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Jest w moim Kraju zwyczaj,  
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biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia  
w tym chlebie. 
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SYMBOLE WIGILIJNE 

Wigilia 

Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie na-
krytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza 
"nocne czuwanie". Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na 
powtórne przyjście Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla. 

Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa 
Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powin-
no być o jedno więcej niż liczba gości. Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, 
którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku 
rodziny lub niespodziewanym gościu. 

Pierwsza gwiazdka 
Według Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora  
i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - 
symbolizuje ona początek obchodów świąt Bożego Narodzenia. 

Choinka 
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne drzewko nazywano hailekrystem. 
Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec. Choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Powinno 
się ją ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chry-
stusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu. Zwyczaj zdobienia cho-
inki przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia Pańskiego 
uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Wielkim zwolennikiem ozdabiania choinek był Marcin Luter. Uważał, 
też, że święta powinno się spędzać w zaciszu domowym. 

Liczba potraw - dlaczego dwanaście? 
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji, na świątecznym stole powinna znaleźć się nie-
parzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście. 
Aleksander Bruckner w Słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu lub sied-
miu potraw. Przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast arystokracja - jedena-
ście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem 
od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów. 

Sianko pod obrusem 
Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłob-
ka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wy-
ciągnie najdłuższe, będzie cieszył się największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. 
 

Barwy Świąt Bożego Narodzenia 
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To w tych barwach najczę-
ściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi 
Chrystusa. 

Dzielenie się opłatkiem 
Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chle-
ba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało je 
chronić od zapadania na rozmaite choroby. Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyraże-
nia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. 

    Śpiewanie kolęd 
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska kolęda "Zdrów 
bądź królu anielski" pochodzi z roku 1424. Z XV wieku pochodzi również popularna obecnie kolęda "Anioł 
pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwię-
cej bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku.                                                                                                                                               
 

                                                                                                                         Opracowała: Oliwia 6d 
                                                                                                                                    dodał Michał 6d                                          



 

Składniki: 

2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej  

2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

Przygotowanie: Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając, 

dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto, aż będzie gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto 

kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.  

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Układać 

na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, w odstępach około 2 cm od siebie. 

Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy dekorować) i piec w piekarniku na-

grzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 

Pomysły na kształt pierniczków: choinka, gwiazdka, piernikowy ludek, czapka Św.Mikołaja, bałwan, aniołek, płatek 

śniegu, renifer.                                                  

            Opracował: Patryk 6d 
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PRZEPIS NA PIERNIKI 

Składniki                                      

250 g mąki pszennej, 2,5 szklanki mleka 3,2%, 20 g drożdży 
50 g cukru, 180 g masła, 4 żółtka 
laska wanilii, 0,5 kg maku 
10 jajek, 50 g orzechów włoskich 
50 g rodzynek, 30 g skórki z pomarańczy,  

 
Sposób przygotowania: 

Pół szklanki mleka delikatnie podgrzej tak, aby było lekko ciepłe. W miseczce 
rozetrzyj drożdże i zalej ciepłym mlekiem. Odstaw na bok. W dużej misce 
utrzyj żółtka z cukrem i ziarenkami wanilii. Do oddzielnej miski przesiej mąkę. 
Roztop w rondelku 80 g masła. Ostudź. Do mąki dodaj drożdże namoczone w 
mleku i utarte żółtka z cukrem i wanilią oraz ostudzone, roztopione masło. 
Połącz wszystkie składniki w jednolitą masę. Przełóż ciasto na stolnicę i wyrabiaj ręcznie do momentu, aż będzie odchodzić od 
ręki. Wyrobione ciasto przełóż do czystej miski, przykryj bawełnianą ściereczką i zostaw do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Ro-
dzynki zalej ciepłą wodą i odstaw. Sparz mak. Do rondelka wsyp mak i zalej go 2 szklankami gorącego mleka. Gotuj całość na wol-
nym ogniu, aż mak będzie można rozetrzeć w palcach.  Odcedź mak na gęstym sicie. Ostudzony mak zmiel w maszynce  z sitkiem 
do maku. Z 10  żółtek zrób kogel mogel i dodaj do maku. Wymieszaj składniki. Dodaj 100g masła, posiekane orzechy, namoczone 
rodzynki, i skórkę pomarańczową. Z białek ubij pianę i dodaj do masy makowej. Wyrośnięte ciasto ponownie wyłóż na stolnicę  
i rozwałkuj na prostokąt. Wyłóż na ciasto masę makową, wygładź i zwiń ciasto z masą w rulon. Pieczemy makowiec w temperatu-
rze 180 stopni C przez 50 minut.  
Gotowe ciasto polej lukrem i posyp skórką pomarańczową. 

