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Cześć!  

Macie w rękach świąteczne wydanie naszego pisemka. Znajdziecie w nim 

garść informacji o zwyczajach bożonarodzeniowych, choince oraz specjalny 

prezent z okazji zbliżających się świat. Trochę zaskakujących faktów ze świata             

i humor na zimowe dni. Zachęcamy też do stałych rubryk. Miłej lektury.  

Redakcja 

 

 

  

  

Listopadowe :  

 

- W listopadzie ziemia ciepła, zima będzie skrzepła.  

- W listopadzie grzmi, rolnik dobrze śpi.  

- Kiedy jesień ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa 

zima.  

- Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.  

  

  

 

 

 

 

Grudniowe :  

  

- Grudzień jaki, czerwiec taki.  

- Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.  

- Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody.  

- Grudzień ziemię grudzi, dla zwierząt i ludzi.  

  

 

 

 

 

                                                 Hanna Szajda Vb 
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Dziś mamy zaszczyt przeprowadzić wywiad z Panią Iwoną Manistą-Kutryś, 

nauczycielką muzyki.  

- Dlaczego wybrała Pani taki zawód?  

Uważam, że muzyka wybrała mnie. Tak 

naprawdę w duszy grała mi od 

dzieciństwa. Gdy byłam w przedszkolu, 

interesowałam się muzyką oraz brałam udział 

w licznych konkursach muzycznych, później 

w szkole należałam do zespołów wokalnych. 

Na zajęciach muzycznych pani pokazała mi pianino, które ogromnie mi się 

spodobało, po czym zaciągnęłam mamę do szkoły muzycznej. Od tego momentu 

muzyka codziennie mi towarzyszy.  

- Na jakich instrumentach potrafi Pani grać?  

Pierwszym i moim ulubionym instrumentem był fortepian. Potrafię również grać 

na flecie prostym i poprzecznym, na gitarze oraz nie zapominajmy o śpiewie, 

który również jest instrumentem.  

- Czy uważa Pani, że trudno jest nauczyć się grać na instrumentach?  

Gdy ktoś coś lubi, to łatwiej mu to przychodzi. Wszystko może przychodzić 

trudniej, gdy nie ma pasji i chęci. Wydaje mi się, że trzeba się tego nauczyć, jak 

każdej innej umiejętności. Zależy to również od ilości czasu, który chcemy na to 

poświęcić.  

- Jaki rodzaj muzyki Pani preferuje?  

Lubię różne rodzaje. Jednym z nich jest musical, jazz, a także muzyka aktorska, 

kabaretowa oraz pop. Jeżeli chodzi o rap, to trochę mniej, aczkolwiek zdarzyło 

mi się go słuchać, ponieważ moja córka lubi ten gatunek muzyki. Jako 

ciekawostkę mogę powiedzieć, że pojawiłam się na okładce płyty 

Taco Hemingway’a.  

- Czego Pani słucha w wolnym czasie?  

Tak jak powiedziałam wcześniej, myślę że najbardziej jazz, pop, klasykę 

instrumentalną oraz muzykę filmową. W duszy grają mi również utwory 

Chopina.  

- Czy Pani zdaniem muzyka dużo wnosi do życia?  

Powiem za siebie, że ja nie byłabym w stanie żyć bez muzyki. Według mnie wnosi 

ona dużo do życia oraz współgra z naszymi emocjami, może na nie wpływać. 
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Może nas rozweselić, zrelaksować, pobudzić, lecz gdy jest ona za mocna, może 

nas zdenerwować. Wszystko zależy od muzyki jaką lubicie słuchać.  

- Czy lubi Pani swoją pracę?  

Tak, lubię swoją pracę. Przepadam za pracą z dziećmi, aczkolwiek zdarzają się 

momenty, w których potrafię się zdenerwować. Prowadzę również zajęcia 

dodatkowe na przykład moi uczniowie ostatnio występowali w teatrze 

muzycznym ,,Roma”.  

- Skąd bierze Pani pomysły na lekcje?  

Podręczniki, z których korzystamy, mają bardzo ciekawe tematy. Na każdej lekcji 

możemy poznać nowe utwory i nowych kompozytorów. Staram się również 

szukać ciekawych informacji i filmów w Internecie. Każdą lekcję próbuję 

urozmaicić oraz do niej zachęcić.  

