
1 
 

 

Wydanie 2/2020 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele! 

Przedstawiamy Wam ostatni w tym roku numer naszej szkolnej gazetki ,,TOP10” .  Na swoich wiernych 

czytelników czekają w nim ciekawe artykuły o rozmaitej tematyce, które umilą Wam długi okres ferii 

zimowych. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia obecne wydanie jest zdominowane treściami 

związanymi ze św. Mikołajem oraz tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i na całym świecie. 

Niedawno spełniło się marzenie niektórych dzieci… spadł śnieg – ten długo oczekiwany moment 

uwiecznili w pięknych zdjęciach nasi fotoreporterzy. Na długie zimowe wieczory polecamy rozmaite 

sposoby spędzania wolnego czasu. Poza rozrywką pobudzamy również do refleksji nad ważnymi 

kwestiami.  

Na ten wyjątkowy czas świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok cała redakcja pragnie złożyć wszystkim 

naszym czytelnikom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom najserdeczniejsze życzenia: 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 
By choinka w każdych oczach lśniła blaskiem, 
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój, 

A radość pojawiła się z każdym nowym brzaskiem, 
By spokojna przerwa ukoiła złość 

A kolędowych śpiewów nie było dość! 

 Nadchodzące wydarzenia – s. 2 

 Z życia Szkolnego Koła Caritas – s. 3-4 

 Jak dobrze znasz Świętego Jana Pawła II? – s. 5-7 

 Zimowe Siedlce i okolice w obiektywie – s. 8-10 

 Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe – s. 11 – 12 

 Święta Bożego Narodzenia na świecie – s. 13 – 14 

 Ciekawostki o Bożym Narodzeniu – s. 15 – 16 

 List do Świętego Mikołaja – s. 17 

 Święty Mikołaj w Europie i na świecie – s. 18-19 

 To ciekawe! – s. 20 

 Gorąco polecam – s. 21 – 22 

 UBONGO – s. 23-24 

 Szachy, moja pasja – s. 25  

 Koronawirus w świecie koni – s. 26-27 

 Świąteczna krzyżówka – s. 28 - 29 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna  21 grudnia 2020 r-3 stycznia 2021 r.  

Boże Narodzenie    24 grudnia- 26 grudnia 2020 r. 

Sylwester     31 grudnia 2020 r. 

Nowy Rok     1 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe    4-17 stycznia 2021 r. 

Zakończenie I sem.   24 stycznia 2021 r. 

Zebrania z Rodzicami   27-28 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: Patryk Borkowski, kl. V a 
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Z życia Szkolnego Koła Caritas   

 

Do Szkolnego Koła Caritas należy 57 uczniów  z klas VII i VIII.  W tym 

roku z powodu epidemii zajęcia w większości były organizowane  

w szkole.  

Uczniowie  zaangażowali się  

w  zbiórkę  pieniędzy wśród uczniów  

i pracowników naszej szkoły na 

Hospicjum dla Dzieci, zebrali 750 zł. 

Uczestniczyli w nabożeństwach 

różańcowych, mieli za zadanie 

pomagać w domu swoim rodzicom, 

dziadkom, jak też pomagać po 

koleżeńsku sobie nawzajem.  

 

 

 

 

 

Przygotowali audycję o św. Janie 

Pawle II. Audycja była emitowana w 

Katolickim Radiu Podlasie i przez 

radiowęzeł szkolny, (krótsza wersja).  

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zajęć plastycznych 

wykonali kartki bożonarodzeniowe dla 

ludzi starszych i chorych.  
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W czasie  zdalnego nauczania spotkania odbywały się online. Uczniowie 

obejrzeli prezentacje: ,,Czym jest wolontariat’’, ,,Jak żyją dzieci   

w Afryce’’, ,, Święty  Jan Paweł II’’, ,,Ziemia Święta-miejsca związane  

z narodzeniem Pana Jezusa”.  

 

 

Zaangażowali się w zbiórkę słodyczy  

i soków dla chorych będących  

w Hospicjum przy ul. Bema  

w Siedlcach.  

 

 

 

 

Zgłębiali Słowo Boże czytając Pismo 

Święte. Modlili się za misje  

i misjonarzy. Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia przygotowali montaż 

słowno-muzyczny o tradycjach  

i zwyczajach bożonarodzeniowych 

wraz z życzeniami dla Dyrekcji 

Szkoły, wszystkich pracowników, 

uczniów i mieszkańców Siedlec. 

Nagranie odbyło się  w Diecezjalnej 

Telewizji Internetowej FARO  

w Siedlcach. Uczniowie mogli 

zobaczyć studio nagrań i przekonać się 

ile pracy, czasu i cierpliwości 

potrzeba, aby  nagrać choćby krótki 

tekst. 

 

 

Dziękuję uczniom ze Szkolnego Koła Caritas za zaangażowanie, 

spotkania, próby, nagrania, modlitwę i pomoc chorym dzieciom z Hospicjum 

Dziecięcego, za życzenia i słodycze dla starszych i chorych ludzi z Hospicjum 

przy ul. Bema. Dziękuję rodzicom za ogromną pomoc i wsparcie. Wszystkim 

życzę zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

                                                                Wiesława Czyrka 
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Nieuchronnie zbliża się koniec roku 2020, który został poświęcony Świętemu 

Janowi Pawłowi II. 

Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w zabawie. 

Zasady: 

111...Rozwiąż quiz (klasy I-III) lub krzyżówkę (klasy IV-VIII) dotyczącą św. 

Jana Pawła II. 

222...Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij ją na adres mailowy: 

quiz.jp2@gmail.com    

W temacie wiadomości napisz swoje imię, nazwisko i klasę.   

Jeśli nie masz możliwości drukowania, zapisz ręcznie swoje odpowiedzi 

na kartce, zrób zdjęcie i wyślij je na powyższy adres mailowy. 

Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2020 r.   

333...Każdy, kto wyśle prawidłowo wypełniony quiz lub krzyżówkę, otrzyma 

pochwałę i zostanie nagrodzony oceną celującą z religii 

 

 

 

Zapraszamy do zabawy! 

 

Opracowały:  

p. Wiesława Czyrka, p. Emilia Radzikowska, p. Krystyna Rozbicka,p. Milena Żegunia 

mailto:quiz.jp2@gmail.com
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QQQUUUIIIZZZ   DDDLLLAAA   KKKLLLAAASSS   III---IIIIIIIII   

111...   Jak naprawdę nazywał się Jan Paweł II? 

 Henryk Jerzy  Jan Władysław  Karol Józef 

Kowalski Wojdyła Wojtyła 
 

222...   W jakim mieście urodził się Ojciec Święty?    

   

         
 Kraków     Wadowice     Siedlce    

   

   

333...   Ile lat miał przyszły papież w chwili śmierci jego mamy? 

999   333   222555   
   

444...   Jakie ciastka lubił Jan Paweł II w młodości? 

         
 kremówki     muffinki     kocie oczka    

   

555...   Jakie miejsce w Polsce było dla papieża szczególnie bliskie sercu? 

         
 Wybrzeże bałtyckie     Mazury     góry    

   

666...      Gdzie znajduje się siedziba papieży?    

   
   

   

 w Watykanie     w Wenecji     na Sycylii    
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KKKRRRZZZYYYŻŻŻÓÓÓWWWKKKAAA   DDDLLLAAA   KKKLLLAAASSS   IIIVVV---VVVIIIIIIIII   

111...       „Pamięć i …”- jedno z dzieł Jana Pawła II.    

222...    … Dni Młodzieży- spotkania z młodzieżą z całego świata zainicjowane przez Ojca Świętego.    

333...    Siedziba papieska w Rzymie.    

444...    Nazwa teatru, który Karol Wojtyła założył wraz z przyjaciółmi w 1941 r.       

555...    Imię matki Karola Wojtyły.    

666...    Imię starszego brata Jana Pawła II. 

777...    Ulubiona pieśń papieża- Polaka.    

888...       Tak mówiono na Karola Wojtyłę, kiedy był małym chłopcem.    

999...    Miasto, w którym urodził się papież-Polak.    

111000...    Na jakiej pozycji stał najczęściej Karol Wojtyła podczas gry w piłkę nożną? 

111111...    Imię najbliższego współpracownika papieża.    

111222...    Miesiąc, w którym wybrano Jana Pawła II na papieża.    

111333...    Krakowskie Zakłady Sodowe, w których Karol Wojtyła pracował w czasie wojny.    

                  111...                                           

      222...                                                      

                     333...                                        

444...                                                            

                           555...                                  

                                                            

                  666...                                           

                     777...                                        

                        888...                                     

                     999...                                        

      111000...                                                      

               111111...                                              

   111222...                                                         

            111333...                                                
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ZIMOWE SIEDLCE   

I OKOLICE 

W OBIEKTYWIE 
W końcu doczekaliśmy się: do Siedlec zawitał długo 

wyczekiwany śnieg. Sprawił dużo radości nie tylko 

dzieciom, ale także dorosłym;) Pomimo, że zagościł w 

naszym mieście tylko na chwilę, niektórzy z naszych 

uczniów zdążyli uwiecznić go na przepięknych 

fotografiach. 
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 Zimowy krajobraz jest przepiękny                                      

i urzekający. Drzewa pokryte białym śniegiem 

jak pierzynką, gałęzie uginające się pod jego 

ciężarem, które lekko poruszają się na zimowym, 

ostrym wietrze. Na dachach domów znajdują się 

zwały śniegu, spod których zwisają sople lodu 

tworząc swoistą krystaliczną koronę. Spacerując 

pod butami głośno skrzy się zmarznięty śnieg 

jednocześnie mieniąc się blaskiem promieni 

słonecznych. Wszystko dookoła przykrywa biały 

puch, świat wygląda czysto, ogarnia go cisza i 

spokój. Zimowa szata tworzy rozmaite, wręcz 

bajkowe widoki, które zachwycają swoją 

oryginalnością.    

 

 

opracowanie: Zuzanna Syczewska, Liwia Piekarska kl. Va, Patrycja Konieczny kl. VII e 
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Choinka jest symbolem ,,drzewa rajskiego’’. 

Przez swoją żywość i zieleń zachowaną nawet  

w zimie staje się symbolem Chrystusa jako 

,,drzewa życia”. Pod choinką ustawia się żłóbek 

dla upamiętnienia narodzenia Syna Bożego. 

