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W czasie świąt Bożego Narodzenia w domu rodziny Fąfarów śpiewają kolędy. 

Małej Małgosi podoba się kolęda "Wśród Nocnej Ciszy". Niedługo po jej 

zaśpiewaniu babcia jedząc pieczonego zająca mówi:  

-Patrzcie, znalazłam śrut!  

Małgosia pyta:  

-Mamo, czy to jest właśnie ten śrut nocnej ciszy? 

 

Rozmawiają dwa przedszkolaki:  

-Czy masz już choinkę?  

-Mam, ale sztuczna.  

-A święty Mikołaj był już u ciebie?  

-Był, ale też sztuczny. 

 

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy 

dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... 

tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.  

-Czy dlatego, że rozdaje prezenty?- pyta nauczycielka?  

-Nie, Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! 

 

Po pasterce proboszcz pyta organistę:  

-Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu" zagrał pan w rytmie disco polo?  

-Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać.  

-No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie widział jak ludzie 

tańczyli przed szopką! 

 
Jak nazywa się żona Św. Mikołaja? 

Merry Christmas. 

Wyszukał: Woźniak Adam, kl. VI b 
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Horoskop 

Baran – przed Tobą trudny czas. 

Byk – czekają na Ciebie drobne 

 niepowodzenia w szkole. 

Bliźnięta – uważaj ! zbliża się  

Twój pechowy dzień. 

Rak – już niedługo zdobędziesz  

wielu nowych przyjaciół. 

Lew – dostaniesz supernowe  

oceny. 

Panna – przed Tobą wyjątkowo 

 udany tydzień. 

Waga – przed Tobą wiele  

wesołych przygód. 

Skorpion – czeka Cię wiele  

wspaniałych niespodzianek. 

Strzelec – w najbliższym czasie  

los do Ciebie się uśmiechnie. 

Koziorożec – poznasz nowego/ą  

przyjaciela/przyjaciółkę. 

Wodnik – spełnią się Twoje  

marzenia. 

Ryby – czeka Cię dużo miłych  

niespodzianek. 

Opracowały: Olga Ptaszyńska, Aleksandra Reńda, kl. VI b 

 

Humor świąteczny 

 
-Mamusiu, czy tę rybkę będziemy jeść na wigilię?  

-Tak, syneczku.  

-To po co ją myjesz, przecież całe życie pływała w wodzie! 
 

Jasio krzyczy na cały głos:   

-Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego robota!  

-Mama:  

-Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słysz każdy szept.  

-Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta szybko się zbliżają, 

w święta ludzie się kochają. 

Przy dzieleniu się opłatkiem, 

płyną z oczu łzy ukradkiem. 

Życzymy sobie  

Wszystkiego Dobrego,  

dając w policzek  

całusa wielkiego.  

W nocy Jezus się urodzi 

i serduszka nam odmłodzi. 

Wesołe święta, oby takie były 

i oby wszystkie 

 życzenia się spełniły. 

Wszystkim Czytelnikom życzy: 

Zespół Redakcyjny 



 

Pierwsze choinkowe bombki, zwane  

w Małopolsce bańkami, pojawiły się  

w Polsce dopiero w XIX w. Były  

wykonywane ze szkła dmuchanego  

i początkowo imitowały   owoce  

i orzechy, ale z czasem wzornictwo  

wzbogacało się o bombki w kształcie  

przedmiotów codziennego użytku,  

np. bucików, parasolek, instrumentów  

muzycznych czy też postaci zwierzątek  

i pajaców. Zabawki choinkowe  

pierwotnie sprowadzano z zagranicy, a ich prawdziwym  

zagłębiem była Norymberga.     

    Pierwszą kartkę z życzeniami  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia wysłał  

w 1842 r. 16-letni londyński artysta, 

William Maw Egley, ale jego pomysł nie 

został doceniony przez adresata. W 

następnym roku pojawiły się w Wielkiej 

Brytanii kartki zrobione na prywatne 

zamówienie sir Henry'ego Cole'a, 

pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii  

i Alberta w Londynie.  

