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Co znajdziemy w tym numerze:     

Wywiad z P. Dyrektor M. Żak 

Sonda: Jakie znasz zwyczaje wigilijne? Czy lubisz święta Bożego Narodzenia? 

Humor, krzyżówka i zagadki 

Przysłowia o zimie 

O świętach… 

Świąteczne przepisy 

 

Witajcie drodzy czytelnicy! Przed nami zima - czas krótkich i czasami mroźnych  dni. Ale to też czas pięknych, ciepłych Świąt i zimowych zabaw na śniegu lub 

lodowisku. Nasza Redakcja przygotowała dla Was dużo ciekawych artykułów na długie wieczory. Zapraszamy do lektury! 
Redaktorzy: Ewelina Gromek, Paulina Bieńkowska, Kinga Dąbrowska, Marta Rogala, Małgosia Kur, Amelia Śmiechowska, Blanka Szayer, Amelia Szymczyk         

Opiekun p. Anna Chalhoub                                          



WYWIAD  Z  P. DYREKTOR MARZENĄ ŻAK 

 

red. Czy trudno jest być dyrektorem? 

W dzisiejszych czasach, opartych na biurokracji, czas pracy dyrektora, to głównie prowadzenie ogromnej szkolnej dokumentacji. Dużo 

problemów również rodzi rozwój cywilizacji, przez co dochodzi do licznych konfliktów między dziećmi, które korzystają z telefonów 

komórkowych. Na szczęście jest bardzo dużo wspaniałych momentów, np. możliwość obserwowania jak nasi uczniowie się rozwijają, 

wyrastają na wspaniałych, mądrych i dobrych ludzi. Uśmiech i zadowolenie dzieci, to bezcenne wrażenia odbierane w szkole. 

red. Co Pani sądzi o dzieciach z naszej szkoły? 

W naszej szkole jest 745 uczniów. Każde dziecko jest inne, każde ma inne potrzeby, każde wymaga poświęcenia mu uwagi. Dla mnie 

dzieci (z naszej szkoły i na całym  świecie) są ukochane. Każdy powinien dbać o to, żeby dzieci otrzymywały od nas: miłość, ciepło, 

wsparcie, zrozumienie, troskę i wszystko to, co najlepsze.  

red. Czy dużo dzieci trafi do Pani na „dywanik”? 

Pragnę, żeby każde dziecko naszej szkoły przychodziło do mnie wtedy, kiedy odczytuje taką potrzebę. 

red. Ile lat jest już Pani nauczycielem? 

Jestem nauczycielem od 34 lat. 

red. Gdyby nie była Pani nauczycielem, to kim? 

Świadomie wybrałam pracę w tym zawodzie. Praca z dziećmi, to praca najwspanialsza i bezcenna. Uczenie dzieci przynosi mi bardzo 

dużo radości. Uwielbiam być nauczycielem. 

red. Co pani sądzi o naszej gazetce? 

Cieszę się ogromnie z pomysłu redagowania gazetki. Trzymam kciuki za jej powodzenie. Redaktorom życzę pomysłów, 

systematyczności i wytrwałości. 



 

red. Jak Pani lubi spędzać wolny czas? 

W wolnym czasie myślę o tym, jak ciekawie poprowadzić lekcję przyrody lub geografii. Bardzo lubię szybkie spacery na świeżym 

powietrzu i jazdę na rowerze. Uwielbiam chodzić po górach, jeździć na nartach, pływać kajakiem. Lubię zwiedzać np. stare zamki. 

Uwielbiam czytać książki i mapy z różnych regionów świata. Kocham kino i teatr. 

red. Czego Pani oczekuje od dzieci  a czego od nauczycieli? 

Moim zdaniem, każdy powinien dbać o to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Nie oczekuję od innych, głównie wymagam od 

siebie. 

red. Czy lubi Pani ŚWIĘTA Bożego Narodzenia? 

W moim życiu święta to bardzo ważny okres poświęcony na: wspaniałe spotkania rodzinne, podtrzymywanie tradycji, ważną życiową 

refleksję, zatrzymanie się w pędzie życia na odpoczynek.  

red. Jakie potrawy jada się u Pani w domu na święta? 

W moim domu gotuje się co roku to samo, tradycyjnie np. grzybowa, czerwony barszcz, ryba itp.  

                                                                                                    Dziękujemy za wywiad 

                                                                                                                                                     Wywiad przeprowadziły Kinga i Paulina z kl. III a 

 

 

 

 

 

 



PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE Z  ZIMĄ 

Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną i pogodną wiosnę wróży.  

Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.  

Święty Ambroży zimy przysporzy.  

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.  

W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho.  

Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.  

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.  

Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.  

Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze.  

Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie.  

Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.  

Późna zima długo trzyma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAGADKI 

 

 Pod choinką po wigilijnej kolacji z workiem na plecach wkracza do akcji. Dzieciom rozdaje piękne prezenty. 

Zawsze jest miły i uśmiechnięty…..? 

