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Zima to jedna z czterech pór roku 

występujących w strefie klimatu umiarkowanego. 

Charakteryzuje się najniższymi w skali roku. 

temperaturami powietrza. Jak dotąd najniższą 

temperaturę na Ziemi odnotowano w Vostoku na 

Antarktydzie: - 89.2 stopni Celsjusza! Zima 

rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego, 

czyli 22 grudnia, a trwa do równonocy wiosennej, 

która przypada na 21 marca. Zimą, podczas doby dzienna pora dnia 

jest krótsza od pory nocnej.  

  Podczas zimy świat przyrody zmienia się. Wiele ptaków 

opuszcza nas i „emigruje” do cieplejszych krajów. W Polsce zimują 

takie ptaszki jak: wróble, sikorki, dzięcioły, czyżyki czy gile. Niektóre 

zwierzęta zapadają w zimowy sen lub hibernację, czyli fizjologiczny 

stan organizmu o charakterze przystosowawczym, polegający na 

wyłączeniu termoregulacji, znacznym spowolnieniu procesów 

życiowych i obniżeniu temperatury ciała. Tymi zwierzętami są m.in. 

niedźwiedź, wiewiórka, jeż i borsuk.  
 

 

 Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany,  

a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

 Gdy trawa w styczniu nie zmarznie, to się  

w sierpniu spali. 

 Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.  
 Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

 Gdy październik ciepło trzyma, zwykle bywa 

mroźna zima. 

 Tęgie mrozy, ratuj kozy. 
Zebrały i opracowały Agata Hałas i Ola Cisek z klasy 4b 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza


 

  

Płatki śniegu z nieba lecą, 

Lecz to nie przeszkadza 

dzieciom. 

Bawią się na dworze całe dnie  

i noce, 

A później wskakują pod 

cieplutkie koce. 

 

  

Chociaż zima nadchodzi 

Dzieciom to nie szkodzi, 

Bo mają ciepłe czapeczki 

I grube kurteczki. 
 

Ola Cisek z klasy 4b

 
Agata Hałas z klasy 4b 

 
 

  
 

Sanna 
 

Jasne słonko, mroźny dzień, 

a saneczki deń, deń, deń, 

Aż koniki po śniegu 

zagrzały się do biegu. 

Jasne słonko, mroźny dzień, 

a saneczki deń, deń, deń. 
 
poetka Maria Konopnicka 

 

 

 

 

  

 

Gile 
 

Przyleciały gile, nawet nie wiem ile. 

Przyleciały gile, a tu śniegu tyle. 

Cała jarzębina śniegiem oblepiona… 

- Co będziecie jadły? 

- Nie kłopocz się o nas. 

Znajdziemy pod śniegiem korale jarzębin, 

A ty idź do domu, bo się tu przeziębisz. 
 
poetka Wanda Chotomska 

 



 
Na przełomie listopada i grudnia dzieciaki z naszej 

szkoły, pod opieką swoich wychowawców,  zrobiły wypad 

do fabryki bombek choinkowych w Nacławiu. Odbyły się 

tam dla nich warsztaty, których bohaterem była 

bombka choinkowa. Nasi uczniowie wiele dowiedzieli się 

o wydmuchiwaniu i ozdabianiu tych świątecznych ozdób. 

 Właściciele fabryki oprowadzili uczniów  

po budynku i pokazali im, ile czynności trzeba wykonać, ile pracy 

trzeba włożyć, zanim bombka trafi na sklepowe półki. Dzieciaki mogły 

podziwiać różne rodzaje bombek, m.in. figurki wieszane na choinkę. 

Pracownicy fabryki na ich oczach wydmuchiwali, lakierowali, 

posrebrzali i ozdabiali cudowne ozdoby. Uczniowie mieli też okazję 

sami ozdobić świąteczne bombeczki. Mieli do wyboru malowanie lub 

oklejanie ozdób. Poza tym uczestnicy tej niecodziennej lekcji mogli 

kupić wykonane w fabryce cudeńka. W głowie się kręciło od kolorów  

i kształtów choinkowych ozdób !  

