
 

 

Podwójnych życzeń nastaje czas, 

Jak to wiadomo każdemu z nas, 

Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi, 

A i Rok Nowy także nadchodzi. 

Zielone gałązki, a na każdej świeczka, 

W stroiku z bibułek stoi choineczka. 

Gdy zaświeci gwiazdka między 

gałązkami, 

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. 

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór, tak 

jak cały nadchodzący  Nowy Rok upłyną Wam  w szczę-

ściu i radości. 

Redakcja gazetki 
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06. 11. 2009R.- V Finał Konkursu 

Przyrodn iczo -E ko lo g i cznego                 

w Międzyrzecu Podlaskim. 

12. 11. 2009r.- Zebranie z rodzica-

mi. 

23. 11. 09r.- Dzień Misia. 

25. 11. 09r.- Andrzejki szkolne zor-

ganizowane przez SU i 26 DH. 

27- 29. 11. 09r.- Rekolekcje harcer-

skie Hufca ZHP Biała Podlaska. 

27. 11. 09r.- Próbny sprawdzian 

klasy VI. 

03. 12. 09r.- Podsumowanie konkur-

su plastycznego „Bezpiecznie na 

drodze”. zorganizowanego przez p. 

Justynę Firsiuk. 

03. 12. 09r.- Spotkanie z policjanta-

mi KMP SRD i dyrektorem WORD- 

przygotowane przez p. Justynę Fir-

siuk. 

03. 12. 09r.- Spotkanie z górnikiem 

(czytaj w następnym numerze). 

07. 12. 09r.- Mikołajki szkolne. 

14. 12. 09r.- Podsumowanie X edycji 

akcji „Góra grosza 2009”. 

16.12. 09r.—Spotkanie wychowawcy 

kl. I z rodzicami odnośnie projektu 

„Pierwsze uczniowskie doświadcze-

nia drogą do wiedzy”. 

16. 12. 09r.- Wyjazd do kina w Białej 

Podlaskiej na film p.t. „Mikołajek” 

klas III-VI. 

17. 12. 09r.—Pokaz efektów I edycji 

projektu  „Pierwsze uczniowskie do-

świadczenia drogą do wiedzy”           

w wykonaniu uczniów klasy II pod 

kierunkiem p.  Barbary Konkol. 

22. 12. 09r.- Jasełka bożonarodze-

niowe w wykonaniu uczniów z klasy 

II, IV, V, VI pod kierunkiem p. Iwo-

ny Chaniewicz i p. Bernadety Mała-

chwiejczuk. 

23. 12. 2009r.- 02. 01. 20010r.- Prze-

rwa świąteczna. 

24. 12. 09r.- Wigilia Bożego Naro-

dzenia. 

25-26. 12. 09r.- Święta Bożego Na-

rodzenia. 

31. 12. 2009r.- Sylwester. 

01. 01. 2010r.- Nowy Rok. 

Red. J. 

Firsiuk 

Fabian i Sebastian pierwsi drzewa budzą, ale radzi 
często łudzą. 

 

21 stycznia - Agnieszki  

Agnieszka łaskawa, puszcza skowronka z rękawa. 
Gdy przyjdzie Agnieszka, przebija ogonem lód 
pliszka. 
Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka. 

22 stycznia - Wincentego  

Na święty Wincenty szczypie mróz w pięty. 

25 stycznia - Nawrócenie Pawła  

Kiedy się Paweł nawróci, zima się na wspak obróci. 
Na nawrócenie świętego Pawła połowa zimy prze-
padła. 

28 stycznia - Karola  

Na świętego Karola wyjrzy spod śniegu rola. 
Urodzaje daje rola, gdy deszcz leje na Karola. 

30 stycznia - Martyny  

Na świętą Martynę przybyło 
dnia o godzinę. 

31 stycznia - Ludwika  

Na świętego Ludwika na grudzie 
koń utyka.  

J.G. 

1 stycznia - Nowy Rok  

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie 
dorodny. 
Minął wspaniały bal sylwestro-
wy, Nowy Rok budzi się z bólem 
głowy. 
Na Nowy Rok przybywa dnia na 
zajęczy skok. 

2 stycznia - Makarego  

Makary pogodny, cały styczeń chłodny. 

6 stycznia - Trzech Króli  

Gdy Trzej Króle pogodą darzą, nie zasypiaj ranków 
gospodarzu. 
Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach 
piszą. 
Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem 
leci. 

13 stycznia - Weroniki  

Przyjdzie święta Weronika, zniesie jajka kaczka dzi-
ka. 

20 stycznia - Fabiana i Sebastiana  

Str. 2 
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     W bieżącym roku w dniach 27- 

29.11 2009 r. już po raz IX odbyły 

się w Sworach spotkania rekolek-

cyjne harcerzy z Bialskiego Hufca 

ZHP. Słowo do harcerzy głosił ks. 

Piotr Witkowicz. 

    Przewodnim tematem zajęć reko-

lekcyjnych była tożsamość człowie-

ka oraz miejsce jakie powinien zaj-

mować w naszym życiu Jezus. 

   Przybyli harcerze aktywnie i czyn-

nie uczestniczyli w zajęciach religij-

nych, dużą atrakcją okazała się in-

scenizacja- pantomima samodziel-

nie ułożona i wykonana przez grupy 

harcerzy. Obejrzeli oni również film 

„Światło w ciemności” 

ukazujący przeżycia 

człowieka w stanie  

śmierci klinicznej, wy-

wołał on duże zainte-

resowanie i dyskusję 

nad właściwą postawą 

harcerza we współcze-

snych czasach. 

  Serdeczne podzięko-

wania składamy kape-

lanowi ks. Stanisławo-

wi Chodźko oraz wszystkim miesz-

kańcom, którzy pomogli w przygoto-

waniach  i przyczynili się do stworze-

nia miłej i ciepłej atmosfery. 

CZUWAJ ! 

26 DH Leśni Przyjaciele               

Opracowała: Karolina Waszczuk   

Str. 3 

A tak bawiliśmy się w szkole podczas wieczoru 
andrzejkowego 

REKOLKCJE HARCERSKIE  BIALSKIEGO HUFCA ZHP 

Podczas spotkania w sali gimnastycznej 

Rozpoczęcie imprezy przez panią dyrektor Podziękowanie za zaproszenie na An-

drzejki przez uczennicę ze Styrzyńca 
Wróżby z butami 

Wróżby z kurą Świetnie bawili się najmłodsi 



 

Str. 4 

A tak bawiliśmy się w szkole podczas wieczoru andrzejkowego 

T YSI Ą CLAT KA  

Wróżki oczekują na chętnych poznania przyszłości Co wywróżył Maciek? 

Prosimy do nas, zachęcają chłopaki. Również panie były ciekawe, co im przyszłość przyniesie... 

Do każdej wróżby były kolejki. Po wróżbach na dzieci czekała loteria oraz kawiarenka. 

Przy ciepłej czekoladzie można było miło 

pogawędzić. 
Działał także sklepik. A potem tańce, tańce, tańce. 
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Mikołajki w naszej szkole odbyły się 

7 grudnia 2009r. 

