
 

Nowy Belęcin, grudzień 2022r. 

Drodzy Czytelnicy!     

Przed nami długo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia. W tym 

grudniowym wydaniu naszej gazetki znajdziecie między innymi: 

 historię    Świętego Mikołaja, 

 tradycje bożonarodzeniowe, 

 przepisy świąteczne, 

 ozdoby na święta, 

 wywiady, 

 humor i zagadki świąteczne, 

 i wiele innych ciekawych spraw…. 

Redaktorzy:  Tomasz Andrzejewski, Amelia Grybska, Jakub Jań-

czak, Marcel Karliński, Lena Kubera, Adam Musielak, Lena Paca-

nowska, Kamil Sfora 

Redaktor naczelny: pani Marlena Skorupka 



 

 

 

Najpiękniejszych Świąt  

Bożego Narodzenia 

wypełnionych zapachem choinki, 

nutą wspólnie śpiewanej kolędy, 

ciepłem kochających serc, 

bliskością, pokojem, radością… 

 

                  życzy: 

       Zespół Redakcyjny 

 



Przepis na udane święta: 

Składniki: 

- szczypta uśmiechu, 

- garść wolnego czasu , 

- łyżeczka życzliwości, 

- pół miarki pogody ducha , 

- dziesięć gram dobrego humoru, 

- łyk szczęścia, 

- pełna miska miłości, 

- kilogram spokoju, 

- dwa gramy serdeczności, 

- pięć szklanek optymizmu,  

- szczypta chęci do śpiewania kolęd,  

 łyżeczka nadziei i wiary 

Przygotowanie: 

Po wymieszaniu wszystkich składników masę należy 

włożyć na trzydzieści minut do lodówki, następnie 

upiec w piekarniku 250 st. C. 

UWAGA!! Należy zacząć spożywać przynajmniej 3 dni 

przed świętami- codziennie po jednym kawałku. 

OSTRZEŻENIE!!  Święta nie będą udane, jeśli dodasz w 

nadmiarze: telewizor, telefon,  Internet  itp. 

 

UDANYCH ŚWIĄT!!! 



Historia świętego Mikołaja 
 

Czy znasz historię świętego Mikołaja?  

  

Urodził się w roku 270 w miejscowości Patara w zamożnej, 
chrześcijańskiej rodzinie. Został biskupem Miry (dziś Demre w 
Turcji). Legenda głosi, że został nim z przypadku! Podobno 
wszedł do kościoła zaraz po tym, gdy postanowiono, że to bar-
dzo ważne stanowisko zajmie ten, kto pierwszy przyjdzie się 
tam pomodlić. Obecnie jest patronem kupców, żeglarzy, więź-

niów, studentów, młodych panien.  

 Jak wszyscy wiedzą, obchodzi imieniny 6 grudnia, wtedy 
gdy wszyscy dostajemy wspaniałe prezenty. Legendy głoszą, 
że Mikołaj chętnie dzielił się z biednymi tym, co miał. Z tego 
powodu w pierwszej połowie XVIII wieku pojawił się zwyczaj 
obdarowywania dzieci szóstego grudnia. Mówiono im, że to 
święty Mikołaj przynosi podarunki. Jeżeli były grzeczne, do-
stawały święte obrazki i łakocie. Dla niegrzecznych były rózgi. 
Mikołaja przedstawiano wówczas w stroju zawierającym ele-
menty ubioru biskupiego (nakrycie głowy 
przypominające infułę, krzyż i pastorał) i w 
towarzystwie anioła, diabła oraz dziada z 

rózgą.  

 W latach dwudziestych XX wieku spo-
sób przedstawiania postaci świętego Miko-
łaja się zmienił. Przedstawia się go jako 
sympatycznego pana z białą brodą i w czer-
wonym ubraniu. Współczesny Mikołaj 
mieszka w Laponii za kołem podbieguno-
wym, gdzie przez cały rok robi zabawki dla 
dzieci. Szóstego grudnia wsiada do sań za-
przężonych w renifery i rozwozi grzecznym 
dzieciom prezenty. Mamy nadzieję, że i dla 

Ciebie coś  w tym roku zostawił…  



 

Tradycje bożonarodzeniowe  

w Polsce i na Ukrainie 

 

Boże Narodzenie w Polsce  

 W Polsce tradycje bożonarodzeniowe i zwyczaje świąteczne są 

wspólne dla większości regionów.  

 Zgodnie z tradycją bożonarodzeniową w Polsce wieczerzę wigi-
lijną rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to 

symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej 

Narodziny Chrystusa.   