 

 

 

Wieczerza wigilijna ma 

charakter religijny, bardzo 

uroczysty, świadczy o tym 

zwyczaj czytania fragmentu 

Ewangelii św. Łukasza 2,1-14 

o narodzeniu Jezusa, wspólna 

modlitwa rodziny, łamanie 

opłatkiem, składanie życzeń, 

dwanaście postnych potraw na 

uroczyście udekorowanym 

stole, sianko pod obrusem, 

wolne miejsce przy stole. 

Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne 

poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że 

trzeba się dzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, 

łączy umarłych z żywymi i jedna skłóconych. 

Obrzęd ten następuje po modlitwie i jest 

najważniejszym wydarzeniem wieczoru 

wigilijnego. 

 Wolne miejsce przy stole jest przeznaczone dla przygodnego gościa,                 

albo w ten sposób wyrażamy naszą pamięć  

o naszych bliskich, którzy świąt nie mogą spędzić z nami. Ale może też 

oznaczać członka rodziny, który zmarł lub też pamięć o wszystkich zmarłych           

z rodziny. 
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Sianko pod obrusem przypomina nam 

ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która 

złożyła narodzonego Jezusa na sianku w żłobie. 

 

 

Ważnym zwyczajem świątecznym 

towarzyszącym wigilii Bożego 

Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Te 

najbardziej ,,Wśród nocnej ciszy’’, 

,,Cicha noc”, ,,Lulajże Jezuniu’’, 

,,Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Dzisiaj  

w Betlejem’’. 

 

 

Często też pod choinką umieszcza się 

prezenty, które według tradycji przynosi św. 

Mikołaj.  

 

 

Po kolacji wigilijnej wiele 

rodzin wybiera się na wspólną 

Pasterkę. Msza Święta odbywa 

się najczęściej około północy. 

 

 

Jedną z polskich tradycji 

bożonarodzeniowych jest zachowanie postu  

w Wigilię. 

 

  opracowanie: p. Wiesława Czyrka 

autorki rysunków: Liwia Piekarska i Hanna Baj, kl. Va 
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Święta Bożego Narodzenia w Anglii rozpoczynają się 25 grudnia. W Boże Narodzenie 
dzieci znajdują w skarpetach zawieszonych na łóżkach lub kominku prezenty zostawione 
przez Św. Mikołaja. W ten najważniejszy dzień Świąt całe rodziny spotykają się na 
obiedzie. Tradycyjnymi potrawami spożywanymi tego dnia przy wspólnym stole są pieczony 
kurczak i Christmas pudding - słodkie ciasto z mięsem, owocami oraz przyprawami. Na 
stole nie może też  zabraknąć Crackersów - kartonowych rurek zawierających małe słodycze 
i karteczki z życzeniami. Często ten tradycyjny posiłek spożywany jest w papierowych 
koronach nawiązujących do Trzech Króli. Kolejną tradycją pierwszego dnia Bożego 
Narodzenia jest przemówienie królowej, które jest transmitowane przez telewizję. Po 
posiłku śpiewane są kolędy. Drugi dzień Świąt nazywa się Boxing Day. W tym dniu ludzie 
dają pieniądze lub drobne prezenty śmieciarzom, dozorcom lub gazeciarzom, zwyczaj ten 
pochodzi z okresu średniowiecza, gdy kościół rozdawał biednym pieniądze ze skarbonek. 
Brytyjczycy odwiedzają w tym dniu przyjaciół lub organizują przyjęcia. Sezon świąteczny 
trwa do szóstego stycznia. 

 

 

 

W Niemczech Święta zaczynają się 25 grudnia, lecz przygotowania zaczynają się cztery 

tygodnie wcześniej. W większości domów znajdują się tzw. Adwentowe wianki zrobione z 

gałązek jodły lub świerku. W oknach umieszczane są światełka, kolorowe gwiazdki i 

figurki z papieru. Inną tradycją  niemieckich świąt jest pieczenie imbirowych ciasteczek. W 

wielu miastach odbywają się kiermasze bożonarodzeniowe, na których można kupić 

wszystko co kojarzy się ze świętami, posłuchać kolęd i napić się grzanego wina. W 

Niemczech nie ma pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu. Po przyjściu z kościoła 

zaczyna się wieczerza. Tradycyjnymi potrawami są pieczona gęś, strucla, sałatka 

kartoflana, pieczona kiełbasa i potrawy z pieczonej kapusty. Natomiast prezenty kładzie 

się na stole. 
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Przygotowania do Świat Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych zaczynają się 

zaraz po Święcie Dziękczynienia. Już następnego dnia wielu Amerykanów decyduje się na 

pierwsze świąteczne zakupy. Popularnym zwyczajem jest wysyłanie kartek świątecznych. 

Służą one jako ozdoba, którą zawiesza się na sznurku w kuchni. W Stanach choinkę ubiera 

się prawie na miesiąc przed Świętami, ale rozbiera od razu po. Najważniejsze ozdoby 

bożonarodzeniowe to wieniec, girlandy świąteczne i piękne serwetki. Amerykanie bardzo 

lubią też dekoracje zewnętrzne. Przystrajają swoje domy lampkami, osiołkami, reniferami, 

mikołajami, bałwanami i sztucznym śniegiem. W wielu miejscowościach co roku 

organizowany jest konkurs na najładniej przystrojony dom. Tradycyjnymi potrawami są 

pieczona szynka lub indyk, ziemniaki z sosem borówkowym i pieczone warzywa. Na deser 

podaje się soki owocowe i serniki. Prezenty daje się nie tylko rodzinie, ale również 

przyjaciołom, sąsiadom i kolegom z pracy. Często jest to pudełko własnoręcznie upieczonych 

ciasteczek.  

