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Idzie mikołaj. 
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KILKA SŁÓW
od redakcji . . . .

Boże Narodzenie to okres w ciągu roku, który powinniśmy
przeżyć wyjątkowo. Spotkania z rodziną, wspólna wieczerza,

prezenty czy słuchanie kolęd to nieliczne rzeczy, których
powinniśmy się podjąć w święta. To odpowiedni moment na

przemyślenie ważnych spraw oraz zrobienie rachunku
sumienia. Najważniejszy w święta jest odpoczynek i pobyt z

rodziną. 

Wszystkim życzymy miłego czytania i
WESOŁYCH ŚWIĄT!

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Mamy nadzieję, że
będziecie chcieli czyta�,
to co dla Was
przygotujemy.
Postaramy się, aby
gazetka była ciekawa i
poruszała sprawy bliskie
uczniom.
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10 POMYSŁÓW - CO10 POMYSŁÓW - CO10 POMYSŁÓW - CO
MOŻNAMOŻNAMOŻNA

ROBIĆ PODCZASROBIĆ PODCZASROBIĆ PODCZAS
KWARANTANNY?KWARANTANNY?KWARANTANNY?

Kwarantanna to ciężki czas. Podczas niej, nie należy wychodzić
z domu, aby nie zarazić się nowym, wszystkim dobrze znanym wirusem.

Dlatego, aby ułatwić Wam te trudne chwile, przytoczymy kilka pomysłów, jak
można spędzić czas kwarantanny.

1. Czytanie książek – mogą, choć nie muszą
być to lektury szkolne. Niby

banalny pomysł, ale czasami, właśnie te
najprostsze idee, są najlepszym

sposobem na zabicie czasu.
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3. Uprawianie ćwiczeń
ogólnorozwojowych i

rozciągających – tak, podczas
kwarantanny warto zadbać również

o swoje zdrowie fizyczne. W Internecie
dostępnych jest mnóstwo

materiałów do ćwiczeń. Na YouTube na
pewno znajdzie się coś i dla

początkujących, i dla tych bardziej
wysportowanych osób.

2. Gotowanie – lub jego nauka może być niekiepskim
planem na spędzenie popołudnia. Zapytaj

rodziców, czy możesz z nimi stworzyć jakieś danie.
Myślę, że będą szczęśliwi, że chcesz z nimi spędzić
czas, przy okazji ucząc się lub praktykując tak ważną

czynność, jaką jest gotowanie
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 5.Rozmawianie przez telefon – dzięki dzisiejszej
technologii, nawet kwarantanna nie jest w stanie

uniemożliwić nam kontaktu z ludźmi. Jeśli tęsknisz za
kimś lub po porostu masz ochotę z kimś porozmawiać,

po prostu do kogoś zadzwoń

4. Oglądanie filmów i seriali – jeśli
kiedyś miałeś obejrzeć jakiś film lub

zacząłeś jakiś serial, ale nigdy go nie 
dokończyłeś, teraz masz świetną okazję,

aby to zrobić.

OglądanieOglądanieOglądanie
filmów/serialifilmów/serialifilmów/seriali
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7.Daj się poddać nudzie – czyli zrób coś, czego normalnie
nigdy byś nie zrobił, np. ułóż swoje książki alfabetycznie lub od

największej do najmniejszej, posortuj ubrania w szafie
według kolorów, zasadź pietruszkę albo opraw swoje

zdjęcia – pomysłów jest naprawdę wiele.

6. Posprzątaj swój pokój – skoro i tak cały czas
siedzimy zamknięci, warto mieć do tego przynajmniej

jakieś przyjazne warunki.
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8. Naucz się czegoś nowego – chciałeś
lub chciałaś kiedyś nauczyć się rysować? Myślałaś
(lub myślałeś) o zagłębieniu się w tajniki makijażu?

Zastanawiałeś/aś się kiedyś nad nauką nowego
języka? Włącz sobie odpowiedni poradnik w

Internecie i zacznij nowe hobby np. właśnie teraz.

