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Drodzy Czytelnicy! 
Oddajemy w Wasze ręce 
świąteczne wydanie naszego 
miesięcznika. Mamy 
nadzieję, że i tym razem 
znajdziecie tu mnóstwo 
ciekawych artykułów. 
Dziękujemy, że jesteście z 
nami, a w ten wyjątkowy, 
świąteczny czas przyjmijcie 
od naszej redakcji życzenia:
magicznego czasu spędzonego
z rodziną, świetnych 
prezentów pod choinką, 
rodzinnego ciepła, 
ciekawych przygód, dobrego 
2019 roku, spełnienia 
wszystkich , nawet tych 
najskrytszych marzeń!



KĄCIK LINGWISTYCZNY
(JĘZYKOWY)

Jak w różnych językach mówią na Świętego
Mikołaja

Język polski – Święty Mikołaj

Język angielski - Santa Claus

Język niemiecki - Santa Nikolaus

Język rosyjski - Санта-Клаус (Santa Klaus)

Język francuski - Le père noël

Język hiszpański - Santa claus

Język włoski - Babbo Natale

Język chorwacki - Djed Mraz

Język portugalski - Papai Noel

Język fiński - Joulupukki

Język łaciński - Patrem natalem

Język chiński - 圣诞老人 (Shèngdàn lǎorén)

Język japoński - サンタクロース (Santakurōsu)

Język grecki - Άγιος Βασίλης (Ágios Vasílis)

Język macedoński - Дедо Мраз (Dedo Mraz)

Jezyk rumuński - Moș Crăciun

Język turecki - Noel Baba

W nazwach języków nie stosujemy podczas zapisu wielkiej

 litery, gdyż jest to przymiotnik : język (jaki?) angielski, 

            francuski, włoski, polski….

 Sprawdźcie swoje zeszyty i poprawcie błędy:)

Dagmara Szymska, klasa 5f

WSKAZÓWKA

Rys. Dagmara Szymska



Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce

Stół  wigilijny  pokryty  jest  białym obrusem,  pod  którym położone jest  sianko.  Na stole
wigilijnym powinno się znajdować 12 potraw:

•Barszcz z uszkami
•Karp
•Kompot z suszonych owoców
•Pierogi z kapustą
•Makowiec
•Zupa grzybowa
•Śledź
•Kapusta z grzybami/grochem
•Kutia
•Sernik
•Kluski z makiem/cukrem, miodem
•Piernik

Najważniejszym momentem podczas wieczerzy wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem.

W wielu domach podczas wigilii śpiewane są kolędy.

Znany i  powszechny jest  obecnie w Polsce zwyczaj  pozostawiania  wolnego miejsca przy  stole
wigilijnym. Miejsce to przeznaczone jest dla niespodziewanego gościa.

W wigilijną noc o północy ludzie chodzą do kościoła na pasterkę i modlą się wspólnie.

Dla wielu dzieci świąteczną atrakcją jest ubieranie choinki. Dzięki bombkom, łańcuchom i
lampkom  ozdabianie  choinek  różni  się  od  dawnych  prostych  ozdób  i  palących  się
świeczek.

Wigilijnym zwyczajem bardzo lubianym przez dzieci jest obdarowywanie się prezentami.
Kiedy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka wszystkie dzieci nie mogą się doczekać na
moment, w którym dostaną swój prezent.

Dagmara Szymska, klasa 5f



Jak obchodzone są święta Bożego Narodzenia w innych krajach?

Meksyk

W  Meksyku,  w  Święta  Bożego  Narodzenia  domy  są  bogato  ozdobione  wszelkiego  rodzaju
lampkami, gałązkami choinek i nadmuchiwanymi Mikołajami, wdrapującymi się na dachy i balkony.
Zaś wnętrza domów ozdabiają czerwone i białe gwiazdy betlejemskie, które w sprzyjającym tam
klimacie osiągają niewyobrażalne rozmiary. W tym kraju nie może zabraknąć również piniaty, czyli
wielkiej kuli  z siedmioma kolcami  wypełnionej po brzegi słodyczami. Wszystkie dzieci  zaciekle
walczą ze sobą, o to, komu uda się rozbić piniatę i na kogo spadnie deszcz słodkości. Meksykanie
obchodzą święta bardzo rodzinnie, bo już na dwa tygodnie przed świętami wszyscy starają się
mieć wolne od pracy. Wieczorami na ulicach odbywają się przedstawienia. 