- Wiemy, że swoją pasją stara się Pani zarazić uczniów z naszej szkoły, 

zapraszając ich do szkolnego chóru. Jak wyglądają takie zajęcia i kto może 

w nich uczestniczyć?  

Jak zarażać, to tylko czymś dobrym. Są takie osoby, które chętnie przychodzą. 

Myślę, że atmosfera na zajęciach również jest bardzo miła. Spotkania odbywają 

się raz w tygodniu, mogą na nie uczęszczać osoby z klas 4-8. Uczniowie ostatnio 

wystąpili w teledysku, który już niedługo się ukaże.  

- Wiemy, że nagrała pani płytę z udziałem chóru szkolnego z kolędami. Czy 

oprócz kolęd ma pani w planach jeszcze coś nagrać z udziałem chóru?  

Tak, oczywiście. A propos zbliżających się świąt, mamy super płytę z kolędami, 

mamy również  płytę związaną ze Świętem Niepodległości. Mamy także  

w planach nagrać kolejną płytę, która jest niespodzianką.  

- Muzyka towarzyszy Pani nie tylko w szkole, ale również poza nią. 

Słyszałyśmy o koncertach, konkursach, czy mogłaby Pani powiedzieć na coś 

więcej na ten temat?  

Działam samodzielnie jako wokalistka, kompozytorka. Mam na koncie kilka 

wygranych konkursów ogólnopolskich, wokalnych oraz nagrałam kilka płyt. 

Jedna z moich płyt nosi tytuł  ,,Smakuj życie”.  

- Kiedy będzie Pani najbliższy koncert?  

Mój najbliższy koncert odbędzie się 05.12.2021r. Będzie to koncert mikołajkowy, 

na którym przedstawię moją najnowszą płytę ,,Smakuj życie”. Odbędzie się on  

w Lesznowoli. Wszyscy są mile widziani.  
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- Gdyby miała Pani pojechać na odpoczynek, gdzie by Pani pojechała?  

Nie ukrywam, że lubię ciepłe kraje, 

lecz takie, w których nie jest za 

gorąco. Z chęcią odwiedzę Hiszpanię, 

Portugalię, Grecję, Chorwację. 

Natomiast zimą lubię jeździć do 

Włoch na narty.  

Bardzo dziękujemy za wywiad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadziły: 

Maja Bugalska  i Alicja Gębka VIIe 
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Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie na całym 

świecie 16 listopada. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

rezolucją (uchwałą) w 1995 roku z inicjatywy UNESCO (organizacja ONZ).  

16 listopada, również w naszej szkole obchodzono Dzień Tolerancji. Obchody te 

zainicjowali nauczyciele wspomagający. Jak wiemy, tolerancja to poszanowanie 

czyichś praw, poglądów, wierzeń, upodobań różniących się od własnych. To 

również akceptacja uczuć, zwyczajów, jak również inności, w tym 

niepełnosprawności.   

Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki tematycznie związane z tym 

dniem. Podczas przerw można było posłuchać audycji na temat tolerancji  

oraz właściwego postępowania wobec innych osób. 

Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki w klasach. Uwrażliwili uczniów na 

wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji.  

Obchody takiego dnia to świetna lekcja życzliwości, uprzejmości i wrażliwości 

na drugiego człowieka. To również okazja, aby zastanowić się nad własną 

postawą w stosunku do innych osób.  
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Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych 

zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Jest to wieczór wróżb 

odprawianych w nocy z 29 listopada na 30 listopada. 30 listopada w polskiej 

tradycji przypadają imieniny Andrzeja i to nie byle jaka 

okazja. Andrzejki świętowane są w polskiej kulturze od wielu, wielu lat. Kiedyś 

wróżby andrzejkowe były przeznaczone tylko dla niezamężnych kobiet 

(mężczyźni obchodzili wtedy katarzynki, czyli odpowiednik andrzejek).  Obecnie 

wróży się zarówno kobietom jak i mężczyznom, a wszystko traktowane jest  

z przymrużeniem oka. 

 

Oto pomysły na wróżby  domowe  

Kubeczki  

Przygotuj 8 kubeczków, do każdego włóż co innego i zamieszaj. Druga osoba 

musi wybrać jeden z kubeczków, to co wylosuje zależy od jej przyszłości.  