 Wieczerzę zaczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewan-
gelii św. Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem 

uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jedno-

cześnie składając sobie życzenia świąteczne.  

 Na stole przykrytym białym obrusem z wiązanką sianka pod 
spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej niż wynosi liczba 

zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole jest przezna-
czone dla niespodziewanego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił 

się w XIX wieku.  

  

 Jednym z najważniejszych elementów podczas kolacji wigilij-
nej, jest tradycja przygotowywanie na stół 12 potraw. Są to zazwy-

czaj potrawy takie jak: barszcz czerwony, śledzie, karp, kapusta, 
pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, zupa grzybowa ku-

tia i wiele innych. Wiele potraw ma także swoją symbolikę.  

 Po kolacji wigilijnej wiele rodzin wybiera się wspólnie na Pa-

sterkę. Msza odbywa się najczęściej około północy.  

Ważnym zwyczajem świątecznym towarzyszącym wigilii Bożego 

Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Te najbardziej znane to: “Cicha 
noc”, “Święta noc” ,”Do szopy, hej pasterze”, “Dzisiaj w Betlejem”, 

“ Gdy się Chrystus rodzi “,”Gdy śliczna Panna”. Często też pod 
choinką umieszczane są prezenty, które wedle tradycji przynosić 

ma święty Mikołaj.   



 

Znaczenie polskich tradycji wigilijnych 
 

Dwanaście potraw  

 Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście po-
traw. Skąd wzięła się akurat taka liczba? Dawniej ilość spożywanych 
podczas Wigilii dań była nieparzysta. W zależności od zasobności 
portfela było ich siedem, dziewięć lub jedenaście. Poza tym wierzono, 
że takie liczby przyniosą szczęście na cały rok. Obecnie na naszych wigi-
lijnych stołach stawiamy dwanaście potraw, które symbolizują dwuna-
stu apostołów. 

Siano pod wigilijnym obrusem  

 Kolejną polską tradycją wigilijną 
jest wkładanie sianka pod obrus, któ-
rym nakryto wigilijny stół. Symbolizuje 
ono betlejemską stajenkę, miejsce na-
rodzin Jezusa. Chociaż powoli przestaje 
się tego pilnować, to dawniej nie wy-
obrażano sobie, aby na wigilijnym stole 
leżał obrus innego koloru niż biały. Jest 
to oczywiście symbol czystości Marii. 

 Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole 

 Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna, która każe 
nam pamiętać o wszystkich samotnych osobach. Oznacza to także, że 
jesteśmy gotowi zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka 
do naszych drzwi. Puste nakrycie daje również wyraz pamięci o bli-
skich, którzy nie mogli z nami spędzić świąt lub na zawsze odeszli. 



Dzielenie się opłatkiem 

 Do najważniejszych tradycji wigilijnych należy dzielenie się opłat-
kiem. Wbrew pozorom, nie chodzi tu jedynie o miły zwyczaj składania 
sobie życzeń. Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, a do 
wigilijnego stołu nie mogą zasiadać osoby, które są ze sobą skłócone. 
Niewielki z pozoru gest pokazuje, że ludzie darzą się uczuciem, nie ży-
wią do siebie urazy i czują się ze sobą zjednoczeni. Jednym ze świątecz-
nych zwyczajów jest składanie życzeń. Wigilijnemu opłatkowi przypisy-
wano także magiczne właściwości. Miał chronić obejście przed wpły-
wem złych mocy, a domownikom zapewniać szczęście. Podanie opłatka 
zwierzętom gospodarskim chroniło je przed chorobą i rzuconym uro-
kiem. Do tego celu służył specjalnie wypiekany kolorowy opłatek.  

Ubieranie choinki 

W wielu domach choinkę ubiera się właśnie w Wigilię. Chociaż to bar-
dzo powszechny zwyczaj, to nie należy do polskich tradycji wigilijnych. 
W naszym kraju przyjął się dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku, 
ale jedynie w domach mieszczańskich i szlacheckich. W wiejskich do-
mach, zamiast choinki ustawiano w domu snopy zboża lub gałązki 
drzewa. 

Przystrajanie choinki to zwyczaj niemiecki, swoimi korzeniami sięgający 
czasów pogańskich, symbolizuje nowe, odradzające się życie. Także 
ozdoby, które na niej zawieszamy mają konkretne znaczenie: gwiazda 
umieszczana na czubku oznacza gwiazdę betlejemską, bombki symboli-
zują rajskie owoce, a łańcuchy miały przypominać o grzechu i jedno-
cześnie cementować rodzinne więzi.                 



