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Na nadchodzące, radosne Święta 
i zbliżający się Nowy Rok, 

niechaj Chrystusa siła niepojęta, 
rozjaśni każdy życia mrok. 

 
  

                                                                                                         
                                                                                                       życzy klasa  6 b z wychowawcą 
 
 
 
 
W numerze m. in.: 
� Tradycje bożonarodzeniowe 
� Relacja z czerskich Mikołajek 
� Co o świętach wiedzą przedszkolaki 
� Kącik Łasucha 
� Nasze wymarzone prezenty 

Loteria:  do wygrania fantastyczny prezent pod 
choinkę! 
 

  Zwyczaje i tradycje wigilijne 
 
 Do podstawowych zwyczajów wigilijnych należy 
oczywiście wieczerza wigilijna, rozpoczynająca 
się wraz z pierwszą gwiazdką, od opłatka, 
składania sobie życzeń, modlitwy i niekiedy 
czytania Ewangelii. Stół tradycyjnie nakryty jest 
białym obrusem , z wiązką siana pod nim, co ma 
upamiętniać narodziny w stajence. Przy stole 
powinno znajdować się jedno puste nakrycie dla 
zbłąkanego wędrowca. W tym dniu podajemy 
postne potrawy wigilijne, królują ryby, pierogi, 
barszcz, kutia itp. Warto wspomnieć, że 
obowiązek postu wigilijnego zniesiono w 1983 
roku (w Polsce w 2003). Od tego czasu post 
jest jedynie zalecany. Wieczerza wigilijna kończy 
się zazwyczaj rozdaniem prezentów 
znajdujących się pod choinką i wyjściem na 
tradycyjną 'Pasterkę'. 
 

Opracowała Paulina Kiedrowska 
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My, Polacy, Boże Narodzenie kojarzymy przede wszystkim  z choinką, 
Świętym Mikołajem, barszczem z uszkami i oczywiście z Pasterką. 
A jak to wygląda w innych krajach? 
Oto kilka ciekawostek. 

 
Szwedzi podobnie jak my ubierają i dekorują 
choinki. Wieczerza  wigilijna  w Szwecji 
rozpoczyna się około godziny 14.00.  
Tradycją szwedzkiej Wigilii jest zanurzanie 
kawałków ciemnego chleba w garnku wypełnionym 
sosem i wieprzowiną. Po kolacji przychodzi czas 
na prezenty,  które wręcza Jultomten. Jest to 
gnom żyjący w stodole.  
 
 
 

 
  
Dla Hiszpanów najważniejszym 
elementem Świąt  jest szopka 
bożonarodzeniowa. 
W Wigilię w wielu zakątkach Hiszpanii 
odbywają się kolorowe festyny.  
Ulicami hiszpańskich miast maszerują 
korowody mieszkańców ubranych 
najczęściej w stroje ludowe.  
Towarzyszą im gospodarskie 
zwierzęta przystrojone rozmaitymi 
kokardkami, dzwonkami.  I tak w rytm 
muzyki wygrywanej na fletach i bębenkach wszyscy zmierzają do  
stajenki. 

 
Prezenty dzieci otrzymują  nie od św. Mikołaja, lecz od 
Trzech Króli,  i to... w nocy z 5 na 6 stycznia. 
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  W Meksyku nie zobaczycie choinki ani         
Świętego Mikołaja.  Tutaj także głównym 
symbolem świątecznym jest szopka 
bożonarodzeniowa - pasada. 
Zwyczajem jest,  że ludzie poprzebierani za 
Józefa, Maryję  i  dzieciątko Jezus  wędrują  
w towarzystwie małych dzieci od drzwi do 
drzwi, pytając o nocleg. 
Rodziny spotykają się 25 grudnia  

i rozpoczynają uroczystość od dzielenia się rosca. Jest to  chleb  
w kształcie krążka, wewnątrz którego zapieczona jest ceramiczna 
muñeca, czyli laleczka symbolizująca nowo narodzonego Jezusa.  
 
 I to właśnie dzieciątko Jezus przynosi 
meksykańskim dzieciom prezenty. 
 