 

Boże Narodzenie w Rosji obchodzone jest 7 stycznia. Domy ozdabiane są figurami aniołów, 

gwiazd i szopek. Tradycyjnie obchody zaczynają się w Wigilię.  Oznacza to koniec 

przestrzegania ścisłego postu bożonarodzeniowego, który trwa 40 dni. Wielu Rosjan 

uczestniczy w Wigilię we mszy bożonarodzeniowej. Po zmroku rodziny siadają do posiłku. 

Zazwyczaj na Wigilię podawane są marynowane produkty, placki mięsne, grzybowe, rybne 

lub warzywne. Serwowany jest również napój z miodem i przyprawami. Na świątecznym 

stole pojawia się dużo pieczonych i smażonych mięs. Jedną z najciekawszych tradycji jest 

wróżenie.  

 

Opracował: Radek Sysik kl. VII e 
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Boże Narodzenie to magiczny 

czas  radości spędzony  

w niezwykłej atmosferze  

w gronie najbliższych. Każdemu  

z nas się wydaje, że o Świętach 

wiemy praktycznie wszystko. 

Jeżeli tak nam się wydaje, to 

mamy rację, tylko tak nam się 

zdaje!  Boże Narodzenie to 

cudowny okres w życiu każdego 

człowieka, każdy przeżywa go 

zupełnie inaczej. Przygotowałam 

kilka ciekawostek, które zmienią 

niektóre poglądy na temat 

gwiazdki.  
 

 

 

- słynna piosenka JINGLE BELLS nie 

została napisana z okazji Świat Bożego 

Narodzenia, lecz z okazji Święta 

Dziękczynienia. 

- Wizerunek świętego Mikołaja 

lecącego saniami powstał już w 1819 

roku. 

- Boże Narodzenie ma różne znaczenie 

na całym świecie - Wigilia w Japonii to 

idealny dzień na  smażonego kurczaka 

i  kruche ciasto truskawkowe. 

- Mikołaj nie zawsze był ubrany na 

czerwono. W latach trzydziestych  

w innych zakątkach świata Mikołaj 

miał różnobarwne stroje. 

- W 1066 roku w Boże Narodzenie 

odbyła się koronacja jednego  

z władców Anglii.  
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- Amerykańska oficjalna narodowa choinka świąteczna znajduje się  

w parku narodowym King’s Canyon w Kalifornii. Choinka ma ponad 90 

metrów wysokości. 

- W 2010 roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia, rząd kolumbijski 

udekorował dżunglę światłami. Drzewa zapaliły się. 

- Dzień po Bożym Narodzeniu, 26 

grudnia, jest znany jako Dzień Boksu. 

Jest to również dzień  św. Szczepana. 

- Niektóre ogrody zoologiczne 

zbierają choinki i używają ich jako 

pożywienia dla zwierząt. 

- W 1962 roku Stany Zjednoczone 

wydały pierwszy świąteczny znaczek 

pocztowy. 

- Amerykańscy naukowcy obliczyli, że 

Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy 

na sekundę, aby dostarczyć wszystkie 

prezenty w Wigilię. 

- 13% rodzin w Wielkiej Brytanii 

zawsze uczęszcza do kościoła w dniu 

Bożego Narodzenia. 27% rodzin siada, 

aby obejrzeć Mowę Królowej. 

- Słowo „kolęda” w rzeczywistości oznacza taniec lub pieśń uwielbienia  

i radości. Kolędy śpiewane były przez wszystkie cztery pory roku, ale 

tradycja śpiewania ich tylko na Boże Narodzenie jest jedyną, która 

przetrwała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie tekstu: Dominika Górecka, kl. VIIf 

autorzy rysunków: Gabriela Rybak, kl. Va, Dominika Ługowska, kl. Va, Bartłomiej Krzyszczak, kl. Va 
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Siedlce 01.12.2020 r 

Santa Claus 

Arctic Circle 96930 

Rovaniemi 

Finlandia 

 

List do Świętego Mikołaja 

 

Kochany Święty Mikołaju! 

 

Na początku naszego listu, chcielibyśmy życzyć Ci dużo zdrowia. Mamy nadzieję,  

że pomimo panującej pandemii, jesteś odporny na wszystkie wirusy i choroby?  

I nie zawiedziesz nas oraz wszystkich innych dzieci, czekających na prezenty  

od Ciebie. W tym roku, mamy do Ciebie trochę nietypowe życzenie. Bardzo chcielibyśmy 

abyś w tym roku sprawił nam prawdziwą zimę, z dużą ilością śniegu  

i mrozu. Od kilku lat czekamy na możliwość pojeżdżenia na sankach lub na worku 

wypchanym sianem. Bardzo chcielibyśmy zobaczyć zaspy śnieżne o których opowiadał nam 

nasz tata, które były w naszej miejscowości, kiedy tata był w naszym wieku. Z opowiadań 

taty wiemy, że gdy miał 10 lat, to w zimie było tyle śniegu  

i były takie zaspy, że sięgały do dachu naszego domu. Jest to nasze wielkie marzenie, aby 

móc przeżyć taką zimę śnieżną i mroźną, pozjeżdżać na sankach z takich górek  

o których wiemy tylko z opowiadań taty oraz zdjęć. Wierzymy, że masz tę moc  

i jesteś w stanie spełnić to nasze, ale i pewnie bardzo wielu dzieci marzenie. 