Boże Narodzenie na Ukrainie  

 

 Boże Narodzenie jest jednym z najpiękniejszym i najbardziej lubia-
nym świętem na Ukrainie. Narodziny Chrystusa celebrowane są tu w 
sposób szczególny.   

 Nawet osoby, określające siebie jako niewierzące, chętnie zanurza-
ją się w atmosferę wigilijnego wieczoru: życzliwość, rodzinną wspólno-
tę i radość. Dla jednych święta to tylko 12 dań na stole, kutia, kompot i 
spotkania w gronie rodzinnym. Inni traktują święta bardzo poważnie, 
chodzą do kościoła i przestrzegają wszystkich zwyczajów i świątecznych 
tradycji.   

 Prawosławni Ukraińcy świętują Boże Narodzenie w kalendarzu ju-
liańskim - obchodzi się je 7 stycznia.  Ścisły post zaczyna się 40 dni 
przed Bożym Narodzeniem, którego ostatni dzień przypada na Wigilię 
6 stycznia.  

 O północy między 6 a 7 stycznia, aby wpuścić jasne świąteczne 
światło gwiazdki do budynku, należy otworzyć wszystkie drzwi i okna.  
Nie wolno wychodzić z domu do końca świątecznej wieczerzy, aby nie 
wpuścić złego ducha.  

Dawniej w Wigilię rodziców chrzestnych zwyczajowo częstowano kutią; 
w odpowiedzi ,,chrzestni” dawali symboliczne podarunki niespodzian-
ki, pieniądze czy też poczęstunek.  Następnego ranka po Wigilii zwycza-
jowo wita się słowami ,,Chrystus się narodził” - ,,Chwalmy Go”.  Święta 
Bożego Narodzenia tak naprawdę trwają na Ukrainie 12 dni po Bożym 
Narodzeniu. Jest to czas wróżbiarstwa i różnych rozrywek. 



 

 

Świąteczne przysłowia 
 

• Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc 
po lodzie. 

• Jak w Wigilię gwiazdy świecą, kury dobrze 
jajka niosą.  

• Na dzień Adama i Ewy, daruj bliźnim gnie-
wy. 

• Koło świętej Ewy noś długie cholewy. 

• Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się 
powlecze. 

• Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na 
Wielkanoc będą     śniegiem przywalone. 

• Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, będzie 
tak cztery tygodnie. 

• Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po 
nich następują. 

• Jakiś w Wigilię, takiś cały rok. 



Wywiad… z nauczycielką do dziś wspominającą misia, którego dosta-

ła na święta. Nauczycielka ta w dzieciństwie chciała zostać kosme-

tyczką, a została katechetką, czyli ... z panią Bożeną Glurą 

 

 Dziś poprosiłam o udzielenie wywiadu panią Bożenę Glurę- nauczycielkę religii, wie-
dzy  o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. 

Lena Pacanowska:  - Dzień dobry!  

pani Bożena Glura: -Dzień dobry! 

L. P.: - Czym się pani interesuje?  

p.B.G.: - Interesuję się różnego typu muzyką i historią.  

L. P.: - Kim z zawodu chciała pani zostać w dzieciństwie?  

p.B.G.: - W dzieciństwie z zawodu chciałam zostać kosmetyczką.  

L. P.: - Co panią nakłoniło do tego, aby jednak zostać katechetką?  

p.B.G.: - Zostałam katechetką, ponieważ lubię pracę z dziećmi.  

L. P.: - Co w swojej pracy najbardziej pani ceni?  

p.B.G.: - W swojej pracy najbardziej cenię to, że codziennie dowiaduję się czegoś nowego.  

L. P.: - Od ilu lat pracuje pani w naszej szkole?  

p.B.G.: - W szkole w Nowym Belęcinie pracuję od 25 lat.  

UWAGA!  UWAGA!   UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!  

WYWIAD!!!                     WYWIAD!!!                     WYWIAD!!!                      

L. P.: - Jakie jest pani najmilsze i najcenniejsze wspomnienie z dzieciństwa?  

p.B.G.: - Moim najcenniejszym i najmilszym wspomnieniem z dzieciństwa są wspólne 
wakacje z rodzicami nad morzem.  

L. P.: - Czy ma już pani plany na święta?  

p.B.G.: - Tak, te święta spędzę wspólnie z rodziną.  

L. P.: - Woli pani dawać czy dostawać prezenty?  

p.B.G.: - Wolę dawać prezenty, które wywołują uśmiech na twarzach bliskich.  

