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Lubimy święta. Jest to czas, w którym jest rodzinnie i przyjemnie. Czekamy na 
niecodzienne potrawy i prezenty. Dla osób wierzących jest to szczególnie wyjątkowy 
okres. A dla wszystkich, na pewno, są chwilą wytchnienia od codziennej rutyny i 
obowiązków. Poniżej można przeczytać krótkie informacje o święcie i zwyczajach z nim 
związanych.  
 
 

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie 
 
W tradycji chrześcijańskiej - święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 
stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest 
okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 
 

Okres przed powstaniem święta 
 
Ścisłe określenie czasu powstania liturgicznego święta narodzin Chrystusa, podobnie jak i 
powód umieszczenia go w kalendarzu liturgicznym w dniu 25 grudnia, jest kwestią nadal 
dyskutowaną przez uczonych. Według dostępnych źródeł święto wprowadzono najpierw 
w Rzymie w IV lub pod koniec III wieku.  
W II wieku n.e. w Egipcie pojawiło się święto Bożego Narodzenia obchodzone w Pierwszym 
Peretcie w dniu 6 stycznia, dokładnie jedenastego dnia Tybi – dniu urodzin boga Słońca 
Ajona – patrona misteriów mitraistycznych czy Ozyrysa boga śmierci i odrodzonego życia, 
bardzo stary kult sięgający połowy III wieku p.n.e., nazwany później przez Greków misteriami. 
Rocznica urodzin Chrystusa została przeniesiona przez Kościół w roku 353 na dzień 25 grudnia, 
czyli na dzień narodzin Mitry- niepokonanego boskiego Słońca. 
Kult Mitry był bardzo popularny w Rzymie oraz na Bliskim Wschodzie. Gdy chrześcijaństwo 
stało się religią państwową, chrześcijanie, aby osłabić kult Mitry, przyjęli, że 25 grudnia, do tej 
pory obchodzony jako dzień urodzin Mitry, będzie dniem narodzin Jezusa. Święto Bożego 
Narodzenia zostało chętnie zaakceptowane, ponieważ było wariantem pogańskiego święta 
Ajona – święta przesunięcia Słońca. Celebracja święta dokonywała się w podziemnym 
adytonie w nocy z 24 grudnia na 25 i około północy spełniano obrzędy konsekracyjne. 
 

Zwyczaje 
 
 

Wigilia Bożego Narodzenia 

W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 
poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce 
regionalnie Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w 
pewnych regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest 
uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 
Świętowanie Wigilii ani tradycyjny post w tym dniu nie są wspólne wszystkim chrześcijanom, 
np. protestanci nie zachowali specjalnych przepisów odnośnie jedzenia lub niejedzenia mięsa. 
Chrześcijan prawosławnych obowiązuje w tym dniu ścisły post, aż do kolacji wigilijnej. W 
Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają wigilijnego postu ze względu na 
specyficzną tradycję kraju. Obowiązek postu zniesiono w Kościele katolickim w roku 1983. 



Pasterka 

W nocy, najczęściej o północy, w kościołach katolickich rozpoczyna się uroczysta msza 
zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia 
to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika 
za wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały. 
W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej pierwszy dzień Bożego 
Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. W większości krajów (w tym w Polsce) wolny od 
pracy jest również drugi dzień Bożego Narodzenia. 
 

Opłatek 
 
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. Ma swoją 
symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: „chleb”, podkreśla również 
doczesny charakter życzeń.  
Sporządzanie hostii to oczywiście ważna chwila w zakonnym życiu. Wyrabiano je w specjalnie 
na to przeznaczonej sali. Zboże starannie selekcjonowano. Sito należało dobrze umyć, mąkę 
zarobić czystą i przejrzystą wodą. Ciasto miesili dwaj kapłani i dwaj diakoni w 
nieposzlakowanie czystych albach.  
 

Kolęda 
 
Nierozerwalnym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Kolęda to tradycja 
śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa. Raz z upływem czasu kolędą 
zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale też zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami 
świąteczno - noworocznymi czy odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. 
Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to kolęda 
"Anioł pasterzom mówił". Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit 
datuje się na wiek XVII i XVIII.  To wtedy powstały znane do dziś kolędy, takie jak: "Wśród 
nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu”, "Bóg się rodzi" i inne. 
 
