Wydanie nr 4 — grudzień Strona 3 

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.  

Podpatrzone reporterskim okiem  

IV Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych 
 
 

W dniu 25 listopada 2014 uczniowie uczęszczający do 
świetlicy środowiskowej ,,Narnia” pojechali  na IV Opol-
ski Festiwal Spektakli Profilaktycznych pod tytułem 
”Maski zostawiamy na scenie”. Przegląd odbył się w te-
atrze Eko Studio, które znajduje się przy ulicy Armii Kra-
jowej. Przedstawienie uczniów PSP 24 miało tytuł 
„Lustrzane okno”. Spektakl dotyczył problematyki uzależ-
niania od programów telewizyjnych. Na scenie prezento-
wały się zarówno środowiskowe świetlice, jak i szkoły. 
Nasza grupa występowała jako ostatnia. Za udział mali 
aktorzy otrzymali  mikrofalówkę i dyplom. Po ogłoszeniu 
wyników poszli na pizzę. To był dzień pełen wrażeń. 

 
M.Zaraś 

 

 
Dzień Życzliwości  

 
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzli-
wości. 21 listopada 2014 roku po drugiej lekcji odbył się 
apel. Tydzień wcześniej klasy 4-6 głosowały na najbardziej 
życzliwe osoby. Wybrani uczniowie zostali wyczytani 
przez samorząd szkolny, a następnie wyszli na środek. Z 
każdej klasy wyszła tylko jedna osoba, lecz każda miała 
tytuł najżyczliwszej. Tymi osobami byli: 
- Kamil Skorupa - 4A 
- Marta Brodziejewska - 4B 
- Roksana Matusiak - 5A 
- Emilia Dyga - 5B 
- Emilia Matuszewska - 6A 
- Monika Maczulis - 6b 
Apel był krótki, ale udowodnił, że Dzień Życzliwości to 
dzień, w którym powinniśmy się obdarowywać uśmiecha-
mi. Uczniowie robili plakaty na ten dzień. Znajdowały się 
na nich  słoneczka, na których dzieci pisały coś życzliwego 
i miłego dla innych osób ze szkoły. Plakaty wisiały na I 
piętrze, tam gdzie odbył się apel. Miały one różne kolory, 
ale każdy z nich był wyjątkowy.  
 

Koło redakcyjne 
pod opieką M.Zaraś 

„Zimowe smutki Klary” 
Książka ta opowiada o dziewczynce, która od zawsze ma-
rzyła o tym by mieć konia. Kiedy w końcu dostaje konia od 
instruktorki jazdy  nazywa go Ikar. Dziewczynka nie może 
uwierzyć w to, że go dostała i często główkuje  czemu to 
ona go dostała, ponieważ jeździ od pół roku. Niektóre 
dziewczyny nie dostały konia po 3 latach nauki, a co dopie-
ro Klara, która jest początkującym jeźdźcem. Bohaterka 
książki myśli, że pani Magda- instruktorka jazdy odkryła, że 
Klara jest bardzo obiecującym jeźdźcem, jednak potem jej 
myśli się zmieniają i zastanawia się czy pani Magda nie dała 
jej konia tylko dlatego, że dobrze dogaduje się z jej mamą. 
Lecz te myśli szybko odgania i się nimi nie przejmuje. Naj-
ważniejsze teraz jest to, by zaopiekować się Ikarem.  