 

Na koniec naszego listu jeszcze raz życzymy Ci dużo zdrowia i czekamy  

z niecierpliwością na jego spełnienie. 

 

 

 

 

Dominik i Marcin     

 

 

 

opracowanie:  

Dominik i Marcin Cieciera, kl. VIIb 
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Święty Mikołaj  

w Europie i na świecie 
 

Wszystkie dzieci, bez względu na szerokość geograficzną na niego czekają. W zależności od 

domu upominki ukrywa w skarpecie wiszącej nad kominkiem, kładzie tuż obok łóżka lub pod 

choinką. Przyświeca mu tylko jeden cel: uszczęśliwić wszystkie grzeczne dzieci. To Święty 

Mikołaj! Ale jak on wygląda? W jednym kraju jest to Sinterklaas w drugim Père Noël,  

a jeszcze w innym Dziadek Mróz.  

 

 

W Polce, to Święty Mikołaj rozdaje 

prezenty. Jest ubrany na czerwono, 

ma wielki wór wypełniony 

rozmaitymi prezentami i co roku,  

24 grudnia, na saniach zaprzęgniętych 

w renifery, opuszcza swoją kryjówkę 

w Laponii, by  

w ciągu jednej nocy odwiedzić 

wszystkie dzieci.  

 

 

 

 

Finowie uważają, że Święty Mikołaj – 

Joulupukki – mieszka w Rovaniemi, 

fińskiej miejscowości położonej tuż za 

kołem podbiegunowym.  

 

 

Duńskie dzieci ślą swoje listy do grenlandzkiego miasta Nuuk, które trafiają do największej 

na świecie skrzynki pocztowej. Mieści się w niej aż pięćdziesiąt tysięcy listów. 24 grudnia 

święty Mikołaj – Julemanden – nie saniami ale helikopterem  przemieszcza się po kraju  

i rozdaje dzieciom prezenty. 

W Szwecji początkowo rolę świętego Mikołaja pełnił mały „krasnoludek”  Tomten. Miał 

zaledwie 60 cm wzrostu i nosił szaty w kolorze szarym lub zielonym. Do jego głównyc h 

zadań należało pilnowanie porządku w gospodarstwie domowym. Obecnie Jultomten 

wygląda tak samo jak Święty Mikołaj w Stanach Zjednoczonych.  
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Do holenderskich i belgijskich dzieci 

przybywa Sinterklaas. Na co dzień 

mieszka w gorącej Hiszpanii, jednak co 

roku, w ostatnią sobotę listopada 

przypływa wraz ze swoim 

pomocnikiem Pere Fouettard, czyli 

Czarnym Piotrusiem statkiem parowym 

do miasta. Potem przesiada się na 

białego konia i wyrusza do miasta. Do 

dzieci przybywa dwa razy. Najpierw 4 

grudnia, kiedy sprawdza czy były 

grzeczne. Jeśli tak, to wraca ponownie 

6 grudnia by obdarować je prezentami.  

Dzieci mieszkające w Hiszpanii uważają, że noc z 5 na 6 stycznia jest najważniejsza w roku. 

Wtedy to wszyscy z niecierpliwością wyczekują Trzech Króli – Les, Reyes, Magos (Kacpra, 

Baltazara, Melchiora), którzy dają grzecznym dzieciom słodycze i drobne prezenty. Dla 

utrudzonych podróżą mędrców przygotowuje się kieliszek sherry, a dla ich wielbłądzich 

towarzyszy marchewkę. 

 

We Włoszech grasuje zła wróżka La 

Befana. To czarownica o szczególnie 

odrażającym wyglądzie, 

przemieszczająca się na latającej 

miotle. Grzeczne dzieci dla 

przekupienia jej zostawiają kieliszek 

wina i cytrusy. Natomiast te, 

niegrzeczne, drżą ze strachu, ponieważ 

oprócz cebuli, czosnku, lub garstki 

popiołu nic więcej nie dostaną. 

 

W Rosji misję obdarowywania dzieci prezentami pełni 

Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką, Śnieżynką. W swoją 

misję wyruszają zawsze w Noc Sylwestrową. Dziadek Mróz 

zamieszkuje miejscowość Wielki Ustiug,  która leży  

w północnej części Rosji. Dziadek Mróz ma srebrne lub 

błękitne szaty oraz ciepłą, futrzaną czapkę.  

Święty Mikołaj - Santa Claus w Stanach Zjednoczonych, 

podobnie jak w Polsce, to ubrany na czerwono, pędzący  

w saniach z reniferami roześmiany staruszek o śnieżnobiałej 

brodzie. 

 

opracowanie: Aleksandra Pastor, kl. Va 

autorka rysunków: Liwia Piekarska, kl. Va 
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To ciekawe! 

 
W Austrii Św. Mikołajowi towarzyszy Krampus. Ma 

kozie kształty, wielkie rogi, czerwony język i nosi rózgę. 

Nawiedza on niegrzeczne dzieci. 

 

 
 

 

W Grecji dzieci obdarowuje Św. Bazyli 

Wielki. Był on biskupem i doktorem kościoła. 
 