Do klas młodszych przyleciał na ma-

gicznych saniach św. Mikołaj. 

Mikołaj chętnie słuchał wierszy i pio-

senek dzieci. 

Między innymi piosenki klasy 06  „Odwiedziny święte-

go Mikołaja”.  Zerówka dostała puzzle czekoladowe, 

kubeczek z maskotką, długopis i czekoladowego Mikoła-

ja. „Będę się modlił za świętego Mikołaja całą noc” – 

mówi Tomeczek Bajkowski. 

„Ja chciałbym od Mikołaja zestaw naukowy” – mówi 

Hubert Urbaniuk. 

Zaś klasa I dostała piękne grające misie. 

Klasa II – słodycze i reniferki. 

„Prezenty były takie śmieszne, 

nigdy nie miałam w domu reni-

fera, któremu fruwają nogi.” – 

komentuje Zuzia Łochina. 

A klasa III dostała słodycze 

oraz cudnie grającą pozytywkę           

w kształcie Mikołaja. 

Zaś klasy IV – VI robiły sobie 

nawzajem prezenty, wcześniej losując numerki, pod któ-

rymi kryły się imiona kolegów i koleżanek z klasy. 

Wszyscy byli zadowoleni z prezentów.                          

Red. K. Sęczyk, S. Chalimoniuk, A. Jaskólska, A. Potocka. 

Str. 5 

Mikołajki 

W klasie drugiej 

W klasie o6 

W klasie trzeciej 

W klasie pierwszej 



POSZUKIWANY… 

        Drodzy Czytelnicy już niedługo święta 
Bożego Narodzenia, ale już teraz spore za-
mieszanie na świecie robi pewien dziwny 
gość. Jego wizyty wzbudzają spore  poru-
szenie w każdym domu – a szczególnie          
w kominie i pod choinką. Poszukiwany to 
Święty Mikołaj a oto opis jego stroju: 

Kurtka 

Z czerwonego materiału wykończonego 
białym futerkiem. Zapinana pod samą szy-
ję, na wielkie białe guziki. Rękawy z wywi-
niętymi białymi mankietami. 

Spodnie 

Także czerwone. Głębokie, wpuszczane kie-
szenie po bokach. W pasie spodnie są opię-
te na wystającym brzuchu (każdy prawdzi-
wy Święty Mikołaj ma wystający brzuszek, 
każdy Święty Mikołaj to prawdziwy łakom-
czuszek). 

Włosy, broda i wąsy 

Włosy, wąsy i broda muszą być długie            
i mieć biało-srebrny kolor. 

Czapka 

Czerwona wykończona białym futerkiem. 
Na czubku biały pompon. 

Pas i buty 

Pas powinien być szeroki i czarny, buty wy-
sokie z cholewami także czarne. 

Worek na prezenty 

Co to za Święty Mikołaj bez worka pełnego 
prezentów? Worek zrobiony jest z natural-
nych materiałów np. juty (Święty Mikołaj 
dba i chroni środowisko naturalne), który 
wykończony jest czerwoną taśmą. 

  Teraz Kochani Czytelnicy bez najmniej-
szych problemów rozpoznacie Świętego 
Mikołaja. Bądźcie uważni. W czasie świąt 
możecie go spotkać wszędzie: na ulicy,        
w sklepie, na dworcu, 
a przede wszystkim, 
tego Wam życzymy,  
z workiem pełnym 
prezentów u siebie    
w domu. 

J.G. 

Str. 6 T YSI Ą CLAT KA  

W klasie czwartej 

W klasie szóstej 

    Na świecie jest 2 miliardy dzieci (ludzi poniżej 18 lat). JEDNAKO-
WOŻ  z uwagi na to, że Mikołaj (najwyraźniej) nie obsługuje muzułma-
nów, hinduistów, żydów i buddystów, jego obowiązki zawężają się 
do ok. 15% tej liczby - 378 milionów dzieci (zgodnie z danymi staty-
stycznymi). Przy średniej rzędu 3.5 dziecka na gospodarstwo domowe 
otrzymamy 91.8 miliona gospodarstw. Należy przy tym założyć iż      
w każdym gospodarstwie domowym mamy do czynienia z przynajmniej 
jednym grzecznym dzieckiem. 
 
    Święty Mikołaj ma 31-godzinny dzień pracy (uwarunkowanie wyni-
kające z różnic czasowych podczas podróżowania przez strefy czasowe    
z założeniem podroży ze wschodu na zachód - założenie takie wydaje się 
logiczne). Tym samym otrzymuje się 822.6 odwiedzin na sekundę,     
a zatem Mikołaj posiada jedynie 1/1000 sekundy czasu aby wykonać 
w każdym chrześcijańskim gospodarstwie domowym swoją pracę: zapar-
kować, wyskoczyć z sań, wdrapać się na komin i wejść do mieszkania, 
napełnić skarpetki, pozostałe prezenty ułożyć pod choinką, ponownie 
przedostać się przez komin i udać do następnego domu. Zakładając, że 
wszystkie z 91.8 miliona przystanków rozłożone są na powierzchni Zie-
mi w równych odległościach (co oczywiście, jak wiadomo nie ma miej-
sca, jednak założenie takie należy zaakceptować dla uproszczenia obli-
czeń), otrzymamy tym samym 1.3 km odległość z domu do domu, co 
daje razem 120.8 miliona kilometrów, które należy pokonać w ciągu 
31 godzin. 



R OK SZ KOLNY  2009 /20 10  

Podsumowanie konkursu          

plastycznego 

BEZPIECZNIE NA DRODZE  

w ramach programu WORD         

w Białej Podlaskiej 

 BEZPIECZNA DROGA DO 

SZKOŁY 

Konkurs Bezpiecznie na drodze prze-

prowadziła opiekunka Klubu Wiewiórka pani 

Justyna Firsiuk. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem, wpłynęły bowiem 72  pra-

ce.  Wszystkie zostały wyeksponowane na 

szkolnej wystawie. 

Komisja w składzie: Pani dyrektor Violetta 

Więckowska, p. Barbara Filipiuk, p. Iwona 

Gałamaga, p. Justyna Firsiuk oceniła i wyróż-

niła następujące prace: 

W kategorii I  (Punkt Przedszkolny i  kl. 06) 

wpłynęło 15 prac: 

wyróżniono prace następujących dzieci: 

-Huberta Kaliszewskiego kl. 06 

-Michała Filipiuka Punkt Przedszkolny 

-Jacka Grytę kl. 06 

W kategorii II (kl. I-III) wpłynęło 57 prac: 

wyróżniono prace przygotowane przez 

uczniów: 

-Huberta Struka kl. I 

-Dominika Stefańskiego kl. I 

-Mikołaj Gawdę kl. I 

-Weronikę Konkol kl. II 

-Patryka Gałamaga kl. III 

-Szczepana Gerełło kl. III 

-Magdalenę Grochowską kl. III. 

Osoby wyróżnione otrzymały nagro-

dy ufundowane przez WORD, natomiast 

wszystkie dzieci, które wzięły udział w kon-

kursie otrzymały odblaski lub długopisy. 

