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Ostatnio w naszej szkole zapanował 

świąteczny nastrój. W korytarzach zawisły 

świąteczne girlandy, w głównym holu oraz w salach 

lekcyjnych stoją kolorowe choinki, na tablicach 

rozwieszono rysunki Mikołajów, a w korytarzach 

pojawiły się bałwanki, wykonane przez dzieci.  

Zorganizowano także liczne akcje, w tym 

świąteczny kiermasz w celu uzbierania pieniędzy 

w ramach  akcji  „Postawmy Kubę na nogi”.  

           W naszej szkole  w okresie 

przedświątecznym  odbyło się wiele konkursów  

np. konkurs śpiewania kolęd, Mistrzostwa cheerleaderek , konkurs 

plastyczny i konkurs na najładniejszą bombkę.  

Piątego grudnia klasy 1-3 odwiedził Mikołaj i uczniowie otrzymali 

paczki. Dzieci miały czapki mikołajowe i stroje w kolorze czerwonym  

i białym (w ten sposób próbowały upodobnić się do Świętego Mikołaja). 

Był to dzień uroczysty i wesoły, przypominający, że zbliżają się 

Święta Bożego Narodzenia!  

W ostatnim tygodniu przedświątecznym uczniowie wielu klas 

kolędowali, udając się do innych klas z krótkim spektaklem 

świątecznym. Dzieci przy okazji kolędowania zbierały pyszne cukierki, 

będące nagrodą i podziękowaniem od uczniów oglądających jasełkowe 

spektakle. 

Dziewiętnastego grudnia odbyły się wigilie klasowe i apel 

świąteczny. Na koniec apelu  ogłoszono, ile uzbierano pieniędzy   

dla Kuby, absolwenta naszej szkoły. Kuba jest chłopcem, który do tej 

pory nie chodził, jednak pojawiła się szansa, by mógł odzyskać władzę 

w nogach. Aby tak się stało, musi być poddany kosztownej operacji,  

i  właśnie na ten szczytny cel zbierano pieniążki – podczas Koncertu 

Kolęd, na kiermaszu świątecznym oraz do puszek znajdujących się  

w każdej sali na biurku nauczyciela. Uczniowie naszej szkoły oraz ich 

rodzice wykazali się wrażliwością i hojnością. Zebrano ponad 6 

tysięcy złotych. 
Opracowała Inez Studzińska z kl.5b 



 

 Boże Narodzenie ma charakter święta religijnego i rodzinnego 

a  przypada na dzień 25 grudnia. Oto dawne i współczesne polskie 

zwyczaje bożonarodzeniowe. 

TRADYCJE I OBYCZAJE BOŻEGO NARODZENIA 

Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czterech 

kątach izby, w której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono 

również, że o północy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. 

Podsłuchanie takiej rozmowy ponoć nie przynosiło szczęścia. 

ADWENT 

 W kościelnej liturgii oraz w zwyczajach ludowych Boże Narodzenie 

poprzedzone jest okresem oczekiwania – tzw. Adwentem. Przez cały 

Adwent aż do Święta Trzech Króli w niektórych regionach Polski po 

wsiach chodzą „gwiazdorzy”, którzy śpiewają kolędy, recytują 

wiersze lub wystawiają herody, czyli tak zwane jasełka. 

CHOINKA 

Na wigilię Bożego Narodzenia niemal każda 

rodzina dekoruje choinkę pięknymi ozdobami. 

Początkowo popularna była „jodlka”, czyli 

wierzchołek sosny, jodły lub świerku 

zawieszony przy suficie. Drzewko miało 

chronić dom i jego mieszkańców od złych 

mocy. 

WIGILIA 

Tradycyjnie dniem poprzedzającym Boże 

Narodzenie i kończącym okres adwentu jest 

Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczerzę, jak każe 

obyczaj, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem 

fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza - części 

dotyczącej narodzin Jezusa. Na stole przykrytym białym obrusem, z 

wiązką sianka pod spodem, ustawia się o jedno nakrycie więcej niż 

wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole 

wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa lub 

nieobecnej, bliskiej osoby. W tym dniu nikt nie powinien być sam. 

 



OPŁATEK 

Najważniejszym i najbardziej wzruszającym  momentem wieczerzy 

wigilijnej jest wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie 

życzeń. Ten zwyczaj stanowi odniesienie do Ostatniej Wieczerzy i 

dzielenia się Jezusa chlebem z uczniami. Opłatek upowszechnił się w 

Polsce na początku XX wieku.  Staropolskie opłatki były 

różnokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie 

wytłoczone.  Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa „oblatum”, 

czyli dar ofiarny. 

