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Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Radosnych świąt Bożego Narodzenia 
w zgodzie, szczęściu i dostatku, stołu pełnego wigilijnych specjałów.  

góry prezentów pod choinką oraz szczęśliwego Nowego Roku 
życzymy Dyrekcji, Nauczycielom, Paniom w Sekretariacie, Paniom i Panom, 

którzy dbają  
o czystość szkoły i paniom, które nam gotują 

Redaktorzy wydania 

I wish you peace in your soul, glow in your eyes, a smile on your face, 

love in your heart, and happiness in life. All the best in the New Year! 

Merry Christmas to you! 
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W tym numerze: 
 

Życzenia Bożonarodzeniowe 

O tradycjach Bożego Narodzenia w Polsce, w Anglii i w Niemczech 
Wiersze o tematyce świątecznej 

Przepis na pierniki świąteczne  
List do św. Mikołaja 

Wywiad 
Rebusy, diagramy, kody świąteczne 

 
 
 

Świąteczna noc 
 

 

 

 

 

Święty Mikołaj wkradł się niepostrzeżenie, 
przejrzał się  

w bombce  i potarłszy swój 
czerwony od zimna nos podrzucił 
prezenty pod choinkę, mieniącą się 
milionami światełek. 

Wesoły ogień trzaskał w kominku, 
topiąc ludziom serca, napełniając 
ich spokojem i poczuciem 
bezpieczeństwa. 

Zaspy za oknem topiły się  
w ciemności gęstszej niż gorąca 
czekolada. Z radia dochodził cichy 
dźwięk kolęd. Twarze dzieci 
przytulone do poduszek zastygły  
w uśmiechu, a na tle 
zostawiającego na białym śniegu 
smugi światła księżyca widoczne 
są sanie wypełnione kolorowymi 
prezentami. 

Łucja Szponar, klasa VIII  
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Boże  Narodzenie w literaturze 

 
Boże Narodzenie jest 
częstym motywem 
podejmowanym  
w literaturze, zarówno 
polskiej, jak również 
światowej. Cieszy się 
największą 
popularnością wśród 
powieściopisarzy  
i poetów. Z pewnością 
duży wpływ na to ma 
niezwykła magia tych 
świąt i ludzi, którzy 
tworzą niepowtarzalny 
klimat. Najbardziej 
znanym dziełem 
literackim związanym z 
zimowymi świętami jest 
 ,,Opowieść wigilijna”. 

Karola Dickensa.  

Główny bohater, 

Ebenezer Scrooge to 

człowiek nieczuły na 

ludzką krzywdę. Skąpy, 

chytry  

i chciwy właściciel 

kantoru w Londynie. Nie 

lubił świąt, nie miał 

przyjaciół ani 

znajomych, uchodził za 

człowieka gburowatego. 

Jeśli Scrooge miał się 

zmienić, to mogło 

nastąpić tylko  

w Wigilię – noc, 

najbardziej magiczną ze 

wszystkich nocy, kiedy 

to pierwszeństwo mają 

takie wartości jak: 

rodzina, miłość, dobroć. 

,,Opowieść wigilijna” jest 

przypowieścią na temat 

szczęścia i wartości 

ludzkiego życia. 

 

Polską kulturę i tradycję 

świętowania adwentu 

 i wigilii na polskiej wsi 

plastycznie opisuje  

w swej trylogii ,,Chłopi” 

Władysław Reymont.  

W powieści zostały one 

przedstawione w sposób 

bardzo szczegółowy  

i realistyczny. 

 
 

Tematykę świąt podjął  
w swej baśni 
,,Dziewczynka  
z zapałkami” Hans 
Christian Andersen. 
Ukazuje ona świat 
biednej i opuszczonej 
dziewczynki, która 
zamarzła w święta  
Bożego Narodzenia. 
 

 

 

Słownictwo związane z tematyką bożonarodzeniową stanowi ciekawe pole badawcze dla 

dociekliwców polonistycznych. Czy zastanawiałeś się nad tym, że nie używamy dziś czasownika 

,,narodzić’, ale ,,urodzić”. Nazwa świąt ,,Boże Narodzenie” jest archaiczna, ale jakże niezwykła. 