Na rozstrzygnięcie konkursu, które odbył się 3 

grudnia 2009 roku zostali zaproszeni goście. 

Przybył przedstawiciel Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego oraz dwóch poli-

cjantów z Komendy Miejskiej Policji Sekcji 

Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. 

Policjanci przeprowadzili dla wszystkich uczniów klasy 06 

i klas I- III oraz oddziału przedszkolnego pogadankę o bezpieczeń-

stwie w drodze do i ze szkoły. Podkreślali konieczność noszenia 

„odblasków”, które czynią nas widocznymi dla jadących samocho-

dami kierowców i niejednokrotnie przyczyniają się do uratowania 

zdrowia, a nawet życia pieszych. 

W programie BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY wzięło udział 

124 uczniów.                                                                             Red. J. Firsiuk 

Str. 7 

Nagrodzeni uczniowie wraz z gośćmi i p. J. Firsiuk 
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Drzewko Unijne 

    Święta Bożego Narodzenia kojarzą się 

nam z choinką udekorowaną pięknymi bombkami oraz kolorowymi łań-

cuchami. Zwyczaj ubierania choinki pochodzi z Niemiec. Tamtejsza legen-

da mówi, że pewien człowiek wracając w wigilijną noc do domu, ujrzał       

w lesie przecudowny widok, jak migoczące gwiazdy prześwitywały poprzez 

gałązki świerku. Chcąc odtworzyć to piękno w domu, ustawił świerk i zawiesił na nim błyszczą-

ce ozdoby i świece. Sąsiedzi widząc u niego tak piękny świerk 

zapragnęli mieć taki sam u siebie. I tak zwyczaj się rozpo-

wszechnił. W Polsce przyjął się i wrósł w obrzędowość wigilijną 

na przełomie XVIII i XIX wieku. Przyjmuje się, że choinka 

symbolizuje rajskie drzewko. 

W tym roku i w naszej szkole członkowie Szkolnego Klu-

bu Europejskiego: „Mały Europejczyk” stworzyli niepowtarzal-

ną Europejską Choinkę. Na świątecznym Drzewku Unijnym zo-

stały zawieszone różnorodne ozdoby choinkowe o tematyce 

unijnej. Członkowie przygotowali ozdoby świąteczne 

w barwach wybranego kraju europejskiego. Niektórzy przygo-

towali bombki nawiązujące do flagi Unii Europejskiej.  

Osoby, które pracowały nad wykonaniem ozdób choinko-

wych: Magdalena Kalinowska, Magdalena Sobczuk, Natalia Me-
laniuk, Aleksandra Jaskólska, Paulina Karwowska, Kasia 
Sęczyk, Emilia Sobczuk, Natalia Gałamaga, Andżelika Grochowska i Jakub Grochowski. 

Red. Iwona Chaniewicz 

 

  

     Na początku grudnia 2009 zebrała się komisja konkursowa i podsumowała sumę wpłat wszystkich członków SKO Szkoły Podsta-

wowej w Sworach. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej pieniędzy oraz wpłacali je na książeczki SKO systematycznie, zostali zwy-

cięzcami konkursów. 

Zwycięzcą konkursu organizowanego w październiku 2009  jest Piotr Stańczuk- uczeń klasy V, który zgromadził  kwotę 322zł na 

książeczce SKO.  Zdobył on tytuł ZŁOTNIKA PAŻDZIERNIKA. 

Wyróżniono uczennicę klasy II- Weronikę Konkol, która zgromadziła kwotę 190 zł. 

Zwycięzcą konkursu organizowanego w listopadzie 2009  jest Jacek Gryta- uczeń klasy 06, który zgromadził  kwotę 246zł na ksią-

żeczce SKO.  Zdobył on tytuł ZŁOTNIKA LISTOPADA. 

Wyróżniono uczennicę klasy II- Patrycję Małachwiejczuk, która zgromadziła kwotę 233 zł. 

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

Już w styczniu nowa edycja konkursu – ZŁOTNIK STYCZNIA. 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału- opiekun SKO Renata Tarasiuk 

Str. 8 T YSI Ą CLAT KA  
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kontynuować przez całą zimę – ptaki przyzwyczajają się, 

że w danym miejscu znajdują pokarm i uzależniają się od 

pomocy człowieka. 

4. Nie dokarmiamy ptaków przed nadejściem zimy, da-

jąc im szansę na podjęcie wędrówki w miejsca, gdzie po-

karm jest łatwiejszy do znalezienia. 

Stosować należy tylko pokarmy naturalne – nasiona, 

tłuszcze zwierzęce. (Stronę przygotowała p. Agata Zbaracka) 

Jeśli więc podejmujemy się zimowego dokarmiania pta-

ków, powinniśmy przestrzegać kilku zasad:  

1. Karmnik należy umieścić wysoko, w miejscu niedo-

stępnym dla kotów. 

2. Karmnik z podłogą powinien być w miarę systema-

tycznie czyszczony z resztek pokarmu. 

3. Dokarmianie najlepiej rozpocząć w okresie mrozów 

i opadów śniegu. Raz rozpoczęte dokarmianie należy 

Dokarmianie ptaków - dostarczanie 

pożywienia ptakom żyjącym na wolno-

ści, zazwyczaj w zimie, gdy krótki 

dzień oraz niesprzyjające warunki 

(szczególnie marznący deszcz lub 

mżawka) nie pozwalają im wystarczają-

co zaspokoić głodu. 

     Dokarmianie ptaków pobudza zain-

teresowanie ornitologią i wyzwala prze-

życia estetyczne związane z obserwacją 

ptaków. Organizowane w szkołach, 

kształtuje zachowania proekologiczne. 

Prawidłowo prowadzone dokarmianie 

może być jedną z form aktywnej ochro-

ny przyrody. Podobną funkcję może 

spełniać pozostawianie do dyspozycji 

ptaków niektórych roślin (chwastów), 

traw  z nasionami, owoców na drze-

w a c h  i  k r z e w a c h .                                 

Podstawowe rodzaje karmy dla ptaków 

to: 

-nasiona 
oleiste, 
zwłaszcza 
słonecznik 
- zjadane 
przez siko-
ry, wróble 
oraz łusz-
czaki, np. 
dzwońce, 
zięby, grubodzioby, gile 

-niesolona słonina, łój lub smalec - dla 
sikor, dzięciołów, kowalików 

-nasiona zbóż (owsa, prosa itp.) – dla 
trznadli 

-orzechy – dla sikor, dzięciołów, kowali-
ków 

-mieszanki tłuszczowo-nasienne (np. 
kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, 
prosa itp.) 

-owoce: jabłka, jarzębina, rodzynki – dla 
miękkojadów, przede wszystkim z rodzi-
ny drozdowatych, jak kos i kwiczoł 

-drobne kawałki pieczywa, nie spleśniałe. 

Karma musi być zawsze świeża, nie ze-

psuta, nigdy nie solona. Jeżeli nie jest od 

razu zjadana, należy ją często zmieniać, 

np. słonina po upływie 2 tygodni jest już 

zjełczała. Pieczywo należy stosować tyl-

ko uzupełniająco, nie jako karmę podsta-

wową. 

