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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych 
nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Pani 
Dyrektor Szkoły, Nauczycieli i Rodziców płynące                

z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt                      
oraz pomyślności w Nowym 2018 Roku.  

                                   Redakcja Szkolnej Gazetki 

 
 

Nazwa miesiąca - GRUDZIEŃ To miesiąc, w którym po raz 

pierwszy porządnie zamarza ziemia. A w języku naszych przodków, 

Prasłowian, zamarznięta ziemia to gruda. Na pociechę 

ofiarowuje nam Święta Bożego Narodzenia. Grudzień - ziemię 

grudzi i izdebki studzi. Jak się grudzień zaczyna, taka będzie cała zima. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUDNIOWEGO BOHATERA: 

 imię: MIKOŁAJ  

 nazwisko: nieznane  

 pseudo: Święty  

 zawód: roznosiciel zabawek i niespodzianek  

 pochodzenie zabawek: nieznane 

 obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy ktokolwiek 

widział jego paszport?  

 znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku.                                     

Lata zaprzęgiem reniferów - to jest coś!  

 znani wspólnicy: elfy  

 znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia towar"                  

w skarpetach  

 wszystkie dzieci go uwielbiają 

 okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia 
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OKIEM UCZNIA –                                                   
NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA 

AKCJE CHARYTATYWNE 
Cieszymy się, że możemy pomagać innym. Uczestniczyliśmy w Toruniu w akcji 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ph. MIŁOSIERDZIE JEST JEDNO.     

Podarowaliśmy potrzebującym dzieciom pluszaki –ulubione maskotki.                    
Sami również dobrze się bawiliśmy oglądając pokazy jazdy figurowej                                 

i grę hokeistów na toruńskim tor –torze. 

                                       
Z ochotą zajadaliśmy otrzymane słodycze 
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8 grudnia zakończyła się 

zbiórka dóbr dla 

potrzebujących pomocy. 

Wszyscy bardzo się 

zaangażowali w pomoc 

innym. Przynosiliśmy mąkę, 

ryż, makaron, proszek do 

prania, mydło. ubrania itp. 

Całość spakowano i wysłano 

do potrzebujących. Po kilku 

dniach otrzymaliśmy kopertę z podziękowaniami od Pani Dyrektor dla wszystkich 

uczestników, z pięknymi słowami Jana Pawła II, że warto pomagać innym.  

Byłem dumny i bardzo się ucieszyłem z podziękowań, które przekazałem 

rodzicom.                                                                                      Daniel Pelka                                                         

Gminny Mikołajkowy Halowej Turniej                             
Piłki Nożnej  w Myśliwcu            6 grudnia nasza drużyna 

dziewczyn piłki nożnej 

utworzona z klasy IV i VI 

pojechała do szkoły 

Podstawowej w Myśliwcu 

na Mikołajkowy Turniej 

Piłki Halowej. Na Sali 

gimnastycznej, gdzie 

odbyły się zawody, nasza 

drużyna rozegrała 3 mecze. 

Pierwszy mecz z drużyną 

Myśliwca zakończył się 

remisem jeden do jednego. W drugim z Zieleniem – nie wpadł żaden gol. 

Jako ostatni mecz dziewczyny z naszej szkoły zagrały z Ryńskiem, który 

skończył się jeden do zera dla przeciwników. Nasza drużyna zajęła III  

miejsce. Przed wręczeniem nagród, został utworzony zespół z wszystkich 

drużyn w kategorii młodszej, który zagrał przeciwko drużynie 

gimnazjalistek z Ryńska. Był to wspaniały mecz i prawdziwa 

rywalizacja.                                                               Ilona Błaszkiewicz 



5 

 

                                                             

                                     

 

Wspólny portret z Mikołajem 
 
Mikołaj jak zwykle 

rozdawał słodkie 

paczki i pytał                      

o nasze 

zachowanie. 

Niektórzy                           

z niepokojem więc 

oczekiwali na 

spotkanie                              

ze Świętym.  
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Koleżanki były grzeczne i z uśmiechem podchodziły do Mikołaja 

 

 
 

Koleżanki z Samorządu Uczniowskiego rozdawały                                 
słodkie Mikołajkowe prezenty od Pana Wójta.                                                

Dziękujemy za niespodzianki! 
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W imieniu wszystkich uczniów dziękuję za bardzo ciekawe warsztaty. 

Robiliśmy na nich śliczne bombki. 
 

   
 

    Pani Katarzyna Więckowska  i Pani Monika Sroka pokazały nam 

jak ozdobić zwykłą kulę styropianową w strojną bombkę.                        

Stworzyliśmy piękne arcydzieła.                      Joanna Nowocień z klasy V 
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DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE NA PREMIERĘ. 
Ciekawym wydarzeniem i wspaniałym przeżyciem był dla nas musical  „Józef i 

cudowny płaszcz snów w technikolorze”, zaprezentowany przez uczniów i 

nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu. Przedstawienie wszystkim się 

bardzo podobało.  

