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Katarzyna Strusińska
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Tradycje bożonarodzeniowe ma-

mi również oczekiwanie na pierw-

ją swoje korzenie w dawnych ob-

szą gwiazdkę. To takie uczucie,
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chwilę odejdę od okna, od razu

tego czasu są kolędy , choinka,

się pojawia pierwsza gwiazdka.

prezenty, typowe potrawy oraz

Sądzę, że robi mi na złość, ale nie

szopka bożonarodzeniowa.

Narodzenie

radości

sprawia

mi

ubranie choinki. Jest to dla mnie
najlepszy dzień przed Wigilią. Bardzo lubię wieszać kolorowe bombki,
łańcuchy i światełka. Kilka dni przed
świętami pieczemy pierniki, które
będą ozdobą na mojej choince. Gdy

zmieniają się w czyn, lecz warto

Boże

Najwięcej

A. Czernielewska

to

choinka stoi taka kolorowa, wtedy
już wiem, że na pewno są święta. Po
wieczerzy wigilijnej każdy zagląda
pod choinkę, bo tam są prezenty od
Mikołaja.
Tak bardzo lubię ozdobione świąteczne drzewko, że mógłbym je
przystroić już w listopadzie.

Krzysztof Budny
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Tradycje bożonarodzeniowe w naszych domach
jest nakryty białym obrusem, oczy-
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Kiedyś
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to miejsce jest ważne i potrzebne

do pokoju, wyglądamy przez okno i

dla każdego z nas. Każdy patrząc
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pierwszej

na to miejsce myśli o kimś bliskim i

gwiazdki. Gdy ja ujrzymy, biegnie-

wspomina go. Od wielu lat Wigilię

my szybko do kuchni powiedzieć,

spędza z nami pewien bezdomny

na

kolorowe

niebie

że pierwsza gwiazdka już migocze

Polskie symbole Bożego Narodzenia

ty pod choinką, wtedy ją zapalamy i
budzi we mnie największe emocje,
ponieważ po zapaleniu lampek otacza nas świąteczny nastrój.

rzy odeszli lub nie mogą z nami
spędzić świąt.
Wigilijny wieczór

zapraszany

tam

przez

między

innymi

należy

przygotowanie stołu do kolacji. Stół

Klasowa choinka

Mam nadzieję, że ta tradycja
jest obecna we wszystkich domach.
Dzięki temu zwyczajowi biedni i

całą rodziną

spędzamy u babci. Do naszych obowiązków

Karolina Elman

mężczyzna

chcieliśmy

dziadka.

na niebie. Później oglądamy prezenwygląda cudownie. Ubrana choinka

zawsze

bezdomni mogą mieć gdzie spędzić
ten wyjątkowy wieczór.

Jakub Handszuh

Święte Mikołaje
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Czar świątecznych życzeń
Tradycja składania życzeń z okazji świąt jest
ciągle żywa i powszechna. Nasza świąteczna poczta odebrała
mnóstwo
Waszych
kartek z życzeniami.

kającego z twarzy, wspaniałych przeżyć i wesołego
sylwestra do rana.

Życzę Wam wszystkim szczęśliwych świąt spędzonych w gronie przyjaciół i najbliższych. Niech te święta będą przepełnione przyjaźnią i ciepłem. Nie zapomnijcie o celu świąt Bożego Narodzenia - zauważcie
osoby, na których Wam zależy i chociaż w ten wyjątkowy dzień sprawcie, aby były przepełnione przyjaźnią.

Anna

Oto treść niektórych z nich:

Martyna
Życzę wszystkim, aby te święta spędzone w gronie
rodzinnym były pełne miłości. Przede wszystkim życzę dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. W
tym szczególnym dniu Bożego Narodzenia chciałabym
życzyć wszystkim, żeby się nie kłócili i darzyli się ciepłym uczuciem. Niech miłość rozgrzeje Wasze serca!

