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W tym numerze znajdziecie: 

 Pomysły na świąteczne 
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 Piękne polskie kolędy 

 Dedykacje 

 Na Wigilii u naszych są-

siadów 
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 Symbole, które kojarzą   

się ze świętami 

 Zagadki świąteczne 

 Jak ubrać się na wigilię? 

 Boże Narodzenie 

 Opowiadanie 

„Mikołajki” 

 Książki na zimowe wie-

czory 

Gimnazjum w  Czarnym Dunajcu 

 

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie 

życzymy całej społeczności szkolnej dużo zdro-

wia, wielu powodów do radości – tych małych  

i tych dużych. Życzymy  także, abyście to Boże 

Narodzenie spędzili z osobami, które są Wam bli-

skie – niech to będzie czas pełen miłości, spędzony 

w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji. 

Wesołych Świąt!  

Redakcja To i Owo 
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 Grudzień – dwunasty miesiąc w roku we-
dług kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Na-
zwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od 
słowa gruda (podobnie ukraiński грудень / hru-
deń, litewski gruodis). Inna dawniej używana na-
zwa to prosień lub prosiniec (por. współczesna 
nazwa miesiąca w języku cze-

skim prosinec i chorwackim prosinac). Łacińska  
nazwa december (‘dziesiąty miesiąc’;                
zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona 
przez większość języków europejskich. W grud-
niu następuje na półkuli północnej przesilenie 
zimowe, a na południowej przesilenie letnie. Me-
teorologicznie jest to w Polsce miesiąc zimowy.  
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Karolina Kula, kl.IIIb 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzień 

1grudnia-Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną  

i pogodną wiosnę wróży. 

2 grudnia-Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie 

długo biała. 

3 grudnia-Grudzień jak łagodny wszędzie, 

cała zima dzieckiem będzie. 

4 grudnia-Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi. 

5 grudnia-Pierwszy śnieżek w błoto pada, 

słabą zimę zapowiada. 

6 grudnia-Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, 

długo będą chuchać w ręce chłopi. 

7 grudnia-Święty Ambroży zimy przysporzy. 

8 grudnia-Jeśli w grudniu często dmucha, 

to w marcu i kwietniu plucha. 

9 grudnia-Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem 

miły. 

10 grudnia-Gdy ptaki o północy latają, 

mroźną zimę przepowiadają. 

11grudnia-Pogoda grudniowa- lodu połowa, wody połowa. 

12 grudnia-W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. 

13 grudnia-Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. 

14 grudnia-Taka pogodę Nowy Rok przynosi, 

jaka na Jana od Krzyża się głosi. 

15 grudnia-Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. 

16 grudnia - Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok  

w zboże obfity. 

17grudnia-Od świętego Florka daj chleba do worka. 

18 grudnia-Gdy w grudniu śnieg pada, 

drugi rok taki sam zapowiada. 

19 grudnia-Pogoda na Urbana  to wielka wygrana. 

20 grudnia-Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. 

21 grudnia-Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. 

22 grudnia-Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

23 grudnia-Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. 

24 grudnia-Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze. 

25 grudnia-Gdy w Boże Narodzenie pogodnie, 

będzie tak przez cztery tygodnie. 

26 grudnia-Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 

27 grudnia-Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. 

28 grudnia-Niewiniątek czas pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże. 

29 grudnia-Późna zima długo trzyma. 

30 grudnia-Kiedy grzmi na lód, będzie głód. 

31 grudnia-Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę 
mroźną. 

 