9. Dokończ coś, co miałeś/aś zrobić już dawno
– na pewno jest wiele takich rzeczy, nie ukrywajmy.

Zaczęty rysunek, wiersz czy robótka ręczna, to
tylko kilka przykładów prostych spraw, które kiedyś

odstawiło się na później, przez np. brak czasu.
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10. Dokształcaj się – czyli uczestnicz w e-lekcjach i nie
zaniedbuj prac domowych zadawanych przez

nauczycieli.

Maja Kaczuba,
 Natalia Kraśkiewicz- 8 -



Nauka zdalnaNauka zdalnaNauka zdalna

nauka zdalna
to inaczej e-larning, 

 homeschooling, czyli krótko
mówiąc, to nauka w domu. Lekcje
odbywają się za pomocą swojego
komputera. Nasza szkoła akurat
pracuje w aplikacji Timsy, dzięki

której słyszymy nauczyciela
prowadzącego lekcje.
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Jak skutecznie się uczyć?
Nauka w domach powinna być prowadzona według planu i

należy mieć określone przez szkołę godziny. Pomiędzy
lekcjami są przerwy, warto wtedy odpocząć od komputera,

zrobić jakąś krótką gimnastykę, wyjść do ogrodu, na
balkon, by przewietrzyć umysł i dać odpocząć oczom.

Musimy też zadbać o warunki
czyli wywietrzyć pokój, usiąść przy biurku na wygodnym

krześle. Pamiętajmy o organizacji swojego miejsca pracy. Do utrwalenia
wiedzy przydatne są filmiki naukowe na różnych kanałach, takich jak

YouTube. Fajne też są zajęcia prowadzone przez Centrum Kopernika na żywo,
polecam, mi osobiście bardzo się podobają. Nauka zdalna jest dużym

wyzwaniem dla uczniów, ale i dla nauczycieli, którzy mają wielu uczniów w
różnym wieku, dlatego muszą się odpowiednio przygotować, wkładając w to
dużo własnej i twórczej pracy, by móc nam przekazać, jak najwięcej wiedzy.

Z naszej strony - my, uczniowie,
musimy też wykazać się ogromnym zaangażowaniem, by tę wiedzę

przyswoić. Niestety, zdarzają się problemy techniczne, czasami
przerywa, rozłącza się, nie słychać, co kto mówi.

Nauka w domu, podsumowanie:
@ zorganizuj przestrzeń do nauki zdalnej,
@ rób przerwy, odejdź od komputera, jak tylko to możliwe,
@ wyłącz telefon i telewizor, by nie rozpraszały Twojej uwagi,
@ pracuj według planu dnia,
@ pij wodę i uzbrój się w cierpliwość.

Mimo że nauka zdalna ma plusy, to nie
zastąpi nam nauki w szkole. Najbardziej,

czego mi brakuje, to kontaktu z rówieśnikami
i nauczycielami. Brakuje mi życia szkolnego,
rozmów, różnych apeli, wycieczek. Trzymam

kciuki, abyśmy szybko wrócili do szkoły.

Wiktoria Brzezińska- 10 -



Coś po polsku…
De Su - Kto wie 

Pectus - Kolęda Dwóch
 SercVarius Manx - Hej Ludzie, Idą Święta

Edyta Górniak - Cicha Noc
Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak - Pada śnieg

PIN - Święty czas
Andrzej Piaseczny - Dzień jeden w roku

Verba - Ten czas

Bożonarodzeniowa lista przebojów

Coś po angielsku...
Wham! - Last Christmas

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is
YouShakin' Stevens - Merry Christmas

EveryoneDean Martin - Let it Snow!Jamesa Pana
Pierpont - Jingle Bells

Bryan Adams - Christmas Time
John Lennon - So this is christmas
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BOŻE NARODZENIE TO NIE TYLKO

PODARUNKI – TO TAKŻE MNÓSTWO

ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI,

PRZEKAZYWANYCH Z POKOLENIA NA

POKOLENIE. POLACY DZIELĄ SIĘ

OPŁATKIEM, POZOSTAWIAJĄ

MIEJSCE PRZY STOLE DLA

NIESPODZIEWANEGO WĘDROWCA I

WYPATRUJĄ PIERWSZEJ GWIAZDKI.