 

 

 

 

W Holandii prezenty przynosi Sinterklaas. 

Przybywa on do kraju statkiem  

i następnie na białym koniu przemierza ulice. 
 

 
W Niemczech dzieci obdarowuje prezentami  Frau Berta. Ma długi nos i nie grzeszy 

urodą;).                                                         

 

 
W Islandii na Boże Narodzenie 

przybywają z prezentami Jólasveinar - 

bożonarodzeniowi chłopcy pod 

postaciami sympatycznych troli  

i psotników w ludzkiej postaci. 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

opracowanie tekstu: Piotr Gromek, kl. Va 

autor rysunku: Julia Kukla, kl. Va  
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 Nasi uczniowie w bardzo ciekawy sposób spędzają wolny czas.                  

Na okres zbliżającej się przerwy świąteczno-feryjnej szukamy inspiracji: 

ciekawych lektur, zabaw i gier, poszerzamy nasze zainteresowania.  

Może warto skorzystać z poniższych propozycji?  

Kilka miesięcy temu miałam okazję sięgnąć po książkę 

Camerona W. Bruce’a pt. ,,O psie, który wrócił do domu’’. 

Książka opowiada o przyjaźni i wierności czworonożnych 

przyjaciół. Poznajemy tam historię sympatycznej, bezpańskiej 

suczki rasy pittbulterier, która wabi się Bella.  

Pewnego dnia młody mężczyzna, o imieniu Lucas, 

dokarmiający bezdomne zwierzęta zakochał się w Belli i został 

jej opiekunem. Bella sprawiała Lucasowi i jego matce wiele 

radości. Więź między mężczyzną a młodą suczką już od 

pierwszych dni była wyjątkowa. Okazało się jednak, że w domu, 

w którym mieszkali, nie mogą przebywać zwierzęta. Niestety 

Bella szybko trafiła w ręce hycla, który zarabiał wyłapywaniem 

bezpańskich psów. Lucas za wszelką cenę chciał uratować 

suczkę, a Bella chce wrócić do przyjaciela.  Czy udało się im 

odnaleźć? 

   Główni bohaterowie są ciepli i pozytywni. Ich przygody ukazują miłość zwierząt i ludzi. 

Narratorem w tym utworze jest pies, co jest dość oryginalnym pomysłem autora, ale również 

niełatwym zadaniem. Dzięki temu możemy zrozumieć odbiór naszych ludzkich zasad i 

wymysłów z punktu widzenia psa. Akcja powieści cały czas trzyma w napięciu. Świat 

pokazany tak jak widzi go pies, jest bardzo ciekawy i często zabawny, dlatego nie sposób 

oderwać się od lektury. Tematem książki jest prawdziwa przyjaźń, która zawsze wzrusza i nie 

traci na aktualności. Styl autora jest lekki i przystępny, dlatego czyta się ją szybko i 

przyjemnie. Książka z jednej strony jest bardzo wesoła, a z drugiej czasem skłania do 

refleksji. W literaturze  jest wiele książek o przyjaźni psa i człowieka, ale ta jest wyjątkowa ze 

względu na swoją niepowtarzalną narrację. Rzadko kiedy możemy wczuć się w uczucia, 

sposób myślenia i widzenia małego psiaka. 

Poleciłabym tą książkę zarówno dzieciom jak i dorosłym na zimowe wieczory, ponieważ każdy 

znajdzie w niej coś dla siebie. Może właściciele piesków jeszcze lepiej zrozumieją swoich 

pupili, a może wiele osób pomyśli o zaproszeniu do swoich domów nowych przyjaciół  . 

 

 

Aleksandra Gałek kl. VII e 
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Książka którą przeczytałam nosi tytuł „Ojciec Gwiazdka i Ja”. Napisał ją Matt Haig, 

a ilustrował Chris Mould. Książka ma 303 strony.  

 Główni bohaterowie to: Ojciec Gwiazdka, Mary, Amelia, Ojciec Vodol i Króliczek 

Wielkanocny. Opowiada o Świętach Bożego Narodzenia w Elfim Jarze.  

 Amelia odnalazła swoją rodzinę pośród pomocników Ojca Gwiazdki i zamieszkała w 

jego domu ciesząc się spokojem. Jednak nie tak łatwo przywyknąć do Elfiego Jaru, z którym 

dotąd nie miało się nic wspólnego. Tutaj wszystko jest inne. Nazwy szkolnych przedmiotów, 

matematyka i nawet geografia. Kiedy Amelia przekonuje się, że jednak sprzyja jej szczęście, 

dzieje się  wypadek, który pewien wrogi mieszkaniec Jaru postanawia perfidnie wykorzystać. 

Dziewczynka wpada w tarapaty, a prawdziwe zagrożenie ma dopiero nadejść. W grę wchodzi 

zatarg z rozzłoszczonym Wielkanocnym Królikiem.  

 Książka ogromnie mnie wciągnęła, przeczytałam ją jednym tchem.  W trakcie czytania 

czułam Magię Świąt. Jest to ostatni tom z serii. Każdą część można czytać niezależnie.  

 

 

 

 

 

 

Bianka Baraniak kl. VIIe 
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Wiecie, jak brzmi w języku suahili słowo MÓZG? 

UBONGO!!! 
I właśnie zamysłem oraz grafiką do plemion 

afrykańskich oraz podróżowania nawiązuje 

gra nosząca taką nazwę. 

