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Drodzy czytelnicy 

Przed nami długo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia. W tym grudniowym wydaniu naszej gazetki, spragnieni 

wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, na czym polega magia 

świąt, czym jest dla nas ten niezwykły, świąteczny  czas. Czy wszystko już wiecie o świętym Mikołaju? Przeczytajcie 

artykuł na ten temat. Zachęcamy Was również do śpiewania kolęd wspólnie z bliskimi, ta szczególna tradycja 

wprowadza nas w magiczną atmosferę. Życzmy sobie, żebyśmy wkroczyli w Nowy Rok pełni optymizmu , nadziei i siły. 

Do zobaczenia już w Nowym Roku 2019! 

                                                                                                                                                                   Redakcja 

 

SZKOLNA SONDA 

Dlaczego tak lubimy Święta Bożego 

Narodzenia i jak je spędzamy ? 

- Święta spędzam  w domu, gram w Play 

Station i mam okazje często wychodzić na 

rower- Kamil kl. VI 

- Lubię wspólne przygotowania do Świąt 

Bożego Narodzenia, gdy pada śnieg, razem 

lepimy bałwana- 
                                                Wiktoria kl. V 

 

Boże Narodzenie w poezji polskiej 

 

Leopold Staff " Gwiazda" 

 

Świeciła gwiazda na niebie 

srebrna i staroświecka. 

Świeciła wigilijnie, 

każdy ją zna od dziecka. 

 

Zwisały z niej z wysoka 

długie, błyszczące promienie, 

a każdy promień – to było 

jedno świąteczne życzenie. 

 I przyszli – nie magowie 

już trochę podstarzali – 

lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali. 

Ernest Bryll, "Boże Narodzenie"  

Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi  

Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił  

I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi  

Że boi się człowiekiem być. I że być musi  

Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko  

Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego  

I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się 

słodko  

    A ono się układa do krzyża swojego 

żródło: culture.pl 

 

Przepis na udane święta 
Składniki: 

5 łyżek czasu 

szczypta pracowitości 

łyżeczka cierpliwości 

garść radości 

misa rodziny 

1 kg smakołyków 

góra pierniczków 

58 dag gier planszowych 

 

Wszystkie składniki wymieszaj i gotowe! 

Ostrzeżenie! Święta nie będą udane, jeśli dodasz 

telewizor, telefon i Internet. 

 

Smacznego! 
Receptura Pauliny  z  kl. VI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy znasz historię świętego  Mikołaja? 

 
Urodził się w roku 270 w miejscowości Patara w 

zamożnej, chrześcijańskiej rodzinie. Został 

biskupem Miry (dziś Demre w Turcji). Legenda 

głosi, że został nim z przypadku! Podobno wszedł 

do kościoła zaraz po tym gdy postanowiono, że tę 

bardzo ważne stanowisko zajmie ten kto pierwszy 

przyjdzie się tam pomodlić. Obecnie jest patronem 

kupców, żeglarzy, więźniów, studentów, młodych 

panien oraz jak wszyscy wiedzą, obchodzi 

imieniny 6 grudnia, wtedy gdy wszyscy dostajemy 

wspaniałe prezenty. 

Legendy głoszą, że Mikołaj chętnie dzielił się z 

biednymi tym, co miał. Z tego powodu w 

pierwszej połowie XVIII wieku pojawił się 

zwyczaj obdarowywania dzieci szóstego grudnia. 

Mówiono im, że to święty Mikołaj przynosi 

podarunki. Jeżeli były grzeczne, dostawały święte 

obrazki i łakocie. Dla niegrzecznych były rózgi. 

Mikołaja przedstawiano wówczas w stroju 

zawierającym elementy ubioru biskupiego 

(nakrycie głowy przypominające infułę, krzyż i 

pastorał) i w towarzystwie anioła, diabła oraz 

dziada z rózgą. W latach dwudziestych XX wieku 

sposób przedstawiania postaci świętego Mikołaja 

się zmienił. Przedstawia się go jako 

sympatycznego grubasa z białą brodą i w 

czerwonym ubraniu.  

Współczesny Mikołaj mieszka za kołem 

polarnym, gdzie przez cały rok robi zabawki dla 

dzieci. Szóstego grudnia wsiada do sań 

zaprzężonych w renifery i rozwozi prezenty. 
                Przygotowali: Bartosz  i Kuba  z kl. V            

                        źródło: Język polski 4, GWO. 

         

Święta Bożego Narodzenia to czas 

wspólnego kolędowania i rodzinnych 

spotkań. Oprócz tradycyjnych kolęd 

możemy śpiewać te współczesne, 

najbardziej przez nas ulubione świąteczne 

piosenki: 
Jest taki dzień, bardzo ciepły choć 

grudniowy, 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną 

wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita 

wszystkich, 

dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 

wszyscy - wszystkim ślą życzenia, 

drzewa - ptakom, ptaki - drzewom, 

tchnienie wiatru - płatkom śniegu. 

 
             Przygotowała: Łucja  z kl. V 

 

Białych myśli lekkich jak puch niech anioł 

przywieje z nieba, otworzy skrzydłem nadziei i 

niech kolędę zaśpiewa. Bo dzisiaj jest piękny 

dzień, wszystko się rodzi na nowo, więc w blasku 

tajemnych świąt żyj zdrowo i kolorowo.  

 

SZKOLNA SONDA cd. 
 

- Spędzam je z rodziną, lubię, gdy 

wspólnie rozmawiamy - Wiktoria kl. VI 

- Gram w gry komputerowe, cieszę się 

prezentami- Łukasz kl. VII 

- Lubię przygotowywać smaczne 

jedzenie. Bardzo smakuje mi barszcz 

na jabłku przygotowywany przez moją 

mamę. Piekę ciasteczka.- Krzysiek kl. 

VII 

- Lubię zabawę na   śniegu i  ciekawe 

rozmowy przy stole.-Anastazja kL. V 

- Najbardziej lubię podczas  świąt 

wspólne siedzenie przy stole i 

kupowanie prezentów dla najbliższych-

Ala kl. IV 

- Spędzam je z rodziną, odwiedzam 

babcię, ciocię i siostrę cioteczną, 

widzimy się tylko 2 razy w roku i 

cieszymy się ze spotkania ze sobą- 

Tatiana kl. VII 
                            Rozmawiała- Nina z kl. V 
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