 

Historia choinki - Zwyczaj ubierania  

choinki rozpowszechnił się w Europie  

dopiero około dwieście lat temu, zaś  

w niektórych częściach Polski przyjął  

się stosunkowo niedawno, w 2. połowie  

XX wieku. W niektórych regionach  

południowej Polski choinki pojawiły  

się dopiero po II wojnie światowej.  

Zwyczajowo stała ona przynajmniej  

do Trzech Króli, ale najczęściej  

do Matki Boskiej Gromnicznej.  

Bożonarodzeniowe drzewko obrazowało  

rajskie drzewo życia. Miało nieść nadzieję.  

Artykuły wyszukała i opracowała: Aleksandra Barankiewicz kl. V b 

           www.zimowyskarbiec.blox.pl 

 

       

         

        

            

        

      

       

 

1. Następuje po zimie 

2. Polski Dziadek Mróz to... 

3. ....Betlejemska 

4. Wypiekane na święta 

5. Śpiewana w wigilię 

6. Zazwyczaj pada na święta 

7. Dzielimy się nim przy świątecznym stole. 

Hasło: 

        Opracowała: Dominika Madej, kl. V b 

 

     

        

     

              

       

       

      

 

 

 

1. Główny składnik makowca 

2. Drzewko świąteczne 

3. Wigilijna ryba 

4. 25 grudnia 

5. Przedstawienie związane z Bożym Narodzeniem 

6. Czerwona zupa np. z uszkami 

7. Urodził się w Betlejem  

Hasło: 

      Opracowała: Agata Trukawka, kl. V b 

http://www.zimowyskarbiec.blox.pl/


 

„Lulajże Jezuniu” 

 

Lulajże Jezuniu, moja Perełko, 

Lulaj ulubione me Pieścidełko. 

Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj 

A ty go matulu w płaczu utulaj 

 

Zamknijże znużone płaczem powieczki, 

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.  

Lulajże, Jezuniu... 

 

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.  

Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.  

Lulajże, Jezuniu... 

 

                                       Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,  

                                       Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.  

                                       Lulajże, Jezuniu...  

 

                              Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w sondzie. 

Opracowały: Paulina Podolewska, Agata Łykowska, kl. VI b 

 

       

           

         

         

        

        

        

 

1. Rozpoczyna się cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem 

2. Pierwszy dzień Bożego.... 

3. W jakim miesiącu urodził się Zbawiciel? 

4. Na święta ubiera się... 

5. W jakim mieście narodził się Jezus?  
6. Zakładamy go na czubek choinki. 

7. Kto jako pierwszy odwiedził Jezusa? 

Hasło: 

   Opracowała: Paulina Banaszczak, kl. V b 

Najważniejszym momentem 

 naszej polskiej wieczerzy  

wigilijnej jest składanie  

sobie życzeń i dzielenie się  

opłatkiem. To kilka minut  

pełnych radości, wzruszeń  

i miłości. Opłatek jest  

cienki i delikatny, a posiada  

tak ogromną moc łączenia  

ludzi. 

  

 

 

Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami    

 początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. 

W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany 

Gwiazdka, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie 

zauważono pierwsza gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z Gwiazdą 

Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoruwigilijnego najbardziej 

zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one z niecierpliwością 

wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.  

 

Święty Mikołaj  
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, 

mieszkańcy dużych miast i małych miasteczek.  

Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia  

Lub w wieczór wigilijny. W Polsce czekamy na niego  

6 grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest  

w czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny wór  

z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich dzieci  

przychodził w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał  

grzecznym maluchom słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. 
 

Kolęda-  nierozłącznym elementem Świąt Bożego 

Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno 

temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem 

Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe 

kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, 

obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali 

sobie życzenia i obdarowywali prezentami. 

 



Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest 

najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to 

święto rodzinne, przeważnie spędzane w 

gronie najbliższych ludzi - sięga tradycjami 

dawnych czasów. Zachowały się nawet ślady 

obrzędów z czasów słowiańskich. 

   Do wieczerzy wigilijnej 

                                              zasiadano  

z zapadnięciem zmroku, z chwila ukazania się 

             pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywanej przez 

               dzieci. Zaczynano od dzielenia się opłatkiem 

                połączonym ze składaniem sobie życzeń. Piękny 

ten zwyczaj zachował się w Polsce do czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba 

najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni urzeczywistnia się na 

parę godzin, gdy pod pięknie ubrana choinka, w świetle kolorowych światełek 

znajdują prezenty o których marzyły. 