 Dzieci były zachwycone i podekscytowane produkcją bombek. 

Wycieczka była udana i pouczająca. Uczniowie zaczerpnęli trochę 

wiedzy na temat produkcji ozdób choinkowych. 

Opracował Patryk Sokolski z klasy 5d. 
 Z kolei 3 grudnia w ramach lekcji plastyki odbyły się warsztaty 

garncarskie w ceramikarni mieszczącej się przy ul. Szkolnej  

w Słupsku.  Uczniowie klasy 4b poznali tajniki lepienia z gliny. 

Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat historii powstania 

pierwszych wyrobów z gliny w okresie prehistorycznym. Poznali różne 

rodzaje gliny, sposób jej cięcia,  lepienia, łączenia, zdobienia  

i wypieku gotowych wytworów. Dowiedzieli się także, co to jest 

szkliwienie i czemu ono służy. Zobaczyli   piec garncarski i  poznali 

zasady jego funkcjonowania.  Każdy uczeń ulepił swój niepowtarzalny 

wyrób, według własnego pomysłu i uznania. Na warsztatach panowała 

bardzo miła i twórcza atmosfera. Każdy uczeń otrzymał swoje piękne, 

wypalone i pokryte szkliwem  dzieła. Tę niezwykłą lekcję 

zorganizowała pani Renata Gwardzik,  wicedyrektor naszej szkoły 

oraz nauczycielka plastyki. 



 
Jeśli czytacie ten artykuł, oznacza to, że przeżyliśmy kolejny 

koniec świata. 

Już od wielu miesięcy straszono nas wizją końca świata. Tym 

razem koniec świata wiązano z kalendarzem Majów, który kończył się 

na dniu 21 grudnia 2012r. Majowie mieli 

bardzo rozbudowany system mierzenia czasu 

a stanowił on połączenie trzech typów 

kalendarzy. Pierwszy z nich, tzw. tzolkin, był 

kalendarzem rytualnym i liczył 260 dni, 

oznaczanych kombinacjami 20 kolejnych dni  

i liczb: od 1 do 13. Każdy dzień w roku miał 

inne oznaczenie i nazwy dni nie powtarzały 

się. Drugą składową kalendarza Majów był 

tzw. tum, podzielony na 18 miesięcy.  Trzeci 

element stanowił kalendarz słoneczny haam, 

w którym rok składał się z 18 miesięcy liczących po 20 dni i jednego 

pięciodniowego miesiąca. Ten ostatni miesiąc Majowie uważali  

za pechowy.  Łącznie rok Majów liczył 365 dni, czyli czas, w jakim 

Ziemia okrąża Słońce. System Majów, jak twierdzą niektórzy, 

pozwalał na precyzyjne obliczanie kolejnych dni, miesięcy, lat. 

Wielu ludzi uwierzyło, że 21 grudnia 2012r. nastąpi koniec 

świata. Na przykład wśród Amerykanów nie brakowało takich, którzy 

już od wielu miesięcy gromadzili zapasy i budowali podziemne bunkry. 

W Rosji doskonale się sprzedawały zestawy przetrwania oraz 

wejściówki do schronów. 

Z pewnością kiedyś nastąpi koniec naszego świata. Jak wiecie, 

życiodajne na razie Słońce stanie się w odległej przyszłości 

mordercze dla naszej planety. Naukowcy uważają też, że w Ziemię 

może uderzyć asteroida. Na szczęście te kosmiczne katastrofy 

można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem i zabezpieczyć się przed 

nimi. Być może kiedyś Ziemianie będą musieli opuścić nasz glob  

i poszukać dla siebie nowej planety. Jak na razie nie grozi nam inny 



koniec świata niż ten opisany w wierszu Czesława Miłosza. Jest to 

koniec świata dokonujący się każdego dnia, bo wpisany w cykl życia  

i śmierci: 

Czesław Miłosz 

Piosenka o końcu świata 
W dzień końca świata 

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 

Rybak naprawia błyszczącą sieć. 

