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Boże Narodzenie jest konieczne.  
Potrzebujemy co najmniej jednego dnia  
w roku, aby przypomniał nam, że świat  
nie kręci się tylko wokół nas. 

Eric Sevareid 
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 Święta tuż, tuż! Uwielbiam 

Boże Narodzenie za magiczną  

atmosferę, kolędowanie, zapach 

pieczonych pierników, wspólne 

ozdabianie domu, ubieranie  

choinki i spędzony w gronie  

rodzinnym czas. 

 Przed świętami, wspólnie 

z mamą, tworzymy dekoracje, 

które okazują się niedrogim,  

a efektownym sposobem na  

wykonanie pięknej ozdoby  

i jednocześnie wspaniałym  

dodatkiem do prezentu.  

 W tym roku tworzenie 

ozdób postanowiłam rozpocząć 

od zrobienia choinki z płatków 

kosmetycznych, a poniżej pokażę 

Wam, jak sami możecie ją wyko-

nać. 

Do wykonania choinki potrzebu-

jesz: 

 stożek ze styropianu, 

 okrągłe płatki kosmetyczne, 

 klej introligatorski lub wikol, 

 klej na gorąco, 

 elementy dekoracyjne – cekiny, 

pomponiki, kokardki, itp. 

 Wykonanie ozdoby rozpo-

czynamy od przygotowania płat-

ków kosmetycznych i nagrzania 

pistoletu do klejenia na gorąco. 

Płatki składamy na 2, nakładamy 

na nie klej i przyklejamy dookoła 

styropianowego stożka, zaczyna-

jąc od dołu do góry. 

Płatki przyklejamy jeden obok 

drugiego, aby styropian ze stoż-

ka był jak najmniej widoczny. 

Po oklejeniu płatkami całego 

stożka możemy zacząć dekoro-

wanie naszej choinki. 

ŚWIĄTECZNE OZDOBY - ZRÓB 
JE SAM! 
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Ja wykorzystałam do tego czer-

wone pomponiki, złote cekiny, 

perłowe kwiatki, a na czubek 

złotą kokardę. Wszystko przykle-

iłam klejem wikol. 

A oto efekt końcowy. Jak Wam 

się podoba? 

Wiktoria Tomaszewska 

 Świętego Mikołaja wozi na 

latających saniach dziewięć reni-

ferów, każdy z nich otrzymał swo-

je imię i wszystkie pełnią ważną 

rolę: 

 Kometek zostawia po sobie 

jasnoniebieską smugę świa-

tła, zupełnie jak spadająca 

kometa. 

 Fircyk ma zęby podobne do 

bobra jest on najodważniej-

szym reniferem Świętego 

Mikołaja. 

 Tancerz, renifer baletnica, 

nosi różowe pointy na kopy-

tach. 

 Złośnik i Błyskawiczny są 

pierwszymi reniferami świę-

tego Mikołaja. 

 Pyszałek jest bardzo  

nieśmiały. 

 Profesorek jest śpiewają-

cym reniferem, zawsze nuci 

coś pod nosem. 

 Amorek gdziekolwiek się 

pojawi przynosi miłość i do-

bro, tak jak Kupidyn. 

 Rudolf nieobecny w orygi-

nalnej historii ma duży, 

czerwony nos służący do 

nawigacji. 

Alina Bieniara 

Renifery Świętego Mikołaja 
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Ciasto: 

 500 gram mąki pszennej, 

 150 gram cukru, 

 2 jajka, 

 1 kostka masła\margaryny, 

 1 opakowanie cukru wani-

liowego, 

 1 łyżeczka proszku do pie-

czenia 

Lukier: 

 Cukier puder, 

 Sok z cytryny/pomarańczy, 

 Barwnik spożywczy do uzy-

skania koloru, 

I wszystko trzeba pomieszać. 

 A teraz pokażę Ci krok po 

kroku jak masz je zrobić 

Ciasto 

1. Masło miksujemy z cukrem i 

cukrem waniliowym. 

2. Do masy maślanej dodaje-

my jajka. 

3. Przesiewamy mąkę z prosz-

kiem do pieczenia. 

4. Stopniowo dodajemy do 

masy maślanej. 

5. Ciasto zawijamy w woreczek 

foliowy i wkładamy do  

lodówki na 30 minut. 

6. Po wyciągnięciu ciasta  

z lodówki wałkujemy je  

i wycinamy ciasteczka o róż-

nych kształtach. 

7. Pieczemy ciasteczka w pie-

karniku nagrzanym do 170 

stopni- po uzyskaniu rumia-

nego koloru wyciągamy. 

8. Po wystudzeniu na-

maczamy ciastka  

w lukrze i posypuje-

my kolorową  

posypką. 