Francja

We Francji święta te odgrywają bardzo ważną rolę. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki
i obdarzają się prezentami. W tym kraju nie ma Wigilii, dopiero 25 grudnia zasiadają do wspólnego
obiadu. Na tej kolacji jedzą m. in. krewetki, ostrygi, indyka nadziewanego kasztanami. Na stole nie
może zabraknąć buche de Noel.  To deser kształtem przypominający gałąź drewna. Francuskie
dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które wkłada do bucików pozostawionych
przy kominku.

Węgry 

Na Węgrzech  podczas świąt  organizuje  się  bale  dla  dzieci.  Największy  z  nich  odbywa się  w
Budapeszcie, stolicy kraju, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nich znani artyści. Węgrzy jedzą
na święta pieczonego indyka, zupę rybną, rosół z kury oraz ciasto z makiem (mak na Węgrzech
zapewnia miłość w rodzinie). Tygodnie poprzedzające gwiazdkę noszą nazwy kolejno: papierowy,
brązowy, srebrny i złoty. W ,,złotą niedzielę" należy tam zrobić porządki przedświąteczne, zrobić
zakupy.

Hiszpania 

Hiszpanie  nie  obdarowują  się  prezentami  w  Wigilię,  ale  6  stycznia  w  Święto  Trzech  Króli.
Niegrzecznym dzieciom zamiast rózg daję się węgiel. Natomiast opłatek zastępuję im przysmak z
chałwy.  W  Hiszpanii  nie  ma  tradycji  12  dań,  a  potrawy,  które  spożywają  zależą  od  regionu.
Hiszpanie mają więcej wolnego, ponieważ zaczynają świętować 22 grudnia, a kończą 6 stycznia.

Pomysły na prezenty świąteczne.

Każdy z nas lubi dostawać prezenty, lecz czy jeśli lubimy dostawać to może jeszcze bardziej lubimy je 
dawać? Jeśli chcecie obdarować kogoś bliskiego drobnym upominkiem a jeszcze nie macie pomysłów, oto 
kilka propozycji:

- kubek 

- skarpetki ( najlepiej kolorowe, ciepłe i w śmieszne wzorki)

- poduszka

- torba na zakupy

- zestaw magnesów z wzorkami (np. z ,,Muminkami")

Oczywiście jeśli nie macie pieniędzy, wystarczy ludzik z plasteliny, naszyjnik  z makaronu czy laurka.

Ola Boryczko, klasa 5f



KĄCIK HISTORYCZNY

Historia Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające 
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadające na 25 grudnia. Boże 
Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel),
zwanego adwentem.

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły 
wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże Narodzenie przypada 
na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.

 
Kolędy polskie – historia 
Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów "Zdrów bądź, 
Królu Anielski". Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy ze 
śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII 
wieku, wtedy ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Powstała 
wówczas jedna z najważniejszych polskich kolęd "W żłobie leży" przypisywana Piotrowi Skardze - 
do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną ważną kolędę "Bóg się rodzi", do 
melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między 
innymi Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, a w XIX w Feliks Nowowiejski i Zygmunt 
Noskowski. Kolędę Lulajże, Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części Scherza h-
moll op.20. Ze współczesnych kolędy komponował Witold Lutosławski. Polska jest ewenementem 
na skalę światową pod względem liczby zachowanych kolęd, w naszym dorobku kulturalnym wraz 
z pastorałkami jest ich ponad 500:  

Geneza kolęd

Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich calendae styczniowych (mensis Januarius). Był to
szczególny dla Rzymian pierwszy dzień miesiąca, ponieważ 1 stycznia, począwszy od 153 roku
przed narodzinami Chrystusa, konsulowie rzymscy obejmowali swój urząd. Z czasem, od 46 roku,
dekretem  Juliusza  Cezara  1  stycznia  został  oficjalnie  ogłoszony  jako  początek  roku
administracyjnego.  Z  tej  okazji  w  Rzymie  odwiedzano  się,  składano  sobie  wzajem  podarki,
śpiewano pieśni. Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego Narodzenia,
uważanym za początek rachuby nowego czasu. Jest to jeden z najważniejszych aspektów Bożego
Narodzenia. 