TYMCZASEM DLA MIESZKAŃCÓW

INNYCH PAŃSTW NASZE ZWYCZAJE SĄ

ZDECYDOWANIE NIEZROZUMIAŁE –

TAK JAK I ICH DLA NAS. JAKIE

BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE

INNYCH KRAJÓW MOGĄ WYDAĆ NAM

SIĘ OSOBLIWE? PRZEDSTAWIAMY

KILKA – NASZYM ZDANIEM

NAJDZIWNIEJSZYCH.

Nietypowe tradycje
bożonarodzeniowe na
świecie

W Norwegii istnieje pewna niespotykana tradycja –
chowanie mioteł w dniu Wigilii. Jeszcze kilkaset lat temu
wierzono bowiem, że tego dnia złe duchy i czarownice

obudzą się ze snu, wezmą z cudzych domów miotły i odlecą
na nich. Do dziś szuka się więc w domu kryjówek, o których
nikt spoza domowników nie wie i chowa się do nich miotły,

zabezpieczając je w ten sposób przed kradzieżą. ChowaChowaChowa
nienienie

miotełmiotełmioteł
–––

NorweNorweNorwe
giagiagia- 12 -



Oczyszczenie w saunie – Finlandia

Fińskie Boże Narodzenie jest
zasadniczo podobne do polskiego –

wigilijna wieczerza, grono
najbliższych, choinka i prezenty.
Jednak to, co może budzić nasze
zdziwienie, to wizyty Finów w
saunach w dniu Wigilii. Wierzą
bowiem, że kąpiel parowa da im

oczyszczenie – nie tylko ciała, ale i
ducha.

Jedzenie z KFC –
Japonia

W Japonii chrześcijańskie Boże
Narodzenie jest obchodzone nie

ze względu na religię, ale
tradycję – Japończykom

podobają się świecidełka, ubrana
choinka i sztuczny szron na

szybach. Dlatego też obchodzą
święta, jednak zupełnie inaczej
niż Europejczycy. Świąteczny
obiad to przede wszystkim…

kubełek z KFC! Popularna
restauracja przygotowuje nawet
na ten czas specjalną świąteczną

ofertę, a kolejki do kasy
przypominają te z PRLu.
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OGÓRKI NA CHOINCE – NIEMCY
BRZMI NIEPRAWDOPODOBNIE? A JEDNAK! NIEMCY NA
CHOINCE WIESZAJĄ NIE TYLKO ŁAŃCUCHY I OKRĄGŁE
BOMBKI, ALE TEŻ OGÓRKI WŁAŚNIE! NA SZCZĘŚCIE NIE
TE JADALNE, ALE SZKLANE – PO PROSTU BOMBKI W ICH

KSZTAŁCIE. CO CIEKAWE, W KAŻDYM DOMU TĘ
SZCZEGÓLNĄ OZDOBĘ WIESZA SIĘ W ŁATWO

WIDOCZNYM MIEJSCU, TAK, ABY BEZ TRUDU ZNALAZŁY
JĄ DZIECI. KTÓRE Z NICH PIERWSZE WYPATRZY, GDZIE

WISI OGÓREK, DOSTANIE DODATKOWY ŚWIĄTECZNY
PREZENT. KIEDY BOMBKA ZOSTANIE ODNALEZIONA,

ZAWIESZA SIĘ JĄ NA SZCZYCIE CHOINKI, JAKO
NAJWAŻNIEJSZĄ BOMBKĘ.

Chałwa zamiast opłatka –

Hiszpania

W Polsce przed wieczerzą dzielimy

się ze sobą opłatkiem. Dość
podobnie jest w Hiszpanii – różnica

jest jednak taka, że zamiast opłatka

występuje tam chałwa, znana jako

turron. No dobrze, element opłatka

też jest, bo chałwa uformowana jest

w rulon i owinięta właśnie białym

waflem.