 Smacznego  :)                                                                                                                                          Opracowała: Oliwia 6d 

MAKOWIEC 



Pierwsza gwiazdka  
 Pierwsza gwiazdka już świeci. 
 Przy kominku siedzą dzieci. 
 Kolędują i się śmieją. 
Zaraz oniemieją. 
Zapukał ktoś do drzwi 
i w czerwieni w progu tkwi. 
Kto to taki?  
Zapytacie... 
To Mikołaj! 
Zawołacie... 
 
Stoi z twarzą różowawą, 
z brodą białą, przydługawą 
Dzieci patrzą, co tam trzyma. 
Pod ciężarem paczek się ugina. 
I prezenty chce rozdawać. 
Kto grzeczny? Proszę siadać! 
Mam tu dla Was moi mili, 
Coś ... 
Byście sobie życie osłodzili. 

 
Julia Osowska 6a 

 
Świąteczny czas … 

       W salonie choinka udekorowana stoi, 
a mama w kuchni ciasto kroi. 
Przy stole siedzi cała rodzina 
i już śpiewać kolędy zaczyna. 

 
Potrawy są przygotowane 

i pierniki lukrem udekorowane. 
Opłatkiem się podzielili 
oraz w piecu napalili. 

 
                                       Każde dziecko grzecznie czeka, 
                                          na nic nie narzeka 
                                       i myśli: „Prezenty, prezenty...”, 
                                   bo wie, że przyniósł je Mikołaj święty. 
 
                                       Na zewnątrz śnieg pada, 
                       a przy stole każda osoba barszcz ze smakiem zajada. 
                                          Dzieci Biblię czytają. 
                                  Wszyscy ze sobą rozmawiają. 
                                                

                                                  Hania Kotas 6a 
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WIERSZE NAPISANE PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 
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                                            Święta 
                                                                 Święta to czas radości, 
                                 Jedzenia ryb bez ości. 

        Długiego kolędowania. 
        Dwunastu potraw zjadania 
                     I… 

                                 Miłego spotykania … 
                                Gwiazdka jest raz do roku, 
                                                                   Wysilmy się, nie tylko o zmroku. 
                                                                  By te dni były wspaniałe 
                                                                               I … 
                                                                   Długo wspominane. 

                                                                         Kuba Michalski 6a 
 

Przygotowanie do Gwiazdki 
Mama w kuchni ciasta kroi, 
a na stole barszcz już stoi. 

Zapachy z domów lecą 
I choinki też się świecą. 

 
Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci, 

Zbierają się dorośli i dzieci. 
Babcia do fortepianu siada, 
za to dziadek tylko gada. 

 
Pod choinką prezenty już są 
A dzieci otworzyć je chcą. 

Przyjdzie czas na każdą rzecz, 
Ale najpierw wszystko zjedz. 

 
 Maja Kałużny 6a 

Święta 
Jest grudzień, śnieg pada. 
Kończy się semestr, oj! Biada! 
 
Dziś wypracowanie, jutro klasówka, 
ćwiczenia, oceny … harówka. 
 
Na Wigilię szkolną stroić się wypada, 
ciepłe życzenia i kolęd plejada. 
 
Rodzinne spotkania, rozmowy do rana, 
wspomnienia z dzieciństwa – piękna baśń czytana. 
 
W kominku tli si ę ogień, za oknem śnieg prószy, 
a w domu tak cudnie, że nikt się nie puszy. 
 
Kolorowa choinka w świecach, 
takie święta każdemu polecam. 

Olivier Pawlik 6c 
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„Jingle bells”- Najbardziej rozpoznawalna piosenka świąteczna 

„Jingle bells” to utwór najczęściej wykonywany podczas Świąt Bożego Narodzenia niemal na całym świecie, swoisty symbol 
tych Świąt. Powstał 162 lata temu, w 1857 roku, a skomponował go James Lord Pierpont – amerykański autor tekstów pio-
senek, muzyk, kompozytor i organista. Początkowo utwór nosił tytuł „The One Horse Open Sleigh” i chociaż obecnie kojarzy 
się go  głównie z Bożym Narodzeniem, to pierwotnie nie był on kolędą, ale piosenką ludową. „Jingle bells” była pierwszą 
piosenką świąteczną wykonaną w kosmosie. W 1965 roku dwaj astronauci - Walter „Wally” Schirra i Thomas Stafford - prze-
bywający na statku kosmicznym Gemini VI-A wykonali ją na harmonijce ustnej i dzwonkach. Oba te instrumenty zostały 
podarowane w 1967 roku Narodowemu Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie 
(National Air and Space Museum) w USA. 