Karolina Kula, kl.IIIb 
Żródła: http://ansze04.blox.pl/2008/11/GRUDNIOWE-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikit:gruda&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_litewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=December_(miesi%C4%85c)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
http://www.kalbi.pl/1-grudnia
http://www.kalbi.pl/2-grudnia
http://www.kalbi.pl/3-grudnia
http://www.kalbi.pl/4-grudnia
http://www.kalbi.pl/5-grudnia
http://www.kalbi.pl/6-grudnia
http://www.kalbi.pl/mikolajki
http://www.kalbi.pl/7-grudnia
http://www.kalbi.pl/8-grudnia
http://www.kalbi.pl/9-grudnia
http://www.kalbi.pl/10-grudnia
http://www.kalbi.pl/11-grudnia
http://www.kalbi.pl/12-grudnia
http://www.kalbi.pl/13-grudnia
http://www.kalbi.pl/14-grudnia
http://www.kalbi.pl/15-grudnia
http://www.kalbi.pl/16-grudnia
http://www.kalbi.pl/17-grudnia
http://www.kalbi.pl/18-grudnia
http://www.kalbi.pl/19-grudnia
http://www.kalbi.pl/20-grudnia
http://www.kalbi.pl/21-grudnia
http://www.kalbi.pl/22-grudnia
http://www.kalbi.pl/23-grudnia
http://www.kalbi.pl/24-grudnia
http://www.kalbi.pl/25-grudnia
http://www.kalbi.pl/26-grudnia
http://www.kalbi.pl/27-grudnia
http://www.kalbi.pl/28-grudnia
http://www.kalbi.pl/29-grudnia
http://www.kalbi.pl/30-grudnia
http://www.kalbi.pl/31-grudnia
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Kupowanie prezentów jest  sprawą bardzo trudną, więc aby wam pomóc,  przedstawiamy kilka propozy-

cji: 

 

Książka  - nie musi  to być tradycyj-

na,dla miłośników gotowania odpo-

wiednia  będzie książka kulinarna 

Kosmetyki – dla kobiet są idealnym prezen-

tem , który  z pewnością będzie przydatny  

Perfumy – jeżeli  wiemy jaki  obdarowana  osoba 

lubi zapach,  to perfumy będą idealnym pre-

zentem 

Elementy wystroju – mogą to być jakieś obrazy, po-

duszki, koce , które w mroźne dni na pewno się 

przydadzą 

Elementy garderoby – mogą to być wszel-

kiego rodzaju bluzki, spodnie bądź blu-

zy w świątecznym klimacie 

Własnoręczny  prezent – jeżeli  nic  

w sklepach nie przypadło nam do gu-

stu  możemy  zrobić mały upominek 

(np. szopkę , jakąś ozdobę) lub sami 

coś uszyć 

Klaudia Skoczeń, kl. IIIc 
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Zbliżają się święta, a wraz z nimi ferwor zakupów,  podczas których kupujemy względnie nie- 

potrzebne nam rzeczy. Dlatego w tym specjalnym wydaniu DIY zaproponuję kilka pomysłów 

na ciekawe wykorzystanie starych ozdób, bombek i nie tylko, a także pokażę, jak zrobić nie-

sztampowe ozdoby do domu. Zapraszam  :) 

DIY - Dekoracje Świąteczne  

- Bombki z papieru 

Będziemy potrzebować: dwustronny papier, klej (w 

pistolecie, ponieważ szybko schnie), brokat, klej Magic 

(do przyklejenia brokatu), nożyczki, zszywacz 

Na papierze rysujemy 9 kółek. Ja odrysowałam kształt 

od szklanki. Następnie starannie je wycinamy. Koła 
zginamy na pół. Składamy je wszystkie razem, a na-

stępnie zszywamy na środku. Przystępujemy do kleje-

nia bombek, dzięki czemu nadamy im odpowiedni 
kształt. Kropelki kleju umieszczamy na przemian - raz 

na dole, a raz na górze skrzydełek. Brzegi bombki sma-

rujemy klejem Magic i obtaczamy w brokacie. Dodaje-
my wstążeczkę. Gotowe! Po więcej szczegółów zapra-

szam na stronę: http://

itssooeasy.blogspot.com/2013/11/diy-dekoracje-
swiateczne-bombki-z.html (źródło)  

 
 

Jedyne, czego potrzebujemy to klej, stare czasopismo, spray 
(zielony lub złoty), koraliki do ozdoby 

Instrukcja obok 

CHOINKA Z CZASOPISMA 

 

WIENIEC Z BOMBEK 

Potrzebujemy: bombki (małe i duże), 2 

wieszaki druciane lub styropianowy 

okrąg, kombinerki, gorący klej 

Na początku wyginamy drut 

tak, aby miał formę okręgu. Następnie 

wyciągamy z bombek metalowe za-

wieszki po to, by przykleić je gorącym 

klejem. Rozplątujemy górę wieszaka,  

by zawieszać na stelażu bombki. 