NIGDY NIE STOSOWAĆ! pokar-

mów solonych (warzyw, słoniny itp.), 

samych ziemniaków, zepsutego pie-

czywa oraz pieczywa robionego na 

kwasie chlebowym, suchych owo-

ców, potraw zepsutych czy zjełcza-

łych. 

Życzymy ciekawych obserwacji 

ptaków żerujących w naszym, szkolnym  

ogródku. 

Jesień, jesień po jesieni-

Przyjdzie zima, wszystko 

zmieni.                         

Zima będzie cała w śnie-

gu.                               

Dzieci wyjdą na dwór     

w biegu.                           

Ptaki będą w okna pukać  

i jedzenia wszędzie szu-

kać.                                                

Tato karmnik wybuduje                              

Ja ziarenek powsypuję.                           

One cieszyć będą nas                              

Podziękują w letni czas.    

Dokarmiajcie także ptaki 

wy maluchy i dzieciaki!                                                 

Nasze motto niech brzmi 

tak:: „Najedzony każdy 

ptak!"                            
Michał Skrzypczak    kl. V 

    Został rozstrzygnięty konkurs na 

wiersz o dokarmianiu ptaków. Miło-

śnicy przyrody obdarzeni talentem 

do rymowania wyrazów i układania 

wierszyków zgłosili do konkursu 15 

utworów. Jury w składzie : p, J. Fir-

siuk, p. J. Grochowska, p. M. Kiry-

luk, p. B. Konkol, p. A. Zbaracka - 

wyłoniło zwycięzców. 

I miejsce - Michał Skrzypczak 

kl. V  

II miejsce - Szczepan Skrzyp-

czak kl. IV    

III miejsce - Aleksandra Ja-

skólska kl. V 

Oto utwory laureatów: 

Zaproszenie                            

Po jesieni nadchodzi zi-

ma,  Dla ptaków to strasz-

na nowina.                     

Sikorki i gile jedzenia nie 

mają I właśnie dlatego 

dzieci je dokarmiają. 

Karmniki w szkołę budu-

ją wspaniałe                      

I zapraszają do nich pta-

szęta zgłodniałe.                

- „Chodźcie, chodźcie 

gile, sikory i jemiołuszki!        

Dla was, wróbelki, też 

mamy okruszki!''          

Gdy pomagasz ptakom 

zimą, One latem odwdzię-

czą się miło. 

Szczepan Skrzypczak kl. IV 
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DOKARMIANIE PTAKÓW 

KONKURS POLONISTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY! Gdy duże plony latem 

zbieramy,                        

potem was z ochotą nimi-

dokarmiamy.               

Więc pamiętajcie drogie 

dzieci.                             

smutno bez ptaków byłoby 

na świecie.                          

One nam wiosną wiosen-

nie śpiewają.                       

a latem  miłośnie nam tu 

ćwierkają                              

i właśnie tak nam się 

odwdzięczają.                   

Gdy karmnik pełny jest 

całą zimę,                      

ptaszek od razu ma lepszą 

minę.                              

Drogie dzieci, słoneczko 

wam świeci,                  

więc nie zapominajcie,     

że ptaszek tam leci.            

Z tego morał taki: 

„Dokarmiajcie zimą pta-

ki!"                                 

Ola  Jaskólskakl. Kl. V 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%BCawka
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwacja_ptak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obserwacja_ptak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sozologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywna_ochrona_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywna_ochrona_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onecznik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3ble
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uszczaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uszczaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwoniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zi%C4%99ba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grubodzi%C3%B3b
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gil
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3j_%28kuchnia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smalec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82owate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owies
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proso
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trznadlowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Len
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proso
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarz%C4%85b_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzynki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drozdowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiczo%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%82czenie


 Każdy w tym dniu był miły, sympatycz-

ny i uśmiechnięty. Punktem kulminacyjnym 

było spotkanie uczniów w sali gimnastycznej     

i wykonanie pamiątkowych zdjęć.  

 Zaplanowany konkurs udał się niemal  

w 100%, ponieważ tylko kilku uczniów nie 

miało ulubionego Misia. Nagrody poszczegól-

nym klasom zostaną wręczone dnia 22. 12. 

2009r.                                     Red. p. Barbara Filipiuk 

 

Dnia 23.11. 2009r. Samorząd Szkolny po raz 

pierwszy zorganizował w szkole „Dzień Misia”.  

 W tym dniu uczniowie przynieśli ulubionego Mi-

sia. W ten sposób wyrazili swoją dobroć, życzliwość          

i serdeczny stosunek do kolegi, koleżanki.  

Etap centralny V Edycji Kon-

kursu Przyrodniczo-Ekologicznego 

organizowany przez Nadleśnictwo 

Międzyrzec  i Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk w Międzyrzecu Podlaskim od-

był się 6 listopada 2009 roku w Mię-

dzyrzecu Podlaskim. Do udziału          

w konkursie zaproszeni zostali 

uczniowie gimnazjów i szkół pod-

stawowych z terenu: miasta Między-

rzec, gminy Biała Podlaska, gminy 

Drelów, gminy Komarówka Podla-

ska, gminy Międzyrzec Podlaski       

i gminy Rossosz. 

Naszą szkołę reprezentowali : 

-w kategorii I następujący ucznio-

wie: Mikołaj Kuszneruk kl. III, Do-

minika Sobczuk kl. III, Jakub Ja-

nowski kl. III. 

-w drugiej  kategorii II następujący 

uczniowie: Michał Skrzypczak kl. 

V, Piotr Sawczuk kl. V, Natalia Pio-

trowicz kl. VI. 

       Po wielu pytaniach testowych 

uczestnicy słuchali głosów zwierząt 

i ptaków. Punktacja łączna, uzyska-

na po całym konkursie sklasyfiko-

wała ich na następujących miejscach: 

Dominika Sobczuk kl. III 

zajęła 12 miejsce, Mikołaj Kuszne-

ruk kl. III- 15 miejsce, Jakub Janow-

ski kl. III -16 miejsce (na 34 uczest-

ników). 

Natomiast starsi uczniowie 

zajęli miejsca:  Natalia Piotrowicz kl. 

VI- 21,  Piotr Sawczuk kl. V- 22, 

Michał Skrzypczak kl. V-28. 

Uczniowie i opiekunowie 

pani Iwona Gałamaga i Justyna Fir-

siuk i otrzymali pamiątkowe dyplo-

my. 

Szerzenie edukacji ekolo-

gicznej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez ukazanie piękna przyrody, 

zachęca do działań w kierunku jej 

poznania i ochrony, dlatego ten cel 

konkursu sukcesywnie wdrażamy      

w życie w naszej szkole. 

Redagowała p.Justyna Firsiuk 
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Finał V Edycji Konkursu Przyrodniczo-

Ekologicznego 
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Jakie kiedyś były tradycje, których teraz nie ma? 