L. P.: - Jaki był pani najlepszy prezent świąteczny, który pani dostała?  

p.B.G.: - Dostałam w życiu wiele prezentów, ale najlepszym prezentem jaki dostałam- 
był pluszowy miś, którego mam do dzisiaj.  

L.P.:-W takim razie życzę pięknych, pełnych spokoju, miłości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wymarzonego prezentu pod choinką. 

p. B.G.:- Dziękuję. 



Wywiad… z panem, który w dzieciństwie chciał zostać sławnym piłka-

rzem. Dziś znany jest w naszej szkole z tego, że wszystko potrafi zro-

bić, czyli... z panem              Sławomirem Mrozkiem 

 

Jakub Jańczak: - Zacznijmy od tego, kim chciał pan zostać będąc dzieckiem i dlaczego? 

p. Sławomir Mrozek: - Jak każdy chłopiec interesowałem się piłką nożną, miałem wielu idoli 
i chciałem być jednym z nich. Nie udało się! 

Kamil Sfora: - Czy chętnie chodził pan do szkoły? 

p.S.M: - Oczywiście! Najchętniej w te dni, kiedy były lekcje wf-u. I choć nie było hali sporto-
wej, którą dzisiaj mamy, to nikt nie narzekał, że musimy grać w piłkę na boisku zasypanym 
śniegiem. 

J.J: - Jakie były pana ulubione przedmioty w szkole? 

p.S.M: - Lubiłem się uczyć tego, co mnie interesowało i było dla mnie zrozumiałe, dlatego 
najchętniej chodziłem na lekcje fizyki, matematyki i chemii. Nigdy nie lubiłem uczyć się na 
pamięć, nie wiedząc tak do końca, o co w tym wszystkim chodzi. 

K.S: - Gdzie pracował pan zanim podjął pracę w naszej szkole? 

p.S.M: - Po ukończeniu technikum pierwszą podjętą przeze mnie pracą była praca sprze-
dawcy w sklepie z artykułami do produkcji rolnej w Krzemieniewie. Pracowałem tam 10 lat. 
Stamtąd właśnie trafiłem do szkoły w Belęcinie. I choć po kolejnych 10 latach opuściłem to 
stanowisko na 5 lat, po drodze pracując jako tapicer meblowy i w transporcie, to od roku 
znowu tu jestem. 

J.J: - Która praca była/ jest dla pana tą najlepszą?/ Tą, do której najchętniej się rano wsta-
je? 

p.S.M: - Z każdej pracy trzeba czerpać satysfakcję i po całym dniu wracać do domu spełnio-
nym i zadowolonym. 

K.S: - Za co najbardziej ceni pan swoją obecną pracę, a co by pan w niej zmienił? 

p.S.M: - Praca konserwatora jest bardzo urozmaiconym zajęciem. Nigdy nie wiadomo, jako 
kto będę potrzebny. Może trzeba będzie zostać elektrykiem- bo lampa nie świeci, hydrauli-
kiem- bo z kranu kapie woda, spawaczem- bo krzesło się połamało, czy ślusarzem- bo za-
mek w drzwiach nie działa. 

J.J: - W szkole nazywany jest pan: "Pan- złota rączka". Skąd pan tak dużo umie, kto pana 
tego wszystkiego nauczył i czy jest coś, czego nie umie pan robić? 

p.S.M.: - Najlepszym nauczycielem jest życie. Zawsze lubiłem podejmować wyzwania. Nie 
należę do tych, którzy mówią: "ja tego nie umiem, nie potrafię, nie dam rady". Trzeba spró-
bować, raz wyjdzie lepiej, raz gorzej. I w ten sposób zdobywa się doświadczenie i wiarę w 
siebie i swoje umiejętności. 

 



K.S: - Jaki jest pana ulubiony sport? 

p.S.M.: - Lubię obejrzeć mecz piłki nożnej, siatkówki czy skoki narciarskie, ale troszkę więcej 
czasu poświęcam tenisowi stołowemu. 

J.J: - Wiemy, że synowie odnoszą duże sukcesy w tenisie stołowym? Czy pan uczy synów i 
trenuje ich, czy raczej jest już odwrotnie? 

p.S.M: - Na początku byłem im potrzebny jako sparingpartner. Dzisiaj mogę pomarzyć o 
tym, by im dorównać, ale cieszy mnie fakt, że sport towarzyszy im do dnia dzisiejszego. Mo-
gę dodać jeszcze, że na szkolnej klatce schodowej, wśród wielu grawertonów jest dyplom z 
Mistrzostw Polski, w których Krzysztof Mrozek i Denis Bolewicz zdobyli VII miejsce. Był to 
wielki sukces dla naszej szkoły. 