Umieszczamy nasze bombki na wie-

szaku, przyklejając je do siebie aż do 

momentu zapełnienia całego okręgu. 

Gotowe! Po szczegółowy (przebieg 

krok po kroku) zapraszam na kanał 

DG’iego: https://www.youtube.com/

watch?v=1HyZyfefn54 

http://itssooeasy.blogspot.com/2013/11/diy-dekoracje-swiateczne-bombki-z.html
http://itssooeasy.blogspot.com/2013/11/diy-dekoracje-swiateczne-bombki-z.html
http://itssooeasy.blogspot.com/2013/11/diy-dekoracje-swiateczne-bombki-z.html
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BOMBKI Z PŁYT CD 

Potrzebne: płyty CD, klej (Magic albo gorą-

cy), plastikowe kule ( posłużą za formę), ko-

lorowy materiał 

Instrukcja obok 

 

Katarzyna Sanek, kl.IIIc 

Źródła: stylowi.pl, youtube.pl 

Kolędowa-

nie to jedna z piękniejszych polskich trady-

cji okresu świąt Bożego Narodzenia. Ro-

dziny spotykają się, zapominają o proble-

mach dnia codziennego i wspólnie śpiewa-

ją tradycyjne polskie kolędy. Teksty kolęd 

przekazywane są z pokolenia na pokole-

nie i są szeroko znane. Pisali je najwięksi 

polscy poeci, a kompozytorzy tworzyli mu-

zykę do nich lub opracowywali muzycznie. 

Kolędy związane są również z rodzimą 

twórczością ludową.  

Oto część tekstu najpopularniejszej kolędy: 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

wesoła nowina, 

że Panna czysta, że 

Panna czysta 

porodziła Syna. 

 

Chrystus się rodzi,  

nas oswobodzi, 

Anieli grają, 

króle witają, 

pasterze śpiewają, 

bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają. X2 

2. Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje, 

i Józef Święty, i Józef Święty 

Ono pielęgnuje. 

 

      Chrystus się rodzi,  

      nas oswobodzi, 

      Anieli grają, 

      króle witają, 

       pasterze śpiewają, 

      bydlęta klękają, 

      cuda, cuda ogłaszają.x2 

Maria Chlebek, kl.IIIc 

Źrósło: tekstowo.pl piosenkireligijne.pl i 

grafiki google 
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 Dla Gajosa. 

 Dla Gajosa, na nowej drodze życia. 

 Dla pana mgr. Adama Chlebka. 

 Dla turbo atletów. 

 Dla wszystkich Turbolechłów. 

 Dlo Pyncora. 

 Do Gośki. 

 Od Hazy dlo Mojdy. 

 Dla króla tej szkoły- Zwierza. 

 Dla Mieszka, na nowej drodze życia.  

 Dla Hazy. 

 Dla pana Kurtki Swetra Szczepionki. 

 Dla panny Pytlowocowyj. 

 Dlo Hazy łod Mojdy i Sabiny XD 

 Dla Madzi Ciszek od brata  

 Dla Panny Grzebliwej od Eweliny.  

 Kochamy nasze kolorowe szafki! 

 Dla Anulki od ciotulki.  

 Dla Anki, Bartoski, Moniki od Eweliny.  

 Dla Kulecki od kuzynki.  

 Dla najlepszej 2c! 

 Dla Ani Lenart i Weroniki Stołowskiej.  

 Dla Krysi i Darii.  

 Dla Natalii Kowalczyk od tajemniczego wielbi-

ciela… 

 Dla Karoliny Kuli. 

 Dla Moni G. 

 Dla Mateusza Skorupy od ukochanego bracisz-

ka.  

 Dla Moniki. 

 Dla Natalii. 

 Dla śwagra. 

 Dla Klaudii Rubiś od wielbiciela.  

 Dla braciszka S.S od najlepszej siostry ever! 