Kolejnym archaizmem jest ,,wieczerza”. Dziś mówimy, że jemy kolację. 
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Słownik gwary: 
Wilia, Wigilia, Pośnik, Postnik – wieczerza wigilijna 

Godne Święta – Boże Narodzenie 

Kantyczka – śpiewnik z kolędami i pastorałkami 

Chodzić po kolędzie – kolędować 

 

 

Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji 
 
,,Mamo, mamo, już jest!” –  najczęściej tak wołają uradowane dzieci na widok pierwszej  gwiazdy na 

niebie.  To znak, że można zasiąść do wieczerzy wigilijnej. 

Wigilia poprzedza Święta Bożego Narodzenia. Jest to uroczysty dzień oczekiwania na narodzenie Jezusa. 

Wierzący przeżywają go, poszcząc. Wieczorem o zmroku, kiedy pojawi się pierwsza gwiazda, wszyscy 

siadają do stołu, do uroczystej wieczerzy wigilijnej, w czasie której łamią się opłatkiem i składają sobie 

życzenia. Jest to wielkie rodzinne święto jedności, miłości i pojednania. Dom przyozdabia się choinką i 

żłobkiem upamiętniającym narodzenie Jezusa.  

Wieczór wigilijny jest w tradycji polskiej najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku.  

 

Polski poeta Cyprian Kamil Norwid  tak pisał:  

,,Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”. 

Wigilia 

Neonowy błysk niezgody przyćmiła wesoła choinka 

Mikołaj nieśmiało wygląda z ozdobionego piernikami kominka 

Kalendarz adwentowy już od dawna świeci pustkami 

A lampki choinkowe przyjaźnie się mieniące 

Zdają się wołać do zabawy dzieci fikające 

Samotny bałwan z daleka wigilie ogląda 

Wsłuchując się w dźwięki kolęd wesołych 

Brzmiących radośnie w rodzinnym gronie 

Bombki kolorowe odbijają uśmiechy 

Prezenty gwiazdkowe zapraszają pod choinkę dzieci 
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A rodzinną atmosferę dopełnia śnieg wirujący 

na gwieździstym niebie miejsce zajmujący. 

 

                                   Łucja Szponar, klasa VIII 
 

   
   

Opłatek 
 
Najważniejszym wydarzeniem wieczoru 

wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem.  
Łamiemy się opłatkiem, ,,najtkliwsze 

przekazując uczucia w tym chlebie” – jak pisał 
Norwid. 

Po wieczerzy wigilijnej wszyscy 
kolędujemy. 

 
Tuż przed północą udajemy się na 

pasterkę do Kościoła.

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 
ks. Jan Twardowski 

 

,,Hej, kolęda, kolęda” 
                                       

Do najpiękniejszych zwyczajów 
bożonarodzeniowych należy śpiewanie kolęd. 
Od wieków rozbrzmiewają w polskich 
Kościołach i domach. 
Kolęda jest spuścizną, która jest żywym 
pomnikiem dawnych wieków, a śpiewana jest 
przez całą Polskę od Polesia po Śląsk, od 
Kaszub po Podhale.  

 
Słowo „kolęda” pochodzi z języka łacińskiego, 
od słowa „calendae”, które w starożytnym 
Rzymie oznaczało początek miesiąca. Jako 
nazwa pieśni bożonarodzeniowej pojawia się 
dopiero w XVII w. Obecnie wyraz ten ma wiele 
znaczeń: określa chodzenie po domach  

z szopką, od domu do domu i składanie 
gospodarzom życzeń. Legendarnie, autorem 
pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu  
i była ona śpiewana w zorganizowanej przez 
niego szopce. Najstarsza znana  kolęda 
pochodzi z 1424 roku "Bądź zdrów, Królu 
Anielski, k`nam na świat w ciele przyszły". 
Wzrost popularności gatunku nastąpił na 
przełomie XVII i XVIII wieku. Powstała 
wówczas kolęda „W żłobie leży”, przypisywana 
Piotrowi Skardze. 
Inną bardzo popularną kolędę „Bóg się rodzi” 
napisał Franciszek Karpiński.  
Najsłynniejszą kolędą jest ,,Cicha noc”, którą 
przetłumaczono na ponad 300 języków  
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i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim miasteczku w Alpach. 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Cicha noc, święta noc 
Pokój niesie ludziom wszem 
A u żłóbka Matka święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dzieciątkiem snem 
nad Dzieciątkiem snem 
 