SMACZNEGO 

Jakub Kaniuk 

CIASTECZKA MAŚLANE Z LUKREM 
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1. „Opowieść wigilijna” Film 

przedstawia historię skąpca 

Scrooge’a, którego w noc  

Bożego Narodzenia odwiedza-

ją trzy tajemnicze duchy... 

2. „Pan Jangle i świąteczna  

podróż” Opowieść osadzona 

jest w tętniącym życiem urokli-

wym miasteczku, w którym 

legendarny twórca zabawek 

Jeronicus Jangle tworzy pełne 

magii i fantazji wynalazki... 

3. „Artur ratuje Gwiazdkę” Tytu-

łowy bohater to najmłodszy 

syn świętego Mikołaja, który 

na wieść o tym, że jedno  

z dwóch miliardów dzieci przez 

niedopatrzenie nie dostanie 

bożonarodzeniowego prezen-

tu, postanawia zrobić wszyst-

ko, by dostarczyć upominek  

na czas... 

4. „Kronika świąteczna” Brat  

i siostra przypadkowo niszczą 

sanie Świętego Mikołaja. Teraz 

muszą rzucić wszystko i pomóc 

poszkodowanemu, który celne 

riposty rozdaje równie spraw-

nie jak prezenty... 

5. „Renifer Niko ratuje święta” 

To świąteczna bajka o poszuki-

waniu prawdy o własnym  

pochodzeniu. Mały renifer  

Niko nigdy nie poznał swojego 

ojca, ale wie, że ten należy do 

superzaprzęgu samego święte-

go Mikołaja... 

6. „Grinch: Świąt nie będzie” Na 

górskim szczycie, w ciemnej 

jaskini mieszka złośliwy Grinch, 

który nie cierpi świąt Bożego 

Narodzenia. Postanawia  

zepsuć je mieszkańcom leżące-

go w pobliżu miasteczka. Mała 

Cindy Lou chcę na własną rękę 

rozprawić się z Grinchem i jest 

gotowa zrobić wszystko, aby  

i on pokochał święta... 

7. „Pada Shrek” Główny bohater, 

wielki sympatyczny ogr, chce 

urządzić wspaniałe 

rodzinne święta. 

Okazuje się jednak,  

że znajomi i przyja-

ciele mają swoją  

wizję Bożego Naro-

dzenia i nie omiesz-

kają wciągnąć w nią 

Shreka... 

8. „Kevin sam w domu” Opowia-

da o 8 letnim chłopcu, o któ-

rym zapomnieli rodzice. Mie-

rzy się z złymi bandziorami  

którzy chcą okraść dom... 

9. „Przyjaciel Świętego Mikoła-

ja” Opowiada o odważnym 

piesku Mikołaja, który urato-

wał swojemu panu życie... 

10.„Gremliny rozrabiają” Grem-

liny rozrabiają to popularny  

w latach 80. świąteczny film. 

Główny bohater otrzymuje 

dziwne, słodkie stworzenie, 

które nie może dotykać wody, 

mieć styczność z światłem  

i jeść po północy… 

Oliwia Rogusz 

Top 10 świątecznych bajek i filmów 
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Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłóbka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem, 

Nad dzieciątka snem. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód 

Biegną wielce zadziwieni 

Za anielskim głosem pieni 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn 

Pan Wielkiego majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win, 

Odkupienie win. 

 

Cicha noc, święta noc, 

Jakiż w tobie dzisiaj czas 

W Betlejem dziecina święta 

Wznosi w górę swe rączęta, 

Błogosławi nam, 

Błogosławi nam. 

 

 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft; einsam wacht 

Nur das traute heilige Paar. 

Holder Knab im lockigten Haar, 

Schlafe in himmlischer Ruh! 

Schlafe in himmlischer Ruh! 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn! O wie lacht 

Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, 

Da schlägt uns die rettende Stund´. 

Jesus in deiner Geburt! 

Jesus in deiner Geburt! 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Die der Welt Heil gebracht, 

Aus des Himmels goldenen Höhn 

Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n 

Jesum in Menschengestalt, 

Jesum in Menschengestalt 

 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Wo sich heut alle Macht Väterlicher  

Liebe ergoß Und als Bruder huldvoll  

umschloß Jesus die Völker der Welt,  

Jesus die Völker der Welt. 

Jesus die Völker der Welt. 

 

Aleksander Koziak 

Cicha Noc  
Jest jedną z najbardziej znanych kolęd na świecie. Po raz pierwszy została wykonana 
podczas pasterki w 1818 roku, w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Autorem słów ko-
lędy był Joseph Mohr, melodię ułożył Franz Xaver Gruber. Polską wersję kolędy ułożył ok 
1930 roku Piotr Maszyński. Cicha Noc została przetłumaczona na ponad 200 języków. 
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1) Wiesza się na choince. 