Jak widać w każdym państwie możemy liczyć na element zaskoczenia –

żadne święta nie są takie same w dwóch różnych krajach. Łączy je jednak

jeden element – chęć spędzenia tego wyjątkowego czasu z rodziną, w

domowym cieple i atmosferze miłości!

Oliwia Marcioch,
Zuzanna Sylwestrzak- 14 -



Boże Narodzenie zbliża się wielkimi

krokami. 24 grudnia zasiądziemy wszyscy

do wigilii, podzielimy się opłatkiem i

będziemy śpiewać kolędy. Na koniec

oczywiście moment, na który czekają

wszystkie dzieci (i nie tylko) – prezenty.

Ale właściwie kto zostawia nam je

pod choinką? Choć każdy ma na to swoją

odpowiedź, to jednak nie jest ona taka

sama w każdym domu. No to właściwie kto

przynosi prezenty w Polsce?

Kto w
Polsce przynosi prezenty?

- 15 -



Zacznijmy może od najpopularniejszego pana, którego zna nawet

dziecko. Święty Mikołaj to postać, która za sprawą ogromnego

wpływów kultury zachodu, wdarła się w nasze życie. Pozostawia

nam prezenty w butach już nie tylko 6 grudnia. Za sprawą reklam,

filmów jego obecności wokół nas zaczął nam przynosić prezenty

także 24 grudnia. Prawdziwy święty Mikołaj był biskupem i

pochodził z Miry. Zasłynął swoją pomocą biednym i potrzebującym.

Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na

świecie. Dziś niewiele osób pamięta o tym prawdziwym świętym

Mikołaju. Postać wykorzystywana w kulturze

masowej to starszy mężczyzna z białą brodą ubrany w czerwony

strój. Według legend zamieszkuje wraz elfami Laponię, a w okresie

świąt Bożego Narodzenia

rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez renifery. W

Polsce Święty Mikołaj przynosi podarunki pod choinkę dzieciom na

północy i zachodzie oraz w centralnej części kraju.

Kto przynosi prezenty na Wschodzie? Dziadek Mróz to świecki

odpowiednik Świętego Mikołaja. Przybył do nas ze

wschodniej części Europy, gdzie w Nowy Rok wręcza dzieciom

prezenty. W okresie komunizmu próbowano wprowadzić go także

do naszej kultury, jednak zakończyło

się to niepowodzeniem. Jak wygląda rosyjski odpowiednik Świętego

Mikołaja? Ma futrzaną czapkę, kożuch w kolorze czerwonym,

niebieskim lub srebrnym i długą, grubą brodę Podarunki dostarcza

przez drzwi i towarzyszy mu w tym jego wnuczka Śnieżynka. Dziś

Dziadek Mróz przynosi prezenty Polakom na wschodzie kraju.

Święty Mikołaj nie tylko biskup

Dziadek Mróz ze swoją Śnieżynką
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Gwiazdka to dziś słowo, które kojarzy

nam się z okresem Bożego Narodzenia.

Jednak nie zawsze tak było. Dawniej

gwiazdką nazywano otrzymywane w

Wigilię podarunki. Dziś jest to postać

przynosząca prezenty na Dolnym Śląsku.

Według legend jest to dziewczyna lub

chłopak ubrani w białe stroje, którzy

wędrują wraz z wigilijnymi

przebierańcami.

Postacią odnoszącą się do gwiazdki jest

także Gwiazdor, którego oczekują dzieci

w Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii,

Ziemi Lubuskiej, Kaszubach i Kociewiu.

Jego nazwa wywodzi się od gwiazdy

noszonej dawniej przez grupy

kolędników. Była to postać ubrana w

długi kożuch i futrzaną czapę, z twarzą

ukrytą pod maską lub umazaną sadzą.