Silent night, holy night 
All is calm, All is bright 
Round you Virgin Mother and child 
Holy infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 
 
Stille Nacht, heilige Nacht 
Alles schlaft, einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar 
Holder Knabe im lockigen Haar 
Schlaf in himmlischer Ruh 
Schlaf in himmlischer Ruh 
 
                                    Judyta Lipian, klasa VIII 
 

   
 

Kolędy, piękne utwory polskich i światowych kompozytorów tworzą magię świąt. Bez nich nie 
wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

 
 

Zgadnij, co to za kolęda?   Sprawdź się! 
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Choinka 
A wiecie, ze strojenie 

choinki jest jedną  

z najmłodszych tradycji 

wigilijnych, ponieważ zwyczaj 

ten przyjęto  

w Warszawie w latach 1795-

1806  od Niemców. Polegał na 

ubieraniu dla dzieci sosenki 

lub jodełki orzechami, 

cukierkami, jabłuszkami  

i świeczkami woskowymi. 

Choinka dzięki swej zieleni jest 
znakiem życia i nazywa się ją 
często „drzewem życia”; 
dekorowana świeczkami  
i lampkami, przypomina 
Chrystusa – „światłość 
świata”. 
 

 
 
 
 
Bombki 
 Dawniej ozdoby na 
choince miały znaczenie 
symboliczne, a ich wykonanie 
wymagało sporych zdolności: 
jabłka miały przypominać 
owoc drzewa rajskiego, owoc 
zakazany. Węża kusiciela 
symbolizowały łańcuchy 
sporządzane z barwnego 

papieru, zaś cukierki – słodycz 
i radość. 
 

 
 
 
Jasełka 
To widowisko o Bożym 
Narodzeniu. Nazwa pochodzi 
ze staropolskiego słowa jasło 
oznaczającego ,,żłób”,  
ponieważ akcja 
przedstawienia skupiała się 
wokół żłóbka w stajence 
betlejemskiej. Jasełka bywają 
też nazywane szopką lub 
betlejemką. 
Za twórcę przedstawień 
bożonarodzeniowych uważany 
jest św. Franciszek z Asyżu, 
który 
pierwszą taką scenę 
zaaranżował w 1223 roku. 
Zwyczaj przywędrował  
z Włoch do Polski na 
przełomie XIV i XV wieku i stał 
się zbieżny z kolędowaniem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szopka  
Szopkę polską charakteryzuje 
to, że oprócz Świętej Rodziny  
i osób związanych  
z narodzeniem Jezusa znajdują 
się w niej postaci ze świata 
polskiej kultury. Pierwsza 
szopka była urządzona  

w Warszawie  
w XVIII w. Najsłynniejsze są 
szopki krakowskie, które 
odznaczają się bogactwem  
i artystycznym wykonaniem.  

 
 

Wolne miejsce za stołem 
 Wigilijny zwyczaj każe 
przygotować i zostawić za 
stołem puste miejsce dla 
Jezusa, który może przyjść do 
domu w osobie 
nieoczekiwanego gościa. 
„Ktokolwiek zajdzie w dom 
polski w święty wigilijny 
wieczór, zajmie to miejsce  
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i będzie przyjęty jak brat” – 
napisała Zofia Kossak w „Roku 
Polskim”. 
 