 
 
                                                                                                          Ala Łukaszczyk, klasa 7a 
 
 

Jeszcze nie jest za późno!! 
 

Możecie napisać  list do św. Mikołaja i wysłać go na adres: 
Santa Claus, Arctic Circle, 96930 ROVANIEMI FINLAND 

 
Kto wie? Może spełni Wasze marzenia… 

 

 



Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w innych 
krajach? A może mieliście kiedyś okazję przeżyć te święta w innym kraju? Jeśli nie, 
przeczytajcie, jak świętują w różnych zakątkach świata. 
 
HISZPANIA 
Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina zaopatruje się w nową szopkę. Hiszpanie nie dzielą 
się opłatkiem, a chałwą. W odróżnieniu od Polski w tym kraju wieczerza zaczyna się po 
Pasterce. Główne dania tego dnia to pieczone ryby i "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka 
się drobne upominki. W Hiszpanii jest to czas śpiewania i tańca. Prezenty natomiast są 
rozdawane 6 stycznia - na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od Mędrców - Trzech Króli. 
 
SZWECJA 
W tym kraju Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 
Tradycyjna szwedzka uczta składa się z rozmoczonej suszonej ryby, galaretki wieprzowej, 
głowizny i chleba oraz pierniczków na deser. W Szwecji nie zostawia się dodatkowego nakrycia 
dla nieznajomego. Jest to czas odwiedzin samotnych osób. Szwedzi nie śpiewają kolęd w ten 
dzień, za to tańczą wokół choinki. 
 
FRANCJA 
Francuzi nie mają Wigilii. Do stołu siadają 25 grudnia. W ten dzień je się indyka nadziewanego 
kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że prezenty przynosi im mały Jezus - wkłada je do 
bucików ustawionych przy kominku. 
 
INDIE 
Trudno sobie wyobrazić Wigilię Bożego Narodzenia bez uroczystej wieczerzy. A tak właśnie 
jest w Indiach. W tym kraju, podobnie jak w Polsce, odprawia się Pasterkę o północy. Po 
nabożeństwie dzielą się wspólnie zwykłym plackiem z rodzynkami i kubkiem herbaty. W 
Indiach zamiast choinek lampkami dekorują palmy.  
 
KOREA POŁUDNIOWA 
W Korei Południowej Boże Narodzenie nie jest świętem rodzinnym. Koreańczycy uważają, że 
Boże Narodzenie jest idealnym czasem na randkę. 
 
USA 
Elf on the shelf - maskotka Elfa pojawia się w różnych częściach domu: na półce, szafce, 
kanapie. Zbiera informacje o tym, kto zasłużył na prezent, a kto nie. W nocy ożywa i daje znać 
o wszystkim Mikołajowi. Amerykanie nie celebrują ani Wigilii ani drugiego dnia świąt. W 
USA święta trwają tylko 1 dzień. 
 
MEKSYK 
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie 
wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co 
rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z 
papryką i oliwą oraz małymi grzankami.  
 
DANIA 
W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym 
daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje 
świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok. 

    Ala Wysokińska, klasa 7a    



A jak spędzają święta nasi nauczyciele? Amelia z klasy 8c przepytała Panie 
Małgorzatę Łukasik i Julitę Kawecką – Typek.  

 
Wywiad z Panią Małgorzatą Łukasik, nauczycielką plastyki 

Jak Pani spędza święta? 

Święta dla mnie to czas wyjazdów (spędzam go w dużej części w drodze). Ponieważ 
rodziców, dziadków mam rozsypanych po Polsce, dlatego muszę niestety wybrać, kogo w te 
dni odwiedzę a kogo w następnym roku. Spotkanie wszystkich jest niewykonalne. 

Święta to wyjątkowy czas, który spędza się w gronie najbliższych, rodziny i przyjaciół. 
I ja w tych dniach nie będę oryginalna - spędzam je w rodzinnym domu - przy stole na miłych 
pogaduchach, przy pysznym makowcu w wykonaniu mojej mamy, przy grzybowej z 
pieczonymi grzybami taty czy chrupiącym karpiu specjalność mojego szwagra. 