K.S: - Jakie ma pan zainteresowania, czym jeszcze zajmuje się pan po pracy? 

p.S.M: - Aktualnie spełniam swoje życiowe marzenie- z pomocą synów  buduję dom. Jest to 
kolejne wyzwanie i choć nie jest łatwe, to przynosi ogromną radość i zadowolenie. 

J.J: - A ryby? Łowiąc- odpoczywa pan, rozmyśla...?. Może opowie nam pan o swoich naj-
większych złowionych okazach...? 

p.S.M: - Dawno nie byłem na rybach, ale na pewno jest to dobre miejsce i czas na odpoczy-
nek i  przemyślenia, zwłaszcza gdy nic nie bierze. 

K.S: - Czy często spędza pan czas z rodziną? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

p.S.M: - Sport sprawił, że ciągle byliśmy blisko siebie. Prawie co weekend wyjeżdżając na 
zawody mogliśmy cieszyć się z sukcesów i z bycia w rodzinnym komplecie. 

J.J: - Czy ma pan jakieś zwierzątko domowe? Jak się nazywa? 

p.S.M: - Bardzo lubię zwierzęta ale nie jestem zwolennikiem ich przebywania w domu, dla-
tego na naszym podwórku biega Maja- pies rasy Husky. 

K.S: - Jaka jest pana ulubiona pora roku i dlaczego właśnie ta? 

p.S.M: - Uwielbiam wiosnę bo wtedy wszystko budzi się z zimowego snu. 

J.J: - W jaki sposób pomaga pan w przygotowaniach do świąt? 

p.S.M: - Święta to czas, w którym każdy dom kręci się wokół przygotowań i chyba kuchnia 
jest ich centrum, dlatego omijam to miejsce, by nie przeszkadzać i zajmuję się porządkami. 

K.S: - Większą frajdę ma pan z dostawania prezentów czy dawania ich innym? 

p.S.M: - Dla mnie jedno i drugie jest przyjemnością. Jednak w pamięci utkwił mi prezent z 

dzieciństwa. Była to piękna piłka nożna- marzenie każdego dzieciaka. Gra nią sprawiała 
ogromną i  niezapomnianą frajdę. 

 J.J: - Dziękujemy za wszystkie pana odpowiedzi i życzymy zdrowych, radosnych, rodzin-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz prezentu, który sprawi panu taką radość jak wspo-
mniana piłka. 

p.S.M: - Ja też bardzo dziękuję! Wesołych Świąt! 



SZKOLNA SONDA 

 Z okazji zbliżających się 

świąt postanowiłyśmy prze-

prowadzić w naszej szkole 

sondę. Zadałyśmy uczniom 

następujące pytania: 

 

             Czy lubisz święta? 

               Jak się do nich       

  przygotowujesz? 



Oto Wasze odpowiedzi: 

Kl. I 

O.M.: - Bardzo lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki, dekoruję 

dom. 

D.B.: - Tak, lubię.  Ubieram choinkę, piekę pierniki, śpiewam kolę-

dy.  

A.N.: -Bardzo lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki, śpiewam ko-

lędy. 

Kl. II 

W.B.: Tak, lubię. Spędzam czas z rodziną, ubieram choinkę i robię 

pierniczki. 

Z.D.: Tak, lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki i lepię bałwana. 

D.B.: Bardzo lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki i czekam na 

prezenty. 

Kl. III 

N.J.: - Tak, lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki. 

A.B.: -Oczywiście, że tak. Ubieram choinkę, dekoruję dom, piekę 

pierniki. 

Kl. IV 

I.K.: Tak, lubię. Dekoruję dom, ubieram choinkę itp. 

M.M.: Tak, lubię. Przygotowuję pierniki, ubieram choinkę i każdego 

dnia adwentowego otwieram kalendarz. 

M. Sz.: Kocham święta! Piszę list do św. Mikołaja, piekę pierniki i 

dekoruję swój pokój na święta. 



Kl.  V 

M.A.: Lubię. Dekoruję dom. Ubieram choinkę. 

A.M. Lubię. Oglądam Kevina, piekę pierniki  i ubieram choinkę. 

K.K.: Lubię. Dekoruję dom, śpiewam kolędy, zjadam zawartość kalen-

darza adwentowego. 