 

Ubongo to planszowa gra rodzinno-

imprezowa polegająca na układaniu 

kolorowych płytek tak, by zapełnić pola 

widoczne na planszy. W zabawie istotny jest 

czas, jednak nawet wolniejsi gracze mają 

szansę na ukończenie zadania, zostają 

bowiem nagradzani punktami, które mają 

postać małych kryształków – tu zwanych 

kamieniami szlachetnymi.  

 

Ubongo przypomina Tetrisa,  

a rodzice z sentymentem 

wspominają swoje dzieciństwo. 

Gracze bawią się na czas, rzucają 

kostką z symbolami i gdy ta 

zatrzyma się na jakimś znaczku, 

należy odnaleźć taki sam na 

planszy, przygotować potrzebne 

elementy  

i układać. Wszystkie klocki muszą 

pasować do zapełnionej planszy-

wzorca, przylegać równo i 

zapełniać wszystkie pola.  

Każda osoba, która przed przesypaniem się 

piasku w klepsydrze, zapełni swoją planszę 

wykrzykuje „Ubongo!” Nagrodą dla 

najszybszego gracza jest niebieski klejnot (2 

punkty), dla drugiego brązowy (1 punkt). Są 

też dodatkowe kamienie losowane z worka. 

Zabawa trwa  

9 rund, a kamienie szlachetne mają 

przypisaną do koloru wartość – od 1 do 4. 

Osoba, która zbierze najwięcej punktów, 

zostaje zwycięzcą. Reguły można zmieniać 

wg własnych ustaleń, a nawet grać samemu 

na czas. 

 



24 
 

Gra umożliwia zabawę na dwóch 

stronach planszy. Pierwsza jest 

łatwiejsza i wymaga użycia jedynie 

trzech kafelków, na drugiej układa 

się już cztery. Pozwala to 

dostosować poziom trudności. 

Czasem jednak bywa, że z pozoru 

łatwiejsze strony sprawiają kłopot 

nawet dorosłym. Dlatego polecam 

różne warianty tej rozrywki.  

 

Ubongo budzi spore emocje, szczególnie  

w momencie, w którym jest się ostatnim graczem, 

wciąż walczącym ze swoją planszą. Samo 

zdobywanie punktów jest tutaj elementem 

pobocznym, bo liczy się przede wszystkim dobra 

zabawa, jaką jest układanie płytek oraz ćwiczenie 

szarych komórek. 

 

Rozgrywka jest jednocześnie dość szybka, jak  

i mocno angażująca. Do tego dochodzi uczucie 

intensywnej rywalizacji, konkurowania o pierwszą 

pozycję oraz walki z czasem. I nawet – mimo tego, 

że zwykle nie jestem mistrzem gier na szybkość, to 

tutaj – także przegrywając – bawię się znakomicie.  

Nie musimy się martwić  

o powtarzalność. Na 36 planszach 

znajdują się 432 różne zadania. Ze 

względu na tak dużą liczbę 

kombinacji gra jest bardzo odporna 

na zużycie. Trudno sobie wyobrazić 

sytuację, że moglibyśmy się nauczyć 

na pamięć ponad 400 rozwiązań.  

Z tego powodu układy, które 

jednego dnia nie sprawiają 

problemów, innego mogą się okazać 

nie do przejścia. 

 

Ubongo jest świetną pozycją rodzinno-imprezową. Proste reguły, ładne, bardzo trwałe wydanie w 

motywie afrykańskim i przyjemność płynąca z zabawy sprawiają, że to idealna propozycja na 

prezent świąteczny zarówno dla dziecka, jak i dla całych rodzin. Sama dostałam tę grę pod 

choinkę w 2019 roku i wciąż jest jedną z naszych ulubionych w rodzinie.  

Gorąco polecam i zachęcam do zabawy!!!  

tekst i zdjęcia: Zosia Sarnowska, kl. Va 
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Moją ulubioną grą są szachy.  Polega ona na tym, że poruszasz się po planszy 8 

na 8, każdy gracz ma po 16 pionków: 

1 króla 

1 hetmana (królową) 

2 gońce  

2 skoczki (konie) 

2 wieże 

8 pionów 

Poruszasz się po polach i próbujesz szachować* króla. Każda z figur porusza się 

w inny sposób. Zwycięzcą jest osoba, która pierwsza zaszachuje króla 

przeciwnika, ale jest o wiele więcej sposobów na wygraną oraz wiele rodzajów 

matów np. Mat zduszony, Mat Szewski. 

Szachy to najstarsza gra strategiczna. Polega ona na tym, żeby przewidzieć grę 

przeciwnika nawet na kilka ruchów do przodu. Mówi się o niej, że jest to gra 

królów. 

W szachy można też grać na komputerze. Istnieją strony internetowe, np. 

“Chess.com”, dzięki którym można grać z komputerem, a także spróbować 

swych sił w grze z graczami z całego świata. Program sam dobiera przeciwnika 

na twoim poziomie. Dzięki takiej grze można nauczyć się wielu nowych 

strategii. 

Gra w szachy rozwija wyobraźnię i analityczne myślenie.  