                                                                               Karolina Witkowska z klasy VI 

 
 

  
        Najbardziej podobała mi się postać Józefa sprzedanego w niewolę                                  

którą cudownie zagrał Wiktor Chmiel.               Weronika Dziub kl.V 
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„W zdrowym ciele 

zdrowy duch.                                                                                   

Nasza dieta nie jest 

tłusta. 

Jest bogata                              

w witaminy,                                                                                                         

bo to właśnie jedzą   

zdrowi chłopcy i piękne 

dziewczyny”  

                                                                                                                             

15 grudnia na 

spotkaniu                                

z Panią dietetyk                      

poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania. 

NASZE SMACZNE I ZDROWE ŚNIADANIE                                 
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Nasza Pani Dyrektor wita zaproszonych gości zgromadzonych                         

w szkole na wspólnej Wieczerzy Wigilijnej 

                                                          Przewodnicząca 

Samorządu 

Uczniowskiego 

zaprasza 

wszystkich na 

PASTORAŁKĘ 

STAROPOLSKĄ 

przygotowaną 

przez uczniów 

klasy IV                  

i JASEŁKA                        

w wykonaniu 

uczniów                                   

z kl.  V-VII 
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   Marta Piotrowska z kl. IV śpiewa z Zespołem Wokalnym kolędę pt: „Wigilia” 

 

Scenka pt: Atmosfera w domu rodzinnym przed Bożym Narodzeniem  
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Kolęda pt: „Chrystus się narodził” w wykonaniu Zespołu Wokalnego  
 

 
 

Pastuszkowie odgrywają swoje role  
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Najpiękniejsze chwile – wspólny śpiew kolędy 

 

 
 

Wieczerza Wigilijna w Klasie VII 
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Świąteczne prezenty od koleżanek  i kolegów 
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Wieczerza Wigilijna w Klasie VI 

 

 
 

Dzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń  
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WIGILIJNE SPOTKANIE W KLASIE V 

 

 
 

WIECZERZA WIGILIJNA W KLASIE IV 
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SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH 

Chętni uczniowie brali udział w przedmiotowych 

konkursach z matematyki, przyrody, języka 

polskiego i języka angielskiego. Do etapu 

rejonowego z języka polskiego i matematyki 

zakwalifikował się Szymon Kwiatkowski z kl. VII. Gratulujemy i życzymy sukcesu 

na dalszym etapie !    

   

Szymon Urbański otrzyma WYRÓŻNIENIE w konkursie ph. 

„Portret św. Mikołaja”.  

 

 
 

Praca plastyczna  Pauliny Lewandowskiej z klasy IV                                         

i  Karoliny Witkowskiej z klasy VI zakwalifikowała się  do etapu 

powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„ ZAPOBIEGAMY POŻAROM” . 
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LAUREACI KONKURSU 

zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną                        

pod hasłem „W hołdzie zmarłej poetce   

                  Wandzie   Chotomskiej -Ilustracja do wiersza”. 
 

 

Klasy IV-VII 

I miejsce Sroka 

Kinga – kl. VI 

II miejsce 

Błaszkiewicz Ilona                      

-  kl. VI 

Wyróżnienia: 

Witkowska Karolina 

– kl. VI,  

Nowocień Joanna                  

- kl. V,                               

Sroka Paulina                        

– kl. IV 

 

Otrzymaliśmy Dyplomy 

i nagrody ufundowane 

przez                           

Panią Dyrektor                                        

i Panią Bibliotekarkę  
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SPRAWDZONE PRZEPISY 

 

Łatwe ciasto orzechowe: Upiec biszkopt ze składników:                                       

5 jaj, 1 szkl. cukru, 1 szkl. mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.                  

Ubić białka na sztywną pianę, dodać cukier i dalej ubijać ok. 5 min, dodać żółtka. 

Wsypać mąkę i proszek i delikatnie wymieszać. Upiec w 180 stopni                              

przez ok.35 min. Ostudzić i przekroić na pół.                                                                

Masa: Przygotować 30 dag zmielonych orzechów, 2  szklanki  mleka,                               

1 szkl. cukru pudru, 1 kostka masła lub margaryny                                                   

Wykonanie: Mleko zagotować i zalać nim zmielone orzechy, przemieszać. 

Pozostawić do ostudzenia.  Dodać cukier puder  i utrzeć z margaryną lub 

masłem. Przełożyć biszkopt  masą. Na wierzch można polać polewę czekoladową.  

                                       Smacznego życzy Kinga Sroka! 

 
 

 

 
Tadeusz Kubiak 
Choinka 
 
Od stóp po czub — przybrana,  
prawie zaczarowana,  
od świeczek chybotliwych  
kołysze się po ścianach.  
Zaczarowana prawie,  
cała w strusie i pawie,  
w kaczuszki i papużki  
rozkrzyczane w zabawie. 
 