POTRAWY WIGILIJNE 

W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw 

wigilijnych potraw jest różny, ale zazwyczaj na 

wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody 

ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Potrawy 

wigilijne to:  ryby, barszcz czerwony, pierogi z 

kapustą i  grzybami, kompot z suszonych owoców, 

kluski z makiem, kutia, gołąbki z kaszą gryczaną, krokiety, 

ciasto: sernik, piernik, makowiec. 

PASTERKA 

Wigilijny wieczór kończy uroczysta msza nazywana pasterką, 

odprawiana o północy w kościołach. Według tradycji jest ona 

upamiętnieniem przybycia do Betlejem pasterzy, którzy jako pierwsi 

oddali hołd narodzonemu Chrystusowi. Zwyczaj odprawiania nocnej 

liturgii wprowadzono w Kościele w V wieku i do Polski dotarł wraz z 

chrześcijaństwem. 

KOLĘDY 

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego 

Narodzenia jest kolęda- zwyczaj chodzenia po 

domach z życzeniami świąteczno- noworocznymi 

- odwiedzanie przez kapłana parafian w ich 

domach. Kolęda to również pieśń. 

Najpopularniejsze z nich to: ,,Wśród nocnej 

ciszy” , ,,Lulajże Jezuniu” , ,,Bóg się rodzi”. 

 
                                                        Zebrał i opracował  Adrian Czerniło z kl. 5b 
 



 

 

W naszym kraju Wigilię 

Bożego Narodzenia obchodzi 

się zgodnie z tradycją.  

Gdy wszyscy przybędą, 

zazwyczaj jeden członek 

rodziny czyta fragment 

Biblii, który przypomina  

o pięknym zdarzeniu, czyli  

o narodzinach Jezusa 

Chrystusa. Gdy to nastąpi, 

rodzina dzieli się opłatkiem, 

przy czym składa sobie moc 

życzeń. Następnie wszyscy 

kosztują przygotowane 

potrawy. Wieczerzy wigilijnej towarzyszy również dźwięk kolęd  

i migoczące światełka choinki, którą ubiera się przed lub w dzień 

Wigilii. Kiedy już wszyscy spożyją wigilijne potrawy, zarówno dorośli, 

jak i dzieci otwierają drobne podarki, które, jak wierzą dzieci, 

pozostawił pod świątecznym drzewkiem św. Mikołaj z Laponii.  

Z tą osobą wiąże się pewna historia. Otóż żył kiedyś w Turcji biskup 

Mikołaj, który pomagał ubogim i dawał im podarki. Dlatego przyjęło 

się, że dzieciom prezenty daje właśnie on.  

Gdy uroczystość dobiegnie końca, ludzie idą do kościoła na pasterkę.  

   Po świętach ksiądz wraz z ministrantami chodzą po kolędzie. 

Odbywa się to w domach rodzin katolickich. W tym momencie ludzie 

wraz z księdzem i ministrantami modlą się i śpiewają kolędy. Potem 

ksiądz kropi święconą wodą mieszkanie, a rodzina w tym momencie 

robi znak krzyża. Gdy kolęda się skończy, mieszkańcy domu dają 

skromną sumę pieniężną księdzu, który przeznacza ją na wydatki  

na rzez kościoła. 

 



  Podczas przerwy lekcyjnej udało mi się przeprowadzić krótką 

rozmowę z p. Katarzyną Lisowiec -Porębą, nauczycielką j. polskiego- 

na temat  świąt Bożego Narodzenia, a zwłaszcza wigilijnego wieczoru. 

  

Alicja Owczarek: Czy kiedy była Pani mała obchodziła Pani święta 

Bożego Narodzenia? 

Pani Katarzyna Lisowiec Poręba: Tak, oczywiście. W moim domu 

zawsze obchodziliśmy te święta i tak jest do dziś. To niezwykle 

ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny. 

Alicja Owczarek: Jakie potrawy były na wigilijnym stole w Pani 

domu? 

Katarzyna Lisowiec - Poręba: W moim domu było wiele postnych 

potraw. Moje ulubione to:  barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i 

grzybami oraz karp po żydowsku. 

Alicja Owczarek: W Wigilię dostawała Pani drobne podarki? 

