
przedstawienia dzieci recytowały, 

odczytywały fragmenty Pisma Świętego 

oraz śpiewały kolędy, wykorzystując 

przy tym różne instrumenty muzyczne. 

Dzięki wystrojowi sali i oprawie 

artystycznej wśród wszystkich 

zebranych zapanowała prawdziwie 

świąteczna atmosfera. 

W tym samym dniu odbył się też 

kiermasz bożonarodzeniowy. Można 

było na nim kupić ozdoby świąteczne, 

piękne stroiki, pyszne ciasta oraz wiele 

ciekawych książek.  

Organizatorzy  

Dnia 14 grudnia uczniowie naszej szkoły 

przedstawili klasom 1 – 6 Jasełka; 

przedstawienie mogli obejrzeć także 

Rodzice i zaproszeni Goście. Inscenizacja 

miała na celu przypomnienie wszystkim 

widzom wydarzeń związanych z 

narodzinami Jezusa. Wydarzenie to było 

także doskonałą okazją do integracji 

uczniów z wszystkich klas, którzy mogli 

swoje zdolności zaprezentować nie tylko 

przed rówieśnikami i nauczycielami, ale 

też przed zaproszonymi osobami. Podczas 

Skrót informacji 
 
Trwają przygotowania do 
Świąt. W czwartek odbędą się 
Wigilie klasowe.  
 

 

Góra grosza dobiegła końca. 
Czekami na informację ile 
udał nam się uzbierać. 
 
 

Dziękujemy Radzie Rodziców 
za piękne choinki ofiarowane 
dla Szkoły.  
 

 

Dziękujemy Radzie Rodziców 
za wspólny Jarmark 
Bożonarodzeniowy na Rynku  
oraz Kiermasz Świąteczny w 
Szkole w którym uzbieraliśmy 
3965,20 zł. Pieniądze zostały 
przekazane Radzie Rodziców. 

W tym numerze m.in.: 

Jasełka  

Wigilia na Ukrianie  

Mikołaj  

Historia bombek  

Kącik poezji świątecznej  

Choinka  

Co słychać u świetlików  

  

  



Czyli czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia w oczach uczniów z klasy 3c 
 
Nauczyciel: Czy lubicie święta Bożego Narodzenia? Jeśli tak, to dlaczego? 
 
- ,,Bardzo lubię tradycje świąteczne. Wierzę, że w Wigilię, zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem. Lubię 
też okres oczekiwania na prezenty. W tym roku chciałbym dostać od Świętego Mikołaja trzy zestawy 
LEGO Star Wars”. 
- Miłosz Mielcarski, klasa 3c 
 
-,,Uwielbiam zwyczaje świąteczne! Szczególnie nie mogę doczekać się prezentów. Mam nadzieję, że w 
tym roku dostanę ,,pod choinkę” auto zdalnie sterowane”. 
- Oliwier Biel, klasa 3c 
 
Nauczyciel: A jak obchodzone są święta w Waszych domach? 
 
- ,,Ubieramy razem choinkę, jeździmy do dziadków. Dziadkowie odwiedzają również nas. Bardzo lubię 
chodzić w tym czasie do Kościoła, szczególnie na Pasterkę. Chciałabym dostać pod choinkę pieniądze”. 
- Wiktoria Filipczak, klasa 3c 
 
- ,,W moim domu przygotowuje się 12 potraw, podoba mi się ten zwyczaj. Chociaż nie jem wszystkich 
tych dań. Przed rozpoczęciem uroczystej kolacji, czekamy na Pierwszą Gwiazdkę. Zgodnie z tradycją, 
wkładamy sianko pod obrus. Szczególnie lubię ubierać choinkę! Wierzę też, że w Wigilię zwierzęta 
umieją mówić ludzkim głosem.” 
- Laura Jechna, klasa 3c 
 
- ,,Bardzo lubię święta, a także wszystkie przygotowania związane ze świętami. W moim domu, 
tradycyjnie przygotowuje się: karpia, barszcz z uszkami, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem, 
sałatki oraz pierniczki z lukrem. Szczególnie podoba mi się zwyczaj łamania się opłatkiem z 
najbliższymi”. 
- Dominika Mazur, klasa 3c 
 
Nauczyciel: Widzę, że lubicie tradycję Świąt Bożego Narodzenia ale czy ktoś z Was interesował się 
tym, jak obchodzone są święta w innych krajach na świecie? 
 