Miłosz Wojciechowski, klasa VIII 

 
Na temat tradycji świątecznych przeprowadziła rozmowę ze swoją 

babcią Kasia  Łojek 
 
 
K.  Babciu, powiedz mi, jakie potrawy znajdowały 
się na wigilijnym stole?   
Babcia: Potrawy z wigilijnego jadłospisu  były 
postne: ryba – zazwyczaj karp, barszcz czerwony z 
uszkami, kapusta z grzybami i grochem, rożne 
rodzaje pierogów, śledzie, kluski z makiem, kutia z 
pszenicy, maku i miodu, łamaniec, piernik 
miodowy, kompot z suszonych owoców.  
 Wskazane było  skosztować wszystkich potraw, 
aby zapewnić sobie obfitość jedzenia przez cały 
nadchodzący rok i skorzystać ze wszystkich 
radości, jakie on przyniesie. 
K. Jakie prezenty dostawały dzieci pod choinką? 
Babcia: Nie były to takie ładne, pięknie 
zapakowane drogie prezenty. Cieszyliśmy się, gdy 
pod choinką dostaliśmy jabłka, orzechy czy proste 
drewniane figurki. 
K. A jak wyglądała choinka? 
Babcia: Była ozdobiona jabłkami, orzechami, 
pierniczkami a czasem własnoręcznie zrobionymi 
ozdobami z papieru. 
K. A czym dla ciebie są święta Bożego 
Narodzenia? 

Babcia: Są czasem szczególnego spotkania w 
gronie rodziny, to chwile pojednania z innymi. 
Lubię je szczególnie wtedy, gdy przy jednym 
wspólnym stole wszyscy się spotykamy, a za 
oknem jest biały puch śniegu. 
 

 
Dziękuję babciu za rozmowę 
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PRZEPIS NA PIERNICZKI 

 
SKŁADNIKI 
 

• 250 g miodu 

• 250 g cukru brązowego 

• 100 g masła 

• 600 g mąki typu 405 

• 10 g przyprawy do piernika 

• 2 jaja, rozmiar L 

• 5 g sody 

• 10 g kakao 

 

 
 

Miód z masłem rozpuszczamy, np.: w kuchence 

mikrofalowej. 

Mąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę oraz 

cukier mieszamy w dużej misce. Dodajemy 

jajka oraz rozpuszczony miód z masłem. 

Ugniatamy. 

Całość owijamy folią spożywczą i odstawiamy 

do lodówki na 2-3 doby. 

Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 3 mm, 

wycinamy pierniki w różnych kształtach. 

Pierniki pieczemy ok. 8 minut w temperaturze 

180°C. 

 

SMACZNEGO!  Judyta Lipian, klasa VIII
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Boże Narodzenie w Niemczech 
Weihnachtsfest in Deutschland 

 
Boże Narodzenie w Niemczech (Weihnachtsfest 
in Deutschland),podobnie jak w Polsce, jedno  
z najważniejszych i najbardziej rodzinnych 
Świąt w roku. Jednak w przeciwieństwie do nas 
przygotowania do świąt rozpoczynają się  
w pierwszą niedzielę adwentu. 
W większości niemieckich domów stawia się 
wianki zrobione z gałązek jodły lub świerku 
ozdobione fioletowymi wstążkami  
i świeczkami  (Adventskranz).  
Jedną z ciekawszych tradycji, szczególnie dla 
dzieci, są kalendarze adwentowe 
(Adventskalender), w których ukryte są słodkie 
niespodzianki. Niektórzy rodzice nawet 
samodzielnie robią takie kalendarze. 
 Choinka (Weihnachtsbaum) u naszych 
zachodnich sąsiadów pojawia się nawet cztery 
tygodnie przed wigilią (der Heiligabend). Warto 
wspomnieć, że zwyczaj 
przystrajania choinki wywodzi się 
właśnie z Niemiec. 
Do wigilijnej kolacji Niemcy 
zasiadają po przyjściu z kościoła. 
Przed posiłkiem składają sobie 
świąteczne życzenia (sich Glück 
Und Gesundheitwünschen). Jednak  
w przeciwieństwie do nas nie 
dzielą się opłatkiem oraz nie 
zostawiają wolnego miejsca dla 
niespodziewanego gościa. Za to 
pod talerzem każdy znajduje 
pieniążek (das Geldstück), który 
ma zapewnić szczęście i dostatek 
na przyszły rok.  
W Niemczech bardzo popularne 
jest kolędowanie 
(Weihnachtsliedersingen). Ludzie 