Skaczą w morzu wesołe delfiny, 

Młode wróble czepiają się rynny 

I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

W dzień końca świata 

Kobiety idą polem pod parasolkami, 

Pijak zasypia na brzegu trawnika, 

Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 

I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 

Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 

I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 

Są zawiedzeni. 

A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 

Nie wierzą, że staje się już. 

Dopóki słońce i księżyc są w górze, 

Dopóki trzmiel nawiedza różę, 

Dopóki dzieci różowe się rodzą, 

Nikt nie wierzy, że staje się już. 

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 

Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 

Powiada przewiązując pomidory: 

Innego końca świata nie będzie, 

Innego końca świata nie będzie. 
 

Opracowali: Patryk Sokolski, Krzysztof Głowienke, Makary Woźniak z klasy 5d 
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Drodzy Uczniowie! Wiele kłopotów w posługiwaniu się językiem 

polskim w piśmie sprawiają Wam na pewno ortografia oraz 

interpunkcja. Wymagają one, podobnie jak inne działy języka,  dużo 

samodzielnej, systematycznej, wytrwałej i intensywnej pracy. Musicie 

wiedzieć, że dobre opanowanie ortografii i interpunkcji stało się 

nieodzowne we współczesnym życiu każdego człowieka ze względu  

na konieczność częstego porozumiewania się za pomocą pisma. 

Piszecie coraz częściej sms-y, niektórzy prowadzą swoje blogi 

internetowe, piszemy też listy elektroniczne - emaile, toteż wypada 

pisać poprawnie, żeby się nie ośmieszyć w oczach kolegów. Język 

spełnia swą podstawową funkcję komunikowania się wtedy, gdy jest 

całkowicie poprawny zarówno pod względem rzeczowym, jak 

gramatycznym i ortograficznym, a także interpunkcyjnym. 

 Dziś pragnę Wam przypomnieć, a niektórym może zwyczajnie 

przedstawić, podstawowe zasady interpunkcji. Być   może pomogą one 

niektórym poprawnie stawić przecinki w tworzonych przez siebie 

tekstach, bo póki co, komputer jeszcze tego za Was nie zrobi. 

W zdaniach pojedynczych, w których występuje tylko jeden 

czasownik osobowy, oddzielamy przecinkami dwie jednorodne 

przydawki, np. Duży, ciężarowy samochód jechał coraz wolniej. Inny 

przykład: Wielki, groźny, żarłoczny smok zionął ogniem. 

W zdaniach złożonych współrzędnie oddziela się przecinkiem 

zdania współrzędne:  

a) niepołączone spójnikami, np. W głowie miał zamęt, ruchy stały się 
automatyczne. Lodowata woda chłoszcze, razi skórę rąk.  
b) połączone spójnikami: a, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, więc, 

zatem, toteż; wyrażeniami: to jest, to znaczy, np.: Mam dzisiaj 
trochę czasu, więc wybiorę się do muzeum. Antarktydę nazywamy 
Białym Kontynentem, jednak wbrew temu określeniu jest ona bardzo 
kolorowa.  

W zdaniach złożonych współrzędnie nie oddziela się przecinkami 

zdań współrzędnych połączonych spójnikami: i, oraz, bądź, czy, lub, 

albo, ani, ni, np.: Słoń zjada dziennie około sześciuset kilogramów 
zielonej paszy i wypija sto litrów wody. Rozwiążę teraz zadanie  
z matematyki albo napiszę wypracowanie. Często odpoczywałem  



nad wodą lub chodziłem na długie spacery. Jeśli wymienione wyżej 

spójniki łączą kilka zdań współrzędnych, to przed każdym 

powtarzającym się spójnikiem stawia się przecinek, np. : I wilk syty, i 
owca cała.  