 Dla Loli od wielbiciela.  

 Dla wafla Seby, co mi wisi hajs. $ 

 Dla Szymona, co mi wisi hajs - odsetki ro-

sną! 

 Dla Mateusza- głowa do góry!. 

 Dla Ziuty, Kaśki, Natalii, Zuzy i Julki. 

 Dla Dawida Świątka od wielbicielki. 

 Dla p. Marty Kucharskiej- Żądło. 

 Dla Natki Wariatki. 

 Dla Toczka.  

 Dla 2a od wielbicieli. 

 Dla 2c- też od wielbicieli. 

 Dla Syby. 

 Dla Janka Guńki- sukcesów narciarskich 

życzymy Ci. 

 Dla Zwierza, króla dżungli. 

 Dla Wery. 

 Dla 2a. 

 Dla Staska. 

 Dlo syćkich. 

 Dla Krajosa. 

 Dla przyjaciela Krzysia. 

 Dla Magdy z 2a. 

 Dla Janka Stanka. 

 Dla  3b  

 Dla Eweliny, Moniki, Anki i Karoliny  <3 

Zebrały: Monika Gruszka, kl.IIIa 

              Anna Pilch, kl.IIIa 
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NIEMCY: 

Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna się 

24 grudnia Wigilią. Jest ona jednak mniej uro-

czystym dniem niż w Polsce. Kolacja wigilijna 

składa się zazwyczaj z sałatki kartoflanej. Lu-

dzie składają sobie życzenia, zanim zasiądą  

do wieczerzy, nie ma jednak zwyczaju łama-

nia się wówczas opłatkiem. Pod każdym ta-

lerzem znajduje się specjalnie tam 

umieszczony pieniążek, mający przynieść 

szczęście. Nikt nie powinien również wstawać 

od stołu w czasie kolacji, ponieważ przynosi to 

pecha. Tego dnia dzieci otrzymują także specjal-

ny talerz ze świeżymi i suszonymi owocami, 

bardzo popularnymi orzechami oraz różnego 

rodzaju ciastkami. 

CZESI: 
Dwudziesty czwarty grudnia to Štědrý, czyli „szczodry 

dzień”. Niegdyś kalendarzowy dzień liczono od zachodu 
słońca dnia poprzedniego, dlatego świętuje się już w wigilię 

Bożego Narodzenia. Zwykle tego dnia mama od rana krząta 

się w kuchni, a ojciec z dziećmi ubierają choinkę, odkurzają 

i oglądają bajki w telewizji. Żeby przetrwać jakoś to naj-

dłuższe w całym roku popołudnie w okresie najkrótszego 

dnia, chodzi się na spacery. W Pradze o tej porze na Moście 

Karola zbierają się ludzie i śpiewają kolędy. Czesi  

nie mają w zwyczaju przygotowywania 12 potraw. 

Jednym z tradycyjnych dań jest tzw. kuba, czyli pęczak wy-

mieszany z grzybami, majerankiem i czosnkiem, zapieczony  

w piekarniku. Zgodnie z tradycją 24 grudnia powinno się 
przestrzegać ścisłego postu. Dzieciom mówiono, że jeżeli 

przez cały dzień będą pościły, to wieczorem zobaczą złote 

prosiątko. Obecnie jednak zapadnięciu zmroku można już 

rozpocząć wigilijną wieczerzę. 

ROSJA: 
Wiernych obowiązuje sześciotygodniowy post, surowszy 

niż w Kościele zachodnim, zwany bożonarodzeniowym 
(Rożdiestwienskij post), podobny do Wielkiego Postu 

przed Wielkanocą. Cały cykl świąteczny obchodzony jest 

według tzw. starego stylu, czyli zgodnie z kalendarzem 

juliańskim, a więc o 13 dni później w stosunku do kalen-

darza gregoriańskiego.W samą wigilię Bożego Narodze 

nia (24 grudnia, czyli 6 stycznia według kalendarza 

juliańskiego), zwaną po rosyjsku soczelnikiem, obowiązuje 

prawosławnych najostrzejszy post w ciągu tych 6 tygo 

dni. Powstrzymują się wówczas cały dzień od jedzenia. 