śpiewają piosenki bożonarodzeniowe przy 
stole, podczas posiłków, na ulicach  
i kiermaszach (Weihnachtsmarkt). Prezenty  
(Geschenke) przynosi Mikołaj 
(Weihnachtsmann, der heilige  Nikolaus) albo 
Dzieciątko Jezus (das Christkind). Postacią 
negatywną, która straszy dzieci rózgą  
i przestrzega przed złym zachowaniem jest 
Knecht 
Ruprecht. Jednak prezenty nie są, jak u nas, 
kładzione pod choinką, a na stole. Niektóre 
dzieci dostają dużą księgę, w której wypisane 
są ich dobre uczynki minionego roku. 
Charakterystycznym elementem są kiermasze 
bożonarodzeniowe (Weihnachtsmarkt).  
Są olbrzymie, kolorowe i odbywają się w wielu 
niemieckich miastach i miasteczkach. 
Najsłynniejszym i najstarszym kiermaszem jest 
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Christkindlesmarkt w Norymberdze. 
 

Kasia Łojek, klasa VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boże Narodzenie w Anglii 
CHRISTMAS IN ENGLAND 

Przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia  
w Wielkiej Brytanii 
rozpoczynają się już od  
1 grudnia. Tradycją 
uwielbianą przez dzieci, a 
także dorosłych jest 
otwieranie świątecznych 
kalendarzy adwentowych 
(advent calendars), które 
stanowią oficjalne 
rozpoczęcie odliczania do 
świąt. Kalendarz podzielony 
jest na 24 dni, a na każdy 
dzień przypada jedna 
czekoladka lub inny gadżet. 
Brytyjczycy znacznie szybciej 
niż Polacy dekorują swoje 
domy świątecznymi 
ozdobami, a niektórzy nawet 
1 grudnia ubierają choinkę. 
W dzisiejszym wpisie 
poznasz bożonarodzeniowe 
tradycje panujące w Wielkiej 
Brytanii, a także kilka 
nowych słówek. 

 

Wigilia kontra 
Christmas Day 
W Wielkiej Brytanii,  
w przeciwieństwie do Polski, 
Wigilia Bożego Narodzenia 
(Christmas Eve) przechodzi 
bez większego echa. Wieczór 
poprzedzający Boże 
Narodzenie Brytyjczycy 
spędzają na ostatnich 
przygotowaniach, z kolei 
dzieci wypatrują za oknem 
Mikołaja. Tuż przed pójściem 
spać zostawiają przy choince 
ciasteczka (mince pies)  
i ciepły napój, a nad 
kominkiem zawieszają 
skarpety (stockings), do 
których Mikołaj wsadzi 
prezenty.  

 

 

W dzień Bożego 
Narodzenia 
25 grudnia Christmas Day, 
czyli Dzień Bożego 
Narodzenia to w Wielkiej 
Brytanii dzień wolny od 
pracy dla wszystkich. 
Świąteczne celebracje 
rozpoczynają się tuż po 
przebudzeniu - zazwyczaj to 
dzieci jako pierwsze udają 
się pod choinkę  
w poszukiwaniu prezentów, 
które w nocy pozostawił tam 
święty Mikołaj. Z kolei 
głównym wydarzeniem 
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świąt jest wspólny obiad 
bożonarodzeniowy 
(Christmas Dinner), podczas 
którego serwowane są 
tradycyjne potrawy takie jak: 

• pieczony indyk  
z warzywami (roast 
turkey)  
i ziemniakami, 

• Christmas Pudding - 
świąteczny deser 
przyrządzany  
z suszonych owoców, 
orzechów, zimowych 
przypraw (cynamon, 
gałka muszkatołowa, 
goździki) i alkoholu 
(brandy lub rum), 

• mince pies - 
tradycyjne angielskie 
ciasteczko świąteczne 
wypełnione 
suszonymi owocami. 