Zmierzch  
 

Matka siedemnastoletniej Isabelli Swan wychodzi po raz 
drugi za mąż. Jej drugi małżonek jest footballistą i dużo 
podróżuje . W związku z tym Bella postanawia przenieś się 
na jakiś czas ze słonecznego wybrzeża Phoenix do deszczo-
wego miasteczka Forks,  by zamieszkać  u swojego ojca . 
Tam jej życie zmienia się gwałtownie , jest w centrum uwa-
gi swoich rówieśników. Jedynie Edward Cullen, obok które-
go siada na biologii , nie wydaje się być zachwycony. Po 
zajęciach Edward próbuje nawet zmienić grupę , ale nie 
udaje mu się to . Sytuacja się zmienia, gdy kilka dni później 
Edward ratuje życie Belli podczas wypadku na szkolnym 
parkingu. Wykazuje się przy tym nadludzką siłą i szybko-
ścią , które próbuje później  zatuszować . Po tym incydencie 
Edward przestaje okazywać Belli wrogość. Podczas wypadu 
na plażę , Bella spotyka przyjaciela z dzieciństwa , Jacoba, 
który pochodzi  z indiańskiej rodziny  żyjącej w rezerwacie . 
Dowiaduje się od niego, że według podań krążących wśród 
Indian , Cullenowie należą do rodu wampirów . Zamieszku-
ją te okolice dzięki wyrzeczeniu się ludzkiej krwi i polowań 
na zwierzęta. Gdy Bella wybiera się do pobliskiego miasta 
na zakupy , zostaje zaatakowana przez grupkę mężczyzn . 
Ratuje ją Edward. Dziewczyna i chłopak zakochują się w 
sobie. Edward wyjaśnia bohaterce, jak to jest być wampi-
rem. Potrafi czytać ludzkie myśli , ale Bella jest pod tym 
względem wyjątkowa. Dziewczyna bardzo kusi Edwarda i 
on musi się przy niej kontrolować niż u innych . 
Moim zdaniem książka warta przeczytania , jest wiele emo-
cji i miłości . 
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Wieści szkolne  
 

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać bę-
dziemy ważne i mniej ważne wy- darzenia szkolne. Jeśli coś zaobser-
wowałeś niezwykłego przyjdź do nas, a my to opiszemy.  

 

KOLĘDA 
 
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest 
kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi 
się ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazy-
wali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie 
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, 
bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali 
prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, pogański zwy-
czaj obchodzenia kalend, zachowała się jednak tradycja 
śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chry-
stusa, odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych 
podarunków. W ten sposób do języka naszych dziadków 
weszło łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda.  
Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Na-
rodzenie, ale także zwyczaj chodzenia po domach z życze-
niami świąteczno - noworocznymi czy odwiedzanie przez 
kapłana parafian w ich domach 
JASEŁKA 
 
Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki 
miłośnik Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skal-
nej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj 
ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już 
pod koniec XIII wieku pojawiły się figury przedstawiające 
całą scenę Bożego Narodzenia. Nadszedł jednak czas, gdy 
ludziom znudziło się coroczne oglądanie drewnianych czy 
kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc 
wystawiać najpierw ruchome figury, później zaś kukiełko-
we i właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić wielkie 
tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie 
była godna miejsca w jakim je wystawiano - kościoła i dla-
tego jasełka z nich usunięto. Zaczęto je wystawiać w róż-
nych miejscach (większych domach, placach, ulicach). Ja-
sełka zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy 
przez aniołów. Zawsze jest też w nich scena na dworze 
okrutnego króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół jego 
tronu, która kosą ścina mu głowę, jest niesforny diabeł na-
mawiający go do zabicia dzieci w Betlejem. Jest oczywi-
ście Święta Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są pasterze 
i Trzej Królowie przychodzący z darami. Nazwa - jasełka 
pochodzi od słowa "jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. Od 
tego "żłobu" powstał żłóbek, a od "jasła" - jasełka, w któ-
rych głównym elementem jest żłóbek z małym Dzieciąt-
kiem. Były okresy w naszej historii, gdy zabraniano wysta-
wiania jasełek, tak było w zaborze pruskim i rosyjskim w 
czasie niewoli narodowej, tak było w okresie ostatniej woj-
ny, tak było i w czasach stalinizmu. 
 

 DZIELENIE SIE OPŁATKIEM 
 
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momen-
tem było i jest dzielenie się poświęconym opłatkiem. 
Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo 
ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytłaczane. 
Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa 
"oblatum", czyli dar ofiarny. Dawniej człowiek składał 
ofiary nieznanym siłom - wodzie, piorunom, wiatrom, 
trzęsieniom ziemi, by ustrzec się od tego wszystkiego, 
co mogło mu zagrażać. Praktyka pieczenia chleba 
przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał 
Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z cza-
sów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Ko-
ściele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, 
jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my 
dziś znamy pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z 
klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwy-
czaj ten rozpowszechnił się na całą Europę i wraz z 
chrześcijaństwem przybył także do Polski. Opłatek 
używany był jednak wyłącznie do Mszy św. i do kon-
sekracji komunikantów dla wiernych. Dopiero od XV 
wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił jego 
masowy wypiek. Był przekąską do wina, środkiem do 
pieczętowania listów, smarowany miodem był przy-
smakiem dzieci. 
Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na 
Wigilie ludzi samotnych - tak aby w ten wieczór nikt 
nie był opuszczony i smutny . 
 