źródło: http://www.polishcenter.org/Christmas/TRADYCJE.htm 

Wyszukała: Aleksandra Koncewicz, kl. VI b 

 

Przesądy świąteczne 
Jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie 

młody chłopiec, wróży to szczęśliwy rok. 

Łuski karpia w portfelu przynoszą szczęście 

Podawanie bydłu i koniom opłatka i potraw z wigilijnego stołu  

miało chronić gospodarstwo przed urokami wiedźm i guślarek. 

Spróbowanie wszystkich 12 potraw przynosi szczęście  

w następnym roku 

Pomyślny wynik myśliwych, którzy w dniu świąt wybrali się 

na polowanie zapewnia całoroczna opiekę patrona 

łowiectwa, Św. Huberta. 

Obmywanie się pieniędzmi zapewniało dostatek. 

Podrzucanie na łyżce ugotowanego grochu zapewniało 

dobre plony. 

Hej na sanki. 

Hej na sanki, koleżanki, w nocy śnieżek spadł. 

A więc z góry na saneczkach aż zaświszcze w uszach wiatr. 

Aż z tej górki na pazurki miło się na sankach mknie.  

Tylko potem pod tę górę trzeba ciągną je. 

                       Maja Gralak, kl. V a 

Sonda 

Uczniowie: 

Przeprowadziłyśmy sondę w klasach: 2d, 3d, 4e, 5a, 6b. Waszym zadaniem było 

odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest wasza ulubiona kolęda?”. Łącznie 

odpowiedzi udzieliło 99 osób. Jeden głos został unieważniony.  

Pierwsze miejsce zajęła kolęda: ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”- 27 głosów 

Drugie miejsce: „Przybieżeli do Betlejem”- 20 głosów 

Trzecie miejsce: „Dzisiaj w Betlejem”- 13 głosów 

Czwarte miejsce: „Cicha noc”- 12 głosów 

Inne kolędy, na które głosowaliście miały poniżej 10 głosów. 

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego x 2 

  

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragnionyx2 

  

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga  

w Tobie 

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy x2 

  

                                             Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony 

                                             Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki 

                                             człowiekiem  x 2 

 

         Nauczyciele: 

       O ulubione kolędy pytałyśmy także nauczycieli oraz     

        panie dyrektor. Łącznie zapytałyśmy 33 osoby, 

        a wszystkie głosy były ważne. 

        Pierwsze miejsce zajęła kolęda: „Lulajże Jezuniu”-    

        10 głosów 

                                            Drugie miejsce: „Cicha noc”- 6 głosów 

        Trzecie miejsce: „Wśród nocnej ciszy”- 4 głosy 

 
 

 
 
 

http://www.polishcenter.org/Christmas/TRADYCJE.htm


PIECZONE JABŁKO ZE ŚLIWKĄ W CZEKOLADZIE 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 minut 

CZAS PIECZENIA: 35 minut 

ILOŚĆ PORCJI: 3 

SKŁADNIKI: 

 3 średnie jabłka 

 9-12 śliwek w czekoladzie 

 cynamon 

 cukier (opcjonalnie) 

PRZYGOTOWANIE: 

Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Jabłka myjemy, odcinamy górną część, 

dokładnie wycinamy gniazda nasienne. Jabłka nadziewamy śliwkami w 

czekoladzie, posypujemy cynamonem i cukrem. Pieczemy około 25-30 minut.  

 
PIERNIK KRÓLEWSKI 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 90 minut 

CZAS PIECZENIA: 90 minut 

SKŁADNIKI: 

 6 jaj 

 2 szklanki cukru kryształu 

 1 szklanka miodu 

 1 szklanka oleju 

 1 szklanka wody 

 4 szklanki mąki pszennej 

 2 łyżeczki sody 

 2 łyżki kakao 

 1 opakowanie przyprawy do piernika 

PRZYGOTOWANIE: 

Białka ubić, następnie dodać cukier, żółtka. Ciągle  

miksując dodajemy stopniowo olej, wodę, miód.  

