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Święta, święta, święta! 

Co przeczytać? 

Jak ubrać choinkę? 

Życzenia świąteczne 
 

 



 

 

 

 
 

 

Zespół redakcyjny: 

 

Ada Bednarska 

Paulina Darkowska 

Agnieszka Oktaba 

Krysia Pietraszkiewicz 

Karolina Rempalska 

Zuzia Sawicka 

Magda Ratajczyk 

Milena Wilkowska 

Paulina Wilkowska 

 
p. Marta Obrębska – opiekun koła 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W grudniu myślimy przede wszystkim o świętach. Aby było nastrojowo, w domu nie może 
zabraknąd choinki. Jak szybko i bez żadnej kolizji ją przygotowad?  Przeczytajcie te 
instrukcje.  
Klasy szóste z pewnością przypomną sobie tę formę wypowiedzi. 

 
 

 

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Zakupić choinkę oraz dekoracje 

(łańcuchy, bombki, światełka). 

2. Jeśli jest to sztuczna choinka, 

rozłożyć jej gałęzie. 

3. Przygotować odpowiednie 

miejsce dla choinki. 

 4. Rozmieścić lampki równo na 

całej choince. 

5. Przyozdobić bombkami oraz 

innymi dekoracjami. 

6. Porozwieszać łańcuchy na 

pustych gałązkach. 

7. Założyć gwiazdę na czubek 

choinki. 

  (Agata kl. IV) 

1. Kupić choinkę. 

2. Rozwiązać i pozostawić drzewko 

na dworze, aby gałęzie się ładnie 

rozłożyły. 

3. Przyciąć i umocować choinkę w 

stojaku drewnianym lub metalowym. 

4. Ustawić drzewko w wybranym 

miejscu. 

5. Założyć na czub choinki gwiazdę. 

6. Równomiernie rozłożyć na 

gałązkach choinki kolorowe 

światełka. 

7. Powiesić bombki, zaczynając od 

największej. 

8. Na koniec rozwiesić na gałęziach 

choinki kolorowe wstążki i łańcuchy 

oraz anielski włos. 

9. Zamieść igiełki leżące pod 

choinką. 

  (Dominika kl.IV)                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



Z kroniki szkolnych pisarzy. 

 

 

Wymarzone święta. 

 
 Pewnego zimowego poranka drzwi domu dziecka otworzyły się. Stanął w nich 
niewysoki blondyn o brązowych oczach. Był dziesięcioletnim chłopcem o imieniu Franek. Gdy 
zobaczył drzewa przykryte śniegiem, uśmiechnął się szeroko. Uwielbiał tę porę roku. 
 Po kilku minutach opiekunka, pani Marta, zawołała wszystkie dzieci na śniadanie. 
Dom dziecka liczył 18 podopiecznych. Franek często pomagał w opiece nad najmłodszymi. 
Najbardziej lubił czteroletniego Kamilka, chłopca o czarnych włosach i dużych oczach. Był dla 
niego jak brat. Mimo dużej różnicy wiekowej, pokochał chłopca i dzielił się z nim wszystkim. 
Przy stole obok Franka siedziała również jego koleżanka Julka. Uwielbiała czytad książki i 
nigdy się z nimi nie rozstawała. Wszyscy byli dla siebie mili i serdeczni. Nikt się nie wyróżniał. 
 Po śniadaniu dzieci poszły do swoich pokojów, a potem na podwórko. Była przerwa 
świąteczna, więc nie musieli iśd do szkoły. Franek, jak zwykle, spędził czas z Kamilkiem. 
Pokazywał mu swoją nową książkę o zwierzętach. Potem biegali po całym boisku i lepili 
bałwana.           
 Nagle z zabawy dzieci wyrwała pani Marta. Okazało się, że przyjechała nowa rodzina, 
która chciała zaadoptowad dziecko. Podopieczni domu dziecka pobiegli do swoich pokojów i 
zaczęli sprzątad. Przyszedł czas na rozmowę z Frankiem. Mówił, jak bardzo chciałby spędzid 
święta ze swoim przyjacielem Kamilkiem. Nigdy o nim nie 
zapominał. Goście polubili obu chłopców i postanowili 
zabrad ich do siebie do domu na Wigilię i Boże Narodzenie. 
Chłopcy byli bardzo szczęśliwi, że spędzą święta razem.
 Następnego dnia przyjaciele pojechali razem z paostwem Palmowskimi, ich nowymi 
opiekunami, do domu zastępczego. Był duży i miał piękny ogród. Bardzo podobało im się 
również wnętrze domu. Lepiej poznali Kasię i Tomasza, rodziców zastępczych, i bardzo ich 
polubili. Pomogli w przygotowaniach do Wigilii i ubrali dużą, piękną choinkę. Po długim i 
męczącym dniu poszli do nowych łóżek i szybko zasnęli.     
 Chłopcy obudzili się dośd wcześnie. Opowiadali sobie o swoich snach. Gdy wyszli z 
pokojów, w jadalni czekało ich wspaniałe śniadanie. Widad było, że rodzina zastępcza bardzo 
się stara. Kiedy Franek i Kamilek zjedli, pani Kasia pozwoliła im pobawid się w ogrodzie. Po 
zabawie chłopcy znów pomagali nowym opiekunom w przygotowaniach do kolacji. Franek 
ustawiał talerze na stole, a Kamilek składał serwetki.     
 Wieczorem, gdy pierwsza gwiazda zaświeciła na niebie, wszyscy podzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia. Później zasiedli do stołu i zjedli kolację wigilijną. Gdy pani 
Kasia podała deser, zaproponowała, aby zaśpiewali kolędy. Wszyscy śpiewali z uśmiechem na 
ustach. Opiekunowie cieszyli się, że uszczęśliwili chłopców. Do późna siedzieli przy stole i 
rozmawiali ze sobą.          
 Następnego ranka Franek i Kamilek wybiegli ze swoich pokojów. Zobaczyli mnóstwo 
prezentów pod choinką. Każdy z chłopców dostał kilka wspaniałych rzeczy, które bardzo im 
się podobały. Na twarzy Franka pojawił się uśmiech. Otrzymał to, co chciał najbardziej – 
rodzinę. To były jego wymarzone święta. 
      Zuzanna Sawicka kl. VI b  