• moneta – bogactwo,  

• pierścionek – ślub,  

• klucz – nowy dom,  

• kostka cukru – szczęśliwe życie,  

• samochodzik – podróż,  

• serduszko – zakochanie,  

• czarna kropka z papieru – 

pech,  

• kawałek chleba – obżarstwo.  
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Lanie wosku. Najbardziej znana wróżba 

andrzejkowa. Na początku musisz rozgrzać 

wosk. Następnie przez dziurkę od klucza trzeba 

przelać rozgrzany wosk, który wyląduje  

w misce z zimną wodą. Po tym zabiegu, gdy 

wosk zastygnie, bierze się go do ręki i świeci 

na niego latarką.  Jego cień odpowiada,  

co czeka cię w przyszłości.  

 

 

Serca. Bardzo popularna wróżba, do której będziesz potrzebował tylko dwóch 

czerwonych serc i zapisanych na nich imion żeńskich i męskich. Potem szpilką 

wbijasz w wybrany punkt na sercu. Imię, które wylosujesz, to twoja przyszła 

miłość.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Żwan, Ignacy Celej  

i Dawid Szymański Vb 
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WOLONTARIAT 

W naszej szkole przeprowadzono akcję na rzecz pomocy dla zwierząt z Fundacji 

„Niezły pies”. Nasi Wolontariusze zbierali karmę dla podopiecznych. Dzięki 

takim działaniom uczniowie uwrażliwiają się na krzywdę porzuconych  

i skrzywdzonych zwierząt. 
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Co roku, 3 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób 

z Niepełnosprawnościami, którego celem  jest zwrócenie uwagi na prawa tych 

osób, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także 

ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu 

politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 

Magdalena Drozd 
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Co roku pojawia się pytanie, czy kupić drzewko plastikowe czy prawdziwe. 

Zdania na ten temat są bardzo podzielone. Patrząc na opłacalność, jeżeli chodzi  

o cenę, lepiej zakupić drzewko plastikowe. Kosztuje ono od 50 do 500 złotych, 

ale posłuży nam przez około 15 lat, natomiast za drzewko prawdziwe zapłacimy 

od 20 do 150 złotych.  

Jednak w trosce o środowisko naturalne lepiej kupić prawdziwe drzewko. 

Dlaczego? 

Po pierwsze należy pomyśleć o naszym środowisku. Nawet jeśli wytniemy 

drzewko, w jego miejsce możemy posadzić dwa kolejne. Po zakończeniu okresu 

świątecznego, możemy choinkę przekazać do nadleśnictwa jako pożywienie dla 

zwierząt leśnych. 

Żeby wyprodukować drzewko z plastiku, zwiększamy zużycie tworzywa, które 

może zaszkodzić środowisku.  Jeśli spalimy je, do powietrza przenikną trujące 

gazy, które są szkodliwe dla ludzi. Choinka wyrzucona na wysypisko będzie 

rozkładać się od 100-1000 lat.  

Mimo kłopotów z choinką żywą (sypiące się igły, żywica, podlewanie), Polacy 

kupują ponad 6 milionów rocznie, a stan zalesienia zwiększa się.  

Dodatkowo okazuje się, że lubimy zapach 

świątecznego drzewka, a igły nie są nam 

straszne.  

Podsumowując, uważam, że lepiej będzie kupić 

choinkę żywą niż sztuczną.  
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Alicja Kopycka  i Aleksandra Kluś VIIa 

 

Tradycje i zwyczaje świąteczne na świecie: 

Chociaż wszędzie święta obchodzone są hucznie i uroczyście, to jednak 

zupełnie inaczej: 

Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania. Główne 

ulice w Londynie wyglądają w tym okresie najpiękniej, a na Trafalgar Square 

można spotkać większość mieszkańców gromadzących się wokół olbrzymiej 

choinki, gdzie razem śpiewają kolędy. Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny 

posiłek spożywają w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym 

daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. 

Christmas pudding – rodzaj deseru. Dopiero w drugi dzień świąt otwierają 

prezenty. 

W Australii, ze względu na klimat, Święta Bożego Narodzenia spędza się  

w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą się 

na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy, jedzą pieczone indyki, małe 

ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, owoce, puddingi i ciasto 

przypominające polski kleks. Nie brakuje również prezentów, które można 

znaleźć pod choinką w ogromnej wełnianej skarpecie. Oprócz tego wysyłają 

wszystkim znajomym kartki świąteczne. 