Kolejno dodajemy kakao, mąkę, sodę. Po połączeniu  

składników ciasto wlewamy do formy i pieczemy około  

1 godzinę. Po upieczeniu przekładamy dowolną masą lub marmoladą. 

SMACZNEGO!!! 

Źródło: www.mojegotowanie.pl 

Wyszukała: Agata  Łykowska, kl. VI b 

 

 

Spotkanie z ciekawym człowiekiem 

 

28 listopada w naszej szkole odbyło spotkanie uczniów klas I, II i III  

z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim. Wszystkim, którzy 

chcą bliżej poznać osobę Pana Prezydenta polecamy zapoznanie się z pytaniami 

i odpowiedziami, jakie padły podczas konferencji prasowej. W role dziennikarzy 

wcielili się oczywiście uczniowie. 

-    Panie Prezydencie, pamięta pan swój pierwszy dzień w szkole? 

- Nie, nie pamiętam, ale lubiłem chodzić do szkoły. 

- Był Pan grzecznym uczniem? 

-     Na pewno nie tak grzecznym jak Ty, ale starałem się, różnie mi to 

wychodziło.  

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot? 

- Bardzo lubiłem w-f. Najbardziej  język polski najbardziej, ale też 

historię. Miałbym problem, żeby zastanowić się jakiego przedmiotu nie 

lubiłem. Ja tak jak Wy lubiłem chodzić do szkoły. W szkole jest fajnie,  

      w szkole się nie nudzi. 

- Czy ma Pan w domu jakieś zwierzęta? 

- Tak, mam królika. Moja trójka dzieci ma papużki nierozłączki. 

- Jak jest Pana ulubiona potrawa? 
- Lubię kotlety, naleśniki, a najbardziej lubię pierogi ruskie. 

-    Czy Pan lubi słodycze? 

- Bardzo lubię słodycze, zwłaszcza czekoladę. 

- Panie Prezydencie, czy pan zawsze chodzi w garniturze? 

- No nie, różnie. Lubię chodzić w dżinsach, albo w dresie –wtedy biegam.     

      Więc nie zawsze w garniturze. 

- Jaką dyscyplinę sportu Pan lubi i czy ją Pan uprawia? 

- Najczęściej gram w piłkę nożną. Lubię też siatkówkę, bieganie. 

- Czy jest Pan zadowolony z osiągnięć naszej drużyny piłki ręcznej? 

- Tak oczywiście. Niedalej jak wczoraj wygrali swój mecz 10 bramkami. 

      Bardzo się chłopaki starają. 

- Gdyby nie był Pan prezydentem, to jaki zawód by pan wykonywał? 

- Zawsze chciałem być piłkarzem, ale najbardziej lekarzem, bo można 

      pomagać ludziom. Wcześniej byłem nauczycielem. 

-  

http://www.mojegotowanie.pl/


- Jaki prezent od Świętego Mikołaja  

ucieszyłby Pana najbardziej? 

- Nie zastanawiałem się. Zawsze  

lubiłem niespodzianki,  

            więc zostawiam Mikołajowi  

wolną rękę.  

            Mam nadzieję, że przyniesie  

mi jakąś  

            fajną niespodziankę. Zawsze  

lubiłem dostawać  

            piłki. Po roku piłka zużyła się  

i dostawałem nową. 

- Kiedy postanowił Pan zostać prezydentem,  

            czy o takiej pracy Pan marzył? 

- To nie było tak, że to ja postanowiłem zostać  

            prezydentem. Jestem człowiekiem bardzo aktywnym, lubię ruch. Od  

            małego, jeśli mi się coś nie podobało, starałem się to zmienić. Nie 

            krytykować, nie śmiać się, tylko dogadać. A można zmieniać, jak się ma 

            pewne możliwości. To nie było tak, że jak byłem mały, to chciałem 

            zostać prezydentem. Dopiero po wielu latach mojej pracy, ale to nie ja 

            wybrałem, tylko mnie wybrano. 

+ Które wypełniane przez Pana  

       obowiązki są dla Pana 

       najtrudniejsze? 

* Ojej, mogę odpowiedzieć, które   

       najbardziej lubię. Najbardziej lubię 

       takie jak te (spotkanie z uczniami). 

