
Od Redakcji

To już trzeci numer naszego Biuletynu. Poświęcony jest  się świętom Bożego Narodzenia. Z 

pewnością będą one wyjątkowe - nie tylko dlatego że bez śniegu - ale wspaniałe i niezapomniane za

sprawą atmosfery, którą stworzycie wokół choinki i wigilijnego stołu. Życzymy Wam ciepłych i 

rodzinnych Świąt.

Na zdjęciu obok prezentujemy laureatów

konkursu ortograficznego z poprzedniego

numeru. Są na nim: Tomasz Baksalary z kl.

III, Karolina Peplińska z kl. IV, Karolina

Grześkowiak i Joanna Rosińska z kl. VI.

Gratulujemy! 

Zapraszamy Wszystkich do udziału w

kolejnych potyczkach. Nagrody czekają.

Monika Żalik i Karol Żalik
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Zdaniem gimnazjalisty

- Julia Pawłowska i Roksana Andrzejewska kl. I "List do Mikołaja"

- Tomasz Baksalary "O Bożym Narodzeniu"

W obiektywie

-Monika Żalik "Klasowe choinki"

Trudno być poetą

- Karolina Śmieszała, Bartosz Zakrzewski, Kacper Basiak, Leszek Michalak kl. IV

"Świąteczne wiersze"

Pytania do...

- Wiktoria Zakrzewska i Eliza Hadrysiak kl. VI pytają o wymarzone prezenty

Warto przeczytać

- Świateczny repertuar Elizy

Ciekawostki

- Zwyczaje, przesądy, przysłowia

Rozrywka

- Eliza Hadrysiak, Leszek Michalak "Świąteczne dowcipy"

- Konkurs

Wydawca: Zespół Szkół w Pawłowicach

Redaktorzy: Uczniowie

Opieka merytoryczna: Monika Żalik

Opieka komputerowa: Karol Żalik

Kontakt: sbp-pawlowice@wp.pl
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Zdaniem gimnazjalisty...

Chociaż Julia Pawłowska i Roksana Andrzejewska są już w kl. I gimnazjum, to napisały list 
do Świętego Mikołaja z prośbą o wymarzony prezent. I gorąco wierzą, że spełni on ich 
życzenie. 

Pawłowice, 3 grudnia 2015 r.

Drogi Mikołaju!

W tym roku byłyśmy bardzo grzeczne. 

Myślimy, że zasłużyłyśmy na fajne prezenty. Jednak 

zbytnio nie wiemy, co byśmy chciały dostać. Chyba 

najlepszym prezentem byłyby łyżwy, ale takie same, 

ponieważ jesteśmy bliźniaczkami. Mamy nadzieję, że 

znajdziemy je pod choinką. 

Do zobaczenia w Wigilię.

          Pozdrawiamy renifery i Ciebie, drogi Mikołaju!!!

Julka i Roksana

P.S. W prezencie przesyłami Ci, Święty Mikołaju,

choinkę, którą same narysowałyśmy.         J. i R.

Tomasz Baksalary z kl. III podzielił się z nami swoimi refleksjami nt. Świąt.

„O Bożym Narodzeniu”

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególnie dla nas ważny. Wtedy wszyscy są dla siebie 
bardzo mili i serdeczni. Czas ten jest wyjątkowy także z tej przyczyny, że na świat przyszedł 
Zbawiciel. Okres ten jest dobrą okazją w roku, aby spotkać się ze swoimi dalekimi – bliskimi, by 
odnowić więzi rodzinne.