 

Nieodłączną częścią każdego 
świątecznego obiadu jest 
przemówienie królowej 
(Royal Christmas Message). 
Emitowane o godzinie 15:00 
w telewizji, radiu, Internecie, 
zostało zapoczątkowane  
w 1932 roku przez króla 
Jerzego V. Co roku 
przemówienie ma określony 
temat, np. w 2016 r. była to 
inspiracja, a rok wcześniej 

dotyczyło m.in. zjednoczenia 
i otuchy narodu po atakach 
terrorystycznych.  
Nie możemy się doczekać 
tegorocznego wystąpienia 
Królowej!  
 
Do świątecznych rozrywek 
Brytyjczyków należą 
krakersy i nie są to ciastka!  

 

Christmas crackers to duże 
kartonowe cukierki, o które 
walczy się przy świątecznym 
stole. Dwie osoby chwytają 
za dwa końce krakera  
i ciągną z całych sił. Ta, która 
pozostanie z większą częścią, 
może zatrzymać jego 
zawartość. Zazwyczaj jest to 
papierowa korona na głowę, 
upominek, życzenie lub 
przysłowie etc. Cała zabawa 
polega na tym, że podczas 
rozrywania kraker wydaje 
dźwięk przypominający mały 
wybuch.  

 
 
Po świętowaniu czas 
na zakupy! 
W Polsce drugi dzień świąt 
jest spędzany równie 
rodzinnie, jak poprzednie. 
Brytyjczycy jednak po 
całodniowym jedzeniu są 
gotowi na zakupowe 
szaleństwo. 26 grudnia 

nazywany w UK Boxing Day 
swoją tradycją sięga aż do 
średniowiecza. Wówczas był 
to dzień obdarowywania 
biednych i potrzebujących, 
gdy bogacze pakowali  
w pudełka pozostałości po 
świątecznych 
uroczystościach  
i przekazywali je biednym. 
Współcześnie, mimo że 
Boxing Day pozostał dniem 
wolnym od pracy, większość 
sklepów i centrów 
handlowych rozpoczyna 
wtedy swoje zimowe 
wyprzedaże. W Londynie 
kolejki ustawiają się pod 
najsłynniejszymi domami 
towarowymi: Selfridge’s, 
Liberty, Hamley’s etc., a ulica 
Oxford Street jest 
opanowana przez 
zakupowiczów.  

 
Na tym kończą się obchody 
Bożego Narodzenia  
w Wielkiej Brytanii, a 27 
grudnia wszyscy wracają do 
pracy. Zarówno w Polsce, jak 
i zagranicą jest to przede 
wszystkim czas spędzany  
i celebrowany w gronie 
rodzinnym, czego oczywiście 
życzymy naszym 
czytelnikom. 
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Odgadnij, co kryje zakodowany obrazek.  Pokoloruj współrzędne na obrazku według 

kodu: 

 
Żółty: koloruj D1, G1, C2, D2, G2, H2, E3 w dół do E10, F3 w dół do F10, B6 w prawo do I6, B7  

w prawo do I7. 

 

Czerwony: B4, C5, I4, H5, D8, G8, C9, H9, B10, I10. 

 

Zielony: C4, D4, G4, H4, B5, D5, G5, ID, B8, C8, H8, I8, B9, D9, G9, I9, C10, D10, G10, H10.  

Granatowy:  A1, B1, C1, E1, F1, H1, I1, J1, A2, B2, E2, F2, I2, J2, A3 w prawo do D3, G3 w prawo do J3, 

A4 w dół do A10, J4 w dół do J10. 

 
 
 
 
 
 
A teraz spróbuj sam zakodować świąteczny obrazek 
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 Podaj poniżej odpowiednie współrzędne kolorów przedstawionych na planszy: 
 
Ciemny brąz: ………………………………………………………………. 
 
Jasny brąz: ………………………………………………………………….. 
 
Czarny: ……………………………………………………………………..... 
 
Czerwony: ………………………………………………………………….. 
 
 

 

Justyna Rezler 
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Przed Bożym Narodzeniem dzieci z całego świata piszą listy do świętego 

Mikołaja. 