       Najtrudniej jest podejmować pewne         

       decyzje, kiedy trzeba dokonać wyboru 

       np: na co wydać pieniądze  

       w      budżecie, a pieniędzy nie zawsze 

       wystarcza. 

-                                                 *  Jak spędziłby Pan dzień w Ratuszu, 

                                                            gdyby był Pan niewidzialny? 

‘   To byłoby piękne. Gdybym miał taką    

                   czapkę niewidkę, to pewnie 

                   przeszedłbym się po Ratuszu  

       i zobaczył jak radzą sobie moi 

                  współpracownicy, jak ciężko pracują. 

                 Ale tak naprawdę, jak byłbym 

                 niewidzialny, to wolałbym pochodzić po  

POWODZENIA!!!! MIŁEJ ZABAWY!!! 

 

 

Opracowała: pani Monika Ocicka 

 

PRZEPISY NA BOŻONARODZENIOWE DESERY 
 

CIASTECZKA BOŻONARODZENIOWE Z CYNAMONEM 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 60 minut 

CZAS PIECZENIA: 10 minut 

SKŁADNIKI: 

 3 szklanki mąki pszennej 

 kostka masła 

 4 żółtka 

 4 łyżki cukru waniliowego 

 4 łyżki cynamonu 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 6 łyżek miodu 

PRZYGOTOWANIE 

1. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, dodajemy masło. Całość siekamy 

nożem. Następnie dodajemy żółtka, cukier waniliowy, cynamon oraz miód. 

Zagniatamy ciasto i wkładamy na 30 minut do lodówki.  

2. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na placek o grubości ok. 0,5 cm i 

wykrawamy foremkami ciasteczka. 

3. Przygotowane w ten sposób ciasteczka układamy na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia i pieczemy w temperaturze 160 stopni Celsjusza przez 

około 10 minut.  



 

Papierowa bombka 
 

Potrzebne materiały : 

- klej, 

- kolorowy blok 

- nożyczki, 

- Sposób wykonania: 

Przygotuj 35 kartek kolorowego bloku z którego wycinasz kwadraty o 

wymiarach 12x12 cm  mogą być różnego koloru. Następnie składasz kwadrat 

rogami do siebie tak aby powstał trójkąt równoramienny 

 
Dalej układamy trójkąt zgiętą częścią do dołu, kolejno zaginamy dolne dwa roku 

do góry.  

 
Następnie tak złożony kwadrat zginamy następująco : 

Boki nr 1 i nr 2 zaginamy do środka tak aby powstał kształt latawca. 

Tak przygotowane latawce przygotowujemy do sklejania, a więc smarujemy 

klejem zaginane ostatnio elementy nr 1 i nr 2 sklejamy je razem  

 

i tak powstanie nam pierwszy płatek 

bombki aby stworzyć cały kwiatek potrzebujemy 5 

takich płatków, które następnie sklejamy razem tak 

jak widać na zdjęciu. Aby złożyć bombkę 

potrzebujemy 7 takich kwiatków, które następnie 

sklejamy razem do siebie w kształt kuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieście, żeby zobaczyć jak       sobie radzą mieszkańcy Płocka. 

- Jakie atrakcje przewiduje Pan dla dzieci, aby poznały magię świąt 

      Bożego Narodzenia? 

- Magia Świąt Bożego Narodzenia to przede wszystkim w domu, przy 

      choince, przy stole. Tam są te chwile magii. Ale w mieście też - jak 

      przyjdziecie przed Ratusz, już za chwilę zabłysną światła, będzie 

      lodowisko. To tam będzie można poczuć magię świąt. 

- Co my, dzieci moglibyśmy zrobić dla miasta? 

- Dzięki wam rodzice są uśmiechnięci. Tym uśmiechem waszym już    

      bardzo dużo robicie dla miasta. 

Opracowała: pani Sylwia Meredykt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Boże Narodzenie 

Prószy śnieg 

mróz się trzyma 

co za zima 

co za zima. 

Wszyscy się ciepło ubierają 

czapki, szaliki zakładają.  
Dzieci wieczorami z okien wyglądają 

i św. Mikołaja szukają. 