Zaraz po wieczerzy gospodarz zanosił do obory kolorowy opłatek, prze-

znaczony dla zwierząt. W ten właśnie wieczór zostają one tak wyróżnio-

ne za całoroczną służbę człowiekowi. Podobno o północy zwierzęta mó-

wią ludzkim głosem, ale nie każdy może usłyszeć ich mowę. Za obrazy 

wkładano gałązki jedliny. Przed pasterką należało obmyć twarz w wo-

dzie, gdzie poprzednio wrzucono miedziaka, by zdrowie było tak silne 

jak pieniądz. 

 

Jak dawniej udekorowany był pokój, w którym odbywała się wieczerza wigilijna? 

Świąteczny pokój koniecznie musiał być udekorowany jemiołą, ponoć to roślina czarownic, potępiana 

przez Kościół. Ochraniała ona jednak przed czarną magią i złymi duchami Według zwyczaju po rogach 

pokoju stawiano snopy zboża, a na podłodze rozsypywano siano. Pod obrusem nie mogło zabraknąć siana. 

Symbolizowało to stajenkę. 

 

Czego nie było można robić w Wigilię i dlaczego? 

I tak, na przykład, po zachodzie słońca nie należało nic robić, nawet czyścić butów. ... W tym dniu nie wol-

no było niczego pożyczać, bo kto w wigilię coś z domu swojego ... tego, czego nie spróbowano, zabraknie 

w przyszłym roku. 

 

Co oznacza wolne miejsce przy stole? 

Pozostawienie wolnego i nakrytego miejsca przy stole też jest pięknym zwyczajem, wyrażającym pamięć o 

naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt z nami. Jest to także znak więzi ze zmarłymi z naszych 

rodzin oraz gotowości przyjęcia do naszego domu w ten szczególny wieczór osoby samotnej. 

 

Dlaczego na stole wigilijnym powinno być dwanaście potraw? 

Symbolizuje to dwunastu apostołów i dwanaście miesięcy. 

 

Czy wyglądaliście pierwszej gwiazdki, tak jak dzisiaj robią to dzieci? 

Pojawienie się pierwszej gwiazdy na niebie jest znakiem, że należy wigilię roz-

poczynać. Zwyczaj ten zrodził się ze wspomnienia gwiazdy betlejemskiej, któ-

rą ujrzeli Mędrcy. 

Str. 11 

Opracowała: Ola Steciuk kl.VI  



 

 

 

 

 

 

*W wigilijny poranek dobrze jest przeliczać  i pocierać o siebie pieniądze. Dzięki temu       

w Nowym Roku cieszyć się będziemy zasobną kiesą. 

*Obfitość gotówki zapewni nam też noszenie w portfelu lub portmonetce łuski wigilijne-

go karpia. 

*Aby zagwarantować sobie dostatek, trzeba skosztować - choć odrobinę - wszystkich wi-

gilijnych potraw. 

*Przy wieczerzy należy jak ognia wystrzegać się kłótni. Inaczej cały rok upłynie nam na 

zwadach i awanturach. 

*Jeżeli pierwszą osobą, która wejdzie tego dnia do domu, będzie mężczyzna, rok będzie 

pomyślny, jeśli kobieta-zły. 

*Jabłko zjedzone w Wigilię chroni przed bólem gardła, groch-przed wysypką, a miód-

powodzenie w miłości. 

*Picie wódki w Wigilię zwiastuje nadużywanie jej w nadchodzącym roku. 

*Jeżeli dym ze zdmuchniętej wigilijnej świecy unosi się do góry, wróży to zdrowie i dłu-

gie życie. Jeżeli zaś rozchodzi się na boki-chorobę i nieszczęście. 

*Dostatek i pomyślność finansową można sobie zapewnić , zjadając opłatek posmarowa-

ny miodem. 

*Z kolei zdrowie na cały rok zapewni siedzenie przy stole aż do końca wigilijnej wiecze-

rzy. 
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Polski: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 

Angielski: Merry Christmas 

Brazylijski: Boas Festas e Feliz Ano Novo 

Bułgarski: Tchestita Koleda; 

Chiński: Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan 

Chorwacki: Sretan Bozic 

Czeski: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok 

Duński: Glædelig Jul 

Niemiecki: Froehliche Weihnachten 

Grecki: Kala Christouyenna! 

Włoski: Buone Feste Natalizie 

Japoński: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 

Litewski: Linksmu Kaledu 

Rosyjski: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom 

Szwedzki: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År 

Turecki: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

Ukraiński: Srozhdestvom Kristovym 
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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 specjałem 

Bo jest piękna jak marzenie 

A pomarzyć czasem trzeba 

Każdy pragnie gwiazdki z nieba 

Dla Pauliny Karwowskiej od Izy 

Treska 
 

Skacze Aniołek, skacze po chmur-

kach,  

niesie życzenia w Anielskich piór-

kach.  

Niesie w plecaku bombki i świecz-

ki,  

a w walizkach złote dzwoneczki.  

Wesołych Świąt!  

Dla Karoliny, Natalki i Magdy od 

Oli Steciuk  
 

 

100 choinek w lesie, 

Prezentów ile 

Mikołaj unie-

sie, 

Bałwana ze 

śniegu 

 i mniej życia 

w biegu,  

oraz tyle rado-

ści  

co ryba ma 

ości. 

 

Dla chłopaków z klasy VI i wycho-

wawczyni, 

dziewczyny z 

klasy VI 

 

 

 

Dzisiaj z nieba gwiazdka spada, już 

przy stole każdy siada.  

Śnieg za oknem mocno prószy, stoi 

bałwan, marzną uszy,  

Sanki dzwonią dzwoneczkami, a na 

stole barszcz z uszkami. 

 Karp ma minę niewesołą, dzisiaj 

wszyscy go pokroją.  

Dźwięk kolędy pięknie płynie,  

wzruszenie w całej rodzinie, Życze-

nia sobie składają, prezentami wy-

mieniają, Bo Gwiazdor nie ma urlo-

pu w najważniejszą noc w tym roku.  

W dzień Bożego Narodzenia ślemy 

Tobie te życzenia: Szczęścia, zdro-

wia i radości, pieniędzy i pomyślno-

ści, Żebyś zawsze uśmiech miała, 

smutki z życia wyrzucała.  

Z innych miejsc w niebo patrzymy, 

lecz to samo też widzimy. Ile gwiaz-

dek jest na niebie, taka moc życzeń 

dla Ciebie!!! 

Dla Izy Treski- Paulina Karwowska 
Niech radość i pokój Świąt Bożego 

Narodzenia towarzyszy wszystkim 

przez cały Nowy Rok.  

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy 

w osobiste doznania, spełnił zamie-

rzenia i dążenia zawodowe i spo-

łeczne oraz by przyniósł wiele satys-

fakcji z własnych dokonań. 

Dla wszystkich Pań w szkole na cze-

le z Panią dyrektor życzy klasa VI 
Wesołego jajka, oj to nie ta bajka! 

Przepraszam pomyłka to miała być 

choinka! Więc życzę prezentów, 

szczęśliwych momentów, karpia 

smacznego i Nowego Roku udane-

go! 

Dla Justyny Treski od Izy Treski 
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Choineczka 
 

Z rozmarzoną słod-

ką minką, stoi Ania 

przed choinką 

Śliczna, śliczna choineczka 

na wierzchołku lśni gwiaz-

deczka. 