Maja Piesakowska, klasa 5f

Zaległy niepodległościowy słowniczek:

Angielskie słówka związane z niepodległością
 1. Niepodległość-independence 
2. Flaga-flag 
3. Żołnierz-solider 
4. Hymn-anthem
5. Wojna-war 
6. Godło-emblem 
7. Czołg-tank 
8. Kraj-country Oliwia Góralik 

Oliwa Góralik, klasa 5f



Święta w poezji 

Te koraliki na łańcuchu, który powiesiłeś na choince mają w sobie dużo pokoleń, które świętowały 
Boże Narodzenie, ale nigdy ich nie pokażą.

Ten jeden płatek śniegu, który spadł dziś z nieba ma w sobie uczucia złe i dobre, lecz to od ciebie 
zależy, jakie wybierzesz.

Każda bombka, którą powiesiłeś na swojej choince nosi w sobie magię świąt, która jest 
przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Prezent schowany pod choinką zwiastuje coś niespodziewanego, tak samo jak każde Boże 
Narodzenie

Gdy dostajesz prezent, dostajesz radość i uczucia w nim zamknięte.

Niektórzy czasem złoszczą się na zimę, przecież ona daje nam spełnione marzenia w płatkach 
śniegu.

Ten jeden piątek śniegu to żołnierz, który jest członkiem niezwykłej armii, a ona kiedyś pomoże ci 
dotrzeć do Magii Świąt.
 
Gdy choinka w święta stoi obwieszona bombkami, tak naprawdę każda z tych bombek to jedno 
marzenie.

Każdy płatek śniegu jest niepowtarzalny tak samo jak każdy z nas.

Na dachach w święta jest lód a w nim tysiąc płatków śniegu zatrzymanych przy życiu.

Płatki śniegu spadają z nieba i wywołują radość, ale potem same giną wśród deszczu i mrozu.

Najważniejsze w święta nie jest to żeby dawać prezenty, lecz mieć z tego radość.

Alicja Kois, klasa 5d

Wanda Chotomska, "To już pora na wigilię"

To już pora na wigilię, to już czas, 
A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas, 

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść, 
Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś. 

    Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat, 
    Żeby razem z nami przy tym stole siadł. 

    Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg, 
    Żeby razem z nami kolędować mógł. 

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad, 
Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr, 
Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść, 
Bo samotny nikt nie może zostać dziś...



Nasze rozmowy z ...

Wywiad z Zofią Piesakowską 

Jaka jest twoja ulubiona kolęda? 

Moja ulubiona kolęda to "Gore gwiazda Jezusowi"

Dlaczego lubisz akurat tę kolędę 

Ponieważ jest wesoła i skoczna 

Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? 

Moja ulubiona potrawa wigilijna to barszcz z 

uszkami. 

Jak spędzasz święta? 

Na Wigilię idę do mojej babci i dziadka gdzie spotyka się cała moja rodzina, łamiemy się 

opłatkiem, zasiadamy do stołu, a po skończonej kolacji rozpakowujemy prezenty. 

Rozmawiała: Maja Piesakowska, klasa 5f

Wywiad z: Erykiem Góralikiem

Do której klasy chodzisz? 

Chodzie do klasy 1b. 

Co najbardziej Ci się podoba w szkole?

Bardzo mi się podoba sklepik szkolny. 

A co w nim najczęściej kupujesz?

Najczęściej w nim kupuje lizaki.

Czy tęsknisz za przedszkolem? 