 
 

 



Świąteczne ciekawostki… 

 
 

 
 
 
 

Święty Mikołaj (ang. Santa Claus, Father Christmas) – baśniowa postać starszego mężczyzny 

z brodą ubranego w czerwony strój, który wedle legendy w okresie świąt Bożego Narodzenia 

rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych 

wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię i biegun północny. Obecnie powszechna forma 

tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji 

bożonarodzeniowych. W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który 

obdarowuje prezentami dzieci w dniu 1 stycznia. W Rosji i krajach ościennych popularny jest 

Dziadek Mróz (ros Дед Мороз) i Śnieżynka (ros. Снегурочка). Natomiast w Polsce, podobnie 

jak w większej części Europy, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia 

jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez 

cały mijający rok były grzeczne, znajdują drobne upominki, ukryte pod poduszką, w buciku 

lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie). Na skutek 

przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej (w szczególności 

amerykańskiej) także w Europie Święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym 

Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Ze względu na sympatię, jaką jest darzony, postać 

Świętego Mikołaja stała się nieodłącznym elementem przedświątecznych promocji 

handlowych. Można go spotkać na ulicach miast, a także w każdym centrum handlowym, już 

od połowy listopada do końca grudnia. Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w 

świadomości wielu osób tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa. 
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Mole książkowe polecają… 

 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Zbliża się kilka wolnych dni. Na pewno wśród 
tych świątecznych zawirowań znajdziecie parę chwil, 
żeby przeczytać książkę E. Schmitta „Oskar i pani 
Róża”. 
 Oskar jest chłopczykiem chorującym na 
śmiertelną chorobę. W szpitalu poznaje pewną kobietę o 
imieniu Róża. Szybko się zaprzyjaźniają.  

Podczas pobytu w szpitalu Oskar pisze listy do 
Pana Boga. Jakie to listy, dowiecie się, gdy sięgniecie po 
książkę E. Schmitta.  

Myślę, że nie pożałujecie, gdy przeczytacie tę 
książkę, na pewno będziecie nią zachwyceni. To 
wzruszająca, a zarazem zabawna opowieść. Polecam. 

 
               Krysia Pietraszkiewicz                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktorzy gazety „Czwórka” 

pragną złożyć nauczycielom, 

wszystkim  pracownikom 

szkoły oraz uczniom i ich 

rodzicom najserdeczniejsze 

życzenia z okazji świąt Bożego 

Narodzenia oraz 

nadchodzącego Nowego Roku 

 



Z notatnika szkolnego fotoreportera… 
Listopad w naszej szkole zakończył się długo oczekiwaną zabawą andrzejkową. 
Zorganizował ją nasz samorząd szkolny pod opieką pani Krystyny Ciok. A oto co udało się 
zatrzymać w kadrze. 
 
 
 

 

 
Co można wywróżyć z dłoni?  

Każdy chciał poznać przyszłość. 

 

 
Grunt to dobra zabawa. 

 

 

 

 

 
Zachęcamy do zabawy.  

A niektórzy woleli obserwować. 

Wróżka 

prawdę ci 

powie. 