Nie mam możliwości często odwiedzać rodzinnych stron, dlatego staram się wspólnie z 
rodziną, do której przyjeżdżam, wyjść  również na spacer po mieście. Zobaczyć, co się 
zmieniło. W grudniu/styczniu  miasta wieczorem wyglądają pięknie dzięki oświetlonym 
choinkom i kolorowym dekoracjom świątecznym. Powspominam stare czasy, czasami kogoś 
dawno niewidzianego przypadkiem spotkam. To miłe. 

Jakie są tradycję u Pani w domu w święta? 

Chyba jak u wszystkich obchodzących Święta Bożego Narodzenia. Koniecznie w 
wigilię ubiera się choinkę, przychodzi po kolacji Mikołaj - nie wcześniej, dzielimy się 
opłatkiem i składamy sobie życzenia, są potrawy tradycyjne, jak grzybowa, karp, pierogi, kutia, 
razem 12, a o północy wybieramy się na pasterkę (kto dotrwa do tej godziny). 
Niedaleko miejscowości, w której mieszkam, w Klasztorze Benedektynów w Warcie, można 
obejrzeć najpiękniejszą ruchomą szkopkę bożonarodzeniową - zajmuje niemal cały klasztor. 
Zawsze, gdy jestem u rodziców, tam jeździmy. Jest przepiękna. 

Czy ozdabia Pani dom na święta? 

Tak, choć święta spędzam zazwyczaj poza domem, dlatego ograniczam dekoracje do 
minimum (nie ma się kto nimi cieszy, jak będę je spędzać w domu to oświetlę dom jak w tej 
komedii „Wesołych Świąt” :)  
 

Czy będzie Pani organizować jakiś konkurs z okazji świąt? 

Tak, już ogłosiłam konkurs na ozdobę świąteczną (dla klas I-III). Na lekcjach plastyki 
uczniowie wykonują ćwiczenia o tematyce świątecznej i zachęcam do udziału w konkursach 
zewnętrznych o tematyce świątecznej, których jest mnóstwo. 
Na dniach ogłaszam konkurs międzyszkolny pt. „Kolorowe okno na moje miasto”, w którym 
można pokazać widok za oknem również w świątecznej odsłonie, wykonując prace w 
technice witrażowej. Zapraszam starszych uczniów klas IV-VIII. 
 
 
 



Wywiad z Panią Julitą Kawecką-Typek, nauczycielką chemii 

 

Co znajdzie się u Pani na stole wigilijnym? 

Tradycyjnie: opłatek, pierogi, które lubię, karp, ryba po grecku, barszcz z uszkami, 
dużo ryb i sałatki warzywne. 

Jak ocenia Pani okres świąteczny? 

Zmęczenie. 

Jak Pani spędza święta? 

W gronie rodzinnym. 

 Jako, że jest Pani moją wychowawczynią (klasa 8c) i chce Pani zorganizować wigilię 
klasową, jak ona będzie wyglądać? I jaki będzie klimat? 

Mam nadzieję, że klimat będzie świąteczny, a na stole wigilijnym znajdzie się to, co u 
nas w domach, czyli pierożki i barszczyk oraz znajdzie się jakieś piękne udekorowanie sali. 

 

 
 

 
                                                                                     



Święta tuż, tuż. Dlatego warto wykonać           
kilka dekoracji świątecznych, które 
udekorują nasze domy. Jest to bardzo 
proste.  Przedstawię propozycję trzech 
ozdób. Oto one.    
 
 
 Bałwan na choinkę  
 
Do zrobienia tej dekoracji potrzebujemy:  
-kapsle, 
- kawałek sznureczka i tasiemki, 
-farby akrylowe, wykałaczkę, 
-guziki, 
-klej, taśma dwustronnie klejąca. 
 
Sposób wykonania:  
Pomaluj wnętrze kapsli na biało.Za pomocą 
taśmy dwustronnej połącz 3 kapsle, zrób 
pętelkę, który będzie uchwytem. Możesz 
dodać kropelkę gorącego kleju między 
kapslami. Za pomocą wykałaczki narysuj 
kółeczka i marchewkę, dodaj guziki na 
sznureczku, który będzie imitował szalik J 
 

 
 
opracowała: 
Wiktoria Boguta, klasa 7a 
 

Dekoracja na ścianę  
 
Do zrobienia tej dekoracji potrzebujemy:  
-lampek choinkowych,  
- łańcuch na choinkę, 
-taśmę bądź gwoździe wbite w ścianę. 
 