Ilona
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim, aby szczęśliwie spędzili te święta . Niech spełniają się wszystkie marzenia, aby te święta były niezapomniane i na zawsze pozostały dla Was źródłem szczęścia.
Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech w tym dniu
będzie radośnie i ciepło w rodzinnym gronie. Niech
radość wypełni Wasze serca i pozostanie z Wami na
zawsze.
Karol
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim dużo miłości i szczęścia w życiu. Niech te święta będą najpiękniejsze, aby nikt się nie kłócił. Pamiętajcie o swoich bliskich , których obdarzycie miłością i szczęściem.
Magdalena

Życzę Wam, żebyście te święta spędzili razem z
rodziną i dostali dużo prezentów. Niech wasze maŻyczę Wam wszystkim, byście święta Bożego Narorzenia się spełnią, a w Waszych rodzinach był spodzenia spędzili z rodziną, aby nikt z Waszej rodziny
kój i żeby wszyscy się szanowali.
nie chorował i żeby te święta były dla Was udane i
Dominik
żebyście się nie kłócili.
Damian Życzę swoim rodzicom, żeby byli szczęśliwi, żeby
szczęście ich nie opuściło, a ich marzenia się spełniŻyczę moim rodzicom, żeby byli szczęśliwi i się koły. Wesołych świąt kochani.
chali. Niech o siebie dbają. Życzę, żeby mieli piękne i
Daniel
szczęśliwe święta. Niech nie chorują i dbają o zdroChciałbym życzyć wszystkim porzuconym, chorym
wie.
Szymon i samotnym dzieciom, żeby wróciły do swoich rodzin
lub znalazły nowe. Rodzina jest najważniejszym
Szczęście jest bardzo ważną wartością, która sprapunktem naszego życia. Trzeba zawsze ją chronić,
wia, że święta stają się magiczną chwilą.
żeby być szczęśliwym.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam dużo szczęścia i radości, humoru nie zniEmilia
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Skąd pochodzi święty Mikołaj?
Święty
Mikołaj
urodził się
prawdopodobnie na
przełomie
IIIIV
wieku na
terenie
dzisiejszej Turcji, w zaPrace klasy pierwszej
możnej,
świątobliwej rodzinie.
Legenda mówi, że tuz po naro-

dzinach podniósł się na nogi.
Stał tak przez dwie godziny, czym wprawił w osłupienie wszystkich domowników.
Był dzieckiem bardzo pobożnym, a gdy jego rodzice
zmarli podczas epidemii,
rozdał majątek ubogim,
wstąpił do klasztoru i został
biskupem Miry. Według legendy już od wczesnej młodości pomagał ludziom biednym, rozdawał im prezenty.
Dzieciom przynosił pyszne
miodowe placuszki i zabawki. Podobno uzdrawiał chorych, wytrącał katom mie-

cze z rąk i uwalniał skazańców. Mikołaj zasłynął jako
opiekun wdów, sierot i biedaków. Jest także patronem uczonych, piekarzy,
kupców, żeglarzy i pasterzy
oraz patronem Amsterdamu, Nowego Jorku i Rosji.

dzie je pod choinkę.

statkiem i od 6 grudnia aż

Obecnie znamy Mikołaja
jako staruszka z siwa długą
brodą w czerwonym płaszczu, podróżującego saniami
zaprzężonymi w renifery.

Co kraj to Mikołaj
Święty Mikołaj we Francji

do Wigilii rozdaje różne

nazywa się Pẻre Noẻl .

Świety Mikołaj w Rosji

Prezenty wkłada w pończo-

to ДЕД МОРОЗ (Died Mo-

chy.

roz). Odwiedza dzieci do-

Święty Mikołaj w Szwe-

Święty Mikołaj w Anglii i

piero 1 stycznia, a prezenty

cji – zastępuje go w tym

USA nazywa się Saint Ni-

wręcza osobiście lub kła-

kraju mały skrzat Jultomte,

colas. Prezenty wkłada w

dzie pod choinką. Pomaga

który zjawia się w Wigilię z

ozdobne

mu Śnieżynka.

workiem

skarpety,

które

wiszą przy kominku lub kła-

Święty Mikołaj w Holandii

przypływa

do

drobne prezenty.

prezentów

dla

grzecznych dzieci.