W zdaniach złożonych podrzędnie zawsze oddzielamy 

przecinkami zdanie nadrzędne od podrzędnego, bez względu  

na miejsce i sposób ich łączenia, np.: Nie widział nic, ponieważ oczy 
zalewały mu łzy. Kiedy jest silny mróz, dzieci dokarmiają zwierzęta  
i ptaki. W domkach, które wykonała nasza klasa, było najwięcej 
ptaków. 

W zdaniach złożonych podrzędnie  nie oddziela się przecinkami 

spójników i połączonych z nimi w całość innych wyrazów, np.: 

Zapomniała o nieszczęściu, w miarę jak czas upływał. Uczyła się całymi 
dniami, dlatego że chciała mieć najlepsze stopnie w klasie. 

Mam nadzieję, że tych kilka wskazówek przyda się chociaż 

niektórym z Was. Jeśli pomogłam zrozumieć i zapamiętać te zasady 

nawet kilkorgu naszym Czytelnikom, to już jestem zadowolona. Jeśli 

zaś nie zapamiętaliście nic z tego, co zostało tu zapisane, zawsze 

można do naszej gazetki zajrzeć raz jeszcze. W styczniu podamy 

zasady interpunkcji w zapisie dialogów. Tymczasem żegnam się  

z Wami i życzę pogodnych Świąt oraz wiele zapału w Nowym Roku  

do nauki naszej polskiej, niełatwej ortografii i interpunkcji.   

 
Katarzyna Lisowiec- Poręba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie 

Do poprzedniego wydania naszej gazetki wkradł się błąd. W notce 

dotyczącej Wewnątrzszkolnej Olimpiady Młodzieży napisaliśmy, że  

w meczu piłkarskim między dziewczynkami z klas 5b i 5e zwyciężył 

zespół z klasy 5e. Tymczasem zwycięstwo odniósł team z klasy 5b.  

Za pomyłkę przepraszamy. 



 
 Pewnie nieraz, zwłaszcza w okresie przedświątecznym,  

zastanawiacie się, skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki  

w Święta Bożego Narodzenia. Ta tradycja narodziła się  

w Alzacji – we Francji, gdzie ludzie ozdabiali zimowe, iglaste 

drzewka jabłkami i ozdobami z papieru. Następnie zwyczaj 

ten pojawił się w Niemczech, a potem w kolejnych krajach 

Europy Północnej i Środkowej. Tradycja przystrajania 

choinki doskonale przyjęła się w Anglii i Francji, a na końcu – 

na południu  Europy.  

W Polsce zwyczaj ten pojawił się na przełomie XVIII  

i XIX wieku, na początku tylko w miastach. Na wsi ludzie 

„trzymali się” swojej tradycji i na okoliczność Bożego 

Narodzenia przyozdabiali swe chałupy jodłowym  

lub świerkowym „czubem”, zawieszonym pod sufitem. Jednak 

po kilku latach choinka ,,wygrała” – zawitała do polskiej wsi. Wówczas, 

tuż przed wigilią, mieszkańcy wsi udawali się do lasu, aby ukraść 

drzewko. Wierzyli oni, że to przyniesie im  szczęście.  

Dawniej choinka była ozdabiana orzechami, ciastkami i ozdobami 

zrobionymi z papieru lub bibuły. Teraz już tylko w niektórych domach 

stosuje się takie ozdoby. Dzisiaj bożonarodzeniowe drzewka 

przyozdabia się najczęściej szklanymi bombkami.  

No to teraz już wiecie, skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki. 
Opracowała Dominika Knap z klasy 4b. 

 
Czy wiecie, że 

 tegoroczna najwyższa bożonarodzeniowa choinka liczy 800 

metrów wysokości, 400 metrów szerokości i stanęła  

w miasteczku Gubbio we Włoszech? 

 w Polsce najwyższa choinka stanęła na gdańskiej Starówce? 