Wieczorem spożywa się kutię, zwaną biedną (postną). Ku-

tia bogata ze specjalnymi dodatkami spożywana jest dopie-
ro w noc noworoczną, czyli z 13 na 14 stycznia i w 

uroczystość Chrztu Pańskiego (19 stycznia). Prawosławni 

w Rosji dzielą się z najbliższymi tzw. prosforą, czyli 

święconym chlebem. Tradycja ubierania choinki przyszła 

do Rosji mniej więcej w tym samym czasie co do Polski, 

czyli po II wojnie światowej.  W Wigilię dzieci znajdują 

pod choinką prezenty, które przynosi Babuszka albo    

Dziadek Mróz wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką. Od 

drugiego dnia świąt do święta Ofiarowania Pańskiego trwa 

kolędowanie, podczas którego młodzi mężczyźni chodzą 

po domach z tzw. gwiazdą, śpiewają kolędy wychwala-

jące narodzonego Chrystusa. W zamian za to kolędnicy 

dostają słodkie podarki, a czasem nawet pieniądze. 

Monika Gruszka, kl.IIIa 
Źródło: 

http://www.twojaeuropa.pl/1031/boze-narodzenie-w-niemczech 

http://novinka.pl/jak-czesi-obchodza-swieta-bozego-narodzenia/ 

http://www.twojaeuropa.pl/1031/boze-narodzenie-w-niemczech
http://novinka.pl/jak-czesi-obchodza-swieta-bozego-narodzenia/
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    30 listopada 2016r. uczniowie klas trze-

cich pod opieką wychowawców wzięli 

udział w spektaklu pt. ,,Pokolenie 1920”. 

Przedstawienie odbyło się w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Nowym Targu.  

   Do Nowego Targu wyruszyliśmy busem 

o godz. 8:00 i dojechaliśmy ok. 8:30, w 

MOKu zajęliśmy wyznaczone miejsca. 

Sztuka została przygotowana przez aktorów Teatru AR-

TENES z Wrocławia. Charakteryzując czasy tamtego 

pokolenia, artyści wykorzystali teksty m.in.  Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego oraz biografie bohaterów ,, Ka-

mieni na szaniec” autorstwa A. Kamińskiego.  Bohatera-

mi przedstawienia byli młodzi ludzie, którzy w obliczu 

wojny walczyli o dobro ojczyzny. Mimo porażek, głodu 

i strachu przed śmiercią pozostało w nich poczucie wła-

snej godności, honor i wierność danej przysiędze-walce 

w imię narodu. 

  Spektakl ukazał grozę wojny, a dzięki dodatkowym 

atutom-ilustracjom filmowym i znakomitej muzyce- 

można było chociaż przez chwilę wyobrazić sobie pie-

kło, jakie musieli przejść nasi przodkowie. 

Monika Gruszka, kl.IIIa 
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Laska  
świąteczna 

 

 

 

 

 

 
 

Jezus w stajence  

betlejmskiej 

 

 

 

 

 

Pierniki 

Justyna Podczerwińska 

Źródło: grafika google 

W święta uroczyste, grudniowe. 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana 

Od choinkowych lampek rozgrzana. Gałązki zielone, igiełkami usiane 

Ma to drzewko świąteczne, 

Przez dzieci kochane. 

Długim sznurem choinkę oplatają 

I ją pięknie rozświetlają. 

Pod choinką po wigilijnej kolacji, 

Z workiem na plecach wkracza do akcji. 

Dzieciom rozdaje piękne prezenty 

Zawsze jest miły i uśmiechnięty. 