dzieci

Anioły są wśród nas
Jednym z działań w projekcie bożonarodzeniowym było wykonanie aniołów. W pracy plastycznej polegającej na wykonaniu formy przestrzennej udział wzięli uczniowie klas I-VI. Z każdej
klasy powołano trzyosobowy zespół. Zadania były zróżnicowane, bo mieliśmy do wyboru różne
materiały. Klasa VI miała za zadanie zrobić anioły z szyszek. Pani dyrektor bacznie obserwowała naszą pracę, udzielała rad, wskazówek, podrzucała pomysły. Nasza praca trwała 45 minut i
było przy niej bardzo dużo zabawy i radości. Okazało się, że ze zwykłej butelki, szyszki czy
skrawka materiału można wyczarować cudownego skrzydlatego aniołka.
Anioły będzie można obejrzeć 19 grudnia (piątek) podczas podsumowania projektu bożonarodzeniowego.
Martyna Słowińska, Ania Czop i Ilona Garczyńska
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Tradycje świąteczne w innych krajach
W Niemczech choinka stoi
cały miesiąc w pokoju, w
którym potem
spożywa
się kolację. Pierwszego
grudnia rozpoczynają się
jarmarki, które trwają
cały miesiąc. Charakterystycznym
przysmakiem
jest bakaliowe ciasto,
kształtem podobne
do
nowonarodzonego niemowlęcia zawiniętego w becik.
Obok stołu stoi szopka, w
której spoczywa figurka
Jezusa. Na trzy tygodnie
przed świętami dzieci dostają kalendarz z czekoladkami, tzw. kalendarz
adwentowy.
W Hiszpanii dzieci dostają
prezenty dopiero w
styczniu wraz z Nowym
Rokiem.

W Czechach ludzie rozkładają siano pod stołem i
obrusem. Chleb oznacza
błogosławieństwo. Domownicy śpiewają kolędy dopiero po otwarciu prezentów.

W Grecji zamiast choinki
stawia się modele żaglowców bardzo mocno oświetlone. Dzieci, jeśli chcą
dostać słodycze, to śpiewają kolędy. Niestety nie
ma tam świętego Mikołaja
i jest to smutne.

We Francji święta obchodzi się 25 grudnia. Dzieci
po kolacji zostawiają buty
przy kominku. Wierzą, że
Mikołaj wypełni je prezentami. Po kolacji stawia się
na dworze płonące świeczki na wypadek gdyby przechodziła Matka
Boska.
Choinka stoi jeden dzień.

imieniem, następnie losuje
się dwie z nich. Wylosowana para będzie parą najlepszych przyjaciół. Ważniejszą ozdobą od choinki
jest szopka.
W Wielkiej Brytanii kupuje się prezenty już w
połowie listopada. Nie obchodzi się tam Wigilii, a
świąteczny posiłek spożywa się około piątej. Na
stole króluje indyk.

Gdzie turoń chodzi
tam się żytko rodzi.
Gdzie jego stopy, tam
staną kopy .
Jak nowy rok mglisty,
zjedzą kapusty glisty.
Na trzech Króli każdy
się do pieca tuli.

W Hiszpanii ludzie odwiedzają kościoły. uczestnicząc w mszy. Hiszpanie
gromadzą się przy urnie
losu, każdy
wrzuca do
niej karteczkę ze swoim

A czy znacie nasze polskie tradycje bożonarodzeniowe ?
Dawniej święta Bożego

np. zielona gałąź przybija-

wymi i opłatko-

Narodzenia nazywano Go-

na do płotów i drzwi , ścię-

wymi ozdobami.

dami albo Godnymi Świę-

ty wierzchołek świerka lub

Opracował

tami. Zwyczaj strojenia

sosny wieszane u

Janek Dąbrowski

choinki przyszedł do na-

ozdabiana gałązkami ob-

szego kraju z Niemiec na

ręcz. Taką ozdobę (zwaną

przełomie

po dł a ź ni ki e m,

XVIII

i XIX

sufitu,

bo ż y m

Wcześniej znane

drzewkiem, wiechą, jut-

były w Polsce inne formy

ką ) obwieszaną , jabłkami,

dekoracji

orzechami, słomą, papiero-

wieku.