- ,,Czytałem na temat zwyczajów świątecznych w Anglii. Na obiad podaje się tam nadziewanego indyka. 
Na deser, świąteczny budyń. Mikołaj przychodzi dopiero pierwszego dnia świąt i zostawia prezenty w 
powieszonych przez domowników skarpetkach. We Włoszech, przygotowywana jest uroczysta kolacja, 
podczas której podawane są ciasta. W każdym włoskim domu, najważniejszym elementem wystroju jest 
szopka”. 
- Patryk Bogacz, klasa 3c 
 
Nauczyciel: Dziękuję Wam moi Kochani, za to że podzieliliście się z nami swoimi doświadczeniami 
związanymi z tradycją świąteczną. Życzymy wszystkim: zdrowych, radosnych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia! :)) 

 
 

2 
Klasa 3c, spotkanie ze Świętym Mikołajem 



Skąd się wzięły bombki? 
    Bombki wzięły się z biedy. Pierwsze bombki w XIX w. wyprodukował  
    pewien rzemieślnik z niemieckiego miasteczka Lauscha- Hans Greiner.  
    Był on bardzo biedny i nie stać go było na owoce i orzech, które   
    dawniej wieszano na choince. Hans pracował w hucie szkła i wymyślił,  
    że wydmucha sobie szklane owoce, które powiesi na choince. To on  
    właśnie zapoczątkował tradycje wieszania bombek. 
 

Roksana Tabor, klasa 4c 
 
 

 

Wycieczki Mikołajkowe 
Na początku grudnia klasy 1-3 oraz 4- 6 miały wycieczki z okazji Mikołaja. Jedną z takich wycieczek był wyjazd 
wszystkich klas 4 do Jump Word, a potem do kina na bajkę "Vaiana: skarb oceanu". Na tej wycieczce każdy 
znalazł coś dla siebie: było pole do siatkówki, do koszykówki, do akrobatyki. Największym powodzeniem 
cieszyły się gąbki do których można było skakać. Po wyczynach sportowych pojechaliśmy na obiad. Każdy z nas 
mógł zjeść to na co miał ochotę. Po wielkich posiłkach obejrzeliśmy bajkę. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki uznają, że wyjazd ten był w 100% udany. Niektórzy nawet nauczyli się robić salta. 
Każdy z nas mógł zabrać skarpetki antypoślizgowe do domu. Mamy nadzieję, że jeszcze pojedziemy w to 
miejsce. 
                     Maja Kądziela, klasa 4c 
 
 
 
 

 
 
 
Mikołaj 
 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły byli bardzo grzeczni. Zawitał do nich MIKOŁAJ, który obdarował ich słodkimi 
upominkami ! 
 

           Pani Anna Sztabińska  
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Ukraina jest jednym z niewielu państw na świecie, gdzie obchodzone są dwie Wigilie. Pierwsza, katolicka 
obchodzona jest tradycyjnie 24 grudnia, a prawosławna 6 stycznia. Ten szczególny dzień u naszych sąsiadów 
nazywany jest Swiatyj Weczir, Bahatyj Weczir, Bohata Kutia albo Wilja. Wigilię na Ukrainie świętuje się podobnie 
jak u nas. Jest tradycja dzielenia się Prosforą (czyli święconą bułeczką z przaśnego chleba), która pełni rolę naszego 
opłatka. Tradycja 12 dań na Wigilię jest również praktykowana w większości domów. Wedle starych podań 
powinno się również położyć po główce czosnku na każdym rogu stołu, aby odpędzić złe duchy, a do wieczerzy nie 
może zabraknąć chleba – symbolu pożywienia, czosnku – symbolu zdrowia, soli – znaku obfitości oraz miodu – 
wróżącego powodzenie. Poniżej przepis na tradycyjny barszcz ukraiński: 
 
- 2 litry wywaru mięsnego, 
- 500 ml. zakwasu buraczanego, 
- 150 g. boczku wędzonego, 
- 150 g. wieprzowiny bez kości, 
- 150 g. kiełbasy, 
- 100 g. fasoli, 
- 4 buraki, 
- ziemniaki, 
- 150 ml. śmietany, 
- 50 ml. masła, 
- koperek, natka pietruszki, czosnek, sól, pieprz. 
 
Sposób przyrządzenia: 
Fasolę płuczemy, dodajemy pół litra wywaru i całość gotujemy. Po ugotowaniu odstawiamy na 2-3 godziny do 
wystudzenia. Po czym gotujemy jeszcze raz aż cały wywar zmięknie. Buraki pieczemy w piekarniku do miękkości, 
obieramy ze skórki i trzemy na tarce na dużych oczkach. Boczek i kiełbasę kroimy w kostkę i podsmażamy na 
maśle przez 4-6 minut. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę wieprzowinę i dusimy przez 20-30 minut. Pod 
koniec duszenia dodajemy pokrojoną w piórka cebulę i ziemniaki. Mięso wrzucamy do fasoli. Dodajemy resztę 
wywaru, buraki i zakwas. Czekamy aż całość się zagotuje. Doprawiamy czosnkiem, solą, cukrem i pieprzem. 
Gotujemy aż ziemniaki będą miękkie. Barszcz podajemy posypany drobno posiekanym koperkiem i natką 
pietruszki i jedną łyżką śmietany. 
 