W dzień Wigilii zasiadamy przy wieczerzy; składamy sobie życzenia i mówimy miłe słowa, 
a następnie dzielimy się opłatkiem. Tego dnia przypominamy sobie dawne, bardzo szczególne dla 
nas chwile, wcześniejsze Boże Narodzenia. Żartujemy i śmiejemy się z własnych kawałów. Nie 
zapominamy także o tych, których nie ma z nami w tę wyjątkową noc, o zmarłych.
W domu ważne miejsce zajmuje pięknie ubrana choinka, pod którą zarówno najmłodsi jak i 
najstarsi znajdują prezenty.
Pod starannie wyprasowanym obrusem powinno znajdować się sianko, a zastawa stołowa winna 
być wzbogacona o dodatkowe nakrycie dla gościa, który znienacka może do nas zawitać. Na stole 
znajdzie się dwanaście przygotowanych przez nas potraw. 
O północy całymi rodzinami wybierzemy się do kościoła na pasterkę.

Wigilia jest jedynym dniem w roku, w którym każdy powinien, na pamiątkę narodzin Jezusa

Chrystusa, kochać i wybaczać tak bardzo, jak nigdy wcześniej.
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W obiektywie

Jak co roku wszystkie klasy zadbały o świąteczny wystrój swoich sal. Prezentujemy kilka 
fotografii choinek, które pojawiły się w naszej Szkole.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
Foto Monika Żalik

4



Trudno być poetą

Z okazji Bożego Narodzenia uczennica klasy czwartej Karolina Śmieszała postanowiła 
wszystkim złożyć wierszowane świąteczne życzenia.

„Wigilijny czar”

Wigilia i prezenty,
Wszyscy wokół cieszą się.
I nadchodzi pierwsza gwiazdka,
Do kolacji śpieszmy się!

Wszyscy zjedli dużo potraw,
Kolędować nadszedł czas.
Gdyż na niebie widać przecież
Wielkiej gwiazdy jasny blask.

W końcu nadszedł wielki moment, Kacper Basiak
Na prezenty już jest czas.
Wszyscy chodzą uśmiechnięci, Pada śnieg, pada grad,
Prezentami cieszą się. Jedzie mały fiat.

A Świętego Mikołaja
I w rodzinnym gronie Na rowerze goni skrzat.
Życzeń moc składają sobie.
Ja też Wam dziś już składam
Świątecznych życzeń moc.

Dużo prezentów, miłej Gwiazdki
Po prostu „Wesołych Świąt”!

Bartosz Zakrzewski
„Mikołaj kontra diabeł”

Mikołaj na saniach gna
wszystkim prezenty da.
Diabeł zniszczył mu sanie
A Święty dał mu lanie.

Leszek Michalak

Cieszą się owieczki,
bo przyjdą do nich choineczki.

Były sobie święta raz,
aż nadszedł na prezenty czas.

Była sobie choineczka,
którą lubiła mała gwiazdeczka.
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Pytania do ...

Wiktoria Zakrzewska i Eliza Hadrysiak zapytały uczniów naszej Szkoły o wymarzone 
prezenty, które chcieliby otrzymać pod choinkę. Oto co usłyszały.

➔ Mateusz Maśląka (III): zabawka – motocykl,

➔ Wiktoria Pruchnik (IV): laptop,

➔ Adam Dolaciński (III): play station,

➔ Aleksandra Mazur (VI): telefon,

➔ Zofia Skrobała (IV): organy,

➔ Wiktoria Łupicka (III): koń albo bilet vip na koncert Violetty,

➔ Karolina Śmieszała (IV): piórnik,

➔ Weronika Ślęzak (II): pieniądze,

➔ Daniel Kubiak (V): BMX, GTA V,

➔ Zofia Włodarczyk (I): rower, kwiatki,

➔ Patrycja Wiler (I): beados koraliki,

➔ Kalina Skowronek (VI): słuchawki,

➔ Mikołaj Żmuda (III): myszka do komputera,

➔ Zofia Łaszczyńska (VI): duża pufa do siedzenia,

➔ Michał Karolak (III): miłość i szczęście dla wszystkich ludzi na świecie.

Życzymy Wam, abyście znaleźli pod choinką ten jedyny, upragniony prezent, który sprawi 

Wam wiele radości i umili świąteczny czas.
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Watro przeczytać

O tym, że święta bez Kevina są nieważne, wiemy nie od dzisiaj. Jednak Eliza Hadrysiak z kl. 
VI proponuje inne, równie ciekawe filmy, które umilą Wam Boże Narodzenie. Może 
obejrzycie któryś z nich, a po feriach podzielicie się swoimi uwagami z Czytelnikami 
Biuletynu. 
Polecamy!