świątecznych

Wieniec adwentowy
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Choinka klasy szóstej

Najbardziej lubię ubieranie
choinki. Bardzo przyjemne
jest strojenie świątecznego
drzewka, dlatego że mam
przy tym dużo zabawy z rodzicami i rodzeństwem. Ubieram choinkę zawsze
23
grudnia o godzinie 15:00.
Staramy się, aby nasza choinka była kolorowa. Cała rodzina zawsze cieszy się z
tego, że spędzamy Wigilię
razem. Co roku jest miło i
przyjemnie. Drzewko rozbieramy zawsze po święcie
Trzech Króli. Chciałbym, żeby Wigilia trwała wiecznie.

na pasterkę, aby powitać w
szopce Jezusa maleńkiego.

Mateusz Cichoń

Najwięcej emocji przeżywam, gdy zasiadamy do stołu, dzielimy się opłatkiem,
rozmawiamy, modlimy się i
śpiewamy kolędy. W święta
Bożego Narodzenia dla mnie
wszystko jest wyjątkowe,
pełne magii. Cudownie jest
przeżywać
ten jedyny w
roku świąteczny czas.

Najwięcej przeżyć dostarcza mi ubieranie choinki w
dzień wilijny.
Myślę przy tym, jakie prezenty znajdę pod tym drzewkiem .
W wieczór wigilijny z niecierpliwością czekam na dzielenie się opłatkiem z najbliższymi i na śpiewanie kolęd.
Również w ten cudowny wieczór czekam z radością na
przyjście świętego Mikołaja
oraz kolędników. W noc wigilijną po zjedzeniu postnych
potraw idę z najbliższymi

Bardzo lubię święta Bożego
Narodzenia, gdyż są rodzinne
i radosne.

Wiktoria Janeczek
Święta Bożego Narodzenia
są dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowym czasem, gdy
wspólnie przeżywamy radosne, pełne miłości chwile. W
dniu Wigilii wspólnie z mamą
przygotowujemy stół do wieczerzy i te chwile dają mi
wiele radości.

Monika Bebło
Kiedy pojawia się na niebie
pierwsza gwiazdka, wszyscy
zasiadamy do kolacji wigilijnej. Rozpoczyna się ona zawsze wspólną modlitwą. Mój
dziadek jak co roku błogosławi opłatek, którym następnie

się wszyscy dzielą i składają
sobie życzenia. Gest ten
symbolizuje pojednanie, jedność i pokój w rodzinie. W
Wigilię powinno być dwanaście potraw na stole. Ma to
zapewnić urodzaj w przyszłym roku. Zestaw wigilijnych potraw jest w naszej
rodzinie tradycyjnie postny.
Są to pyszne pierogi z grzybami, barszcz czerwony, krokiety, ryby i różne inne wspaniałości.
Po kolacji przychodzi do
nas święty Mikołaj. To jest
wspaniała chwila, wszyscy są
obdarowani prezentami. Dalsza część wieczoru upływa
na serdecznych rozmowach w
świątecznej atmosferze.
Trwa to do północy, kiedy
wszyscy wychodzimy do kościoła na pasterkę.
Największe przeżycie budzi we mnie chwila zasiadania
do stołu i oczekiwanie na
świętego Mikołaja.

Szymon Jagodziński

Bożonarodzeniowy Konkurs Głośnego Czytania

Uczestnicy Konkursu
Głośnego Czytania

Po raz piąty rozbudzaliśmy w
sobie pasję czytania. Tym
razem uczestnicy konkursu
mieli przygotować teksty
związane tematycznie z Bożym Narodzeniem. Były wiersze, fragmenty powieści,
opowiadań, legend, a jedna z
koleżanek napisała nawet
własne opowiadanie.
W konkursie wzięli udział
uczniowie z klas I-V. Komisji
przewodniczyła pani Marzena

Domańska. W tym roku liczba
uczestników była rekordowa i
przekroczyła dwudziestkę. Po
zakończeniu części konkursowej wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali gorącymi
oklaskami i słodkościami.
Wszystkim serdecznie gratuluję pasji, czyli miłości do
książek oraz umiejętności
pięknego czytania dla innych.