 Długim sznurem choinkę oplatają i ją pięknie rozświetlają. 

 W święta uroczyste, grudniowe. Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. Wisi kolorowa, okrągła i szklana. Od 

choinkowych lampek rozgrzana. 

 Gałązki zielone, igiełkami usiane, ma to drzewko świąteczne, przez dzieci kochane.  

 W oczach węgielki, z marchwi nos wielki. Na śniegu stoi. Ciepła się boi. Kto to jest? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIKOŁAJKI tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i 

prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto.Od 

średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj przynosił dzieciom prezenty. W średniowiecznej Europie zachodniej uważano 

świętego Mikołaja za patrona dzieci. W niektórych miastach odnotowano w źródłach zwyczaj wybierania w Mikołajki dziecięcego 

biskupa, który symbolicznie przejmował władzę. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Trochę o Świętach…..                  

Grudzień to piękny a zarazem magiczny miesiąc. Ostatni miesiąc roku często zaczyna się zimowo. 4 grudnia czcimy świętą Barbarę-

patronkę górników. Natomiast 6 grudnia czcimy świętego Mikołaja - ulubionego świętego każdego dziecka. Myślę, że każdy lubi tego 

świętego. Nasi przodkowie przepowiadali sobie pogodę w grudniu na cały rok. Od świętej Łucji(13 grudnia) obserwowano pogodę 

przez12 dni, każdy dzień oznaczał jeden miesiąc.  24 grudnia będziemy świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Myślę, że każdy w 

swoim ciepłym gronie rodzinnym. W tradycji chrześcijańskiej przy stole wigilijnym zostawiamy jedno wolne miejsce. Jedni uważają, że 

to miejsce zostawiamy dla zbłąkanego wędrowca, który może przyjść. Drudzy, że to miejsce zostawiamy, żeby uczcić i szanować 

naszych bliskich zmarłych. Na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw między innymi karp , barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i 

grzybami , ryba po grecku i śledź. W czasie Wigilii dzielimy się opłatkiem. Po wieczerzy śpiewamy rodzinnie kolędy, a później otwieramy 

prezenty. W każdym kościele rzymskokatolickim o północy z 24 na 25 grudnia odbywa się msza zw. Pasterką. Cieszymy się z przyjścia 

na świat Jezusa Chrystusa. 26 grudnia czcimy św. Szczepana – pierwszego męczennika.  Natomiast w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 

żegnamy stary rok, a witamy nowy. CHOINKA Drzewko - najczęściej świerk dekorowane jest bombkami (symbolizującymi niebo i 

boskość jako figura idealna) i  światełkami (Światłem został nazwany Jezus).  

PIERWSZA GWIAZDKA Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która prowadziła pasterzy, oraz trzech mędrców do stajenki, w 

której narodził się Jezus. Miała ona pomagać bliskim w powrocie do domu z dalekich stron.  

OZDOBY W kształcie serca były dekoracją domu. CUKIERKI, PIERNICZKI, CZEKOLADOWE FIGURKI. To symbol szczęście dla domu i całej 

rodziny.  

WŁOS ANIELSKI I ANIOŁY Przypomina o aniołach, które były przy narodzeniu Jezusa, a także mają opiekować się domem.  

POTRAWY Zwykle jest ich dwanaście- zgodnie ze zwyczajem należy spróbować każdego dania. Przypominają ucztę pierwszych 

chrześcijan lub 12 apostołów.  

DODATKOWE NAKRYCIE Ustawia się na świątecznym stole, dla niespodziewanego gościa.  

KOLĘDY W czasie świąt w polskich domach śpiewa się kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe piosenki z różnych stron świata.  



OPŁATEK Od niego rozpoczyna wieczerza wigilijna. Rozpoczyna się ona od łamania opłatkiem, które niesie ze sobą pojednanie i miłość.  

SIANO Przypomina nam o ubóstwie świętej Rodziny i o żłóbku, w którym został położony Jezus. Siano pod obrusem lub snopek w kącie 

izby miały zapewnić gospodarzom pomyślne kolejne plony. Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta, z którymi my Polacy 

jesteśmy bardzo związani. Staramy się wtedy być blisko siebie, by wspólnie zasiąść przy stole wigilijnym, przełamać się opłatkiem, 

razem przy choince śpiewać kolędy. 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY 

PIERNICZKI ORZECHOWE  

SKŁADNIKI - 50 dag mąki - 2 łyżki miodu - 15 dag cukru - 2 jaja - łyżeczka sody oczyszczonej - 2 łyżki drobno mielonych orzechów 

włoskich - łyżeczka przyprawy do piernika - rodzynki, orzechy, lukier, cukier puder, tłuszcz do blachy. 

PRZYGOTOWANIE 1. Miód podgrzać z cukrem. Wlać pół szklanki wody i zagotować. Zestawić z ognia, przestudzić. Jajka roztrzepać 

widelcem. Dodać przyprawę korzenną, sodę rozpuszczoną w łyżce wody, orzechy i jajka. Składniki wymieszać, stopniowo wsypując 

mąkę. Ciasto zagnieść, uformować kulę, zawinąć w folię, wstawić do lodówki na 30 min.  

2. Ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm. Za pomocą różnych foremek wykroić pierniczki. Ułożyć na wysmarowanej tłuszczem 

blasze. Piec około 15 min w temp. 160°C. Ciasteczka ostudzić, przybrać rodzynkami, cukrem pudrem, orzechami, lukrem. 

SMACZNEGO 

 

 

 

 

 



SONDA 

Zapytaliśmy uczniów naszej szkoły: Jakie znają zwyczaje wigilijne …. 

- Dzielenie się opłatkiem; 

- śpiewanie kolęd; 

- spędzanie czasu z rodziną;  

- pieczenie i dekorowanie ciastek; 

- ubieranie choinki; 

- jedzenie potraw wigilijnych: ryby i pierogi z kapustą i grzybami; 

- chodzenie na Pasterkę. 

………. oraz czy lubią święta Bożego Narodzenia? 

- Lubię święta, ponieważ jest wesoło i rodzinnie, 

- Bardzo lubię, ponieważ ubiera się choinkę, piecze ciasta i cała rodzina spotyka się przy stole i śpiewa kolędy, a gdy spadnie śnieg, to 

jest cudownie. 

- Lubię, bo wtedy dostaje się prezenty. 

                                        

                                                                                          Sondę przeprowadziły Marta i Małgosia z kl. IID, Kinga z kl. IIIA 

 

                   



                                                               HUMOR 
- W restauracji zdenerwowany gość zwraca się do kelnera: - Czy może mi pan wyjaśnić, co robi ta mucha w moich lodach?                                            

- Czy ja wiem…? Może jeździ na nartach...  

- Babcia wypełnia papierki w urzędzie skarbowym. Wreszcie skończyła i oddaje dokumenty urzędnikowi, a ten: - Ale jeszcze musi się 

pani podpisać. - A jak się podpisać? - No, normalnie. Tak, jak się pani podpisuje w liście.                                                                                                   

Więc babcia napisała: - „Całuję Was mocno! Babcia Krysia" 

- Czemu krowa poszła do opery? - Żeby posłuchać muuuuuuzyki.  

- Podchodzi niedźwiadek do kiosku i pyta: - Czy jest bilet po 1,40 zł? - Jest - opowiada pani w kiosku - A po ile?  

- Nauczyciel pyta Jasia: - Ile otrzymamy, jeśli podzielimy osiem na pół? - To zależy, jak będziemy dzielić. Jeśli w pionie – to dwie trójki, 

jeśli poziomo – to dwa zera. 

 - U fryzjera: - Czy chciałaby pani zachować grzywkę? - Tak. - Już obciąłem. Zaraz zapakuję.  

- Za 7 górami, za 7 rzekami, za 7 lasami mieszkała królewna... - Dlaczego ja mam wszędzie tak daleko?! 

 - Turysta chodzi po górskim szlaku. Widzi bacę siedzącego na drzewie. - Baco, na drzewie się nie siedzi! - Siedzi się, siedzi.                                        

Pan się nie znasz. Po jakimś czasie turysta wraca i widzi bacę leżącego na ziemi. - A nie mówiłem, że na drzewie się nie siedzi?!                                        

- Siedzi się, siedzi, ino się nie tańcy. 

 - Zderzyły się dwa samochody. Wychodzą kierowcy: krowa i mężczyzna. Policjant pyta: - Komu dać mandat? - Muuuuuu! – odparła 

krowa.  

- Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: - Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. - Kto? Ja?! - Brawo Jasiu, piątka! 

 

                                                                                     
 
 



 
Poziomo 

4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
5. przeddzień Bożego Narodzenia 
8. może być z ruchomymi postaciami 

11. w nim leżał mały Jezusek 
13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia 
14. w tej miejscowości urodził się Jezus 
15. pod nią znajdziesz prezenty 

16. bożonarodzeniowi przebierańcy 
Pionowo 

1. imię jednego z Trzech Króli 
2. msza wigilijna odprawiana o północy 
3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię 

4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje 
6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 
7. wisi na choince 
9. imię opiekuna Jezusa 

10. lubią je dostawać nie tylko dzieci 
12. narodził się, by nas zbawić 

 

 

 

Od redakcji:)  

W trwającym już cztery miesiące roku szkolnym pierwszy raz od początku roku szkolnego mamy dłuższą przerwę świąteczną.                                       

Ale nie powinniśmy się za bardzo cieszyć, ponieważ już niedługo koniec pierwszego półrocza; trzeba się wziąć w garść i walczyć                    

o lepsze stopnie na półrocze. Życzymy wszystkim  powodzenia :)  

  Wszystkim czytelnikom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby wszystkie dni w roku były takie piękne 

i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i twarze waszych bliskich zawsze rozpromieniał uśmiech. 

Spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szampańskiej zabawy w noc sylwestrową! 