Justyna Podczerwińska, kl. IIIc 

Źródła: 

 http://babyonline.pl/bozonarodzeniowe-zagadki-dla-

dzieci-zagadki-na-boze-narodzenie,gry-logiczne-

artykul,16416,r1p7.html 

 Grafika google 

http://babyonline.pl/bozonarodzeniowe-zagadki-dla-dzieci-zagadki-na-boze-narodzenie,gry-logiczne-artykul,16416,r1p7.html
http://babyonline.pl/bozonarodzeniowe-zagadki-dla-dzieci-zagadki-na-boze-narodzenie,gry-logiczne-artykul,16416,r1p7.html
http://babyonline.pl/bozonarodzeniowe-zagadki-dla-dzieci-zagadki-na-boze-narodzenie,gry-logiczne-artykul,16416,r1p7.html
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1. Ach ,ubogi żłobie 

2. Anioł pasterzom mówił 

3. Bóg się rodzi 

4. Cicha noc, święta noc 

5. Do szopy, hej pasterze 

6. Dzisiaj w Betlejem 

7. Gdy się Chrystus rodzi 

8. Gdy śliczna Panna 

9. Jezus malusieńki 

10. Lulajże, Jezuniu 

11. Mizerna, cicha, stajenka licha 

12. Oj, maluśki, maluśki 

13. Pójdźmy wszyscy do stajenki 

14. Przybieżeli do Betlejem pasterze 

15. Wśród nocnej ciszy 

16. W żłobie leży 

Justyna Podczerwińska, kl.IIIc 
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Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I 

nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli  

do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście 

Jezusa Chrystusa.  

Karolina Kula, kl.IIIb 

Źródła: wikipedia.pl 

               Google Grafika 

Najlepiej postawić na wygodę i klasykę. Tej zimy modne, 

wygodne i praktyczne są ciepłe golfy. Kolorystyka bardziej 

pastelowa jest jak najbardziej na plus. Golf w kolorze baby 

blue czy też pudrowy róż i do tego np. klasyczne czarne rur-

ki i jakieś ulubione botki tworzą  nam pierwszą stylizację. 

Wystarczy dobrać do tego jakąś delikatną biżuterię, najlepiej 

pasująca będzie srebrna. 

W stylizacji proponowanej na Wigilię nie może za-

braknąć też faworyta tego sezonu, czyli weluru. 

Idealna będzie welurowa sukienka, do której może-

my włożyć np. skórzane butki i ramoneskę, które 

stworzą nam całą stylizację. 

Ostatnią szybką opcją na Wigilię może być także, tzw. 

mała czarna zestawiona z stylową marynarką i innymi 

dodatkami. 

Julia Gal, kl.IIIc 
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       Boże Narodzenie jest najważniejszym i najuroczy-

ściej obchodzonym świętem w Polsce. Wszystkie trady-

cje, czyli m. in. Adwent, Wigilię, łamanie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd oraz przygotowywanie potraw wigilij-

nych kształtowały się bardzo długo. Zwyczaje z czasów 
pogańskich przeplatały się z tymi wprowadzonymi 

przez Kościół, a także z ludowymi tradycjami. Wszy- 

stęki te czynniki sprawiły, że obecnie Boże Narodzenie 

ma charakter święta rodzinnego. 

       Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co znajduje się  

na tradycyjnym wigilijnym stole. W zależności od re-

gionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw 

jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny 

znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno 

być dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma za-

pewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej typo-

wych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektó-

rych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, 

zupą owocową lub zupą rybną), ryby, przyrządzane  

na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem 

smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta  

z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzy-
bami, fasola z suszonymi śliwkami, paszteciki z grzyba-

mi, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z ma-

kiem, cukrem i miodem, makiełki, chałka z kompotem  

z suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji 

wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potra-

wami wigilijnymi są moczka i makówki. Zgodnie  

z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być 

postne, czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów zwierzę-

cych. Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie 

przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrze-

ścijańskich nie jest nakazany.  

Izabela Michalik, kl. IIIc 

 

 

  

 

-Co tam masz?- zapytała zaciekawiona Kinga. 

-Ja? Ja, nic...- próbował przekonać przyjaciółkę, chowając za sobą pudełko. 

-Kinga!- Z dołu było słychać jej mamę. 

Dziewczyna zeszła na dół, a chłopak usiadł na krześle i odetchnął z ulgą. 

-Stało się coś?- Zza lekko uchylonych drzwi wyjrzała Majka-starsza siostra Kingi. 

-Wyglądasz na zmartwionego– dodała i usiadła obok chłopaka, który patrzył na nią dziwnym, zmartwio-

nym wzrokiem. 