PREZENTY 
 
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami po-
czątek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. 
W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwa-
ny Gwiazdka, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie 
zauważono pierwsza gwiazdę. Owa gwiazdę utożsa-
miano z Gwiazda Betlejemska. Ponieważ ta częścią 
wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były 
dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one z niecierpliwo-
ścią wypatrywały pierwszej gwiazdy na niebie 
 

„Tradycje wigilijne” 



 

 

„Tradycje wigilijne” 
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CHOINKA  
Na wigilie Bożego Narodzenia niemal 
każda polska rodzina umieszcza w 
swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. 
Jest to jedna z najmłodszych tradycji 
wigilijnych. Choinka w obecnej formie 
przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII 
w. i zwyczaj ten przeniósł się z Nie-
miec. Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger 
w "Encyklopedii Staropolskiej": "Za 
czasów pruskich, tj. w latach 1795-

1806, przyjęto od Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego Naro-
dzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, 
cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem świeczek woskowych". 
Wśród iglastych gałązek wija się łańcuchy, lekkie, słomkowe 
i bibułkowe, są pamiątką po wężu-kusicielu. Gwiazda na 
szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która 
wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałąz-
kach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez 
cala noc wigilijna, aby przychodzące na ten czas dusze przod-
ków mogły się ogrzać. Choinki ubierano także w piernikowe 
figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane ma-
kiem, szczególnie okazale prezentowała się postać Św. Miko-
łaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli. W 
wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowili 
się dopiero na początku XX wieku. Obecnie dzięki technice 
wystrój choinek znacznie odbiega od dawnych prostych 
ozdób i palących się świeczek. 
 
ŚW.MIKOŁAJ 
 
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, 

mieszkańcy dużych miast i małych miaste-
czek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grud-
nia lub w wieczór wigilijny. 
Wieść głosi, iż urodził się na przełomie 
wieków III i IV w Turcji. Krąży o nim 
wiele legend. Niegdyś był patronem żegla-
rzy i wędrownych kupców (urodził się w 

rodzinie bogatych kupców). Chronił ich od niebezpieczeństw 
podróży i zapewniał powodzenie w handlu. Patronował też 
wielkim przedświątecznym jarmarkom. Urodzeni 6 grudnia 
chłopcy dostawali imię - Mikołaj (Hamberg i Lubeka). Nie-
które miasta uczyniły go swoim patronem: Nowy Jork, Am-
sterdam. Za opiekuna obrali go również uczeni, pasterze, 
bankierzy, a nawet więźniowie. 
Święty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele 
lat był biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniej-
szej. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał biednym i 
potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim. Prawdo-
podobnie czynił też cuda. Obecnie Święty Mikołaj przynosi 
co roku prezenty 90 milionom dzieci na całym świecie.  
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego 
Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na plecach 
dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do 
polskich dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. 
 

,,Kolędy polskie" 

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 
roku, zaczyna się od słów Zdrów, bądź królu Angielski 
Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język 
polski kolędy ze śpiewników braci czescy. Wzrost popu-
larności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wie-
ku, wtedy ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu pie-
śni bożonarodzeniowej. Powstała wówczas jedna z naj-
ważniejszych polskich kolęd W żłobie leży, przypisywana 
Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego 
króla Władysława IV. Inną bardzo popularną kolędę Bóg 
się rodzi, do melodii w rytmie poloneza, napisał Franci-
szek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między inny-
mi Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, a w XIX 
w Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Kolędę 
Lulajże, Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej 
części scherza.. Ze współczesnych kolędy komponował 
Witold Lutosławski. 
 
W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 
500 kolęd i pastorałek. 
Współcześnie kolędy są wykonywane klasycznie, np. 
przez zespoły: Mazowsze, Śląsk, Poznańskie Słowiki, a 
także przez wykonawców rozmaitych gatunków muzycz-
nych. Wśród polskich artystów, którzy posiadają w swej 
dyskografii albumy kolędowe, są Eleni, Krzysztof Kraw-
czyk, Joszko Broda,Arka Noego, punkrockowa grupa Pa-
ra Wina oraz wiele innych. 
  
Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która 
współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożona-
rodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). 
Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, począt-
kowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym 
okresie komponowana jest również przez wielu wybit-
nych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerp-
niętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, 
która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocz-
nym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w 
chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu 
na swój świecki charakter. 
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                   Nasze sprawy ... 