Sposób wykonania: 
Na początek trzeba owinąć lampkami i 
łańcuchem gwoździe, tak jak jest na zdjęciu 
albo przykleić ozdoby taśmą do ściany. 
Podłączyć lampki do kontaktu i gotowe. 
 

 
 
Ozdoba do pokoju  
 
Do zrobienia tej ozdoby potrzebujemy: 
- słoik z nakrętką, 
-ryż, 
-małą choinkę, 
- szary sznurek, 
- gorący klej. 
 
Sposób wykonania: 
Weź dowolny słoik. Na spód wsyp trochę 
ryżu . Do ryżu włóż małą choinkę  aby 
zmieściła się do słoika. Na nakrętkę naklej 
za pomocą gorącego kleju szary sznurek.  
 
 



                                              Świąteczne gotowanie! 
 
Ruskie pierogi bardzo mocno osiadły w naszej polskiej tradycji. Coraz częściej szykujemy 
je na świąteczny stół obok lub nawet zamiast pierogów z kapustą i grzybami. Pierogi 
ruskie są wspaniałe na obiad, na każdą okazję.  

 

Przepis na pierogi ruskie: 

 

Ciasto 

300 g przesianej mąki                                                     

200 ml gorącej wody 

szczypta soli 

Nadzienie 

300 g ugotowanych ziemniaków 

300 g białego sera 

1 cebula 

1 łyżka oleju do smażenia 

sól, pieprz 

Jak przygotować? 

Mąkę wysyp na stolnicę, tworząc kopczyk, dodaj sól. Powoli wlewaj wodę, łącząc ją mąką. 
Ciasto zagniataj, aż przestanie przyklejać się do dłoni. Przełóż do miski, przykryj wilgotną 
ściereczką. 

Cebulę drobno pokrój, przysmaż na oleju. 



Ziemniaki przepuść przez praskę, wymieszaj z białym serem, dodaj cebulę, sól i pieprz. 

Ciasto wałkuj cienko, wykrawaj szklanką okręgi, na środku każdego okręgu nakładaj łyżką 
porcję farszu. 

Mocno sklejaj brzegi, przekładaj na tackę posypaną mąką. 

Gotuj w osolonym wrzątku 3-5 minut. 

Podawaj ze skwarkami, przysmażoną cebulką, śmietaną lub koperkiem. 

                                                          Wyjdzie ok. 25 sztuk. 

Smacznego! 

                                                                                                   Weronika Wróblewska, klasa 7a 

 
A która z potraw zagości na Waszych stołach? 

12 potraw wigilijnych 
 

 
                        barszcz czerwony z uszkami 

 
        zupa grzybowa 

 
                                   pierogi ruskie 

 
pierogi z kapustą i grzybami 

 
                                               kompot z suszu    
 gołąbki z kaszą i grzybami  

                                   
                                          ryba po grecku 
 
                                               karp 

                  
                                        kutia     

 
                                                                        sernik  
 

makowiec  
 

                                                              pierniki 
 
 
 

 
                                                              
                                                                                                    Michalina Siemaszko, klasa 7a 



W czasie świąt warto posłuchać muzyki. A jak dodatkowo będą to piosenki świąteczne, to 
dobry humor murowany. Poniżej przedstawiam Wam listę popularnych utworów, 
których jeśli jeszcze nie znacie, warto poznać!  Więc jak? Posłuchacie?  
 
Oto lista piosenek, które umilą nam świąteczne porządki, do których na pewno skutecznie 
zachęcą nas rodzice J A może posłuchacie przy lepieniu ruskich pierogów? 
 