Trochę tęsknię.

Jakie najbardziej lubisz przedmioty? 

Najbardziej lubię Wf i salę zabaw.

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Lubię bawić się klockami lego. 

Rozwiała: Oliwa Góralik, klasa 5f

Wywiad z: Adrianem Wójtowiczem

Do której klasy chodzisz? 

Chodzę do klasy 1b. 

Co najbardziej Ci się podoba w szkole?

Najbardziej podobają mi się dodatkowe zajęcia robotyki.

A co najbardziej lubisz budować na robotyce?

Najbardziej lubię budować roboty.

Czy tęsknisz na przedszkolem? 

Trochę tak.

Jakie najbardziej lubisz przedmioty? 

Najbardziej lubię religię z Księdzem Jarkiem.

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Lubię bawić się klockami lego 

Rozmawiała: Oliwa Góralik, klasa 5f



Wywiad ze Świętym Mikołajem

Ile  czasu  trwają  przygotowania  do

świąt? (Dagmara)

M:  W mojej  fabryce  przygotowania  do

świąt trwają przez większość roku. Tylko

krótko  po  świętach  mam  czas  na

odpoczynek.  Wtedy  najczęściej

wyjeżdżam na Majorkę.

Jak prezenty trafiają do naszych domów? (Magda)

M: Są różne sposoby, ułatwiają mi to sanie o napędzie Ferrari, używam też magicznego proszku, a czasem

wchodzę przez komin lub okno. Wszystko zależy od domu, do którego mam dotrzeć.

Ile płacisz swoim elfom za pracę w fabryce? (Kacper)

M: W zależności od ich wkładu w pracę ich wypłaty są różne, ale nie płacę im wcale pieniędzmi tylko

zębami,  które  zbieram  od  wróżki-zębuszki,  bo  moje  elfy  jedzą  dużo  słodyczy  i  wypadają  im  zęby.

Cenniejsze od pieniędzy są dla nich zęby. 

Jak wygląda twoja fabryka zabawek? (Oliwia)

M: Jest  bardzo duża,  żeby  mieściły  się  w niej  wszystkie  prezenty.  Pracuje  w niej  bardzo dużo  elfów.

Znajdują się tam maszyny do produkcji zabawek oraz kolorowe tasiemki i pudła

Co najbardziej cieszy dzieci ? (Wiktoria)

M: Gdy daję prezenty pod choinkę, to zawsze moje kochane dzieciaczki cieszą się z prezentów. Uważnie

czytam Wasze listy i wiem, jaki prezent podarować każdemu.

Ile jest elfów w twojej fabryce (Dagmara)

Oj elfów w mojej fabryce nie brakuje jest ich tak dużo że nie da się ich policzyć

Czy masz jakieś dzieci na czarnej liście? (Emilka J)

M: Tak są to dzieci głównie w wieku 7-14 lat

Czy uczniowie naszej szkoły dostaną prezenty? (Emilka K)

M:Tak ale tylko te co zasłużyły

Jakiego zachowania oczekujesz od dzieci czekających na prezenty(Maja)

M:Bardzo bym chciał, żeby były grzeczne oraz słuchały rodziców i nauczycieli , bo najgrzeczniejsze dzieci

dostają najwięcej prezentów 

Ile  Elfów  pracuje  w  Twojej  fabryce,  i  jaki  jest  Twój  ulubiony?  (Ola)

M:W mojej  fabryce  pracuje  dokładnie  324 555  657 876  elfów.  Jeśli  chodzi  o  ulubionego elfa,  to  nie

posiadam takiego. Wszystkie moje elfy  są kochane (mimo, iż bywają z nich niezłe zgrywusy) i lubię je tak

samo. 

Czy ktoś z naszej szkoły jest na Twojej czarnej liście?

Oj tak, mam zanotowanych w notesie kilku rozbójników. Nie skreślam ich jednak. Mają szansę się

poprawić.