• „Artur ratuje Gwiazdkę”

• „Dziadek do orzechów”

• „Dziewięć psów Świętego Mikołaja”

• „Epoka lodowcowa: Mamucia Gwiazdka”

• „Finn sam w domu – świąteczny skok”

• „Kacper straszy w Boże Narodzenie”

• „Madagwiazdka”

• „Magiczna Gwiazdka Mikiego: Zasypani w Café Myszka”

• „Opowieść wigilijna Muppetów”

• „Opowieść wigilijna Myszki Miki”

• „Wesoły elf”

• „Pada Shrek”

• „Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna”
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Ciekawostki

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne w kilkunastu językach świata.

Arabski - I'D Miilad Said ous Sana Saida
Brazylijski - Boas Festas e Feliz Ano Novo
Czeski - Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Egipski - Colo sana wintom tiebeen 
Eskimoski - Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!
Fiński - Hyvaa joulua  Hawajski - Mele Kalikimaka
Hindi - Shub Naya Baras  Serbski -Hristos se rodi
Indonezyjski - Selamat Hari Natal  Norweski - God Jul
Japoński - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 

Malezyjski - Selamat Hari Natal Maltański - Nixtieklek
Milied tajjeb u is-sena t-tabja! 
Koreański - Sung Tan Chuk Ha  Wietnamski - Chung Mung Giang Sinh
Rumuński - Sarbatori vesele  Rosyjski - Szczastliwogo prazdnika Rożdestwa i Nowogo Goda! 
Szwedzki - God Jul and (Och) Ett Gott Nytt Ĺr Turecki - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 
Węgierski - Kellemes Karacsonyiunnepeket  Włoski - Buone Feste Natalizie 

A teraz kilka wigilijnych zwyczajów

➢ Nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie się prezentami, które w 
polskiej tradycji przynosi pod choinkę, w zależności od regionu: św. Mikołaj, aniołek lub 
Gwiazdor. Do tradycji należy również rodzinne śpiewanie kolęd. O północy w kościele 
odbywa się uroczysta msza zwana pasterką.

➢ Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, zjedz jabłko i policz pestki. 
Jeśli liczba pestek jest parzysta, to odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej 
niż sześć, to twoje szczęście będzie podwójne.

➢ Od pasterki, czyli pierwszego dnia świąt (25 grudnia) aż do 6 stycznia, czyli święta Trzech 
Króli, trwa okres zwany potocznie dwunastnicą. Przez dwanaście kolejnych dni można 
wróżyć, jaka będzie pogoda w nadchodzących dwunastu miesiącach. A więc: 25 grudnia 
przepowiada pogodę na styczeń, 26 na luty, 27 na marzec, 28 na kwiecień itd.

➢ Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej noszone w portmonetce przez cały 
rok, przyciągną pieniądze.

➢ Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje 
zgodę, wybaczenie i puszczenie niepamięć wszystkich urazów.

➢ W tym dniu obowiązuje zasada: "Jak w Wigilię, tak i przez cały rok".
Dlatego dobrze jest zabrać się rano do nieuciążliwej pracy, aby być zdrowym, rześkim i 
pracowitym przez cały rok. Nie należy się też przemęczać.

➢ Z sianka wyciągniętego spod wigilijnego obrusa można było dowiedzieć się, jakie pisane 
nam życie. Źdźbło żółte oznaczało choroby lub przedwczesną śmierć, rozwidlone - życie 
ciekawe, ale burzliwe i pełne problemów, długie i mocne - zapowiadało dobre zdrowie i 
dostatek.

oraz przesądów.

➢ W dniu Wigilii nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą często
gościły w naszym domu, aż do następnej Wigilii.
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➢ Jeśli w tym dniu zachorujesz lub się skaleczysz, przez cały rok będziesz słabego zdrowia. 
Ale jak tylko kichniesz, będziesz przez cały rok zdrowa.