Gwiazdor nosił ze sobą worek pełen

prezentów a dla niegrzecznych dzieci

rózgę. Dziś Gwiazdor przypomina swym

wyglądem Świętego Mikołaja.

Gwiazdor czy Gwiazdka?
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Kto przynosi prezenty –
Aniołek a może Dzieciątko?

Inne postaci przynoszące pod choinkę

prezenty to Dzieciątko i Aniołek. Pierwsze z

nich odwiedza dzieci na Górnym

Śląsku. Zwyczaj ten przybył do Polski z

Czech. Dzieciątko przynoszące podarunki

to malutki Jezus. Aniołek natomiast

obdarowuje najmłodszych w Małopolsce i na

Podkarpaciu. Zwyczaj ten przybył do nas z

Galicji.
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Aaaaa…kto
przynosi prezenty w poszczególnych

miejscach na świecie?
Ho ho ho Holandia!

W Holandii do dzieci przychodzi Sinterklaas. To nikt inny jak nasz

święty Mikołaj. Warto zwrócić uwagę na fakt,że Niderlandczycy nie

ulegli wpływom Ameryki i pozostali przy starej tradycji –Sinterklaas

to biskup w swoich tradycyjnych szatach. Ma wprawdzie czerwony

płaszcz i długą brodę, ale również laskę biskupią oraz tiarę. Nie

przyjeżdża on na ciągniętych przez renifery saniach, ale przypływa

na łodzi. To kolejny element z holenderskiej kultury. Duchowny

dociera do miasteczek już w listopadzie, zawsze w towarzystwie

czarnoskórych pomocników, zwanych Czarnymi Piotrusiami. 5

grudnia Sinterklaas wchodzi do domu przez komin, a dzieci szukają

prezentów w najmniej spodziewanych kryjówkach lub odnajdują je

pod drzwiami domu (zależnie od rodziny – w każdej jest inna

tradycja). Sam Sinterklaas przejeżdża tego dnia po ulicach miasta na

białym koniu, częstując dzieci słodyczami.
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Włoskie dzieci nie otrzymują wcale prezentów od św.

Mikołaja – zgodnie z tradycją przynosi je czarownica

o imieniu Befana. Legenda głosi, że wiedziała ona o

narodzeniach małego Jezuska od trzech królów,

jednak nie dotarła do stajenki, ponieważ zgubiła się

po drodze. Kierowana wyrzutami sumienia do dzisiaj

co roku podrzuca prezenty do każdego domu,

wktórym mieszka dziecko – liczy, że w którymś z

nich mieszka może mały Jezus. W związku z tą

tradycją we Włoszech dzieci otrzymują prezenty

dopiero w święto Trzech Króli.

La Befana, włoska czarownica
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W Hiszpanii to nie święty Mikołaj przynosi dzieciom

prezenty – za ich

wręczanie są odpowiedzialni Trzej Mędrcy. Podobnie

jak we Włoszech, dzieci

otrzymują je dopiero 6 stycznia. Prezentów szukają

w przygotowanych przed

pójściem spać butach – tak jak w Polsce 6 grudnia.

Ich przyjściu towarzyszą

kolorowe pochody na ulicach miast, a królowie

rzucają dzieciom cukierki

Trzej Królowie w Hiszpanii
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Kto nie czytał w dzieciństwie „Dzieci z

Bullerbyn” Astrid Lindgren? Nawet jeśli nie pamiętacie imion bohaterów i

dokładnego biegu zdarzeń, nie uwierzymy, że nie pamiętacie fragmentu o Bożym

Narodzeniu. Do dzieci nie przychodził św. Mikołaj, ale jego miejscowa odmiana –
skrzat Jultomte, który wyglądał trochę jak św. Mikołaj, a

trochę jak ogrodowy krasnal. W Szwecji prezenty roznosi właśnie skrzat, który

nosi czerwoną czapkę i długą brodę, przynosi prezenty w wielkim worku i rozdaje

je po wieczerzy wigilijnej. Znajome, prawda? Co ciekawe, podarunki są opisane

nie imieniem osoby obdarowywanej, ale zabawnym wierszykiem ze zgadywanką,

która pozwala odkryć, dla kogo to podarunek.Kto nie czytał w dzieciństwie „Dzieci z