Denis Bojarczuk  
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Już niedługo odbędzie się: 
- Zabawa Karnawałowa dla klas 1-3 oraz 4-6, 
- Ferie Zimowe, 
-Konkurs Recytatorski dla klas 4-6 poświęcony tematyce zesłania na Syberię  
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Grudzień w świetlicy szkolnej przebiega tradycyjnie pod hasłem „świątecznych przygotowań i choinkowych 

radości”. Wspólnie wykonujemy świąteczne dekoracje oraz ozdabiamy świetlicę wraz  z  naszą świetlicową 

choinką, która aż mieni się kolorami łańcuchów zrobionych z bibuły i papieru. 

 Tradycyjnie też przygotowujemy Świetlicowy Kiermasz Bożonarodzeniowy w wersji mini. Rodzice 

naszych Świetlików mogą za symboliczną kwotę nabyć na nim rękodzieło wykonane przez ich pociechy. 

Tegorocznym hitem okazały się maleńkie czapeczki chętnie wykonywane przez dzieci z włóczki, którą świetlica 

została obdarowana przez Darczyńcę. Ten dar przyniósł dzieciom wiele radości i serdecznie za niego 

dziękujemy! 

 Nową tradycją wprowadzoną w ubiegłym roku jest budowanie drzewka choinkowego z odrysowanych na 

zielonym papierze, wyciętych i podpisanych odbitek dłoni naszych Świetlików, które przypominają gałązki. W tym 

roku zaprosiliśmy do tworzenia choinkowych gałązek również Rodziców, którzy dołączyli się do tego świątecznego 

przedsięwzięcia. 

 Także dzięki Rodzicom w grudniu odżyła nasza świetlicowa inicjatywa pod hasłem „Cała Sobótka czyta 

dzieciom w Świetlicy SP1”. Gościliśmy Rodziców naszych Świetlików, którzy czytali literaturę dziecięcą dla 

naszych podopiecznych. 

Dziękujemy, że możemy na WAS liczyć i zapraszamy do nas jak najczęściej! 

Wszystkim Rodzicom oraz uczniom świetlica szkolna SP1 życzy spokojnych, radosnych i pełnych magii Świąt 

Bożego Narodzenia! 

            Grażyna Skupin 



Kącik poezji świątecznej cz.1  
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MAŁA GWIAZDKA 
 
Małą gwiazdkę przed świętami 
Przyjmij proszę z życzeniami 
Może spełni się marzenie 
Białe Boże Narodzenie 
Lub gdy przyjdzie ci ochota 
Niech to będzie gwiazdka złota 
Bo gdy spada taka z nieba 
Wtedy zawsze marzyć trzeba 
No a jeśli tak się zdarzy 
Że srebrzysta ci się marzy 
Możesz także taką zdobyć 
I choinkę nią ozdobić 
Gwiazda gwiazdce zamrugała 
I choinka lśni już cała 
Naszych marzeń jest spełnieniem 
Bo jest piękna jak marzenie 
A pomarzyć czasem trzeba 
Każdy pragnie gwiazdki z nieba 

Patrycja Jemioła, kl. IV C 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
 
Na niebie pierwsza gwiazdka cudnie świeci, 
Na Mikołaja w saniach czekają dziś dzieci. 
Bo staruszek nie ma dziś urlopu, 
Gdyż to najważniejsza noc w całym roku. 
 
Sanie dzwonią dzwoneczkami, 
Już na stole barszcz z uszkami. 
W każdym kątku pachnie świętami, 
Karp, śledzie i makowiec z bakaliami. 
 
Wszystkie dzieci mają dziś prezenty, 
Tylko ciekawe jak w tych kominach mieści się święty. 
Uważany jest za szlachetnego biskupa, 
Dlatego też zawsze potrafi czynić cuda. 

Arkadiusz Wojtuś, kl. VI A 

Świąteczny nadchodzi czas 
wszystkich razem łączy nas 
Tych co już nie ma, wspominamy 
Gdy do wieczerzy zasiadamy 
 
A na stole potraw wiele 
Dużo więcej niż w niedzielę 
Każde kusi swym zapachem 
Robione z zapałem i rozmachem 
 
 
To chwile radosnej obfitości 
Bez żalów trosk i złości 
Każdy się uśmiech mile 
Bo to są świąteczne chwile. 
 Jarek Ostrowski, klasa 6a 

Choinka 
Gdy światełka zaświecą na choince, a bombki zabłysną w świetle dnia. Choinka nabiera kolorów, 
jest kolorowa i piękna. Rozbłyśnie na Boże Narodzenie i Wigilię. Później pod choinką znajdą się 
prezenty. Choinka nadaje kolorów Świętom. W święta choinka to tradycja. 