Szachować* - próbować zbić króla 

 

 

 

opracowanie: Nikola Karpik, kl. Va 
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 Konie to piękne i bardzo niedoceniane zwierzęta. Wiele osób nie uważa jeździectwa 

za sport, a jedynie za zabawę. Dla nas, jeźdźców, jest to bardzo przykre. Piszę to, żeby wam 

uświadomić, jak ważne jest dla nas jeździectwo i mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie 

należy nas w ten sposób dyskryminować. 

 Nastał czas trudny dla wielu osób. Każdy ma inne problemy związane z pandemią 

koronawirusa. U koniarzy problem polega głównie na koniach. Biedne zwierzęta stoją w 

stajniach. Ich właściciele tęsknią za nimi i pomimo, że bardzo chcą, nie mogą ich 

odwiedzać tak często jak by chcieli. Dużo osób zmienia godziny pracy, aby dopasować się do 

grafiku w stajni. Tak, grafiku. W wielu stajniach powstały grafiki ustalające kto, w jaki 

dzień i o której godzinie może w niej przebywać. U mnie w stajni wszystko jest 

dezynfekowane, konia zastaje się już przygotowanego przez instruktora do jazdy i tak 

naprawdę kontakt między osobami w stajni jest naprawdę ograniczony do minimum.  

 

Teraz, podczas drugiej fali zachorowań, nie jeżdżę do stajni i czekam, aż sytuacja się 

poprawi.  I nie tylko ja. Niestety, sportowcy też mają utrudnione życie. Wszystkie zawody 

jeździeckie zostały odwołane, łącznie z cavaliadą, największym wydarzeniem jeździeckim w 

Polsce odbywającym się raz do roku. Jeźdźcy przygotowujący się do tych wydarzeń stracili 

cel dla treningów, teraz jeżdżą do stajni w zasadzie nie trenować, a zająć się koniem i 

wyżalić mu ze swoich zmartwień. A my, mniej doświadczeni jeźdźcy, którzy nie mamy 

swoich koni, straciliśmy też wspaniałych przyjaciół. Jakkolwiek niemądrze by to zabrzmiało, 

staramy się wybudować z koniem jak najlepszą relację. Mimowolnie podczas jazdy 

opowiadamy naszemu czterokopytnemu przyjacielowi o tym, co takiego nas dzisiaj spotkało, 

o czym dziś rozmawialiśmy z tą a tą osobą, a potem wtulamy twarz w jego szyją i znów 

wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Koń to wyrozumiały i skuteczny terapeuta,  
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niezastąpiony przyjaciel, przynajmniej dla nas.  

Chciałabym też powiedzieć o losie koni, które mieszkały wcześniej w stajniach a 

które obecnie zbankrutowały bądź ich właściciel nie ma możliwości lub pieniędzy, aby je 

utrzymać. Jeśli taki koń ma szczęście to trafia pod opiekę fundacji zajmujących się takimi 

zwierzętami. Te, którym się nie poszczęściło, czeka okrutny los w rzeźni... Na szczęście wiele 

osób stara się uszczęśliwić te biedne zwierzęta, oddane do fundacji przez bankrutujących 

właścicieli.  

 

Niektórzy jeźdźcy, oczywiście ci młodsi, szukają pocieszenia w hobby horsingu. Jest 

to świetna alternatywa która wspaniale łączy się z jeździectwem i nie tylko. Wbrew pozorom, 

nie jest to tylko dziecinna zabawa. Jest to sport, co prawda jeszcze bardziej hejtowany niż 

jeździectwo ale mamy nadzieję, że to się zmieni. Prosimy, nie śmiejcie się z osób, które 

zobaczycie z takim konikiem. Potraktujcie nas tak jak biegaczy czy rowerzystów czy inne 

osoby uprawiające sport. A może mój artykuł skłoni kogoś z was do zainteresowania się 

końmi? A może wesprzecie jakąś fundację? A może przynajmniej przestaniecie spłycać 

pojęcie sukcesu w jeździe konnej? Przestaniecie hejtować nas i naszą pasję? Udzielenie 

odpowiedzi pozostawiam wam. 

   Przygotowała Noemi Grochowiec kl. VIIb 
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1.Zbawiciel symbolizuje… 

2.Śpiewały anioły po narodzeniu zbawiciela… 

3.Betlejemska ozdoba na szczycie choinki… 

4.Jezus urodził się mając przy sobie… 

5.Na stole powinno znaleźć się dwanaście… 

6.Msza o północy w Boże Narodzenie… 

7.Wiesza się ją na choince… 

8.Dzielimy się ni przed świąteczną kolacją… 

9.Urodził się w nim Pan Jezus… 

10.Miasto , w którym urodził się zbawiciel… 

11.Jezus nie był bogaty ,lecz… 

12.Świąteczne piosenki… 

13.Słowa kolędy  i ,,Ogień krzepnie , blask ciemnieje , na granicy… 

14.Matka Jezusa… 

15.Dostajemy je od Świętego Mikołaja… 

16.August,cesarz RZYMU ,który zarządził spis ludności… 

17. .Święty – dzięki niemu Maryja była brzemienną dziewicą… 

18.Mąż Matki zbawiciela… 

19.Trzej którzy podążali za gwiazdą… 

20. Mieszkała tam Maryja zanim , zanim Anioł zwiastował jej przyjście Jezusa… 

21.Powinno znaleźć się pod świątecznym obrusem… 

22.Gabriel,zwiastował Maryi , że zrodzi Jezusa…   

przygotowała: Aleksandra Okrzejska kl. VIIe 
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