1. Jingle Bell Rock - Bobby Helms 
2. All I want for Christmas is you - Mariah Carey 

3. Let it snow! Let it snow! - Dean Martin 
4. It's beginning to look a lot like Christmas - Michael Buble 

5. Last Christmas - Wham! ( chyba nie ma osoby, która by nie znała tej piosenki J) 
6. Merry Christmas everyone - Shakin' Stevens 
7. Santa Claus is comin' to town - Mariah Carey 

8. Santa tell me - Ariana Grande 
9. Snowman - Sia 

10. Holly Jolly Christmas - Michael Buble 
11. My only wish - Britney Spears 

12. Santa Claus is comin' to town - Jackson 5 
13. Rudolph the red nosed reindeer - Dean Martin 

14. Jingle Bells - Frank Sinatra 
 
                                                                                                        Ala Wysokińska, klasa 7a 

 
 

 
 
 
 
 

Ciekawostki świąteczne 
 

W Anglii zamiast karpia podczas uroczystej wieczerzy spożywa się indyka 
nadziewanego warzywami. 

 
 

W Boliwii, zgodnie ze zwyczajem, na mszę wigilijną przychodzi się z kogutem. J 
 

W Grecji święta Bożego Narodzenia trwają aż dwanaście dni, a prezenty otrzymuje się 
dopiero 1 stycznia. 

 
 



Amelia poleca… 
 

"Kronika świąteczna" - recenzja. 
 

"Kronika świąteczna" to film wyreżyserowany przez Claya Klaytisa. Premiera  została 
wyemitowana 21 listopada 2018 roku. Jest to film familijny i komediowy. Głównymi 
bohaterami są Mikołaj, w którego rolę wciela się Kurt Russell, Teddy, którego gra Judah Lewis 
oraz jego młodsza siostra Kate, którą gra Darby Camp. 

Na początku filmu zapoznajemy się z bohaterami, a dokładnie z rodzeństwem (brat i 
siostra), którzy nie są w najlepszych relacjach. Jednak zbliżają się święta i razem postanawiają 
nakryć Świętego Mikołaja. Niestety, przy próbie nakrycia Mikołaja powodują same szkody, np. 
sanie się rozbijają, giną prezenty, a renifery Świętego Mikołaja uciekają. Jest to lekki i ciepły 
film rodzinny. Na pewno każdemu się spodoba. 

Co do scenariusza filmu, był rewelacyjny. Miło się go oglądało i nie był on 
przekombinowany. Dialogi były naturalne, nie sztuczne, a najważniejsze - miały swój początek 
jak i koniec. Efekty specjalne były idealnie dobrane do klimatu świątecznego. Najlepszym 
wykonaniem muzycznym jest utwór “Santa Claus is Back in Town” wykonany przez Kurta 
Russella. Wtedy efekty specjalne filmu są naprawdę szałowe. 

Obsada filmowa była równie genialna jak i scenariusz. Kurt Russel w roli Mikołaja 
świetnie się spisał. Naprawdę! Jakby ta rola była stworzona specjalnie dla niego. Wprowadzał 
dużo humoru do filmu i trudno było odróżnić, że to tylko filmowy Mikołaj. 

Twórcy filmu postępowali bardzo ostrożnie, wszystko się do siebie „kleiło”. W filmie 
widzimy jeden wątek główny i kilka wątków pobocznych. Chciałabym dodać trochę słów do 
wątku głównego, który przekazuje nam film, a mianowicie wartość, którą daje nam rodzina 
oraz aby nigdy się nie poddawać. Dlatego warto zebrać się całą rodziną przed telewizory i 
obejrzeć ciepły, rodzinny film, który daje nam Clay Klaytis. 

Film bardzo mi się podobał. Oceniam go 10/10. Ten film nadaje się na świąteczne 
wieczory z rodziną. Bardzo rozbawia, a przy oglądaniu robi się ciepło na sercu. Przypomina mi 
o świętach i o tym, jak bardzo ważna jest rodzina. Polecam każdemu, kto lubi poczuć ten 
świąteczny klimacik i zapach cynamonu z suszonymi goździkami. 
 