Kiedy nadchodzi Boże Narodzenie 

wszyscy gotują pyszne jedzenie. 

Całe rodziny się zjeżdżają 

i się prezentami wymieniają. 

No, i się kończy Boże Narodzenie 

- miłe choć krótkie zdarzenie. 

               Aneta Mościbroda, kl. V a 

Pani Zima 

Ach, jak dobrze, przyszła zima! 

Kraczą wrony – mróz już trzyma! 

Gdy się ziemia śniegiem bieli, 

      Serca dzieci rozweseli. 

         Pani zimo, daj nam dużo śniegu, 

             By saneczki nie ustały w biegu. 

                 Daj nam taflę lodu twardą, 

                   By na łyżwach śmigać hardo. 

                                 Słychać dzieci śmiech wokoło, 

                                                                       Tak jest zdrowo i wesoło. 

                                                                         Śnieżki lecą tu i tam, 

                                                                            Aż nasz bałwan się bał. 

       Nie bój się bałwanku nasz, 

                                  Bo od pani Zimy dostaniesz, 

Płatki śniegu na drugie śniadanie. 

A drzewa pani Zima przystroi szron srebrzysty. 

Już sopelki lodu w słońcu rozbłysły. 

Z dalekiej północy po śniegu białym, 

Jedzie święty Mikołaj w zaprzęgu wspaniałym.  

Renifery mają czerwone noski 

I wiozą Mikołaja doi dzieci od miasta do wioski. 

W workach jest prezentów moc, 

Obdaruje nimi wszystkich w wigilijną noc. 

Aleksander Mochocki, kl. VI b 

  

„Dwójki siatkarskie” 
 

W naszej szkole już drugi raz odbywają się tzw. Dwójki siatkarskie, 

organizowane przez pana Rafała Podolewskiego. Biorą w nich udział chłopcy  

i dziewczęta z klas 4-6. 

Mini – turniej polega na rozegraniu meczu przez poszczególne pary, do chwili, 

gdy jedna z nich uzyska 25 punktów. W chwili obecnej konkurują ze sobą 

chłopcy z klas szóstych. 

Drużyny rywalizują ze sobą o nagrody. Najlepsze trzy drużyny w wybranych 

kategoriach wiekowych dostaną medale. Wszystkim grającym życzymy walki 

Fair Play! 

Opracowały: Wiktoria Maciejewska, Wiktoria Lipińska, kl. VI d 

 

Święta 

Nadejdzie w grudniu taki czas, 

gdy Mikołaj odwiedzi nas. 

Będzie choinka wystrojona błyskotkami, 

a pod nią worek z prezentami. 

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie 

człowiek człowieka mocno uściśnie. 

Podzielimy się białym opłatkiem, 

a łzy po policzku polecą ukradkiem. 

Przy świątecznym stole z rodzina się spotkamy 

i wszyscy kolędy głośno zaśpiewamy. 

Gdy już Wigilijny minie czas 

na bal sylwestrowy zaproszą was.  

              Maja Świgońska, kl. V b 

Święta, święta czas radości 

Przywitajmy wszystkich gości 

Podarujmy im duże prezenty 

Niech dziś każdy będzie uśmiechnięty. 

                    Choinka, choinka zielona 

                    Przybyła tu do nas. 

Ubrała się strojnie w bombki, korale, 

by świecić dla wszystkich nawet w karnawale. 

                     Aleksandra Barankiewicz, kl. V b 



 

Myślę, że to lato, 

wyglądam, a tu biało i mroźno. 

Słychać kolędy śpiew, 

a w kuchni pierników woń. 

Pytam się mamy, co to za dzień? 

A tu słychać Mikołaja –  

deń, deń, deń. 

Pod choinką prezentów moc –  

to najpiękniejsza w roku noc. 

Mikołaj Młodawski, kl. V a 

 

Już nadchodzi zima, 

Nikt jej nie zatrzyma. 

mrozem w nos poszczypie, 

Śniegiem świat zasypie. 

będzie biało i wesoło, 

poślizgać się można w koło.  
I Mikołaj stanie u drzwi, 

jeśli zasłużę przyniesie mi –  

stos prezentów. 

