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Wszystkim Pracownikom Szkoły,  

Uczniom i Rodzicom 

zdrowych, radosnych świąt, 

przepełnionych ciepłem, 

wzajemną serdecznością i miłością 

oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny  

w Nowym 2012 Roku 

 

                                  życzy Redakcja Gazetki 

 

 
     Boże Narodzenie to najważniejsze, 

zaraz po Wielkanocy, święto w roku. 

Jednak przez kilkaset lat po naro-

dzeniu Jezusa święta Bożego Naro-

dzenia nie były znane. Chrześcijanie 

świętowali najpierw fakt, że Jezus 

zmartwychwstał i żyje, a dopiero od   

IV w. zaczęli świętować także Boże 

Narodzenie.  Wtedy  też  z   polecenia  

olędy, by potem, o północy iść na 
pasterkę. Czasem jednak całkiem 

cesarzowej Heleny wzniesiono w Bet-

lejem, w miejscu gdzie narodził się 

Jezus bazylikę Narodzenia Pańskiego. 

Z czasem powstał zwyczaj budowania 

stajenki, by upamiętnić fakt, że Jezus 

narodził się w stajni, powstała Msza 

zwana Pasterką, by upamiętnić nocną 

wizytę pasterzy w noc Bożego Naro-

dzenia i wiele innych świątecznych 

zwyczajów.  

        Także nasze domy są pełne 

świątecznego klimatu. Zmieniają one 

swój wygląd, pojawia się choinka, 

ozdoby, świąteczne wypieki i prezenty 

- wszystko po to, aby podkreślić 

świąteczny charakter tego bożo-

narodzeniowego czasu. W Wigilie 

spotykamy się z rodziną przy stole, 

dzielimy się opłatkiem, składamy 

życzenia, śpiewamy kolędy, by potem, 

o północy iść na Pasterkę.  

 

Boże Narodzenie ... 

 



            Dnia 6 grudnia naszą szkołę 

odwiedził św. Mikołaj. Wszyscy ucznio-

wie zebrali się w sali gimnastycznej        

i niecierpliwie czekali na gościa. Gdy 

tylko usłyszeli dzwonki, na wszystkich 

twarzach pojawiło się lekkie zdziwienie 

i uśmiech. A jednak dotarł Święty...      

W podziękowaniu za wizytę uczniowie, 

pod kierunkiem p. Anity, przygotowali 

niespodziankę - program artystyczny       

o św. Mikołaju. Naszego gościa bardzo 

ucieszyły recytowane wiersze i śpiewa-

ne piosenki. Święty, natchniony poezją, 

bardzo składnie rymował. Atmosfera 

była naprawdę miła. W końcu nastąpiła 

wyczekiwana chwila – rozdawanie pre-

zentów. Każdy otrzymał paczkę. Starsi 

uczniowie byli zawiedzeni, że rozdawa-

nie zaczynało się od pierwszoklasistów,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale cierpliwie czekali na swoją kolej. 

Zadowoleni, podziękowali Św. Mikoła-

jowi  za   wizytę  i upominki. Na za-

kończenie  wyrazili jeszcze małą prośbę 

słowami piosenki:  

Pamiętaj o nas , święty Mikołaju, 

nigdy nie spóźniaj się. 

Na całym świecie dzieci czekają, 

bardzo kochają cię. 

Jednym słowem, wszyscy liczą na wizytę 

Świętego za rok... 

 

 

 

 

 

       Mikołajki w naszej szkole 

         Mikołaj, późniejszy święty, żył       

w IV wieku naszej ery w mieście Mira       

w Azji Mniejszej. Urodził się w mieście 

Patara około roku 270 jako jedyne 

dziecko swoich rodziców. Kroniki podają, 

że już od dzieciństwa odznaczał się 

pobożnością i wrażliwością na ludzką 

niedolę. Kiedy wybrano go na biskupa 

Miry otaczał szczególną opieką ludzi 

ubogich nie  żałując  na  pomoc  własnego 

 
 

majątku. Mikołaj zmarł 6 grudnia około 

350 roku. W 1687 roku jego relikwie 

zostały przewiezione do Bari we Wło-

szech. Kult tego świętego bardzo 

szybko rozprzestrzenił się w całym 

Kościele.  

        Zwyczaj odwiedzania dzieci przez  

św. Mikołaja rozpoczął się w XII w. 