 

 
 
 

                                                                                                         Amelia Przybylska, klasa 8c 
 
 



Życzenia świąteczne - 
przedstawiam propozycje życzeń, które można wysłać komuś bliskiemu, by było mu miło. A 
może wyślecie tradycyjną kartkę świąteczną zamiast wiadomości SMS? Kto wie, może sama 
tak zrobię J 
 
 
 
 
 
Pięknie ubrana pachnie choinka. 
Przy stole siedzi cała rodzinka 
I wszyscy razem życzymy Ci szczerze 
Radości  Świąt w miłości i wierze. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                          W ten świąteczny czas, 
                         Niechaj miłość będzie w nas, 

          Pokój wokół niech panuje 
        A nad złem dobro króluje 
       Wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dużo zdrowia i radości,  
W Twoim życiu niech zagości 
I prezenty, i śnieg biały, 
By te święta urok miały. 
Samych wzruszeń przy choince, 
Życzę tobie i rodzince. 
 
 
 
    

                                                                                                                                                              
Eliza Sołtowska, klasa 7a 

 
 



Są zwierzęta typowo zimowe. Mieszkają w bardzo zimnych miejscach, brrr. Kto wie, może są 
pomocnikami św. Mikołaja w rozdawaniu prezentów? Przygotowałam dla Was kilka 
ciekawostek o takich zwierzakach. 
 
 

Renifer                                                                         
Renifery to ssaki z rodziny jeleniowatych. Mieszkają na antarktycznej tundrze. Ważą od 160-
180 kg. Dorosły renifer ma nie więcej niż 3 metry długości . Żyją około 20 lat. Rogi tego 
zwierzęcia ma i samiec i samica, ale samica ma trochę mniejsze. 
Ciekawostka 
Renifery już po pierwszej godzinie życia wstają i chodzą, a niedługo później zaczynają biegać.  
 
 

 Niedźwiedź polarny                                                    
 
Niedźwiedzie polarne to ssaki drapieżne z rodziny niedźwiedziowatych. Żyją około 18 lat, ale 
pewna samica z ogrodu zoologicznego dożyła 42 lata. Zwierzęta te mogą ważyć od 120 do 
nawet 450 kg. Są ssakami prowadzącymi niemal morski tryb życia, potrzebują do przetrwania 
jedynie kawałka pływającego lodu.  
Ciekawostka  
Skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna.  
 

Pingwin cesarski                                                           
Pingwiny to ptaki. Mieszkają na Antarktydzie. Żyją około 15-20 lat gdy są na wolności. 
Dorosły pingwin ma mniej więcej 130 cm i mogą ważyć 45 kg. Samica pingwina znosi tylko 
jedno jajo. Te ptaki nie latają. Ich skrzydła są złożone w płetwy, dlatego pływają.  
Ciekawostka  
Czarno- białe ubarwienie pingwina to kamuflaż chroniący przed atakami w wodzie.  
 
                                                                                                             Wiktoria Boguta, klasa 7a 



 
Poznajmy bliżej naszych nauczycieli i pracowników szkoły… 

 
W ogniu pytań!    

W cyklu „W ogniu pytań” postanowiliśmy lepiej poznać pracowników 
naszej szkoły. Dziś przepytaliśmy dwoje nauczycieli – Joannę Dutkiewicz 

oraz Damiana Przygodę. 
 

Oto, co nam o sobie powiedziała nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego -   Pani 
Joanna Dutkiewicz  
 
Gdybym nie była nauczycielką to najprawdopodobniej byłabym… lekarzem, projektantką mody, 
mówcą motywacyjnym. 
 
Ulubiony kolor… granatowy i ciemny zielony. 
 
Na bezludną wyspę wzięłabym książkę… Przygody Barona Münchhausena - Rudolfa Ericha Raspe, 
zawsze mnie rozwesela,  
 
Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… Trudne pytanie, bo bardzo lubię słuchać muzyki i lubię każdy jej 
gatunek. Bardzo lubię norweski zespół Donkeyboy, amerykański The Knocks. I mam też ulubionego 
wokalistę - to Drake. 
 
Najlepszy przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Ola przyjaciółka ze szkoły podstawowej, Asia z liceum, 
Ewa - sąsiadka z dzieciństwa. 
 
Nie wyobrażam sobie życia bez… moich dzieci. 
 
Zwierzę bliskie sercu…. nietoperz. Tam gdzie mieszkam licznie występują i uwielbiam je obserwować 
jak latają na tle zachodzącego słońca. Z bliska nietoperze też są urocze. 
 