Podobnie, jak w pozostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej 

spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach  

i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej 

porze. Najważniejszym daniem jest faszerowany indyk, z pikantnym ryżowo – 

mięsnym nadzieniem. Boże Narodzenie trwa tutaj najdłużej, bo aż 12 dni. W tym 

czasie Grecy obdarowują się nieprawdopodobną liczbą prezentów, które przynosi 

święty Bazyli. 

W Argentynie Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy 

ogromnym stole zastawionym jedzeniem mieszkańcy wraz z rodziną, znajomymi 

i sąsiadami bawią się i żartują. Głównym i najważniejszym daniem jest pieczony 

prosiak, dopiero o północy zaczyna się konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce 

do białego rana. W tych harcach uczestniczą również dzieci. Argentyńczycy 

obdarowują się prezentami w święto Trzech Króli – 6 stycznia. 

W większości krajów europejskich uroczyście świętuje się 25 i 26 grudnia. Ludzie 

spotykają się wtedy z rodziną i przyjaciółmi oraz dobrze jedzą. Oczywiście nie 

chodzą w tych dniach do pracy. 
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W Hiszpanii, Portugalii i Francji drugi dzień świąt traktowany jest jak normalny 

dzień. W Amsterdamie 25 grudnia część sklepów jest otwarta. We Włoszech 

natomiast obchodzi się te dwa dni świąt huczniej niż Wigilię. Jak świat długi  

i szeroki, tak w różnych krajach są inne tradycje przeżywania Świąt Bożego 

Narodzenia, spożywane są inne potrawy, inaczej spędzany jest świąteczny czas  

i inni święci roznoszą podarki, ale tylko w Polsce istnieje przekonanie, że w noc 

wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Kopycka 7a 

Aleksandra Kluś 7a 
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Wszyscy je znamy, stawiamy je co roku na stole w czasie Bożego Narodzenia. 

W tym artykule opowiem Wam o historii niektórych świątecznych dań. 

Na pierwszy ogień pójdzie barszcz z uszkami. To 

bardzo powszechna wigilijna potrawa w polskiej 

kuchni. Jak już wspomniałam, dzisiaj zajmiemy 

się nim z historycznej strony. Barszcz czerwony 

pojawił się jako jedna  

z wigilijnych potraw już w XVI wieku. W kuchni 

staropolskiej popularny był tzw. barszcz z rurą,  

czyli gotowany na kości wołowej. Na pewno to 

wiecie, ale o tym też wspomnę. Barszcz jest zupą popularną w całej Europie. 

Serwowany jest co roku razem z uszkami w moim domu w czasie wigilijnej 

wieczerzy. 

 Przyszła kolej na kolejne danie – bigos. Posiłek ten składa się głównie z kapusty, 

białej i kiszonej. Pojawił się on około XV 

wieku. Według autorów niemieckiej 

książki kucharskiej słowo „bigos” ma 

pochodzenie łacińskie i oznacza „dwa 

smaki”. Pierwszy człon tego wyrazu „bi” 

oznacza „podwójny”, a drugi człon „gos” 

pochodzi od „smak”. Tymi dwoma 

smakami miałyby być - stanowiące 

podstawę bigosu - kiszona kapusta  

i świeża, biała kapusta. Znamy go wszyscy, 

ale nie wszyscy doceniamy walory tego dania. Z pewnością bigos jest tak syty, że 

nie wiem, czy będziecie mieli chęć na spróbowanie kolejnej świątecznej potrawy.  

A czas na trzeci posiłek, który jest niezwykle 

popularny  w polskich domach. To karp 

królewski. Może być smażony, pieczony,  

w śmietanie, galarecie, po grecku... Jest 

mnóstwo sposobów na przygotowanie tej 

tradycyjnej ryby! Czy wiece, że karpia na 

Wigilię do polskich domów na wielką skalę 

wprowadzono dopiero w czasach ustroju 

komunistycznego? Wcześniej pojawiał się 

tam w różnej postaci, np. w słodkawym sosie z dodatkiem piernika, piwa, 
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miodu i rodzynek, ale nie uznawano go za główną potrawę wigilijną. 

Okazuje się, że popularnego dziś karpia królewskiego wyhodowano w 

stawach dopiero w XIX wieku.  