Święty Mikołaj odwiedzał przyklasz-

torne szkoły, dowiadywał się, czy ucz-

niowie byli grzeczni, posłuszni, praco-

wici, czy odrabiali zadania i odmawiali 

modlitwy. Wkrótce zwyczaj ten prze-

niesiono do domów. Tu grzeczne dzieci 

wystawiały w wigilię dnia św. Mikołaja 

(5 grudnia wieczorem) wypastowane 

buciki, a Mikołaj wypełniał je słodycza-

mi, drobnymi prezentami. Niegrzecz-

nym wsuwał do buta cebulę, rzepę, 

końskie łajno lub rózgę.  

           

Kim był święty Mikołaj? 
 

 

 



 

 Już po raz czwarty zorganizo-

wano dla nas świetną imprezę -  

zabawy towarzyskie i nocleg w szkole. 

Możemy bawić się do białego rana,       

a nasze panie stają na rzęsach, by 

wymyślać atrakcje. Ten wspaniały 

dzień, a właściwie noc, nastąpił z 02 

na 03 grudnia br. Szkoła stała się dla 

nas domem.  

 Zabawę rozpoczęliśmy na Mszy 

roratniej. Wszyscy musieli w niej 

uczestniczyć, bo właśnie na niej       

ks. Stanisław odczytał list od dobrych 

Wróżek i przedstawił pierwsze zadanie. 

Po Mszy spotkaliśmy się z opiekun-

kami - panią Magdaleną i p. Beatą       

i podzieliliśmy na grupy.  Rozpoczę-

liśmy  zabawę  w   podchody. Wieczo-

rem mało kto z nas  wałęsa  się po wsi, 

a tu takie przeżycia. Wokół ciemno, 

gdzieniegdzie słychać ujadanie psów, 

może coś wyskoczy zza krzaków. 

Niektórym ze strachu przechodziły 

ciarki po plecach. Pani Magda musiała 

się nieźle napracować, by doprowadzić 

młodsze dziewczyny   do szkoły. Przez 

prawie dwie godziny wędrowaliśmy 

uliczkami Marklowic. Wreszcie nieco 

zziębnięci dotarliśmy do szkoły. Tam 

okazało się, że grupa szukająca nie 

znalazła wszystkich zadań. Na szczęś-

cie odszukano cukierki, którymi częs- 

towaliśmy się później. Ok. godz. 20.00   

  

zjedliśmy smaczną kolację, zagrza-

liśmy się herbatą i rozpoczęliśmy 

zabawy. Na początek przewidziano 

wróżby. Można było dowiedzieć się coś 

nt. swojego charakterku, poznać ży-

ciowego partnera czy przyszłą karierę 

lub przelać wosk przez klucz. Na 

spełnienie się wróżb trzeba będzie 

długo czekać, więc przeszliśmy do 

kolejnych zabaw. Śmiechom, harcom 

nie było końca. 

         W trakcie imprezy klasy zrobiły 

różnosmakowe koreczki. Najszybciej 

znikły owocowe przygotowane przez 

klasę piątą. Po świetnie przeżytym 

wieczorze nadeszła pora na rozlo-

kowanie się na sali gimnastycznej. 

Wtuleni w śpiwory oglądaliśmy film pt; 

”The Smurfs”. Niektórzy zasnęli w 

połowie projekcji, inni o brzasku dnia. 

Nad rankiem nawzajem się budziliśmy, 

a na stołówce czekało na nas pożywne 

śniadanko.  

 

Noc wróżb i zabaw 
 



                                                            Humor  Szkolny 

                     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. Już ci kupiłem perfumy. 
 

                                            
 

Tata pyta Jasia:  

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł 

ci dwa komplety kolejki elektrycznej?  

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś  

w domu. 

 

                                            

Jasio pisze list do Aniołka: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 

 na zakończenie ferii świątecznych". 

          

                           Kącik     matematyczno  –   przyrodniczy 
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1. Pięć po angielsku. 

2. Są w kwadracie. 

3. Dział matematyczny  

          związany z figurami. 

4. Wynik dodawania. 

5. Czworokąt o równych  

           bokach. 

6. Od zera do dziewięciu. 

7. Cztery po angielsku. 

8. Figura bez boków. 

9. Wynik odejmowania. 

10. Może być zwykły. 

11. Działanie oznaczane kropką. 

12. Liczby ... 

13. Liczby z przecinkiem. 
 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę?  

- Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz 

 lepsze prezenty!  

- To super prezent! 

Dzięki niej zarabiam  codziennie 10zł.  

- W jaki sposób?  

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 

 