Ciekawostki o zimie

Najniższą temperaturę odnotowano w stacji Vostok na Antarktydzie 21 lipca 1983 r było 

tam -98,2 stopnie Celsjusza 

Najzimniejsze miesiące w Polsce go grudzień styczeń luty

a np. w Australii są to czerwiec lipiec sierpień 

Największy płatek śniegu miał 38 cm

szerokości i 20 cm grubości. Spadł on w

Montanie w 1887 r 

Największy bałwan miał 34 m wysokości,

którego zbudowano w 1999 r 

Istnieją rośliny m.in. jak chiński kwiat śliwek które kwitnie w chłodnej pogodzie 

Oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na 

niebieski zimą aby umożliwić im lepsze widzenie w 

ciemności 

Przy -40 stopni Celsjusza para z oddechu może nawet 

zamarznąć 

Istnieje coś takiego jak chionofobia, czyli paniczny strach 

przed śniegiem

 

Średni płatek śniegu waha się od rozmiaru nieco 

mniejszego niż grosz do szerokości ludzkiego włosa 

Przygotowała Amelia Grandys, klasa 5f



Nie siedź w domu, ruszaj się!

Zima to czas, kiedy fani białego szaleństwa zacierają ręce i czekają
na minusowe temperatury, aby wybrać się na pobliskie stoki i
lodowiska. Przypominamy, że na terenie Myślenic działają dwa
lodowiska: na Zarabiu oraz w Parku Henryka Jordana.
Zwolennicy nart lub deski snowboardowej mogą skorzystać ze stoku
na Górze Chełm.

Sport Arena Myślenice, której stoki
zlokalizowane są na północno-
wschodnim zboczu góry Chełm
(654 m n. p. m.) jest idealnym miejscem na wieczorny wypad.

Na terenie ośrodka znajdują się:
2 trasy narciarskie wzdłuż 4 osobowej kolei o długości 835 m i 
1100 m – jedna z nich posiada homologację FIS, obie trasy są 
oświetlone, naśnieżane oraz ratrakowane
4 osobowa kolej krzesełkowa o długości 770 m
kolej krzesełkowa o długości 2006 m
nartostrada prowadząca do dolnej stacji kolei krzesełkowej o 
długości ok. 2 km
wyciąg talerzykowy o długości 150 m z trasą o długości 200 m
wyciąg szkoleniowy Chełmuś dla dzieci
wypożyczalnia oraz serwis sprzętu

narciarskiego
szkółka narciarska
lodowisko
wieża widokowa

Dlaczego warto uprawiać sporty zimowe – 3 powody
Po pierwsze: mnóstwo spalonych kalorii. Wystarczy godzina
rekreacyjnej jazdy na snowboardzie, aby pozbyć się nawet 650 kcal.
Podobny wydatek energetyczny wiąże się z szusowaniem na nartach. Jazda na łyżwach to od 300 
do aż 750 kcal mniej w ciągu godziny, a intensywna jazda na sankach pozwala w tym samym czasie
stracić do 450 kcal. 

Po drugie: hartowanie ciała, wzmacnianie odporności. Przebywając w chodnych, a nawet 
mroźnych warunkach Twój organizm uodporni się na działanie chorobotwórczych bakterii 
i wirusów. Poza tym, przebywając na świeżym powietrzu dotleniasz swój mózg, a to przekłada się 
na lepszą pamięć i koncentrację.

Po trzecie: odstresowanie, dobre samopoczucie. Zimowe sporty to idealny sposób 
na rozładowanie nadmiernej nerwowości i napięcia związanego z sytuacją w szkole czy w domu. 
W trakcie białego szaleństwa pozwalasz swoim myślom skupiać się na innych elementach takich 
jak, np. odpowiednia technika jazdy, a dzięki temu rozluźniasz się i odganiasz przygnębiający 
nastrój. Duża w tym rola endorfin wydzielających się w trakcie uprawiania sportu, które nazywane 
są hormonami szczęścia nieprzypadkowo – szybko poprawiają samopoczucie. Dodatkowo, 
przebywając na słońcu, złapiesz witaminę D zwaną eliksirem życia



KOLOROWANKA MATEMATYCZNA
(pokoloruj pola według podanego kodu)

15- niebieski,   26 – zielony,    18- pomarańczowy,   21- różowy,  14-żółty,   19 – foleeowy,   20 – granaeowy, 16 – czerwony, 17 - brązowy

Zimowe zagadki – co to jest?
Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi się bielszy. Wyciągamy narty, sanki , dzieci 
lepić chcą bałwanki .  ……………………….
Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął , wylano wodę czystą, to już jest … ……
Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki . Ja wiem, lecz nie powiem!
.…………………….