              Jakub Błaszczyk, kl. V a 
 

 

Pod okienkiem stoi bałwanek, 

kieruje wzrok na stos grzanek. 

Bo dzisiaj w ten dzień wyjątkowy, 

taki pomysł mi przyszedł do głowy: 

 „Zjedzmy na śniadanie grzanki, 

a potem chodźmy na sanki”. 

Żal mi trochę bałwanka tego, 

ale przygotuję mu coś specjalnego. 

Ubiorę go w szalik, sweterek 

zabiorę go też na spacerek. 

I jak mi się to wszystko uda, 

To uwierzę w największe cuda. 

  Paulina Podolewska, kl. VI b 

 

Drogi Mikołaju 
Drogi Mikołaju Święty, 

który roznosi dzieciom prezenty! 

Piszę list wierszem, 

tak jest mi łatwiej. 

Na ten pomysł wpadłam, 

zupełnie przypadkiem.  

O prezent chcę Cię dzisiaj prosić. 

Dla ubogich dzieci: 

niech w noc wigilijną 

gwiazdka z nieba zleci 

niech spełni wszystkie 

najskrytsze marzenia: 

dom, miłość, radość, niesamowite wrażenia. 

Dzieciom w Afryce daj jedzenia, daj. 

Wieczór z lizakami –  

ach ! to byłby raj. 

Niech już nie głodują, 

niechaj cieszą się! 

Niech się już najedzą 

i ucieszą tym mnie.  

Dla mnie mały drobiazg 

bardzo Ciebie proszę 

kolczyki, naszyjnik 

lub bransoletkę co migoce. 

Dziś już kończę. 

Pa! Buziaki! 

Mam nadzieję, że przeczytasz, 

choć list krótki taki. 

 Agata Łykowska, kl. VI B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Święta, święta są tuż, tuż 

więc wybieraj prezenty już. 

Pisz list długi, bardzo długi, 

podkreśl wszystkie swe zasługi. 

Mikołaja ładnie proś, 

by z prezentów dał Ci coś. 

Lalkę, misia, czekoladki, 

małą paczkę tak dla „gratki”. 

Do Wigilii grzeczny bądź 

    i przy stole ładnie siądź. 

     Gdy prezentów przyjdzie czas 

     za Twój podarunek 

    dziękować Ci będzie każde z nas. 

    Wierszyk, piosenkę zaśpiewamy 

        i całusa Tobie damy. 

         Mikołaju Drogi Nasz 

  nie zapomnij nigdy nas. 

Za rok też tu będziemy, 

i spotkać się z Tobą znów chcemy. 

Patrycja Dziekan, kl. V a 

 

Zima przyszła już, 

więc ciepłą czapkę włóż. 

Wigilia zbliża się, 

każdy o tym wie.  

Cała rodzina zbiera się, 

dwanaście potraw ze smakiem je. 

Choinka już ubrana 

waza barszczu nalana. 

Dzieci lubią to święto, 

bo Mikołaj przynosi dużo prezentów. 

Marta Gajewska, kl. V a 

 

 

 

 

Moje święta 

Cieszę się, gdy rano wstaję, 

patrzę w okno –  

a tu słonko wstaje. 

W mroźną noc grudniową 

Wśród śniegu zamieci 

Para reniferów 

Z nieba do nas leci 

Ciągną piękne sanie 

W złocistym zaprzęgu 

A na saniach Mikołaj  

I worek prezentów. 

Idzie dobry święty 

Uśmiecha się wkoło 

Grzecznym dzieciom  

bija serduszka wesoło. 

Niesie w dużym worku  

słodyczy bez liku, 

Pełen dziś radości 

i okrzyków. 

Paulina Rydzewska, kl. VI b 

Robi się w sercu milutko,  

bo już niedługo Pan Jezus  

Urodził się nam cichutko. 

W stajence Go powiła  

Panna Maryja 

I w kołderkę cieplutko opatuliła. 

Odwiedziło Trzech Króli Jezuska 

I dobra nowinę szybciutko  

w świat obwieściło. 

I tak się dzieje co rok  

o tej samej porze, 

Wszyscy ludzie  

wesolutko wyśpiewują  

kolędy dziękczynne  

na cześć Pana Naszego, 

który urodził się  

dla Zbawiciela naszego. 