Kl. VI 

A.G.: -Oczywiście, że tak. Piekę pierniki, ubieram choinkę i powie-

szam lampki w pokoju mając ubraną świąteczną piżamę i ciepłe kap-

cie. 

F.W.: - Bardzo lubię. Śpiewam kolędy, ubieram kapcie i ubrania świą-

teczne oraz piekę pierniki. 

W.M.: - Tak, lubię. Ubieram choinkę, przygotowuję wigilię i piekę 

pierniki. 

Kl. VII 

W.D.:- Tak, lubię. Kupuję prezenty, ubieram choinkę i piekę pierniki. 

A.A. Lubię. Ubieram choinkę. 

Kl. VIII 

P.S.: Lubię. Przygotowuję wigilię, ubieram choinkę. 

S.G.: Tak, lubię. Ubieram choinkę, piekę pierniki i dekoruję dom. 

O.K.: Tak, bardzo lubię. Piekę pierniki, dekoruję dom i śpiewam kolę-

dy. 

 Jak się okazuje, co nas nie dziwi, wszyscy lubimy święta. 

Chętnie się do nich przygotowujemy i cieszymy się, że już nie-

długo będziemy je obchodzić. 



OZDOBY  ŚWIĄTECZNE 

 

 Hej! Dzisiaj pokażę Wam różne super tutoriale na:  ozdoby 

choinkowe,  kartki świąteczne  oraz ozdoby ogólne do domu. 

 Zacznijmy najpierw od ozdób choinkowych. Chciałabym 

pokazać Wam jak można w ciekawy sposób wykonać  bombki i 

lampki. 

 

Bombka – do jej wykonania potrzebujemy: najlepiej mulinę 

(obojętnie jakiego koloru), klej w płynie, nożyczki oraz balon.  

Sposób wykonania: napompuj balon na taką wielkość, jaką 

chcesz mieć bombkę, następnie całą mulinę posmaruj klejem i 

obwiązuj wokół balona jak najwięcej razy tak, aby bombka się 

utrzymała, poczekaj aż wyschnie i przebij balon.  

Gotowe! Możesz cieszyć się zrobioną bombką. 

 

Lampka- do jej wykonania potrzebujemy: szklany pojemnik 

(obojętnie jakiej wielkości, może być np. po jogurcie albo dże-

mie), brokat, jakąkolwiek lampkę, którą będzie można włożyć 

do pojemnika oraz klej w płynie. 

Sposób wykonania: cały pojemnik posmaruj klejem i posyp 

brokatem, włóż do niego lampkę / lampki i ciesz się super wy-

glądającą i gotową lampką. 

 



Następnie proponuję zrobić ozdobne kartki świąteczne. 

 Do jednej z nich potrzebujemy: czarną grubą kartkę A4, 

białą kartkę, nożyczki, korektor,  klej, pisak lub drukarkę. Spo-

sób wykonania: czarną kartkę zginamy na pół, na białej kartce 

trzeba narysować  bądź wydrukować różne ozdoby świąteczne 

np. renifery, Mikołaja, sanie lub bałwana i dokładnie wyciąć te 

kształty, potem trzeba ponaklejać to na tej czarnej kartce, 

można też korektorem dorysować płatki śniegu. Jeśli chcesz, 

to możesz z białej kartki wyciąć kwadrat, wkleić go do środka i 

napisać na nim życzenia. 

 Do drugiej kartki potrzebujemy: guziki wielokolorowe, bia-

łą watę, zieloną kartkę, białą grubą kartkę A4, pisak (obojętnie 

jaki kolor), wstążkę (obojętnie jaki kolor), nożyczki oraz klej 

(na gorąco lub w płynie). 

Sposób wykonania: białą kartę zginamy na pół, na zielonej 

kartce narysować bądź wydrukować choinkę, wyciąć ją i na-

kleić na białą kartkę, przyklejamy na nią guziki jako bombki 

oraz wstążkę jako łańcuch do choinki, watę można przykleić 

na choinkę i na całą kartkę jako płatki śniegu, a jeśli chcesz, to 

możesz również w środku napisać tym razem na czarnym kwa-

dracie życzenia, ale wybór należy do Ciebie. 

Kolejna- już ostatnia moja propozycja  to ozdoby do domu. 

Najpierw proponuję zrobić wieniec na drzwi. 

Potrzebujemy:  gałązki świerku, nitka, wstążka (obojętnie ja-

ka), klej na gorąco oraz małe bombki. 