Jak na niebie, może mniej-

sza, może bledsza, lecz ład-

niejsza. 

Ma Anusia ozdób dużo, aż 

się oczka od nich mrużą 

Kolorowe kule, lśniące jak to 

gwiazdki jak to słońce. 

Ma Anusia moc uciechy, tu 

pierniki tam orzechy, 

A słodyczy nikt nie zliczy no 

i lale Ani obie po jabłuszku 

wezmą sobie. 

Dziwo, dziwo choineczka, 

zgasły świeczki śpi Aneczka 

 Dla TATY- Emilia Werbiń-

ska 
 

 

W noc wigilijną, w blasku 

świec 

Melodia kolęd płynie             

w mrok. 

Niech wszystkim niesie rado-

ści moc  

I wiele szczęścia w Nowy 

Rok. 

Pani Basi Filipiuk –klasa 06 

 

Mikołaja 

w komi-

nie, 

Prezen-

tów po 

szyje, 

Ślicznej 

choinki,  

Cukierków trzy skrzynki. 

 Dla Kasi Panasiuk od Pau-

liny Karwowskiej 
Opracowała: Paulina Karwowska kl. VI 



Święta Bożego Narodzenia 

kojarzą mi się z ……….. 

prezentami - 20 

narodzeniem Jezusa - 19 

choinką  - 10 

rodziną - 8 

kolędami - 1 

dzieleniem się opłatkiem - 2 

Świętym Mikołajem - 2 

pasterką - 1 

wigilijną kolacją - 1  

Zwyczaj świąteczny, który 

najbardziej lubisz ………. 

prezenty - 27 

ubieranie choinki - 6 

12 potraw wigilijnych - 2 

kolędy - 3 

talerz dla gościa - 2 

dzielenie się opłatkiem - 9 

barszcz z uszkami - 1 

wigilia - 1 

sianko pod obrusem - 1 

najstarsza osoba czyta pismo św. - 2  

Czy jest jakieś miejsce, w 

którym szczególnie chciał(a)

byś spędzić Boże Narodze-

nie? ………… 

u babci - 9 

w domu - 30 

za granicą - 2 

w górach - 1 

gdzie mieszka Święty Mikołaj - 1 

u chrzestnej - 1 

u siostry - 1  

Czy wierzysz w Świętego Mi-

kołaja? ……… 

tak - 27 

nie - 38  

Co chciał(a)byś dostać pod 

choinkę? …………. 

telefon - 12 

słodycze - 7 

klocki lego - 1 

gitarę - 2 

komputer - 2 

pieniądze - 5 

rózgę - 1 

helikopter - 3 

ubrania - 4 

paletki - 2 

gry komputerowe - 6 

coś fajnego - 5 

aparat - 2 

petardy - 3 

pamiętnik - 1 

lalkę - 1 

odrzutowiec - 1 

rower - 2 

mikrofon - 1 

motor - 1 

kłada - 1 

skuter - 1 

piłkę - 1 

rękawice - 1 

ochraniacze - 2 

korki - 1 

misia - 1 

chomika - 1 

samochód - 1 

strój piłkarski - 2 

laptop - 3 

kolczyki - 1 

piłkę nożną - 1 

Internet - 1 

dużo wolnego czasu - 1  

Najdziwniejszy prezent, któ-

ry dostałeś(aś) na Gwiazdkę  

autobus - 1 

bębenek - 1 

komputer - 1 

pampers - 1 

mysz - 1 

rybki - 1 

ślimaki wodne - 1 

kota - 1 

chomika - 1 

pieniądze - 2 

lalkę - 1 

kosz na śmieci - 1 

rózga - 3 

paletki - 1 

encyklopedia - 1 

czekoladowe jajko - 1 

gry komputerowe - 2 

pamiętnik - 1 

książkę - 1 

mp3 - 1 

traktor z przyczepą - 1  

 Święta z tamtego roku, miłe, wesołe. 

 Dwa lata temu, gdy dostałem prezent, który 

najbardziej chciałem dostać. 

 To święta, na których była moja cała rodzina. 

 Spędzone wraz z całą rodziną.  

 

 

 

Opracowały: 

Natalia Melaniuk kl.VI 

 Martyna Krasucka  kl. V 

 Były rok temu w 2008 roku. Dostałem wtedy 

koszulkę i spodnie mojej ulubionej Barcelony. 

I robiliśmy sobie zdjęcia rodzinne. 

 Rok temu, bo po raz pierwszy byli Jaś i Zuzia. 

 O wszystkich będę pamiętać.  

 Wszystkie są takie same. 

 Kiedy zjechała się cała rodzina. 

 W tamtym roku, ponieważ zjechała się cała 

rodzina, a potem poszliśmy na pasterkę. 

 To było dwa lata temu śpiewaliśmy z rodziną 

kolędy, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Pobiegli-

śmy zobaczyć jak wygląda, ale go już tam nie 

było. 
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Święta, o których nigdy w życiu nie zapomnisz……..  
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Święta Bożego Narodzenia 

kojarzą mi się z ……….. 

prezentami - 9 

narodzeniem Jezusa - 6 

choinką  - 20 

rodziną - 2 

dzieleniem się opłatkiem - 1 

Świętym Mikołajem - 3 

pasterką - 2 

pomaganiem rodzicom i sprzątaniem–2 

Zwyczaj świąteczny, który 

najbardziej lubisz ………. 

prezenty - 7 

ubieranie choinki - 11 

12 potraw wigilijnych - 3 

kolędy - 4 

dzielenie się opłatkiem - 15 

wigilia - 2 

najstarsza osoba czyta pismo św. - 3      

kolędowanie-1                               
dziadek daje pieniądze za kolędę-1         

czekanie na pierwszą gwiazdkę-1 

Czy jest jakieś miejsce, w 

którym szczególnie chciał(a)

byś spędzić Boże Narodze-

nie? ………… 

u babci - 14 

w domu - 27 

w górach - 2 

u wujka i cioci-7 

Czy wierzysz w Świętego 

Mikołaja? ……… 

tak - 27 

nie - 18  

Co chciał(a)byś dostać pod 

choinkę? …………. 

telefon - 6 

klocki lego - 2 

gitarę - 1 

komputer - 1 

gry komputerowe - 7 

pamiętnik - 1 

lalkę - 5 

mikrofon - 1 

piłkę - 1 

samochód - 1 

strój piłkarski - 1 

laptop - 4 

Internet - 1 

kaktus-1                                                 

MP3-2                                                    

perfumy-1                                                                                       

pies interaktywny-3                               

deskorolkę-2                                          

globus-1                                                 

kierownicę do komputera-1                   

teleskop-1                                             

książkę-2                                                   

tor samochodowy-2                               

mata do tańczenia –5  

Najdziwniejszy 

prezent, który dostałeś(aś) 

na Gwiazdkę 

 Kot, miś, pies, puzzle, skarbonka, 

krowa, żelazko, kwiatek pluszak, 

kubek, naklejki na okno, kostka Ru-

bika, czekolada w postaci chłopca, 

skarpeta z dzwonkiem, gruszka z 

robakiem, łysa lalka, pilnik do pa-

znokci, akwarium z kotem, cymbał-

ki, traktor, pomarańcze, robot ku-

chenny, koń na biegunach, karty, 

samochód (dziewczynka), słodycze, 

5 pudełek , sanki, książka w języku 

niemieckim, sweter, miecz, czekola-

da.  
 