2) Ma skrzydła i aureolę. 

3) Leży w nim dzieciątko Jezus . 

4) Msza odprawiana w nocy  

z 24 na 25 grudnia. 

5) Chowane w Wigilię pod bia-

łym obrusem. 

6) Pieśń o charakterze religij-

nym. 

7)  Zupa na wywarze z buraków. 

8) Inaczej święty Mikołaj. 

9) Betlejemska... 

10)Odprawiana w każdą niedzie-

lę i święta. 

11)Przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. 

12)Ubierana na Święta. 

13)Tradycyjna potrawa wigilijna  

z makiem i bakaliami. 

14)Dzielimy się nim w Wigilię. 

Oliwia Rogusz 

Świąteczna krzyżówka 
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Spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

 Czwartego listopada  

bieżącego roku w naszej 

szkole odbyło się spotkanie 

z Marcinem Prusem, siatka-

rzem i byłym graczem  

reprezentacji Polski.  

 Niestety jego kariera nie 

trwała długo, przerwała ją kontu-

zja, która trwale uniemożliwiła 

mu grę w ukochaną siatkówkę. 

To nieszczęście nie załamało 

sportowca, podjął wyzwanie  

i całkowicie przewartościował 

swoje życie. To właśnie o tym 

było to spotkanie, że człowiek  

powinien podążać za marzenia-

mi. Wyznaczać sobie cele. Pan 

Marcin próbował nas przekonać, 

że w życiu liczą się pasje, a przy 

wyborze zawodu powinniśmy się 

kierować tym, żeby przede 

wszystkim lubić to, co zamierza 

się robić. 

 Mieliśmy okazję obejrzeć 

także animację, która w zabawny 

sposób opisywała historię orła 

Kubusia, który spełnił swoje  

największe marzenie i został  

reprezentantem Polski na olim-

piadzie.  

 Myślę, że sposób w jaki 

pan Marcin się z nami komuniko-

wał pozwolił nam zrozumieć,  

że ciężka praca to klucz do  

sukcesu. Może nie każdy  

z uczestników spotkania już wie, 

co chce robić w przyszłości  

(w końcu jesteśmy w szkole pod-

stawowej), ale jedno jest pewne 

warto realizować marzenia  

nawet te najbardziej nierealne. 

Gosia Zając 
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 W tym artykule napiszę  

o zaginionym lądzie - Atlantydzie. 

Jest to zatopione miasto Posejdo-

na - greckiego boga mórz i ocea-

nów. Podobno Atlantyda znajduje 

się w Oceanie Atlantyckim, ale do 

tej pory nikt jej jeszcze nie zna-

lazł. Według Platona Atlantyda 

zatonęła przez trzęsienia Ziemi  

i potopy, przez co została zalana 

wodą. Podobno Atlantyda znala-

zła się pod wodą około trzynaście 

tysięcy lat temu. Naukowcom 

udało się ustalić położenie tego 

mitycznego państwa na mapie. 

Opis miejsca 

 Dużo czytałam o tym zato-

pionym mieście i postanowiłam, 

że dokładnie opiszę Atlantydę. 

Znajdują się w niej ruiny kolumn 

greckich, posągi , i pałacie budo-

wane tysiące lat temu. W Atlanty-

dzie jest mnóstwo niesamowitych 

stworzeń, zwierząt i wiele pięk-

nych zabytków tej podwodnej 

krainy. 

 

Jeśli natomiast chcecie dowie-

dzieć się o Atlantydzie czegoś 

jeszcze , to polecam książkę,  

w której jest wiele szczegółów. Jej 

autorem jest David Gibbins 

,,Atlantyda". Mam nadzieję,  

że książka wam się spodoba i zdo-

będziecie więcej wiadomości  

na temat tego ciekawego i tajem-

niczego miejsca. 

Zofia Mandau 

Atlantyda - zatopione miasto Posejdona 

Kartka z kalendarza 
Poniżej przedstawiam dni wolne od nauki. 

23.12.2021r. - 02.01.2022r. przerwa świąteczna (Boże Narodzenie – 24.12 – 26.12, 01.01 – Nowy Rok) 

06.01.2022r. - Święto Trzech |Króli 

31.01.2022r. - 13.02.2022r. - ferie zimowe 

15.04.2022r. - 19.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna 

16.06.2022r. - Boże Ciało 

25.06.2022r. - 31.08.2021r. - wakacje 

Aleksander Koziak 
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