Dashing through the snow  

In a one-horse open sleigh 

O’er the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bobtail ring’ 

Making spirits bright 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight! 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh! what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh! what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh 

A day or two ago 

I thought I’d take a ride 

And soon, Miss Fanny Bright 

Was seated by my side 

The horse was lean and lank 

Misfortune seemed his lot 

He got into a drifted bank 

And then we got upset 

A day or two ago 

The story I must tell 

I went out on the snow 

And on my back I fell 

A gent was riding by 

In a one-horse open sleigh 

He laughed as there  

I sprawling lie 

But quickly drove away 

Now the ground is white 

Go it while you’re young 

Take the girls tonight 

And sing this sleighing song 

Just get a bobtailed bay 

Two forty as his speed 

Hitch him to an open sleigh 

And crack! You’ll take the lead 

Pędząc przez śnieg 

W jednokonnych saniach  

Jedziemy przez pola 

Śmiejąc się cały czas 

Dzwonki na saniach dzwonią 

Rozweselając nas 

Co za radość tak jechać i śpiewać 

Tę kuligową piosenkę dziś 

Dzwonki dzwonią, dzwonki dzwonią 

Dzwonią przez całą drogę 

Co za radość tak jechać  

W jednokonnych saniach 

A dzwonki dzwonią, dzwonki dzwonią 

Dzwonią przez całą drogę 

Co za radość tak jechać 

W jednokonnych saniach 

Dzień lub dwa dni temu 

Pomyślałem, że się przejadę 

I wkrótce panna Fanny Bright 

Siedziała obok mnie 

Koń był mizerny i chudy 

Pechowy bardzo był  

Wpadł w poślizg 

i to nas przygnębiło 

Dzień lub dwa dni temu  

Muszę opowiedzieć tę historię 

Wyszedłem na dwór, na śnieg 

I przewróciłem się na plecy 

Pewien gentelmen przejeżdżał 

W jednokonnych saniach 

Zaśmiał się ze mnie gdy 

Leżałem rozłożony 

I szybko odjechał 

Teraz ziemia jest biała 

Ciesz się tym póki jesteś młody 

Weź dziewczyny dziś 

I śpiewajcie tę kuligową piosenkę 

Weź konia z przyciętym ogonem 

Prędkość dwa czterdzieści 

Zaprzęgnij go do sań 

I trzask! Przejąłeś dowodzenie 

                                                            Opracowała: p. M. Płociennik 
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W ŚWIECIE ZNACZKÓW POCZTOWYCH Z NIEZWYKŁYM FILATELISTĄ 

Czy wiecie, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca można wyruszyć w fascynującą podróż do krainy pocztowych znacz-
ków? 
Przewodnik tej podroży to również szczególna Osoba z naszej szko-
ły....to Pan Dyrektor Krzysztof Goleń, który o znaczkach wie wszystko  
i jeszcze więcej. Pan Dyrektor dzieli się tą wiedzą z uczniami, odpowia-
dając o swojej pasji z wielką radością serca. Polecamy uwadze te filate-
listyczne popołudnia z naszym Panem Dyrektorem.  
 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

21 listopada  w  naszej szkole obchodziliśmy  Dzień życzliwości. Był to dzień wyjątkowy, pełen, miłych gestów i pozytywnych 
emocji. Tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele  byli ubrani na żółto lub mieli żółte słoneczka. Na korytarzach wisiały kolo-
rowe plakaty, a  kto przyszedł do szkoły, dostawał ręcznie robione przez uczniów życzliwki. Podczas przerw odbył się kier-
masz, na którym można było kupić słodkie wypieki. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane na cel charytatywny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Natalia 6b 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

W listopadzie w naszej szkole odbyła się dyskoteka, na której zbierane były  słodkości na świąteczne paczki dla dzieci  
z hospicjum. Już od progu szkolnych drzwi słychać było dźwięk dobrej muzyki, a utwór „ Eluwina” okazał się największym 
przebojem wieczoru. Zabawa taneczna przeplatana była konkursami z bardzo smacznymi nagrodami. Wszyscy wspaniale 
się bawili. Pozostały nam miłe wspomnienia….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Opracowała: Natalia 6b 



 Pan Jan puka do drzwi sąsiadki i pyta:  
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?  
- Nie.  
- A cukru? 
- Nie. 
- A może chociaż mąki? 
- Nie. 
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć? 
- Tak. Mogę Ci pożyczyć wesołych świąt!  
 

 Przyjaciel pyta przyjaciela:  
- Jak minęły święta?  
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 
- Jakie? 
 - Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i kotlet po wiedeńsku z 
kapustą włoską. 

 

 Kolega pyta kolegę: 
 - Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?  
 - Owszem, udało mi się kupić stojak.  

 

 Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.   

 

Materiały pobrane z Internetu. 

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
 

Find and cross out ten items of clothing.  The words may go horizontally and vertically. 
 

 
 

Opracowały: Zuzanna i Natalia 6b  

B A S J E A N S A G 

J C Z D A Z C V S B 

M A H N C S K Z O S 

Z P L J D C H V C H 

D M A A G A S E K I 

R O H C Y R A J S R 

E L C K H F C H Y T 

S V O E D T F U I E 

S E A T C S H A T J 

Y T T Z Y W S T I E 

COŚ NA WESOŁO :-) 