 

 Któregoś roku razem z siostrą znaleźliśmy 

prezenty i święta były nudne. 

 Gdy dostałam króliczka. 

 Dostałam pod choinkę gitarę. 

 Ubrałam choinkę i ona spadła na podłogę. 

 Zbiłam talerz z barszczem pełnym uszek. 

 Przewróciła się najpiękniejsza choinka i 

pobiły się prawie wszystkie bombki. 

 Mój pies wskoczył na choinkę i ją przewró-

cił. 

 Przyjechała moja chrzestna z babcią i ciotecz-

nym bratem. 

 Najpiękniejsze święta są u babci. 

 Spędzone z całą rodziną. 

 Kiedy do domu wrócili siostra i brat. 

 Przy ubieraniu choinki potłukły się cztery 

bombki. 

 Pobiłam bombki, gdy ubierałam choinkę. 

 Kiedy znalazłam prezenty. 

 Święta w tamtym roku, kiedy było dużo prezen-

tów. 

 Gdy miałem 5 lat, to dostałem prezenty u babci, 

cioci, drugiej cioci i w domu. 

 Kiedyś do mojego domu przyszedł prawdziwy 

Mikołaj. 
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ŚWIATECZNA SONDA W KLASACH   II-III 

Święta, o których nigdy w życiu nie zapomnisz……..  



,,Przygoda w lesie’’ 

 

   Parę dni 

przed  Wi-

gilią Misia, 

Staś  i tata  

wybrali się 

do lasu po 

c h o i n k ę . 

Rozglądali 

się za naj-

ładniejszą, 

gdy usły-

s z e l i 

śpiew. Wydawało im się, że słyszą 

kolędę ,,Cicha Noc’’.  

   Poszli 

za gło-

s e m , 

k t ó r y 

dobiegał 

z oddali. 

S z l i 

m i ęd z y 

drzewa-

mi gdy 

u j r z e l i  

j a k i e ś 

świateł-

ko. Idą, idą, patrzą, a to się świeci, 

pięknie ubrana choinka. Pod cho-

inką widzą stojące zwierzęta  i 

nucące kolędę.  

    Gdy zwierzęta  zobaczyły ich 

przestraszyły się i pochowały      

w lesie. Została tylko mała szara 

myszka. Misia ze Stasiem pode-

szli do niej. Myszka spytała:  

- Co tu 

r o b i c i e ? 

Kim jeste-

ście? 

- Ja jestem 

Misia, a to 

Staś. Przy-

sz yl i śm y 

po choin-

kę. 

- Chcecie 

ją ściąć i zabrać do domu?  

-Tak. 

- Nie możecie! Przecież drzewa 

też rosną. 

-  To co mamy zrobić. 

- Damy wam choinkę ale musicie  

obiecać, że już nigdy nie skrzyw-

dzicie żadnego drzewa i zwierzę-

cia. 

- Obiecujemy – krzyknęły dzieci. 

- I jeszcze 

jedno – 

p o w i e -

d z i a ł a 

mysz. 

-  Nie mo-

żecie po-

wiedzieć 

n i k o m u    

o tym co 

tutaj dzi-

siaj wi-

dzieliście. 

- Obiecujemy – krzyknęły dzieci. 

- Dziękujemy! 

Do widzenia!!! 

 Tekst i rysunki Zuzia Łochina 

kl. II 

            Opracowała Magda  Sobczuk 

-Kiedy opłatek bielusieńki weźmiesz do swej dłoni, wspo-

mnij w ten dzień uroczysty choć przez chwilę o mnie. Odda-

lony jesteś ode mnie kilometrów wiele, tym opłatkiem choć 

w myśli się z Tobą dzielę. 

-W tych pięknych dniach, szczęśliwego rozwiązania życzę, 

by wszystkim nam wszystko się rozplątało, węzły, konflikty, 

powikłania. Oby się wszystkim trudne sprawy porozkręcały 

jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak 

kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się           

w owieczki, a w oczach łzy stanęły, jak na choince świeczki. 

-Jest taki jeden wieczór, spowity śniegiem i ciszą, gdy Niebo 

Ziemi dotyka, a ludzie serca głos słyszą: Wszystkim ciepła    

i miłości w ten nadzwyczajny wieczór i szczęścia, szczęścia , 

szczęścia … 

-Życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad 

płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna 

poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, 

zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. 

Wesołych Świąt! 

-Pada śnieg, suną sanki - jest renifer i bałwanki... śnieżki z nieba spada-

ją, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe  

a prezenty odlotowe - życzy… 

-Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej chrypki, uśmiechu 

od ucha do ucha i pogody ducha w nadchodzące święta! 

-Niechaj Betlejemskiej stajenki gwiazdka rozjaśni pokoje Waszego 

gniazdka, i szczęściem rozjaśni cały mrok, a z dróg życia usunie wszel-

ki smutek, zło. 

-Tradycyjnie jak co roku sypią się życzenia wokół, większość życzy 

świąt obfitych i prezentów znakomitych, a ja życzę, moi mili, byście 

święta te spędzili tak jak każdy sobie marzy. Może cicho bez hałasu, 

idąc na spacer gdzieś do lasu, może w gronie swoich bliskich jedząc 

karpia z jednej miski, może gdzieś tam w ciepłym kraju czując się jak 

Adam w raju, może lepiąc gdzieś bałwana, jeśli śniegu napada. 

-Kiedy świąteczny stół się ugina, śpiewa kolędy cała rodzina,  

na niebie pierwsza gwiazdka już świeci niech Cię bogaty Mikołaj od-

wiedzi. 
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Oceana (piosenkarka)   
     Oceana, właściwie Oceana Mahlmann 

(ur. 1984 w Berlinie[1]) – niemiecka piosen-

karka. Matka, z zawodu projektantka ubrań, 

pracowała w Paryżu. Ojciec pochodzi z 

Martyniki, występował jako DJ.Oceana wy-

konuje muzykę zaliczaną do soulu, z wpły-

wem reggae, hip-hopu i funku. Współpraco-

wała z grupami muzycznymi Seeed i Boundzound. Profesjonalną karierę indywidualną zaczęła 

w 2008. W tym samym roku występowała na targach muzycznych Popkomm. W 2009 wydała swój debiutancki album Love 

Supply, poprzedzony singlem "Cry Cry".               Jej najnowszym dziełem jest piosenka pt.: Cry Cry 

             

            

Znana była już w starożytnym Egipcie, gdzie występowała      

w charakterze amuletu posiadającego moc  odczyniania uro-

ków. Noszono ją na szyi. U Maurów dawano chusteczkę na 

znak miłości i dozgonnej przyjaźni. Starożytni Grecy ośmieli-

li się już użyć  chusteczki do tego, co trzeba. Z czasem wycie-

ranie nosa chustką stało się zwyczajem.  W Polsce jeszcze       

w XVII w. chustki do nosa były rzadko używane zarówno 

przez mężczyzn, jak i przez kobiety.  W XVIII w. Gdy rozpo-

wszechnia się w całej Europie nałóg zażywania tabaki staje się 

czymś nieodzownym.                