 
„Harry Potter i kamień 

filozoficzny” 
 

Książka opowiada o chłopcu, który mieszka z wujostwem i 
kuzynem. Chłopiec nie ma rodziców, ponieważ zostali za-
mordowani przez złego czarodzieja Lorda Voldemorta. Nie-
stety nie wie, że jest czarodziejem, bo ciocia ukrywa to 
przed nim. W końcu, ze szkoły magii, zaczęli pisać do Har-
rego listy. Wujek próbuje je schować, lecz codziennie przy-
bywa ich coraz więcej. Krewni przenoszą się do małego 
domku, który zbudowany jest na skale. Hagrid – nauczyciel 
szkoły magii, odnajduje chłopaka i mówi mu o wszystkim. 
Harry obchodzi swoje 12 urodziny. Nauczyciel zabiera 
chłopca na zakupy, gdzie kupuje mu różdżkę. Nareszcie 
dotarli na dworzec, gdzie znajduje się ukryty peron. Pociąg 
jedzie do Hogwartu. W czasie podróży Harry poznaje nowe-
go przyjaciela – Rona, jak i Hermionę. Razem przeżywają 
wspólne przygody i świetnie się przy tym bawią. Zapraszam 
do przeczytania tej książki, jest wspaniała ! 
 

 
 
 
ZNACZENIE WYRAZÓW: 
 

1. drzewko świąteczne 
2. obecny okres liturgiczny (przed Bożym Naro-

dzeniem) 
3. kolor adwentowy 
4. zdobywasz tam wiedzę 
5.  z grochem – to potrawa wigilijna 
6.  może przyjść niespodziewany w Wigilię 
7.  dzień, w którym łamiemy się opłatkiem 
8.  popularny teleturniej telewizyjny 
9. roznosi prezenty 

 
 
 
 
 

Grudzień na wesoło…. 
 
Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina choinkę. 
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u 
gajowego? 
- Tak - odpowiada wystraszony Fąfara. 
- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 
 
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszka-
nia. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 
 
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. 
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za 
co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 
 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi 
mały Jasio i mówi: 
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka  
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 
 
Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta Fąfarę: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną? 
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z uszkami, śledzia, 
karpia, kluski z makiem... 
- Proszę pana, przecież wszyscy na wigilię jedzą takie po-
trawy! 
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je codziennie od siedem-
nastu lat! 
 
W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u sąsia-
dów straszny hałas. Fąfarowa komentuje: 
- Albo synek Kowalskich dostał na gwiazdkę bębenek, 
albo Kowalski zaczął śpiewać kolędy 
 
Przyjaciel pyta Fąfarę: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potra-
wy. 
- Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i 
sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 
 
Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na 
gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina: 
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powie-
działa: "pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się, kie-
dy gwiazda spadnie". 
- Co było dalej? - pyta drugi. 
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią! 
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1. Gdy ją zobaczysz, wiesz, że czas na świąteczną kolację. 
2. Ubieramy ją na święta. 
3. Jeśli byłeś niegrzeczny, to ją dostaniesz. 
4. Ciągną sanie św. Mikołaja. 
5. Kraj, w którym mieszka św. Mikołaj. 
6. Nasz ulubiony święty ma tak na imię. 
7. Podstawowa ryba świąteczna. 

Kolorowanki, krzyżówki  



 

 

Serdecznie podziękowania dla p. Wasilewskich, Przyszlak, Pasoń, Piechota, 
Rzepiak, Krzywickich, Hałas, Matuszewskich, Gotowickich, Knopp, Świrk, 

Podemskich, Gawryluk,  
   za okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej” oraz  

nakrętki dla PP Integracyjnego w Opolu.  
 

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

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
Redakcja Gazetki: 
 
Emilia Kopyłowska - redaktor naczelny, Karolina Malinowska - zastępca, Julia Stafa, Emilia Matuszewska, Klaudia Maczulis, Monika Maczulis,  
Katarzyna Sachoń, Marta Skibińska, Patrycja Kawałek, Martyna Kawałek. 
 

   
Opiekun koła redakcyjnego: p. Małgorzata Zaraś 

 
szatę graficzną, skład, materiały od uczniów ułożyła w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           
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Świąteczne kolorowanki... 