Hm... Oprócz głównych dań przydałoby się coś na deser. 

I oto jest! Makowiec co roku na moim stole cieszy nasze 

oczy i zachwyca swoim smakiem. Makowca, jak sama 

nazwa wskazuje, robi się  z maku, a ciasto to zazwyczaj 

drożdżowe wypieki. Najczęściej spotkamy go w formie 

zawijanej, tzw. strucla z makiem. Co prawda nie tylko na Wigilię makowiec 

króluje na naszych stołach. Ten makowy wałek chętnie też zajadamy w okresie 

Świąt Wielkanocnych.        

Myślę, że pobudziłam Wasz apetyt na świąteczne potrawy. Cóż... Nie pozostaje 

mi nic innego, jak życzyć Wam wielu miłych doznań smakowych w czasie 

Bożego Narodzenia, a sama zabieram się za porządki i oczywiście… 

przygotowanie świątecznego stołu! Wesołych Świąt! 
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Szczypta smaku: 

Przepis na pierniczki   

• 1/4 szklanki miodu  

• 80 g masła  

• 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru 

lub cukru pudru  

• 1 jajko  

• 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej  

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

• 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika  

• opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają 

ciemniejszy kolor)  

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się 

cukru, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli 

ciasto będzie zbyt sypkie, dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia 

odpowiedniej konsystencji i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, 

schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).  

Wałkować na stolnicy na grubość 2 – 3 mm, lekko podsypując mąką (grubsze 

pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych 

kształtach i przekładać na blachę 

wyłożoną papierem do pieczenia  i piec 

około 8 – 10 minut w temperaturze 170 

– 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, 

będą zbyt kruche i będą miały posmak 

goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić 

na kratce.  

 

 

 

 

Hania Szajda klasa Vb 
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W tym numerze zapraszam Was do wykonania testu, w którym będziecie mogli 

sprawdzić czy telefon i Internet jest Waszym problemem.  

Milena Stachera – psycholog szkolny 
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Każdy lubi dobrą opowieść na dobranoc       

 

FELIKS I CHOINKA    

  

Feliks to mój kot, który ma prawie dwa 

lata. Bardzo lubi  się bawić swoimi zabawkami  

oraz skakać i biegać. Felek jest jasno szary, ma cztery, 

białe, równe skarpetki i biały pyszczek. Waży już 5 kg, 

więc to bardzo duży kot. Gdy go przywieźliśmy do 

domu, był malutki, wielkości dłoni i bardzo słodki.  

W zeszłym roku, jak zawsze, ubraliśmy przed 

świętami choinkę. Stała na podłodze w rogu pokoju. 

Była śliczna z różowo-białymi bombkami, białymi 

kokardkami i światełkami. Widzieliśmy, że Feliks się 

nią bardzo interesuje. Bawił się bombkami, które były 

powieszone na dolnych gałązkach. Wbiegał pod 

choinkę i uciekał szybko, gdy mama na niego 

krzyknęła. Dla Felka była to super zabawa.  

 Pewnego dnia wróciliśmy do domu ze spaceru  

i zobaczyliśmy, że choinka jest przewrócona. Feliks siedział obok 

porozrzucanych bombek i udawał niewiniątko. Tłumaczyłam mu,  

że źle zrobił, ale raczej niewiele z tego zrozumiał.  

W tym roku zastanawiamy się, jak postąpić, gdzie postawić świąteczne 

drzewko. Feliks nadal lubi rozrabiać, więc choinka nie będzie bezpieczna,  

gdy zostawimy go samego w domu. 

 

Julia Filipowicz klasa IV b 
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 Filmy świąteczne dla dzieci będą wspaniałym 

sposobem, żeby umilić sobie oczekiwanie na Boże 

Narodzenie. Możesz wybrać filmy z naszego 

zestawienia, mamy dla was aż 19 tytułów komedii 

świątecznych, bajek i filmów. 