 Sposób wykonania: zapleść  gałązki w kształcie wieńca, które 
obwiążesz nitką, również można obwiązać czerwoną wstążką i 
na koniec klejem na gorąco poprzyklejać bombki lub inne ma-
łe ozdoby świąteczne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostatnią rzeczą będzie głowa Mikołaja.  

Do jej wykonania potrzebujemy: waciki higieniczne, nożyczki, 

białą watę, czarną kartkę, okrągły biały talerzyk papierowy, 

czerwoną kartkę oraz białą kartkę i klej (obojętnie jaki). 

Sposób wykonania: na czerwonej kartce rysujemy usta oraz 

czapkę Mikołaja, następnie na czarnej kartce rysujemy oczy 

Mikołaja, a na białej kartce rysujemy kółko, które będzie przy-

klejone na sam czubek czapki i wszystko wycinamy, na tym 

kółku będzie przyklejona wata, jako broda.  Waciki higienicz-

ne oraz resztę rzeczy wyciętych przyklejamy na talerzyk tak, 

aby powstała buzia Mikołaja.   GOTOWE!!!  

Życzę udanych prac  i dobrej zabawy!! A.G. 



Czy wiesz, że… czyli 8 faktów,  o których  nie wie-

działeś o świętach! 

  Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Zobacz nasze zesta-

wienie, a będziesz mógł swoją wiedzą błysnąć przy wigilijnym stole. 

Ile kosztowała najdroższa choinka? Skąd się wziął Święty Mikołaj? Co 

jedzą na święta w Japonii? Poczytaj, a dowiesz się wszystkiego! 

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów 

dolarów i została ustawiona w Emiratach Arabskich. 

2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości. 

3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek cho-

inkowych. 

4. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię potraw z popular-

nego na świecie… KFC. 

5. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego 

ważące 35 tys. ton sanie powinny pędzić z prędkością 1000 kilo-

metrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj powinien roz-

dać 800 prezentów. 

6. Pary najczęściej zrywają ze sobą 2 tygodnie przed Gwiazdką. Na 

szczęście 24 grudnia jest tym dniem w roku, podczas którego zry-

wa ze sobą najmniej par. 

7. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone 

szaty to zasługa kampanii reklamowej Coca- Coli z lat dwudzie-

stych XX wieku. 

8. Święta Bożego Narodzenia są 

drugim najczęściej obchodzo-

nym świętem na świecie. 

Pierwszym jest Nowy Rok. 



HO, HO, HO!!! 

 Pewnie już wiecie, że niedługo święta. Z tej okazji mam dla 

Was kilka przepisów świątecznych. Wszystkie przepisy pocho-

dzą z zeszytu mojej mamy- Izabeli Kubery, są wypróbowane i 

naprawdę godne polecenia. 

 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Ciasto: 

- 3,5 szkl. mąki 

- 1 łyżka roztopionego masła 

- szczypta soli                                              

-1 jajko 

Z wszystkich składników zagnieść i wyrobić ciasto. 

 

Farsz: 

Ugotować grzyby i kapustę do miękkości. Zeszklić cebulkę, doprawić 

solą i pieprzem. Wszystko skręcić przez maszynkę. Wymieszać i dopra-

wić jeszcze solą i pieprzem. 

  

SPOSÓB WYKONANIA: 

Ciasto rozwałkować i wyciąć kółka. Na każde kółko nałożyć farsz, zgiąć 

na pół i ścisnąć palcami brzegi. Włożyć do  gotującej osolonej wody i 

gotować ok. 4-5 minut. 



        Pierniki 
Składniki: 

- 1kg mąki 

-0,5 szkl. miodu 

-200g smalcu 

-300g cukru 

-2 jajka 

-1 op. przyprawy do pierników 

-0,5 op. cynamonu 

-2,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

Sposób wykonania: Cukier i miód oraz smalec zagotować aż do roz-

puszczenia. Dodać jajka, mąkę i przyprawy. Wszystko zagnieść i wyro-

bić ciasto. Ciasto wałkujemy na ok. 1 cm grubości i wyduszamy forem-

kami pierniki. Pieczemy w temp. 180 stopni na złoty kolor. 

 

      Czekolada na gorąco 

-250 ml mleka 3,2%  

-100 ml śmietanki 30%  

-200g czekolady 

Sposób wykonania: Mleko i śmietankę podgrzać  w garnku na małym 

ogniu, ale nie doprowadzać do zagotowania. Dodać  kawałki pokruszo-

nej czekolady (mlecznej lub gorzkiej- jak wolisz). Dokładnie wymieszać  

do całkowitego roztopienia czekolady i przelać do kubka lub eleganc-

kiej filiżanki. 