 W ubiegłym roku słupska choinka, postawiona przed Ratuszem, 

wygrała w plebiscycie na najładniejsze pomorskie drzewko 

świąteczne? 
Zebrał Arek Gil z klasy 4b 



 
jaki kraj, taki Mikołaj! 

Zazwyczaj bałwany i świąteczne figury wykonuje się  

z lodu, śniegu, szkła lub gipsu, ale  Sudarsan Patnaik 

wykonał figurę św. Mikołaja z piasku. Figura  

św. Mikołaja powstała w Indiach i  mierzyła 10 m i 66 

cm. Do jej stworzenia wykorzystano 18000 ton piasku! 

 lampki ideał! 

Najczęściej ludzie co roku kupują nowe lampki choinkowe. 

Tymczasem mieszkanka Wielkiej Brytanii  kupiła swoje 

lampki w 1969r. Zatem jej ozdoba choinkowa liczy już 42 

lata. Lampki nadal działają. 

list do św. Mikołaja  

Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci piszą listy do św. Mikołaja. 

Niedawno w Dublinie znaleziono nietypowy list. Była to napisana  

w 1911 roku lista życzeń do Świętego Mikołaja autorstwa dwójki 

rodzeństwa: 10-letniej Hannah i 7-letniego Freda. 

choinki też chcą być Eko! 

W ubiegłym roku na Litwie zbudowano ekologiczną choinkę. 

Powstała ona  z  40 tysięcy plastikowych butelek po napoju 

Sprite. 

masz babo placek! 

W Szanghaju, w ramach akcji zorganizowanej przez tamtejszy 

hotel Pudong Shangri-La, akcji mającej na celu zbiórkę pieniędzy  

dla dzieci chorych na raka, 80 szefów kuchni połączyło swoje 

siły i stworzyło najdłuższy na świecie kawałek tradycyjnego 

brytyjskiego ciasta. Świąteczny placek liczył 207,8 m długości.  

z miłości do kolęd 

Pewien zdeterminowany kolędnik, Chaliem Simson,  śpiewał 

kolędy na świeżym i wyjątkowo ostrym  powietrzu,  

w temperaturze poniżej 30 stopni w skali Celsjusza. Ten 

niezwykły koncert miał miejsce w Rosji, w wiosce Ojmiakon.  
Zebrały i opracowały Kasia Ostapiuk, Roksana Ronkowska, Ada Chojnacka z klasy 4b 



 

Do tradycji naszej szkoły należy 

zwyczaj przedświątecznego kolędowania. 

Dzieciaki na tydzień przed Świętami 

odwiedzają inne klasy, kolegów i koleżanki, 

młodsze i starsze rodzeństwo. 

Poprzebierani za postaci rodem z biblijnej 

opowieści o narodzinach Jezuska, 

prezentują króciutkie przedstawienia  

o bożonarodzeniowej tematyce, wzbogacone dodatkowo o regionalne 

elementy. 

Pomysłodawczynią, inicjatorką „kolędniczego zamieszania”  

jest pani Dorota Dankowska. Dzięki jej pomysłowi, który zrodził 

przed dziesięciu laty,  uczniom naszej szkoły nieobce są stare, polskie 

tradycje, związane z okresem Bożego Narodzenia.  

W bożonarodzeniowych pochodach naszych kolędników odnajdujemy 

zatem postaci typowe dla naszej „małej ojczyzny”, a jakże 

różnorodne. W galerii bożonarodzeniowych postaci odnajdziemy więc 

na przykład: gwiazdora, gwiżdża czy poczciwego boćka. 

Podczas mijającego tygodnia nieraz mieliśmy okazję  

do przedświątecznych wzruszeń, przemyśleń, ale także śmiechu  

i zabawy. Po raz kolejny poczuliśmy, że tworzymy Jedność. Po raz 

kolejny dowiedliśmy, że kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest 
łatwiejsze. 