 

Oto kilka naszych propozycji filmów świątecznych dla dzieci:  

 

• „Wesołych Świąt, Tomku” 

• „Rudolf, czerwononosy Renifer” 

• „Puchatkowego Nowego Roku” 

• „Renifer Niko ratuje brata” i „Renifer Niko ratuje Święta” 

• „Opowieść wigilijna” 

• „Mickey: Bajkowe Święta” 

• „Kraina Lodu” 

• „Grinch: Świąt nie będzie” 

• „Ciekawski George: Małpiszon i Gwiazdka” 

• „Dziadek do orzechów (wersja animowana)” 

Świąteczne komedie dla dzieci 

Jeśli macie ochotę na dużą dawkę śmiechu - świetnie sprawdzą się świąteczne 

komedie dla dzieci (i nie tylko!). Te filmy świąteczne są też dobrą propozycją 

dla nastolatków, bo któż nie uwielbia np. Shreka?:)  

• „Pies, który uratował Święta” 

• „Pada Shrek” 

• „Kevin sam w domu” 

• „Elf” - świąteczna komedia familijna 

Świąteczne filmy o Mikołaju 

• „Artur ratuje Gwiazdkę” 

• „Ekspres polarny” 

• „Kronika świąteczna” 

• „Mikołaj i spółka” 

https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p2.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p3.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p4.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p5.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p8.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p9.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p10.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p12.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p15.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p16.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p6.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p7.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p11.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p13.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p17.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p14.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p18.html
https://mamotoja.pl/swiateczne-filmy-dla-dzieci-nie-tylko-kevin-sam-w-domu,boze-narodzenie-galeria,4126,r3p19.html
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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.  

Kolega pyta Fąfarę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak.  

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej.  

W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: 

- Czy zabiłeś już karpia? 

- Tak, utopiłem go.  

 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.   

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!   

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".  

IKEA. Choinka składana: - Szkielet - 1 szt, - Gałązki - 46 szt, - Igły - 13543 szt, 

- Klej montażowy - 3 litry.  
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Przyjaciel pyta Fąfarę: 

- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, 

pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą 

włoską.   

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób?- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  

 - Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Merry. 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas!  

 Dwóch chłopców spędza noc przed Wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, 

klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy 

odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Mikołaj nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest.  

  

 

Michał Żwan, Ignacy Celej, Dawid Szymański klasa Vb  
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Nie masz pomysłu na świąteczny prezent, oto podpowiedź od nas, co kupić i jak 

zapakować       

Mama: filiżanka, książka, herbata owocowa, torebka. 

Tata: zestaw do majsterkowania, zapach 

do samochodu, szalik, zegarek. 

Kolega: czapka Mikołaja, akcesoria 

komputerowa, karta płatnicza 

PaySafeCard. 

Koleżanka: 

notes, zakładka 

do książki, cienie do powiek. 

Siostra: kucyk, szkatułka na biżuterię, opaska  

do włosów, lalka, płyta z ulubioną muzyką. 

Dziadek: skarpetki, świąteczny kubek, podręcznik 

amatorskiego wędkarza, szachy. 

Babcia: kosmetyki, 

figurka, świeczka, 

książka kucharska. 

Brat: klocki LEGO, gra planszowa, samochód, 

breloczek. 
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Czy już napisałeś list do Świętego Mikołaja? NIE! Nie wiesz jak? Nie martw się, 

na nas zawsze możesz liczyć? Oto kilka wzorów i podpowiedzi. Wybierz coś  

i śpiesz się, do świąt zostało niewiele czasu.  
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1. Wziąć bliskich w ramiona 😊. 

2. Poświęcić im swój czas.  
3. Nie przejmować się bzdurami. 

4. Udekorować twarz uśmiechem.  

5. Napełnić serce miłością i podzielić się nią.  

6. A jeśli idzie coś nie tak, zacząć od punktu 1. 

 

Warto mieć noworoczne postanowienia: 

Może w 2022 roku uda nam się: 

1. Nie kłócić się z siostrą/ bratem. 

2. Nie pytać się czy muszę się uczyć. 

3. Przeczytać wszystkie lektury. 

4. Odrabiać prace domowe. 

5. Wychodzić z psem na spacer. 

6. Przeprosić Kaśkę! 

7. Jeść owoce i warzywa – bo są zdrowe.  

8. Pomagać mamie w porządkach – sprzątać swój pokój. 

9. ………………………….(jeszcze pomyślę). 

Niech się wreszcie uda!!! 

Choć ze trzy punkty😊. 

 

KOCHANI!!! 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, 

wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje 

własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością  

i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! 

życzy zespół CEIS 