➢ Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna to szczęście dla tego domu, a 
jeśli kobieta, to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie.

➢ Zjedzenie podczas Wigilii jabłka zapobiegnie bólowi gardła, a orzecha - bólowi zęba.

➢ Przed kolacją wigilijną należy ściągnąć ze sznurów całe pranie. Jeśli zostanie choć jedna 
sztuka, to kłopoty z tego roku przeniosą się na kolejny.

➢ Nie wolno w Wigilię niczego wynosić poza dom ani pożyczać, gdyż można "wynieść 
szczęście, zdrowie, zgodę z domu". Zakazane są także odwiedziny u sąsiadów, "bo cały rok 
będzie się łaziło".

➢ Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni lub innej 
osoby podającej do stołu.

➢ Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na ich 
brak przez cały rok.

Opisy wróżb zaczerpnięto z książki Barbary Ogrodowskiej “Święta polskie. Tradycja i obyczaj”, 
Warszawa 2000.

Przysłowia na Wigilię.

Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.

Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie

zmienia.

Słota w dzień Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna cholewy.

Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.

Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą.

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie.

Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym Świętom śnieg pewnie zaszkodzi.

W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi.

Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śniegu jest niemało.

Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.

W Gody słonko świeci, tak i tydzień zleci.
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Rozrywka

Na koniec garść świątecznych żartów, które umilą Wam pracowity czas przygotowań do 
Świąt, szczególnie porządkowania swoich pokoi i półek z książkami. Przygotowali je Eliza 
Hadrysiak z kl. VI i Leszek Michalak z kl. IV.

Wigilia. Mężczyzna czeka na pierwszą gwiazdkę, wszystko przygotowawszy; zostawił puste 
miejsce. Nagle słyszy dzwonek. Przez zamknięte drzwi pyta:
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec – słyszy cichy głosik. - Czy jest wolne miejsce?
- Jest – pewnie odpowiada właściciel mieszkania.
- A mogę skorzystać?
- Nie!
- Dlaczego? - pyta zdziwiony.
- Bo tradycyjnie musi być puste – stwierdza z przekonaniem.

- Co mówi bombka do bombki?
- Chyba nas powieszą!

W święta Bożego Narodzenia Jasio przychodzi do mamy i mów:
- Mamo, mamo, choinka się pali.
- Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”.
Po chwili Jasio znów przychodzi:
- Mamo, a teraz firanka się świeci.

- Jak blondynka zabija karpia na Wigilię?
- Topi go!

Marysia puka do drzwi sąsiadki i mówi:
- Czy pożyczysz mi sól? - Puk!, puk!
- Nie. - Kto tam?
- A cukier? - Merry. 
- Nie. - Jaka Merry?
- A mąkę? - Merry Christmas!
- Nie.
- A mogę cokolwiek pożyczyć?
- Tak. Możesz mi pożyczyć „Wesołych Świąt”.

Zbliżają się święta. Rodzina Jasia nie jest dobrze sytuowana. Zdesperowany Jasio pisze list do św. 
Mikołaja: "Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym dostać na Gwiazdkę klocki 
Lego, piłkę i kolejkę elektryczna.” i wrzuca do skrzynki.
Panie na poczcie nie wiedzą, co zrobić z tym pismem, gdyż Jasio nie napisał adresu. Postanawiają 
przeczytać list. Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego życzenia. 
Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło im tylko na piłkę i 
klocki. Wysyłają prezenty do Jasia. Po jakimś czasie przychodzi list od chłopca, panie na poczcie 
otwierają go i czytają: 
"Drogi Mikołaju, dziękuję Ci za wspaniale prezenty, za piłkę i klocki, a kolejkę to pewnie te jędze z
poczty ukradły".

KONKURS
Podaj odpowiedź: „Gdzie (w których salach) znajduje się 9 choinek umieszczonych na 3 stronie 

Biuletynu?”
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