Redakcja 
 



 
 

 Za kilka dni Boże Narodzenie. W naszych domach trwają 

zapewne gorączkowe przygotowania. Świąteczne porządki, 

przygotowywanie potraw, pakowanie prezentów. W tej 

przedświątecznej gorączce zapominamy często o tym, co w tych 

świętach najistotniejsze. Na okoliczność nadchodzących Świąt 

przeprowadziłyśmy wywiad z naszym katechetą panem Jarkiem 

Wróblewskim, który zachęca nas wszystkich do refleksji nad cudem 

Bożego Narodzenia. 

Jak powinno  obchodzić się święto Bożego Narodzenia? 

Myślę, że przede wszystkim jest to okazja do świętowania w gronie 

rodziny. Okazja do przeżywania ważnych treści, ważnych faktów, do 

stawania wobec ważnych pytań w ciszy, w zadumie. Wydaje mi się 

także ważne, by kultywować bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje. 

Ważne, by w Wigilię zasiąść do wspólnego stołu, śpiewać kolędy, 

wspólnie rozpakowywać prezenty. Wspólnie się radować, razem 

wspominać. 

Kim był Święty Mikołaj? 

Z pewnością nie był krasnoludkiem. Tradycja przedstawia świętego 

Mikołaja jako biskupa, który był człowiekiem wrażliwym na ludzką 

biedę. Należy pamiętać, że nie był jedynie tym, który dawał prezenty, 

ale tym, który umiał dostrzegać potrzebujących i przychodzić im z 

pomocą.  

Jak powinniśmy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia? 

No właśnie – żeby mieć piękne święta, trzeba się do nich dobrze 

przygotować. Nie chodzi mi wcale o sprzątanie, gotowanie czy zakupy, 

choć i to jest ważne. Chodzi o znalezienie czasu na to, by pomyśleć o 

tym, co w życiu ważne. Warto też zastanowić się nad tym, co udało 

się dobrego zrealizować, co trzeba poprawić, bo jeszcze nie bardzo 

wychodzi... Dla każdego człowieka wierzącego takie przygotowania to 

zaproszenie do rachunku sumienia, do stanięcia przed Panem Bogiem, 

do spowiedzi. 



Czy przyjmował Pan kiedyś niezapowiedzianego gościa podczas 

wigilijnego wieczoru? 

Nigdy żaden niezapowiedziany gość nie zapukał do mojego domu. 

Czego życzyłby Pan sobie i uczniom naszej szkoły? 

Mam takie marzenie, by Boże Narodzenie było czasem pokoju, ciszy, 

radości. By było też czasem pojednania, bo przecież jest to czas 

kiedy przychodzi do każdego Ten, który jest Dobrem, Radością, 

Pokojem. Marzę, by radość z Bożego Narodzenia mogła trwać w 

naszych sercach o wiele dłużej niż przerwa świąteczna. By było ją 

później widać w naszych spotkaniach nie tylko w kościele, ale też na 

szkolnych korytarzach, w klasach. 

Czy wierzy pan w Świętego Mikołaja? 

Pewnie, że wierzę – Mikołaj jest świętym i choć żył dawno temu jest 

teraz w niebie. Jest wzorem, przykładem, patronem. W to wierzę. 
Wywiad przeprowadziły Maja Hulecka i Joasia Król z klasy 4b 

 

 
 W dniu 21 grudnia w naszej Szkole zapanowała prawdziwie 

świąteczna atmosfera. Uczniowie wspólnie z wychowawcami zasiedli 

do wigilijnego stołu. Składaliśmy sobie życzenia, dzieliliśmy się 

opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Nie zabrakło też świątecznych 

przysmaków – pasztecików z czerwonym barszczykiem, przepysznych 

ciast i owoców. 