Klasa I- Kacper Fiałka

Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:

Klasa V- Maja Matla

Mikołaj Zuniga
Klasa II- Dominika Baranowicz
Róża Masiewicz
Klasa III- Natalia Stefańska
Maciej Duda
Klasa IV- Klaudia Masiewicz

Maja Matla
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Świąteczne porządki w naszej klasie

W

naszej
szkole zaczęły się przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia. Nie zwlekając, szósta klasa wzięła
się do pracy.
Na początku zaczęliśmy w
naszej klasie robić i wieszać łańcuchy z bibuły –
wzdłuż, w poprzek klasy i
jak się tylko dało. Następnego dnia koledzy i koleżanki z klasy zaczęli przynosić różnorodne ozdoby,
które próbowaliśmy wykorzystać do dekoracji po-

mieszczenia.
Mieliśmy
dość spory problem z choinką, bo nikt nie mógł jej
przynieść. Pojawiło się
wprawdzie kilka propozycji rozwiązania tego problemu, ale obawialiśmy się,
że w rezultacie pani Domańska zdecyduje, że
przynosimy ze strychu
jakieś koszmarne sztuczne drzewko i dopiero by
było! W końcu nasz kolega
przyniósł długo oczekiwaną, śliczną, żywą choinkę i
kamień spadł nam z serca.
Od razu z zapałem wzięliśmy się do jej strojenia.
Na początku wyglądała
ładnie, lecz gdy pani zde-

cydowała powiesić łańcuch z kolorowego papieru – nie byliśmy zachwyceni. Jednak wychowawczyni
przekonała nas, że warto
powiesić ozdobę, która
kosztowała kogoś tyle pracy i … zaakceptowaliśmy
to. Na szczęście z odsieczą przybył Dominik ze
sztucznym śniegiem w
sprayu i opryskał choinkę,
co wyraźnie poprawiło jej
zewnętrzne piękno oraz
nasze dobre samopoczucie.

Gazetka klasy szóstej

Janek Dąbrowski

Rządy samorządu

W

projekcie szkolnym pod
hasłem „Boże Narodzenie”
przewidziano działania i
zadania dla wszystkich
uczniów, w tym również
dla samorządu szkolnego.
Jesteśmy odpowiedzialni
za akcję charytatywną „I
ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, której
celem jest zebranie i
przekazanie
prezentów
dla dzieci ze szpitala w
Międzyrzeczu. Niektórzy
uczniowie chętnie przynieśli różne maskotki, gry,
zabawki i bardzo Wam za

ten dar serca dziękujemy
w imieniu małych pacjentów szpitala.
Drugą częścią projektu
było samodzielne przygotowanie kartki bożonarodzeniowej.
Wykonane
przez uczniów kartki z
życzeniami będzie można
zobaczyć w piątek na sali
gimnastycznej. W ramach
projektu z każdej klasy
powołano grupę osób, która zajęła się wykonaniem
aniołów. Ponadto każdy
zespół klasowy miał przygotować świąteczny wystrój swojej klasy. Najczęściej wieszano bombki,
łańcuchy wykonane ręcznie
lub przyniesione z domu.
Kto postarał się najlepiej?

Wszyscy są tego ciekawi.
Podobało nam się przygotowane przez klasę V
przedstawienie o świętym
Mikołaju. Zaproszono na
nie dzieci z przedszkola i
ze szkoły. W klasach IIVI urządzono mikołajki.
19 grudnia (piątek) odbędzie się rozstrzygnięcie
konkursu
bożonarodzeniowego, na który klasy IVI przygotowywały się
długi czas. Na ocenę ogólną między innymi wpływają: kartki świąteczne, plakaty o tradycjach w krajach europejskich, anioły,
wystrój klas.
Magdalena Perdon, Martyna
Słowińska, Ilona Garczyńska

Wystaw prac uczniowskich

Krzyżówka świąteczna
Poziomo
2.
4.
6.
7.
8.

...Mikołaj
Pada zimą
Pod nią prezenty
Uroczysta kolacja wigilijna
Różnokolorowe na choince.

Pionowo
1.
3.
5.

Ciągną sanie z prezentami
Z niej lodowisko
Dzielimy się nim przy wigilijnym stole.
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