Ulubiona pora roku… lato, ale nie chciałabym mieszkać tam, gdzie lato trwa cały rok. Zmiana pór roku 
też jest piękna. 
 
Wakacje to czas… aktywnego wypoczynku, odkrywania piękna Polski. 
 
Lubię… sprzątać, przemeblowywać, kreować otoczenie.  
 
Nie lubię… jak ktoś przy mnie pali papierosy - nie zapyta się o zgodę, nie przeprosi,  że dmucha w twarz 
dymem. 
 
Marzę o… zobaczeniu na własne oczy zorzy polarnej. 
 
Boję się… chorób i niedołężności na starość. 
 
W wolnych chwilach… spaceruję. 
 
Największą radość sprawiają mi… sukcesy moich uczniów, miłe gesty z ich strony.  
 
Gdybym miała magiczne moce to… sprawiłabym, żeby każdy czuł się szczęśliwy z tym co ma, w swoim 
ciele oraz by ludzie współpracowali ze sobą, żeby życie było lżejsze, żeby szanowali się wzajemnie i 
naszą planetę. 
 



Jabłko czy banan?  Jabłko, ale tylko kwaśne odmiany o delikatnej skórce. 
Oto, co nam o sobie powiedział nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie  -   
Pan Damian Przygoda 
 
Gdybym nie był nauczycielem to najprawdopodobniej byłbym… kucharzem, naprawdę dobrze 
gotuję =) 
 
Ulubiony kolor… bardzo męskie pytanie :D czarny. 
 
Na bezludną wyspę wziąłbym  książkę… Władca Pierścieni.  
 
Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… Najlepsza kapela to moja- ETA, tuż po niej amerykański 
band Foo Fighters. 
 
Najlepszy przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Karol. 
 
Nie wyobrażam sobie życia bez… muzyki. 
 
Zwierzę bliskie sercu…. pies. 
 
Ulubiona pora roku… zima, zima i jeszcze raz zima, tylko taka prawdziwa- ze śniegiem. 
 
Wakacje to czas… ładowania baterii. 
 
Lubię… Panie z polskiego mnie zjedzą za kolokwializm- gadać. 
 
Nie lubię… monotonii. 
 
Marzę o… pokoju na świecie i końcu pandemii "#$% 
 
Boję się… o swoich bliskich. 
 
W wolnych chwilach… gram na gitarze i w gry komputerowe z przyjaciółmi. 
 
Największą radość sprawiają mi… chwile z moimi dziećmi. 
 
Gdybym miał magiczne moce to… uleczyłbym wszystkich chorujących na nieuleczalne 
choroby. 
 
Jabłko czy banan?  Czekolada z orzechami- całymi! 
 
 
                                                                                                                            Redakcja 
 

 



Leśne soboty po Puszczy Bukowej 

Jezioro Szmaragdowe to magiczne miejsce znane wielu osobom. Słynie z niezwykłego 
koloru wody i przepięknego otoczenia. Dnia 16.10.2021 o godzinie 8:25 wyruszył rajd do 
Puszczy Bukowej. Dzieci z SP nr 11 pod nadzorem Pana Pawła Łubiana i Pani Natalii Patan 
spotkały się z innymi uczestnikami rajdu nad Jeziorem Szmaragdowym. Trasa w jedną stronę 
zajęła nam 5,5 km, powrót natomiast 4,5 km. Łącznie przeszliśmy 10 kilometrów!  
Przed rajdem zawsze dostajemy karteczki. Na nich mamy podane ważne informacje dotyczące 
wycieczki. Na dole zaś widnieje napis: „ZABIERAMY ZE SOBĄ:  „ - dobry humor J  ” I to 
podoba mi się najbardziej. 

       Kiedy weszliśmy w las, teren cały czas szedł to w górę, to w dół.  Najtrudniej było 
jednak pod koniec, kiedy  musieliśmy zejść z bardzo stromego pagórka. Tempo marszu nie 
zwalniało, co również utrudniało zejście. Ostatecznie wszystkim bez większych kłopotów udało 
się zejść.  
 