Maciej Sebastianowicz, kl. V a 

 

 



 

Ciemnym lasem, kretą drogą 

idzie człowiek z długą brodą. 

Idzie wolno, głośno sapie, 

czasem się po głowie drapie. 

Duże buty, worek wielki, 

a przy spodniach śmieszne szelki. 

to Mikołaj cudny, święty, 

ma dla wszystkich nas prezenty. 

Lalki, misie i laptopy, 

telefony i mazaki. 

Pierwsza gwiazda już na niebie, 

więc czekamy tu na Ciebie. 

Aleksandra Kujawa, kl. VI b 

 

 

 

Gdy 25 - go Boże Narodzenie mamy, 

wszyscy się uśmiechamy. 

Mikołaj dużo prezentów mi przynosi, 

a moja siostra o tyle niepotrzebnych rzeczy prosi. 

Chciałaby dostać laptop, telefon, 

mama chciałaby większą wypłatę. 

A ja zamiast tego proszę o coś przydatnego –  

na przykład „Mały słownik języka polskiego”. 

Zawsze się przyda i jest o wiele fajniejszy, 

niż te graty co tylko wrzucę do szafy. 

A ten co przynosi to taki święty. 

ma długą brodę, czerwone spodenki. 

Beata Trzeciak, kl. VI b 

 

„Święta w gronie najbliższych” 

Kiedy patrzysz w niebo, w gwiazdy, 

pomyśl o rodzinie -  

bo to szczęście kiedyś minie. 

Tylko jeden w całym roku dzień taki ważny, 

gdzie na niebie świecą gwiazdy. 

Pomyśl o nich jak najlepiej, 

i złóż im życzenia 

w święta Bożego Narodzenia. 

Natalia Ziółkowska, kl. VI b 

 

W moim domu blisko święta, 

nawet babcia jest przejęta. 

Śnieg na okno cicho prószy, 

a ja dziś nadstawiam uszy. 

Muszę być dzisiaj uważna, 

bo rzecz się zdarzyła ważna 

Gdy na niebo gwiazdka wskoczy, 

szeroko otworze oczy. 

Znak to będzie dla nas ludzi, 

że nam się Bóg urodzi. 

Gdzieś w stajence dawno temu, 

Trzej Królowie szli ku niemu.  

My, by pamięć tę zachować, 

będziemy się wspólnie radować. 

Przy stole kolędy razem zanućmy, 

tylko dzieciny świętej nie zbudźmy. 

Marta Krawczyńska, kl. V a 

 

Pewnego dnia wieczorem, gdy czytałam książkę o świętach Bożego 

Narodzenia wydarzyła mi się niesamowita rzecz. Książka zaczęła lśnić i 

wyskoczył z niej Święty Mikołaj. Powiedział mi, że potrzebuje mnie i wszystko 

opowie mi na miejscu. Wskoczyłam z nim do dziwnego przedmiotu.  

Znaleźliśmy się w Laponii. Poinformował mnie, że sam nie zdąży 

przygotować zabawek. Zapytał, czy nie pomogę. Zaczęłam skręcać różne 

samochody, malować lalki i robić wiele innych rzeczy. Nagle poczułam się 

zmęczona i zasnęłam. Gdy się obudziłam, byłam już w domu. Obok mnie leżała 

kartka. Było napisane na niej „dziękuję”. Domyśliłam się, że to od Świętego 

Mikołaja. Nigdy nie zapomnę tego dnia. 

Olga Ptaszyńska, kl. VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krasnale i elfy gotowe stoją 

Już worek pełny na saniach czeka 

Czemu Mikołaj drapie się po głowie? 

Co Go tak martwi i na co czeka.  

A on tak liczy w głowie i mierzy 

Czy się zmieści w komina wieży. 

Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu 

Znaczy, że wąski masz komin mój brachu. 

Agata Wysibirska, kl. VI b 

 

 

 

 

 

 

 

Biała zima 

Białe gwiazdki lecą z nieba 

Wszystkie dzieci cieszą się 

Będą sanki i zabawy 

Czas na kulig znajdzie się 

           Hubert Pawelec, kl. VI b 

 

 

 

 

Kolorowanka dla Oli i Janka 