 



 

Sałatka 
 

Składniki: 

-1 słoik selera konserwowego 

-1 puszka kukurydzy 

-2 łyżki majonezu  

-30 dag. szynki pokrojonej w paski 

-puszka ananasa (pokrojonego) 

-2 łyżki majonezu  

-4 jajka ugotowane i pokrojone 

-1 por pokrojony 

 

Sposób wykonania: 

 Składniki układamy warstwami po kolei jak podane wyżej. Jajka po-

solić i popieprzyć. 

         

            Smacznego!!! 

 

 

. 

 



HUMOR NA ŚWIĘTA 

Są Święta Bożego Narodzenia 

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi: 

 - Mamo, choinka się pali. 

- Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”. 

Po chwili Jasiu znów przychodzi: 

- Mamo, a teraz firanka się świeci. 

 

Mała dziewczynka wspina się na kolana 

Mikołaja. 

Ten, standardowo, pyta ją: 

- Jaki prezent chciałabyś dostać? 

Dziewczynka zerka na niego podejrzliwie: 

„ Nie wiesz? Nie dostałeś mojego listu??!” 

 

Co robi matematyk w Święta? - zadania z 

gwiazdką. 

Co mówi bombka do bombki? - chyba nas powieszą. 

Dlaczego choinka nie jest głodna? - bo jodła. 

Dlaczego kalendarz jest smutny? -bo jego dni są poli-

czone 

 



 

Pani pyta Jasia: 

 -Kim chcesz być w przyszłości?” 

-Chcę być w przyszłości świętym Mikołajem-odpowiada Jaś. 

-A dlaczego Mikołajem? 

 -Bo wtedy będę pracował tylko jeden dzień w roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku grudnia Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 

- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower 

górski i klocki Lego."  

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Ja-

sia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy po-

stanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i 

wysłali mu je w paczce. 

Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia:  

- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie". 



     ZAGADKI ŚWIĄTECZNE 

 

A teraz garść świątecznych zagadek. Spróbuj odpowiedzieć na nie sam

- w razie trudności sprawdź odpowiedzi zamieszczone na dole- pod 

1.  Nad jakim drzewkiem - nie nocą, 

gwiazdki złociste migocą? 

Na jakim drzewku - nie w sadzie, 

jabłko pachnące pogładzisz? 

Pod jakim drzewkiem - nie trawka, 

a jakaś piękna zabawka?      

2. W tym ubogim domku 

mieszkają zwierzęta 

tam też nocowała 

rodzina święta. 

3. Gdy śpiewasz je wraz z rodziną, 

radośnie Wam Święta płyną, 

a Bóg nowonarodzony 

w żłóbku śpi rozanielony.   

4.  W centralnym miejscu stołu leży, 

między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 

                           

 



5. Choinkowe ozdoby 

okrągłe jak słońce, 

jak ono złociste 

i blaskiem świecące.                                      

6. W Boże Narodzenie 

jest bardzo zajęty, 

bo musi roznosić 

po domach prezenty.                                          

7. Długim sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają.                                       

8.  Pod choinką się pojawia 

gdy gwiazdka zabłyśnie. 

Kryje w sobie niespodziankę, 

o której nie śniliście.                                         

9.  Przyjechali na wielbłądach, 

nisko się skłonili. 

I Dzieciątku, godne króla, 

dary zostawili.                                                  

10.  Na Boże Narodzenie 

choinkę ubieramy. 

Czy wiecie drogie dzieci, 

komu ją zawdzięczamy?           



11. W święta grudniowe, 

gdy cały dzień trzeba pościć, 

bardzo smakuje ta ryba, 

co mało ma ości.                                                   

 

 

Odpowiedzi: 

1.   Choinka   2. Szopka   3. Kolęda    4. Bombki    5. Opłatek   6. 

Święty Mikołaj   7. Lampki na choinkę    8. Prezent      9. Trzej 

królowie    10. Niemcom   11. Karp 



A na koniec- coś optymistycznego dla 

każdego. 

Najbliższe święta i dni wolne od szkoły: 

Od 23 grudnia 2022r. do 1 stycznia 2023r.  

– zimowa przerwa świąteczna; 

24 grudnia – Wigilia; 

25 – 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia; 

31 grudnia – Sylwester; 

1 stycznia – Nowy Rok; 

6 stycznia- Trzech Króli; 

30 stycznia – 12 lutego – ferie zimowe 

 

 