-Kupiłem Kindze prezent na mikołajki. Właśnie zmierzałem do domu, niestety Kinga zawołała mnie do 

środka. Nie chciałem sprawić jej przykrości, odmawiając i wpadłem do was na chwilkę-opowiadał chło-

pak. 

-O mały włos nie odkryła prezentu!- dodał. 

-Ona jest ciekawska– stwierdziła Maja.– Dzisiaj jest 1 grudnia, a mikołajki są dopiero 6.– powiedziała  

po chwili. 

-Wiem, lecz ja zawsze kupuję prezenty dużo wcześniej– oznajmił. 

-Muszę już iść, do zobaczenia jutro!- pożegnał się i po chwili wyszedł, zamykając po cichu drzwi. 

Dziewczyna jeszcze z okna obserwowała sąsiada, aż znikł jej  

z pola widzenia. 

Za oknem lekko wirowały płatki śniegu, tworząc piękny zimo-

wy krajobraz. 

 

Monika Bukowska 

  

Rys. Żaneta Rubiś– Wierzchowska 
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,,Cień anioła''-Iwona 

Czarkowska 

Książka ta opowiada  

o niezwykłej przygo-

dzie młodego warsza-

wiaka Karola Soboty. 

Chłopak nie wyróżnia 

się niczym szczegól-

nym wśród innych na-

stolatków. Prócz jed-

nego szczegółu... Wi-

dzi anioły. 

Jednak nie takie anioły, jakimi widzi je 

dzisiejszy świat. Mianowicie posiadają 

tylko jedno skrzydło i tak naprawdę to 

zbłąkane dusze zmarłych, którzy czegoś 

na świecie nie dokończyli i tułają się po-

między światami. Karol stara się odkryć 

tajemnice śmierci swojego ojca, chce 

pomóc bezdomnym, uporządkować swoje 

myśli i przekonać do siebie Paolę (swą 

ukochaną). Książka ma wiele wątków, 

które razem tworzą piękną historię. Po-

siada wciągającą fabułę, przy której go-

dziny mijają niczym krótkie sekundy.  

Polecam!  

Justyna Kolasińska  

 

„Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów” 

 

 Główoyni bq-

haterami książki są 

tzuwłqwi Felix, Net qra{ 

Nika, która straciła 

rqd{iców i w tajemoicy 

mies{ka sama, aby oie 

trafić dq dqmv d{iecka. 

D{iewc{ypa {ac{ypa 

miewać kqs{marz, jed-

oak oie ramięta ich, mimq tq bqi się {asoąć. Niedłwgq  

rq tzn więks{qść lvd{i w Wars{awie także je ma i rq qbv-

d{eoiv się są {męc{eoi, a oiektór{y oawet w qgóle się oie 

bvd{ą. Grwra rr{yjaciół rqstaoawia rq{wią{ać {agadkę  

i { rqmqcą ”Zegarnistr{a Soów”, d{ięki {asysiaoiv w tzn 

samyn mqmeocie trafiają dq Pałacv Soów. Oka{vje się, że 

lvd{ie są {męc{eoi, rqoieważ we śoie bvdvją qgrqmoe 

wieżqwce, rqwięks{ając rałac. Pr{yjaciele są cqra{ bliżej 

wyjaśoieoia srrawy, jedoak oie jest tq takie rrqste, gdyż 

jak tzlkq się bvd{ą, oie ramiętają wydar{eń {e sov. Dq-

wiadvją się, że {a całą srrawą stqi Mqrueo (c{yuaoa qd tzłw 

firna Netrqm rrqdvkvjąca v{ależoiające batqoy, qraożadę 

its.), którz rr{ejął Pałac Soów, aby lvd{ie oawet  

we śoie jakq „oagrqdę” {a wykqoaoie rracy srqżywali ich 

rrqdvktz. Mqrueo rr{yciągał dq rałacv lvd{i i {mvs{ał ich 

dq rracy. Pr{yjaciele vwaloiają ws{ystkich qd kqs{marów, 

ale rqoieważ wydar{yłq się tq we śoie, oawet qoi tegq oie 

ramiętają.   