  Wynaleźli Fenicjanie. A że to byli znakomici żeglarze            

i kupcy, rozpowszechnili swój wynalazek bez trudu.             

W pierwszym stuleciu naszej ery ludy zamieszkujące połu-

dniową cześć zachodniej i środkowej Europy nie tylko znają 

mydło, ale nawet umieją je produkować. Głównym surow-

cem do wyrobu mydła są rośliny wydzielające pianę. Wywa-

ry z tych roślin łączono z tłuszczem zwierzęcym. W Polsce 

mydlarnie, czyli wytwórnie mydła pokazują się już w XIV  

w. Jednak dopiero w XIX w. mydło stało się przedmiotem 

powszechnej potrzeby. 

     

       

Dnia 09.11.2009 roku do naszej 

szkoły przybyło małe zwierzątko- 

chomik. 

Przytulny chomiczek został przy-

niesiony przez uczennicę klasy 

szóstej Paulinę Karwowską. 

   Wszystkim uczniom spodobało się to małe, sprytne zwie-

rzątko. Zamieszkało ono w akwarium, które wcześniej przy-

gotowała pani Iwona Gałamaga w sali nr 13. 

Przysmaki gryzoni: pszenica, 

owies, kukurydza, jęczmień, pestki 

dyni i słonecznika., marchew, jabł-

ko, gruszka, winogrona, liście mle-

czu, rodzynki, ser żółty, ser biały,  

a także bułka, woda. 

Red. Paulina Karwowska kl. VI 
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Imię i nazwisko Oceana Mahlmann 

Data i miejsce uro-

dzenia 

1984 

Berlin 

Pochodzenie  Niemcy 

Gatunek soul 

Zawód piosenkarka 

Aktywność od 2008 

When she was a young girl 

She used to play with me 

I was her best friend 

We were inseparately 

We loved to ride our bikes 

Playin hide and seek 

Sneeking all the night 

Dancing in the street 

I look back at the time 

Now i realise 

She loved to play with fire 

I should have seen it in her eyes 

I should have seen it in her eyes 

Deep inside, you cry cry cry 

Dont let your hopes,die die die 

Deep inside, you cry cry cry 

Dont let your hopes,die die die 

Na,na,na,na,na,na,na 

Na,na,na,na,na,na,na 

Opracowała: Karolina Gałamaga kl. VI 

Mydło 

WYNALAZKI  Z CODZIENNEGO ŻYCIA                

Chustka do nosa 

Opracowała: p. A. Zbaracka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/#cite_note-0
/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Germany.svg&filetimestamp=20070926182838
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Krzyżówka na Boże        
Narodzenie 

- Nie.  
- Skoro pan nie jest świętym Mikołajem, to po co 
pan podnosi słuchawkę? 
 
Co to jest: niebieskie i chodzi zimą po ulicy?  
-Święty Mikołaj w przefarbowanym ubraniu. 
 
Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty          
w domu towarowym podchodzi Jasio, zaczyna 
tarmosić go i woła:  
- Tato! Mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło 
jak będziesz wracał do domu! 
 
Znajomi poprosili Tatę, aby tak jak rok wcześniej 
przebrał się za Mikołaja i rodał ich dzieciom pre-
zenty. Żona nie jest tą propozycją zachwycona:  
- Zanim dasz im prezenty, wcześniej zapytaj, czy 
są zdrowe! W ubiegłym roku zaraziłeś się ospą, 
szkarlatyną i świnką! 
 
Podczas zabawy choinkowej Święty Mikołaj pyta 
na scenie małego Jasia:  
- Czy masz rodzeństwo?  
- Tak, starszego brata.  
- A dobrze jest ci z nim?  
- Niestety, nie mogę powiedzieć.  
- Dlaczego?  
- Bo on jest teraz na widowni... 

Ilu jest na świecie 
św. Mikołajów?  
-Tylu, ilu jest rodzi-
ców. 
 

Tata pyta Jasia:  
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 
dwa komplety kolejki elektrycznej?  
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

 
Małgosia pyta mamę:  
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową 
lalkę?  
- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!  
- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam pra-
wie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi 
nową siostrzyczkę! 
 
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na 
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:  
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.  
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.- nie 
masz mi za co dziękować.  
- Wiem, ale mama mi kazała. 
 
Jasio wykręca numer telefonu i grzecznie pyta:  
- Halo, czy to święty Mikołaj?  

J.g. 
Mama oświadcza swojej córce:  
- Święta idą!  
- Córka staje przed drzwiami, nasłu-
chuje i po chwili mówi:  
- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze nie 
idą, nie słychać żadnych kroków. 
 
Burek mówi do Azora:  
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!  
- Dlaczego?  
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich 
kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł po-
wiedzieć swojemu panu, co o nim myślę! 
 
Przedszkolak pyta kolegę:  
- Co dostałeś na gwiazdkę?  
- Trąbkę.  
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codzien-
nie 10 złotych!  
- W jaki sposób?  
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:  
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakoń 

czenie ferii świątecznych!                    J.G. 
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Poziomo 

4. Śpiewana w okresie Świąt Boże-

go Narodzenia  

5. Przeddzień Bożego Narodzenia  

8. Może być z ruchomymi posta-

ciami  

11. W nim leżał mały Jezusek  

13. Okres przygotowania do Boże-

go Narodzenia  

14. W tej miejscowości urodził się 

Jezus  

15. Pod nią znajdziesz prezenty  

16. Bożonarodzeniowi przebierań-

cy  

Pionowo 

1. Imię jednego z Trzech Króli  

2. Msza wigilijna odprawiana o 

północy  

3. Pierwsza na niebie rozpoczyna 

Wigilię  

4. Ulubiona ryba Polaków na wigi-

lijną kolację  

6. W tym miesiącu świętujemy 

Boże Narodzenie  

7. Wisi  na choince  

9. Imię opiekuna Jezusa  

10. Lubią je dostawać nie tylko 

dzieci  

12. Narodził się, by nas zbawić  



 

 

1. Wiszą na choince                                                                                                           
2. Przychodzi do nas 6 grudnia 

3. Leży w nim Pan Jezus                                                                                                          
4. Znajdziesz je pod choinką 

5. Ciągną sanie Mikołaja 

6. Ryba jedzona na Wigilię                                                          
7. Z 31.12 na 1.01 

8. Wielki z prezentami 
9. Biała na twarzy Mikołaja 

10. Przed świętami robimy ... 
11. Dzielisz się nim przy Wigilijnym stole 

12. Powtórne oczekiwanie na przyjście 
Pana Jezusa 

13. Zielone drzewko (inaczej świerk) 

14. Powóz św. Mikołaja 
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ROZRYWKA 

Po świętach Bożego Narodzenia do 

psychiatry przychodzi mały Jasio i mó-

wi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. 

Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka        

i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!   

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. 

Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - 

mówi koń. 

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies.                                              
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