Bullerbyn” Astrid Lindgren? Nawet jeśli nie pamiętacie imion bohaterów i

dokładnego biegu zdarzeń, nie uwierzymy, że nie pamiętacie fragmentu o Bożym

Narodzeniu. Do dzieci nie przychodził św. Mikołaj, ale jego miejscowa odmiana –
skrzat Jultomte, który wyglądał trochę jak św. Mikołaj, a

trochę jak ogrodowy krasnal. W Szwecji prezenty roznosi właśnie skrzat, który

nosi czerwoną czapkę i długą brodę, przynosi prezenty w wielkim worku i rozdaje

je po wieczerzy wigilijnej. Znajome, prawda? Co ciekawe, podarunki są opisane

nie imieniem osoby obdarowywanej, ale zabawnym wierszykiem ze zgadywanką,

która pozwala odkryć, dla kogo to podarunek.Kto nie czytał w dzieciństwie „Dzieci z

Bullerbyn” Astrid Lindgren? Nawet jeśli nie pamiętacie imion bohaterów i

dokładnego biegu zdarzeń, nie uwierzymy, że nie pamiętacie fragmentu o Bożym

Narodzeniu. Do dzieci nie przychodził św. Mikołaj, ale jego miejscowa odmiana –
skrzat Jultomte, który wyglądał trochę jak św. Mikołaj, a

trochę jak ogrodowy krasnal. W Szwecji prezenty roznosi właśnie skrzat, który

nosi czerwoną czapkę i długą brodę, przynosi prezenty w wielkim worku i rozdaje

je po wieczerzy wigilijnej. Znajome, prawda? Co ciekawe, podarunki są opisane

nie imieniem osoby obdarowywanej, ale zabawnym wierszykiem ze zgadywanką,

która pozwala odkryć, dla kogo to podarunek.

Jultomte jak w Bullerbyn
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To świecka wersja świętego Mikołaja, spopularyzowana na terenie dawnego

ZSRR. Przynosi dzieciom prezenty i wygląda całkiem podobnie do naszego

świętego, jednak przychodzi nie w Wigilię, ale w Nowy Rok. Ma na sobie

czerwony, niebieski lub srebrny płaszcz, wełnianą czapkę, sznur zamiast pasa

i zawsze pojawia się w towarzystwie swojej wnuczki, Śnieżynki. W

przeciwieństwie do zamerykanizowanego św. Mikołaja nie wchodzi do domu

przez komin – dzwoni do drzwi domu i wchodzi przez nie do środka. Widać, że

Dziadek Mróz miał być odpowiednikiem europejskiej wersji, jednak na tyle

zmienionym, by zyskał autonomię, a jednak podobnym, by wpisywać się w

konwencję. Jego sława sięgnęła dotarła również do Polski – do dziś dzieci ze

wschodu naszego kraju otrzymują prezenty od Dziadka Mroza

Dziadek Mróz

Maja Kaczuba- 23 -



Natalia Kraśkiewicz- 24 -



Wesołych Świąt
W tym trudnym roku koronawirusa,

krąży w rodzinie do spotkań
pokusa.Oby święta były czasem
jedności,nawet jeśli wnuk online

zagości.Na wsi czy w mieście miech
każdy się dowie,zwłaszcza w tym roku
najważniejsze z jest zdrowie.Z okazji
świąt Bożego Narodzenia życzymy

radości,uśmiechu, dostatku, szczęścia i
miłości.

W dniu Wigilii Narodzenia czas najlepszy

na życzenia zdrowia, szczęścia,

pomyślności,gwiazdki i... karpia bez ości.Z

okazji Świąt Bożego Narodzenia Życzę Ci

pełnego miłości spojrzenia na świat i

drugiego człowieka Wtedy piękna

przyszłość Cię Czeka.