Katarzyna Lisowiec - Poręba:: Tak, dostawałam i cieszyłam się nimi 

tak jak każde dziecko. To bardzo miły zwyczaj, kiedy obdarowujemy 

się prezentami, ponieważ wtedy myślimy o innych zawsze bardzo 

życzliwie. 

Alicja Owczarek: Dziękuję za rozmowę . 

 

 

 

Św. Mikołaja kochają wszyscy. Prawdziwy św. Mikołaj 

urodził się prawdopodobnie w bogatej rodzinie zamieszkałej w 

Patarze w Lycji  (prowincja Azji Mniejszej). Wybrany został 

biskupem zaniedbanej podówczas diecezji  Myry, którą 

zarządzał z wielką troską i wiarą. Tam właśnie zasłynął swą 

świętością i zapałem. Czynił także cuda. 

cudami. Zmarł około 350 roku. 

 Niewielka ilość autentycznych informacji na jego temat 

chętnie uzupełniana była kolorowymi szczegółami legend. 

Popularne wyobrażenie Świętego Mikołaja jest mieszanką elementów 

różnych kultur ludowych. Emblematem Św. Mikołaja w sztuce są trzy 

kule. Szczególną czcią otaczany jest w Bari i Monserrat . 
O Mikołaju napisali Oskar Jabłko i Dawid Siemieński z kl.5b 

 



 
 

 

Wszyscy myślą o przyszłości. Co 

się zdarzy za godzinę? Jutro?  

Za tydzień, rok? Zastanawiamy się  

nad przyszłością, nie zważając  

na teraźniejszość, podczas której 

możemy zrealizować wiele rzeczy,  

nad którymi aktualnie się zastanawiamy. 

Gdybyśmy tak bardzo nie patrzyli  

w przyszłość, zapewne nasze życie byłoby  

o wiele lepsze, pełniejsze. 

 ,,Najpierw myśl, potem rób”- 

zdecydowanie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Ostatnio miałam  

sytuację, która spowodowała, że na zacytowany powyżej aforyzm 

spojrzałam krytycznie. Sytuacja była zwyczajna, nawet banalna, ale 

skłoniła mnie do refleksji i  dzięki niej znalazłam temat na ten artykuł. 

Byłam w trakcie jazdy samochodem na zajęcia wokalne, a w ręku 

trzymałam wodę i jabłko. Kiedy przejeżdżałam obok słupskiego 

ratusza, pomyślałam  czy może nie zjeść jabłka. Wówczas przez moją 

głowę przebiegło tysiąc myśli: Czy zdążę zjeść to jabłko? A co jeśli 

nie zdążę? Co zrobię z ogryzkiem? Czy znajdę śmietnik, by go 

wyrzucić?  Zanim podjęłam decyzję, dotarliśmy na miejsce i szansa  

na poczucie smaku owocu i zaspokojenie głodu przepadła. Byłam na 

siebie wściekła. Gdybym tyle nie myślała, zapewne zdążyłabym zjeść 

owoc i jeszcze dwa inne. 

Czasem, jeśli za dużo zastanawiamy się nad przyszłością, nie 

damy rady skosztować teraźniejszości. Wierzcie mi, jedyny krok, 

którego można żałować, to ten przez nas niezrobiony. 
 

Maja Hulecka z kl.6b 
 



 

 

 

Dnia 11.01.2015 roku już  po raz 3  

w naszej szkole zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. W gmachu szkoły  

o godz. 14.00 zgromadziło się ok. 200 osób.  

Obok świetlicy zorganizowano pchli 

targ. Można było zakupić wiele ciekawych 

przedmiotów, nawet mebli. Uczniowie, 

rodzice i nauczyciele doskonale się bawili  

w ciepłej, niezwykle przyjaznej 

atmosferze. Niektórzy śpiewali, inni 

tańczyli. Podczas imprezy biliśmy różne rekordy. Odbyła się licytacja 

darów. Można było na przykład nabyć filiżankę z autografem słupskiej 

pisarki pani Jolanty Nitkowskiej –Węglarz. Dużą popularnością 

cieszyło się stoisko z napojami i ciastami, przygotowanymi  

przez uczniów oraz członków ich rodzin. Sprzedawali je nasi 

nauczyciele. Smakołyki były przepyszne! W specjalnie przygotowanym 

miejscu, które służyło za małą kawiarenkę, można było usiąść  

i spokojnie oddać się degustacji. W sali c19 działało „małe 

laboratorium”, gdzie uczniowie z klas 4-6 mogli pokazać 

eksperymenty przyrodnicze. Uczniowie chętnie grali w bilard. Kolejki 

ustawiały się także do tenisa stołowego. Nie brakowało w tym dniu 

atrakcyjnych zabaw i konkurencji sportowych na wesoło. Nauczyciele, 

uczniowie i opiekunowie – aż 110 osób -  ustawili się w wielkie serce  

i pobili w ten sposób szkolny rekord.  

 Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że są 

wrażliwi na potrzeby innych. W tym roku na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy udało się zebrać 6360 złotych! Wszyscy byli 

szczęśliwi, że włączyli się w nurt pracy tej niezwykłej instytucji, jaką 

jest WOŚP. Spędzili czas nie tylko pożytecznie, ale też miło i wesoło, 

a zebrane fundusze wspomogą chore dzieci i seniorów. 
 

Opracowali Ada Chojnacka i Dominika Knap z kl.6b oraz Duszan Parol i Kacper Nosal 



  



 

 

 

Nadeszły ferie- czas długo oczekiwany i bardzo lubiany przez 

uczniów. Niektórzy z Was wyjadą na narty, ale jeśli zostajecie  

w domu, też możecie miło spędzić czas i oddać się wielu ciekawym 

zabawom i zajęciom. Niektórzy mają zamiar w tym czasie 

zregenerować siły przed drugim półroczem, spędzając dużo czasu  

w łóżku z książką w ręku, inni zaś zamierzają spędzić ferie aktywnie. 

Dla tych ostatnich mam parę propozycji na przyjemne i zdrowe 

spędzenie czasu. Jeśli tylko będzie śnieg, możemy się naprawdę 

dobrze bawić w gronie rówieśników. 

Możecie ulepić wielkiego bałwana lub igloo, możecie urządzić 

wraz z rodzicami kulig. Można też zwyczajnie pozjeżdżać na sankach 

z jakiejś górki czy urządzić bitwę na śnieżki, pamiętając, że 

korzystamy wówczas z miękkiego i świeżego śniegu. Warto wybrać się 

na lodowisko ( na pewno podczas ferii w naszym mieście będzie można 

takie znaleźć. Pamiętajcie tylko, aby nie korzystać z zamarzniętych 

zbiorników wodnych, bo to bardzo niebezpieczne).  

A co jeśli nie będzie śniegu? Mam również  kilka pomysłów  

na taką ewentualność. Wtedy przyda nam się dobra koleżanka lub 

kolega, w których towarzystwie też można się bawić i wspólnie 

spędzić czas. Proponuję zatem: gry planszowe, które nie tylko bawią, 

ale także uczą; zorganizowanie pokazu mody z wykorzystaniem nieco 

niemodnych ciuszków( może z szafy rodziców, jeśli pozwolą); wspólne 

przygotowanie przepysznych przekąsek lub deserów ( tu wcześniej 

można poprosić mamę o zaopatrzenie lodówki). Możemy też 

zorganizować konkurs na wiersz lub opowiadanie i tak zorganizować 

skromny wieczorek literacki.  

Jeśli wolicie będziecie mogli skorzystać ze zorganizowanego 

wypoczynku. W tym celu trzeba się wybrać do szkoły i skorzystać  

z zimowiska dla naszych uczniów, które prowadzić będzie pan 

Andrzej Chojnacki. Szkoła proponuje ciekawe zajęcia sportowe  

i informatyczne. 

 



Pamiętajcie! Starajcie się jak najwięcej czasu spędzać  

na świeżym powietrzu, bo to służy naszemu zdrowiu, jeśli tylko 

posiadamy odpowiedni strój i wiele zdrowego rozsądku. Życzę 

wszystkim uczniom wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku. 
 

                                                                                                       Maria Kwapisz 
 

 

 

 

 

Zima to jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami 

powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, 

zazwyczaj zamarzniętą formą opadu i osadu atmosferycznego, a 

większość świata roślin i zwierząt przechodzi w okres uśpienia. Zima 

astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i 

trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na 

półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca. Czasami daty 

te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym 

mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień. Podczas zimy 

astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak 

z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Za zimę 

klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa 

temperatura powietrza spada poniżej 0 °C. Zasadniczo zimę 

poprzedza jesień, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się 

klimatyczny etap przejściowy - przedzimie. Podobnie zimę od wiosny 

oddziela przedwiośnie. 
Oskar Jabłko i Dawid Siemieński z kl.5b 