 

W tradycji europejskiej i polskiej Święty  Mikołaj jest znany i postrzegany jako przyjaciel i dobrodziej 

dzieci, sprawca ich wielkich radości. 

 

 

 

Szymon Kudełka, klasa VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Józefów, 06.12.2019r. 

                                                 

Kochany 

                                              Święty Mikołaju! 

 

Na wstępie naszego listu pragniemy Cię 

serdecznie pozdrowić  i zaprosić do naszej szkoły, która 

znajduje się w malowniczej miejscowości turystycznej 

na Roztoczu w Józefowie. Mamy nadzieję, że 

przybywając do nas będziesz mógł spełnić nasze 

życzenia.  

          Pierwsza prośba dotyczy klasy, która jest  

troszkę ciasna. Przydałaby się nam nowa, większa. 

 Bardzo chętnie pracujemy, zdobywamy nową 

wiedzę, ale prosimy Cię, żebyś poprosił naszych 

nauczycieli, by mniej zadawali prac domowych i częściej 

stawiali dobre oceny. Na pewno wtedy wszyscy 

zaczniemy się  jeszcze lepiej uczyć. 

          Nasza lista życzeń jest dłuższa, ale 

ograniczyliśmy się do spraw, naszym zdaniem, 

najważniejszych. 

Liczymy, że nas nie zawiedziesz, a my w zamian 

obiecujemy być dobrymi uczniami. 

           Życzymy Ci dużo, dużo sił i zdrowia. Pozdrawiamy 

wszystkich, którzy Ci pomagają. 

 
Uczniowie z klasy VIII 
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SSSppprrróóóbbbuuujjj   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaaććć   rrreeebbbuuusss:::   
 

 

 
Rozwiązanie:…………………………………………………….. 

Judyta Lipian, klasa VIII 

 

Uwaga konkurs! 

 
Trzy pierwsze osoby, które do czwartku poprawnie rozkodują i zakodują obrazki z sekcji „FUN 

TIME” otrzymają nagrody. Rozwiązanie zadania prosimy przynieść do p. J. Rezler. 

 

 

Stwórz słowniczek polsko – niemiecko - angielski 
 

Lp. Nazwa w języku polskim w języku niemieckim w  języku angielskim 

1. Mikołaj   

2. choinka   

3. bombka   

4. gwiazda   

5. świeczka   

6. dzwoneczek   

7. anioł   

8. kartka świąteczna   

9. prezent   

10. opłatek   

11. wesołych świąt   

12. Boże Narodzenie   

13. Wieniec adwentowy   

14. kolęda   

 
Adrian Nieśpiał, klasa VIII 
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KKKaaallleeennndddaaarrrzzz   

   
 

Grudzień 
 

19.12.2019 – termin dostarczenia     
rozwiązania ,,Fun Time” 
19.12.2019 –Szkolna Wigilia 
23.12.2019 - 01.01.2020 – przerwa 
świąteczna 
24.12.2019  - Wigilia Bożego Narodzenia 
25 .12.2019 - Boże Narodzenie  
26 .12.2019 - Boże Narodzenie  

Styczeń 
 
 
01.01.2020 - Nowy Rok 
06 .01.2020 - Trzech Króli 
07.01.2020 – IX Koncert Noworoczny 
13-26.01.2020– ferie zimowe 
21.01.2020 - Dzień Babci 
22 01.2020 - Dzień Dziadka 

31.12.2019 – Sylwester 
 

 
 

    Drodzy Czytelnicy życzymy Wam, aby zbliżające się święta były jeszcze piękniejsze i abyście spędzili je  

w gronie rodziny. 

Wesołych Świąt! 

 

 

 

Zespół redakcyjny: 

 

Judyta Lipian, Katarzyna Łojek, Łucja 

Szponar, Szymon Kudełka, Wojciech Karwan, 

Adrian Nieśpiał, Miłosz Wojciechowski,  

Emilia Dura,. 

 

Materiały i teksty zostały opracowane przez 

uczniów  klasy ósmej Szkoły Podstawowej  

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 
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Stanisławy Pogudz i Justyny Rezler 

 

 

 

 