NASI REDAKTORZY O ŚWIĘTACH
Bez czego nie wyobrażasz sobie świąt?

Jak wygląda u Ciebie Wigilia?
Którą potrawę lubisz nabbardziej?

Która tradycja bożonarodzeniowa jest dla Ciebie najważniejsza?
Kiedy zwykle ubierasz choinkę?

W Twoim domu jest zwyczaj kolędowania? Którą kolędę nabbardziej
lubisz?

 Maja Piesakowska:
1. Bez rodziny, choinki, prezentów, Wigilii, świątecznego klimatu u wesołej atmosfery.
2. Siadam do stołu, jem kolację wigilijną, rozpakowuję prezenty, jestem z rodziną.
3. Barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami.
4. Spędzanie świat w rodzinnej atmosferze, przy choince i oczywiście sama kolacja wigilijna.
5. Choinkę ubieram parę dni przed świętami.
6. Uwielbiam wszystkie kolędy. Najbardziej te skoczne „Gore gwiazda...”, ale też spokojną „Wśród 
nocnej ciszy...”

Aleksandra Boryczko:
1. Nie wyobrażam sobie świąt bez rodziny.
2. Chodzę na dwie Wigilie. Na jednej najpierw jemy kolację, a potem otwieramy prezenty, a na 
drugiej jemy część przygotowanego jedzenia, następnie rozpakowujemy prezenty, potem 
zjadamy resztę potraw.
3. Najbardziej lubuę barszcz z uszkami i pierogi z kapustą i grzybami.
4. Wspólna kolacja w gronie rodziny, śpiewanie kolęd.
5. Choinkę ubieram kilka dni przed Wigilią.
6. Tak. Najbardziej lubię kolędę „Gdy śliczna panna”

Amelia Grandys:
1. Nie wyobrażam sobie świąt bez mojej rodziny.
2. Na początku najmłodsza osoba z rodziny czyta 
Pismo Święte, a potem zasiadamy do stołu i 
zjadamy 12 potraw. Na samym końcu 
rozpakowujemy prezenty.
3. Najbardziej lubię barszcz czerwony z uszkami.
4. Najważniejszy zwyczaj u mnie w rodzinie to 
kolędowanie.
5. Choinkę ubieram jeden tydzień przed świętami.
6. W moim domu jest zwyczaj kolędowania. Nie 
mam ulubionej kolędy.



Katarzyna Górnik:
1. Nie wyobrażam sobie świąt bez rodziny. Uważam, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, mają 

one sens.
2. Wigilia u mnie wygląda tak, że najpierw 
jemy wieczerzę wigilijną w domu, a potem 
jedziemy do babci i dzielimy się opłatkiem 
oraz zostajemy tam na noc.
3. Najbardziej lubię barszcz czerwony i 
zupę grzybową.
4. Dla mnie najważniejsza tradycją jest 
dzielenie się opłatkiem.
5. Różnie, ale najwcześniej w Wigilię lub 
dzień przed.
6. Tak, lubimy razem kolędować. Moja 
ulubiona kolęda to „Lulajże Jezuniu”

Alicja Kois
1. Nie wyobrażam sobie świąt bez mojej rodziny 
2.. Najpierw się modlimy, potem dzielimy opłatkiem, zasiadamy do stołu. Gdy zjemy otwieramy 
prezenty 
3.Barszcz z uszkami 
4.Karp 
5.około tydzień przed świętami. 
6.Tak, mamy taki zwyczaj. Moją ulubioną kolędą jest wśród nocnej ciszy, 