Oliwia Skwara, klasa 4a 

Święta tuż, tuż … 
 
Już wybiła ta godzina 
I święty Mikołaj chodzić zaczyna 
Jest jego renifer i sanie też 
Z wora prezentów wystaje zwierz 
 
Choinka z bombkami już stoi 
A mój koteczek skacze i broi 
Cała rodzina jest uśmiechnięta 
Wychodzi na to, że idą święta 

Mateusz Uryga, kl. V C 
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IDĄ ŚWIĘTA 
 
Idą święta, są tuż tuż 
Pada śnieg, biały puch 
Idą święta do nas już 
Prószy śnieg, mrozi mróz 
 
Drzewko strojne stoi 
Lampki świecą na nim 
Bombki szklane wiszą 
Gwiazda choinkę stroi 
 
Nastał Wigilii dzień 
Przy stole wszyscy są 
Opłatkiem dzielą się 
Życzenia miłe są 
                     Pola Lech, kl. 5 C 

Przy stole wigilijnym rodzinka 
Specjałów na stole wiele 
Dzwony biją w kościele 
Prezentów masa i radości 
To święto rodzinne, święto miłości 
 
I żeby tak zawsze było 
I dobrze nam razem się żyło 
Bądźmy dla siebie mili 
W każdym dniu, w każdej chwili 
 
Jest w roku taki czas, co łzy w śmiech zmieni 
Jest taka na świecie moc, która smutek w radość 
przemieni 
Taka siła co spełnia marzenia 
To właśnie magia świąt Bożego Narodzenia 
                                   Natalia Urbanowicz, kl. V C 

RODZINNE ŚWIETA 
 
Już za niedługo będą święta 
Moja rodzina wniebowzięta 
Choinka już pięknie nam świeci 
Cieszą się dorośli i dzieci 
 
Stół zastawiony potrawami 
I przeróżnymi pysznościami 
Wszystko zjemy z wielkim smakiem 
No a zwłaszcza kutię z makiem 
 
Dzieci czekają na gwiazdora 
Bo na prezenty przyszła pora 
Cieszą się ludzie i zwierzęta 
I to są właśnie piękne święta 
                       Maksymilian Drej, kl. V C  

Jest 
Choinka 
Wielka, zielona 
Moja wyczekana, wymarzona 
Tu   czerwona,     tu    
niebieska 
Cała jest w kolorowych 
bombeczkach 
A na szczycie choineczki siedzą 
dwa 
Wesołe 
Aniołeczki 

Igor Słowik 

Kącik poezji świątecznej cz.2  



1. Kulka na choince. 

2. Kładzione pod obrusem; leżało na nim Dzieciątko. 

3. Na głowie jelenia lub renifera. 

4. Pali się na stole w Wigilię. 

5. Wchodzi przez niego Święty Mikołaj. 

6. Sznurek na choince. 

7. Choinka to inaczej … Świąteczne. 

8. Daje prezenty. 

9. Kiedy ujrzeli ją pasterze, pobiegli do Betlejem. 

10. Leżą pod choinką. 

11. Biały, z aureolą i skrzydłami. 

12.  Wystawiana w kościołach na pasterkę; szczególne 

miejsce w Betlejem. 

13. Drzewko na święta. 

14. Ciągnie sanie Świętego mikołaja 

Skład redakcji:  
uczniowie klasy 5b 

uczniowie klasy 4c 

uczniowie klasy 3c 

Denis Bojarczuk 5b 

Maja Kondziela 4c 

Roksana Tabor 4c 

Lena Bukowska 6c 

Ku słońcu 

Grudzień 2016 

Krzyżówka i rebus  

Opieka:  
Pani Marzena Rybka  
Współpraca:  
Pani Marta Kowal, Pani 
Ewa Borodzik-Mrówka, 
Pani Grażyna Skupin, 
Pani Anna Sztabińska 
Skład techniczny:  
Pan Wojciech Zborowski 

CHRISTMAS WISHES 
 

May your life be filled with joy and happiness and may each 

new day bring you moments to cherish.  

On this joyous day, and throughout the new year, may your 

life be filled with love.  

Merry Christmas and may you live a long and happy life filled 

with goodwill and friendship. 

May this new year bring you peace and tranquility, and as 

you walk your path may it bring you contentment.  

On this joyous day, and throughout the coming year, may 

your life be filled with good luck and prosperity.  

I hope you know how much I value your friendship. I wish you 

a very merry Christmas and may we enjoy many more years 

together as friends. 

May your heart be filled with the joy of giving, as it is the 

expression of the love in your heart and the kindness in your 

soul.  

On this most blessed day, I wish you love for all your 

kindness, and I hope the new year will bring you many days of 

happiness. 
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