 

 

 
Włodzimierz Domeradzki 
Choinka 
 
Wieczór zimowy sieje ciszę,  
jak rolnik złote ziarno w ziemię.  
Księżyc na długi spacer wyszedł.  
A w izbie ciepło i przyjemnie.  
Choinka! Na niej łańcuch długi,  
ciastka, cukierki i owoce,  
i gwiazdki — jedna obok drugiej 
jak te, co świecą w mroźne noce. 
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Choinka… najczęściej zielony, pachnący świerk, czasem kłująca jodła…                      

Jest nieomylnym znakiem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, 
uczestniczką Wigilii, świadkiem najpiękniejszych życzeń, strażniczką 

ukrytych pod nią prezentów, zasłuchaną w śpiew kolęd… 

KĄCIK POEZJI ŚWIĄTECZNEJ 
(Wpisy na kartki świąteczne) 

….Jest taka noc mocą miłości jednocząca,                                                                                 

małym opłatkiem silniejsza od rąk splecionych tysiąca 

                        Jest taka noc, jasna pomimo ciemności,                                                                                       

triumfująca miejscem przy stole dla nieznanego gościa…. 

                                               (Ewa Wierzbińska)                                                                       

„Weź do ręki biały opłatek, 

     Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić 

życz całemu światu: 

Niech się wszystkie serca rozweselą” 

 

                            „Przy wigilijnym stole 

Niech gość obcy zasiądzie 

W Twoim rodzinnym kole 

Przy opłatku – kolędzie.” 

 

    „Wieczór Wigilijny cicho spowił 

    niebo, spokój, radość wszelka 

                            gości w sercach dziś. 

                            Spożyjemy dary i obłoczek chleba 

                            i o wszystkich bliskich rozwiniemy myśl”. 

* 

„Z opłatkiem pojednania 

Zstępuję na niziny. 

Dobroć Bożą odsłaniam 

Wszak ona gładzi winy”. 

 

„Oto zwiastuje Wam 

radość wielką… 

Dziś w mieście Dawida 

narodził się Wam Zbawiciel, 

Którym jest Mesjasz, Pan”. 

* 

„Darujcie zatem wzajemnie 

sobie brak serca, urazy. 

A niebo – rozświetli ciernie. 

Gwiazdą pojednań obdarzy 
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CHOINKOWY KALENDARZ 

W wielu domach choinkę ubiera się w przeddzień Wigilii. Ustrojone 
drzewko będzie pachnieć i cieszyć oczy do 6 stycznia, czyli święta 
Trzech Króli. Ostateczną datą rozbierania choinki jest dzień 2 lutego, 
święto Matki Boskiej Gromnicznej. 

Choinka to coś w rodzaju zegara mierzącego upływający czas, wielkiego 
przypominacza. Kiedy nagle poczuje się w domu zapach igliwia - to znaczy, że 
Święta za dwa, trzy dni. Kiedy siedzi się przy choince bardzo spokojnie, najlepiej się 
rozmawia i śpiewa kolędy - to znaczy, że to ten specjalny, wyłączony z gonitwy czas 
między Wigilią i Sylwestrem. Kiedy na ziemi zobaczy się pierwsze leżące igły - to 
znaczy, że minął Nowy Rok. Jeżeli gałązki są prawie gołe, a przy każdym 
potrąceniu podłoga pokrywa się grubą warstwą igieł - znak, że już dobrze po Trzech 
Królach. I przychodzi dzień zdjęcia lampek, schowania bombek do pudełek i 
wyniesienia choinki na śmietnik. Wiadomo, że coś się przekręciło, że minął jeszcze 
jeden z tych ważnych, oczekiwanych okresów roku i to tak niezauważalnie, tak 
szybko, że nikt się niemal nie zorientował. Choinka. Taka niby niewinna, dobrotliwa, 
przyjazna i radosna, a taka nieubłagana w tym swoim przypominaniu... Jakby to nie 
igły się sypały, tylko piasek w klepsydrze. 

 

CZY ZNACIE POLSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE? 
 

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją 
rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 
Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie 
wybrano datę 25 grudnia – dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem 
utożsamiali Chrystusa, nazywając go „Słońcem 
Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego 
Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska 
stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać 
zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako 
Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny 
i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony 
czasem, przestrzenią i mocą. 
Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat 
temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, 

świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad 
nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako 

zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy 
światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością 
świata.  

 

 
 
Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem 
do Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia.  
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W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie 
pojawia się pierwsza gwiazda.  
 
 
Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym 
obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół 
stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma 
św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do 
każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, 
którzy nie mogą być z nami.  To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie 
spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie. 
W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy 
podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, 
czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać 
nawet kolęd. 
 

 
                
Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko  
w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w 
każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju 
budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego 
bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty 
siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im 
Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa. 

              
 

 
 

 

GAZETKA SZKOLNA 

 
REDAKCJA: KOŁO POLONISTYCZNE 

Opiekun: J. Klejnowska 
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JARANTOWICACH

 