          W lesie mogliśmy podziwiać prawdziwą polską jesień- jej przepiękne kolory brązu i 
czerwieni,  spadające liście z drzew oraz jesienne grzyby. Po drodze było widać mnóstwo 
grzybów: małych, dużych, okrągłych i podłużnych, rosnących wysoko na drzewach i 
chowających się w ściółce. Razem z kolegami znaleźliśmy bardzo ciekawy okaz. 
 
        Grzyb ten nie był zwykłym mini grzybkiem ani żadnym  podgrzybkiem.  Był  mały i 
pewnie dlatego tak trudno było go zauważyć schowanego w liściach. Jak dla mnie, nie wyglądał 
nawet jak grzyb. Był bardzo płaski i miał ciekawy kolor: niebiesko-turkusowy, a w słońcu 
wyglądał jakby świecił. Byłam z siebie bardzo dumna, ponieważ z całej ogromnej grupy chyba 
tylko my, maszerując na samiutkim końcu, zauważyliśmy go.  Potem się dowiedziałam, że 
grzyb prawdopodobnie był jadalny i bardzo smaczny.  Oprócz niego co chwilę napotykaliśmy 
różne grzyby. Były to na przykład czarne muchomory, które rosnąc w bardzo dużej grupie, 
przyciągnęły uwagę wielu osób. 
 
         Zatrzymywaliśmy się co jakiś czas, żeby na chwilę odpocząć. Były to bardzo miłe 
chwile, podczas których jedliśmy kanapki i rozmawialiśmy. Od pani przewodnik usłyszeliśmy 
o ciekawej legendzie związanej z Jeziorem Szmaragdowym.   
                                
Legenda o Skarbku –chytrym stworku- powstała w  1925 roku, po katastrofie, w kopalni 
kredy.    

     Skarbek cieszył się dużym bogactwem, które z pewnych nieznanych nam powodów 
ukrył w głębi wzgórza, w Puszy Bukowej. Na nieszczęście Skarbka, ludzie wykryli pokłady 
kredy, właśnie w okolicach ukrytego skarbu. Kiedy kilof górnika trafił blisko skarbu, spokój 
Skarbka został zakłócony. Stworek nie zamierzał ryzykować. Miarka się przebrała. 
Zdenerwowany Skarbek postanowił zalać całą kopalnię. Zdecydował się na dodatek, że zaleje 
kopalnię wodą znalezioną jeszcze głębiej w jaskiniach. Woda ta, była koloru zielonego, przez 
co nasze jezioro ma tak piękny kolor.  

     Tak kopalnia stała się jeziorem. Podobno przy dobrej pogodzie widać jeszcze 
pozostałości po kopalni, jak na przykład wagoniki kopalniane.  Skarbek odzyskał w ten sposób 
spokój, którym cieszy się do dziś.   



    Uważam, że rajdy to bardzo ciekawe wycieczki, idealne dla osób kochających przyrodę 
i wyzwania.  Serdecznie wszystkim polecam „Leśne soboty po Puszczy Bukowej” i mam 
nadzieję, że coraz więcej osób będzie z nami spędzać ten czas. 
 
                                                                                  

          
 
              
          
 

 
 

 

 

Tekst i fotografie: Kaja Karpińska, klasa 5b   



 
 
 

 
Świąteczna wykreślanka J  

Znajdź 12 wyrazów. Mogą być ułożone w pionie, poziomie lub na skos. Życzę miłej zabawy! 
 
 
 

                          
przygotował: Sebastian Boguta, klasa 7 
 
 

 
 



UŚMIECHNIJ SIĘ         
 
 
 
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 
- 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! 
                                                             
Tata pyta Jasia: 
- Dlaczego napisałeś w liście do św. Mikołaja, że chcesz dostać dwa komplety 
kolejki elektrycznej? 
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy ty jesteś w domu. 
 
Kolega pyta tatę Jasia: 
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 
 
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. 
  
 
 

                                                      Piszą dla Was:  
 
Ala Łukaszczyk, 7a; Ala Wysokińska, 7a; Wiktoria Boguta, 7a,; Sebastian Boguta, 7a; Eliza Sołtowska, 7a; 
Weronika Wróblewska, 7a, Michalina Siemaszko, 7a; Kaja Karpińska, 5b; Amelia Przybylska, 8c; 
 
Opiekun: Patrycja Ponieważ 