 Na tę okoliczność został również przygotowany spektakl 

bożonarodzeniowy, który mogliśmy zobaczyć w hali sportowej. 

Przedstawienie w zabawny, pełen humoru sposób próbowało 

przypomnieć nam to, co jest istotą Świąt Bożego 

Narodzenia. W spektaklu wystąpili uczniowie klasy 

4b i 5b, którzy przez trzy tygodnie ciężko 

pracowali pod okiem p. Katarzyny Lisowiec-

Poręby oraz p. Eli Pajewskiej. O oprawę 

muzyczną zadbały natomiast uczennice  

z grupy wokalnej p.  Karoliny Machutty-

Gałązki.  



 
 

 W Polsce na wigilijnym stole powinno się pojawić, zgodnie  

z tradycją, 12 potraw. Liczba ta nawiązuje do dwunastu apostołów.  

W naszym kraju potrawy te są postne. 

 Każdy region ma typowe dla siebie potrawy.  

Do najpopularniejszych należą: karp, barszcz z uszkami lub zupa 

grzybowa, pierogi oraz paszteciki z grzybami i kapustą, bigos, ryby  

w galarecie, kluski z makiem.  Na wigilijnym stole nie może też 

zabraknąć słodkości, takich jak: kutia, pierniczki, makowiec czy 

sernik. Popularny jest też kompot z suszonych owoców – śliwek, jabłek 

i gruszek. 

 Wigilijny stół to nie tylko potrawy. Polacy umieszczają  

pod obrusem sianko i nie zapominają o pozostawieniu nakrycia  

dla niespodziewanego gościa. 
Opracowały  Karolina Szewczyk i Marysia Kocioł z klasy 4b 

 

 

Wszyscy z niecierpliwością czekacie na przybycie św. Mikołaja  

i zapewne nie możecie się doczekać świątecznych prezentów. Jednak 

czy znacie prawdziwą historię tego świątecznego bohatera? Nie?  Nie 

martwcie się, zaraz Wam ją opowiemy. 

 Prawdziwy św. Mikołaj od najmłodszych lat był bardzo 

pracowity, uczynny i miły. Urodził się na Patarze,  

na terenie dzisiejszej Turcji około 270 roku. Pewnego 

razu dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary 

popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki i nie miał 

pieniędzy na ich utrzymanie. Gdy Mikołaj dowiedział 

się o tym przykrym zdarzeniu, pobiegł do domu 

ubogiego i wrzucił mu przez okno sakiewkę pieniędzy. 

Niedługo potem został biskupem. Do końca jego życia 

był uważany za dobroczyńcę i duszpasterza. 

Współczesny wizerunek św. Mikołaja różni się 



od swego pierwowzoru. Postać w czerwonym stroju  

i charakterystycznej czapce z białym pomponem wymyślił Fred Mizen 

w 1930r. na potrzeby reklamy koncernu Coca Cola.  

Jeśli jesteście fanami Świętego Mikołaja, to napiszcie do niego. 

Poniżej podajemy Wam jego adresy: 

1. Julenissen’s Postkontor, Torget 4, 

1440 Drøbak, Norwegia 

2. Santa Claus, Arctic Circle,  
96930 Rovaniemi, Finlandia 

3. Santa Claus, North Pole, 

Canada, H0H 0H0 
Zebrały i opracowały Dominika Knap i Ala Rosińska z klasy 4b 

 

 

 

Podwójnych życzeń nastaje czas, 

Jak to wiadomo każdemu z nas, 

Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi, 

A i Rok Nowy wkrótce nadchodzi. 

Zielone gałązki, a na każdej 

świeczka, 

W stroiku z bibułek stoi choineczka. 

Gdy zaświeci gwiazdka między 

gałązkami, 

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.  

 

Najserdeczniejsze życzenia szczęścia i  pomyślności 

wszystkim naszym czytelnikom składa redakcja Piątaka. 