Barbara Kqlbrecka 
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Zjawiska  

pogodowe zimą 

Przymrozki zjawisko 

spadku temperatury powie-

trza przy gruncie poniżej 0 

stopni  Celsjusza, przy śred-

niej dobowej większej od 0 °C.  

Przymrozki pojawiają się 

późną jesienią, czasami wcze-

sną wiosną. 

 

Zawieja – zjawi-

sko hydrometeorologiczne, polega-

jące na połączeniu opadów śniegu z 

silnym wiatrem. Zawieje są  nie-
bezpieczne dla kierowców oraz 

turystów wędrujących zimą po 

górskich szlakach.

 

Mgła krople wody zawie-

szone w powietrzu. Mgły róż-

nią się od chmur tym, że ich 

dolna podstawa styka się z po-

wierzchnią ziemi, podczas gdy 

podstawa chmur jest ponad 

powierzchnią ziemi. Pojawiają 

się w każdej porze roku, naj-

częściej jednak jesienią. W 

naszym regionie zawdzięczają 

swe powstanie bagnom i torfo-

wiskom. Mgły spotykamy też 

w pobliżu rzek i jezior. 

 

 

Śnieżyca – gwałtowny, obfi-

ty opad śniegu. Często ogranicza 

widzialność. Może powodować duże 

niebezpieczeństwo na drogach 

(wypadki). Śnieżyce w górach 

spowodowały, że niejeden wy-

trawny turysta zszedł ze 

szlaku. 

 

Źródło: Wikipedia, wiedza własna 

 

Przygotowały: Agnieszka Żegleń,  

Izabela Hajnos. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrometeory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Śnieg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Śnieg
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    Od redakcji:) 

 Grudzień to piękny a zarazem magiczny miesiąc. Ostatni 

miesiąc roku często zaczyna się zimowo. Także w tym roku tak się stało. 4 grudnia czcimy 

świętą Barbarę-patronkę górników. Natomiast 6 grudnia czcimy świętego Mikołaja - ulubione-
go świętego każdego dziecka. Także w gimnazjum nawzajem obdarowujemy się prezentami. 

Myślę, że każdy lubi tego świętego. Nasi przodkowie przepowiadali sobie pogodę w grudniu  

na cały rok. Od świętej Łucji(13 grudnia) obserwowano pogodę przez12 dni, każdy dzień ozna-

czał jeden miesiąc. Już niedługo nasze życie stanie się magicznie oraz świątecznie. 24 grudnia 
będziemy świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Myślę, że każdy w swoim ciepłym gronie 

rodzinnym. Nie zapomnijmy także o zmarłych. W tradycji chrześcijańskiej przy stole wigilij-

nym zostawiamy jedno wolne miejsce. Jedni uważają, że to miejsce zostawiamy dla bezdom-
nych, którzy mogą przyjść. Drugim przesądem jest, że to miejsce zostawiamy, żeby uczcić  

i szanować naszych bliskich zmarłych.  Na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw.  

Po wieczerzy śpiewamy rodzinnie kolędy, a później otwieramy prezenty. W każdym kościele 

rzymskokatolickim o północy z 24 na 25 grudnia odbywa się tzw. Pasterka. Cieszymy się  
z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. 26 grudnia czcimy świętego Szczepana. Natomiast w noc 

z 31 grudnia na 1 stycznia żegnamy stary rok, a witamy nowy. 

    Natomiast w trwającym już 4 miesiące roku szkolnym pierwszy raz od początku roku 
szkolnego mamy dłuższą przerwę świąteczną. Ale nie powinniśmy się za bardzo cieszyć, ponie-

waż już niedługo koniec pierwszego półrocza; trzeba się wziąć w garść i walczyć o lepsze stop-

nie na półrocze. Życzę wszystkim, którzy mają duże zaległości, szybkiego ich nadrobienia  
i powodzenia :) Wszystkim czytelnikom, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia  

i szampańskiej zabawy w noc sylwestrową! 

 

 
Redaktor naczelna 

Karolina Kula 