Oliwia Góralik:
1. Świąt nie wyobrażam sobie bez mojej
rodziny.
2. Od rana trwają przygotowania.
Wigilię spędzamy u mojej babci.
Czekamy na wszystkich członków
rodziny. Zaczynamy jeść gdy pojawi się
pierwsza gwiazda na niebie. Gdy
wszyscy zjedzą rozpakowujemy
prezenty.
3. Najbardziej lubię barszcz z uszkami.
4. Według mnie karp.
5. Ubieram ją zwykle kilka dni wcześniej.
6. Tak, wszystkie lubię jednakowo. 



DOWCIPY
Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby w. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejkiś
elektrycznej?
– Bo ja te  chc  si  bawi , kiedy jeste  w domu.ż ę ę ć ś  

Spotykaj  si  dwaj kumple tu  przed Bo ym Narodzeniem.ą ę ż ż

– Kupiłe  ju  co  pod choink ? – pyta pierwszy.ś ż ś ę

– Tak, stojak – odpowiada drugi.

Co mówi bombka do bombki? 
Chyba nas powieszą.

Na lekcji przed wi tami Bo ego Narodzenia paniś ę ż
rozmawia z dzie mi o tym, kim chciałyby zosta  wć ć
przyszło ci. Uczniowie wybieraj  zawody aktorek,ś ą
piosenkarzy, stra aków, policjantów, polityków. W ko cuż ń
pani pyta Jasia, kim chciałby zosta .ć

– Chciałbym zosta  wi tym Mikołajem – odpowiadać Ś ę
chłopiec.

– Czy dlatego Jasiu, e wi ty Mikołaj roznosi prezenty iż Ś ę
sprawia tyle rado ci ludziom? – pyta uradowanaś
nauczycielka.

– Nie, dlatego, e Mikołaj pracuje tylko raz w roku.ż

Przedszkolak pyta koleg :ę

– Co dostałe  na gwiazdk ?ś ę

– Tr bk .ą ę

– Mówiłe , e dostaniesz lepsze prezenty?ś ż

– Ale to jest superprezent. Dzi ki niemu zarabiamę
codziennie złotówk .ę

– W jaki sposób?

– Tata mi j  daje, ebym przestał tr bi .ą ż ą ć

S  wi ta Bo ego Narodzenia.ą ś ę ż  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 
-Mamo, choinka si  pali.ę  
-Synku, nie mówi si  "pali" tylko " wieci".ę ś  
Po chwili Jasiu znów przychodzi: 
-Mamo, a teraz firanka si  wiecę ś i. 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas
https://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle


Zadania  na długie, zimowe wieczory i dni

Zimowe wyzwanie 2018/2019

Podejmij wyzwanie! Na wiosn  sprawd , co udało Ci si  zrobi !ę ź ę ć

➢ ULEP BAŁWANA 

➢ URZ D  Z PRZYJACIÓŁMI WALK  NA NIE KIĄ Ź Ę Ś Ż

➢ ZRÓB NA NIEGU „ANIOŁKA” LUB „ORZEŁKA” (je li nie wiesz jak, zapytaj rodziców)Ś ś

➢ PÓJD  Z RODZICAMI NA DŁUGI SPACERŹ

➢ WYPIJ CIEPŁE KAKAO

➢ ZJED  PYSZNE CIASTOŹ

➢ UDEKORUJ WI TECZNIE SWÓJ POKÓJ Ś Ą

➢ POWIEDZ KOMU  CO  MIŁEGOŚ Ś

➢ ZRÓB CO  SZALONEGOŚ

➢ OBEJRZYJ CIEKAWY FILM

➢ PRZECZYTAJ DOBR  KSI KĄ ĄŻ Ę

➢ TROP LADY POZOSTAWIONE PRZEZ ZWIERZ TA NA NIEGUŚ Ę Ś



Pokoloruj, dorysuj wg własnego pomysłu!

rys. Marika Janicka