 
 
 

W Australii podczas świąt Bożego Narodzenia jest 
bardzo ciepło, ok. + 30 stopni Celsjusza. Tam 
święta nie kojarzą się ze śniegiem . Ludzie często 
obchodzą Boże Narodzenie na plaży. Spotykają się 
np. przy grillu. Św. Mikołaj odwiedza dzieci  25 
grudnia. Wtedy też rozpoczynają się letnie wakacje. 
Choinkę zastępuje roślina nazywana ,,australijskim 
krzaczkiem", która jest przyozdabiana różnymi 
dekoracjami. Postać Świętego Mikołaja jest często 

przedstawiana w letnim ubraniu, w towarzystwie koala czy kangurów. 
 
 
Bardzo charakterystyczną tradycją  w Australii jest 
wspólne kolędowanie przy świecach, czyli ,,Carols by 
Candellight".  
 
 

Opracował Filip Kegel                                                                        
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Święta u pani Luizy Bieszke 

Natalia: Dzień dobry! Czy mogę przeprowadzić z Panią 
krótki wywiad do ,,Kujona"?                                                                   
P. Luiza: Oczywiście!                                                                          
Natalia: Czy lubi Pani święta Bożego Narodzenia?                  
P. Luiza: A kto nie lubi? (uśmiech)                                             
Natalia: Jak wygląda u Pani Wigilia?                                                 
P. Luiza: Zbieramy się wszyscy razem przy stole, 
dzielimy się opłatkiem, a następnie zaczynamy jeść 
potrawy świąteczne. Potem następuje najwspanialsza 
chwila, czyli otwieranie prezentów.                                                               
Natalia: Jakie potrawy dominują na Pani świątecznym 
stole?                                                                                                                  
P. Luiza: Kilka gatunków ryb, kapusta z pieczarkami            
i ulubiony przez wszystkich sernik mojej mamy. 
(uśmiech)                                                            
Natalia: A czy lubi Pani ubierać choinkę?                                        
P. Luiza: Bardzo lubię, a szczególnie z moją córeczką, 
Kają.                                                                   
Natalia: A czym dekoruje pani świąteczne drzewko?                                                              
P. Luiza: Zawieszam na nim ozdoby jeszcze z czasów 
mojego dzieciństwa. Wieszam także te, które robię     
z moją córką.                                                                                                     
Natalia: Dziękuję serdecznie za ten wywiad. Do 
widzenia! Życzymy Pani Wesołych Świąt!                                                           
P. Luiza: Ja również dziękuję. Do zobaczenia!  

                                            Rozmawiała Natalia Łącka                                                 
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Wśród czwartych, piątych i szóstych klas przeprowadziliśmy 
ankietę, w której uczestniczyło 115 uczniów.  Każdy z nich miał 
wybrać jeden z podanych prezentów - ten, który najbardziej 
chciałby dostać pod choinkę. A oto wyniki ankiety: 
 
-  Najwięcej, bo aż 28 uczniów chciałoby dostać telefony 
komórkowe. 
- Na drugim miejscu znajdują się kosmetyki -  są wymarzonym 
prezentem 25 pytanych osób. 
- Pierwszą trójkę zamykają ubrania, których zapragnęło 15 
osób. 
- Ex equo - na tym samym miejscu - znajduje się sprzęt 
sportowy i gry komputerowe lub planszowe, które spodobałyby 
się 14 osobom. 
- 8 osób chciałoby dostać MP3. 
- Nieco mniej - bo 5 uczniów - ucieszyłoby się z książek. 
- Na przedostatnim miejscu znajduje się 
   biżuteria, którą chciałoby znaleźć  
   pod choinką 4 uczniów. 
-  Tylko 2 uczniów  poprosiłoby Świętego  
    Mikołaja o  zabawki. 
 
 
 
Opracowali: Ada Schulz, Natalia Łącka, Wioletta Ossowska, Filip 
Kegel 
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Przedszkolaki o Bożym Narodzeniu 
  

Alicja: Z czym kojarzą Wam się Święta Bożego 
Narodzenia? 
  
Zuzia: Mi święta kojarzą się z prezentami. 
Agatka: A mi z Mikołajem. 
Marcel: Choinką, a na niej bombki i lampki. 
  
Paula: Czy wiecie, kto Was odwiedzi w Wigilię? 
  
Marcin: Gwiazdor. 
Amelia: Mnie odwiedzi rodzina. 
  
Paulina: Co chcielibyście dostać pod choinkę? 
  
Kamil: Ja chcę bajki Scooby-Doo. 
Maja: A ja skaczącego kucyka. 
Dominika: Ja marzę o lalce Barbie.  
Anastazja: Lalkę Hannah Montana i pojechać na 
jej koncert! 
Sandra: Puzzle ze zwierzątkami. Kocham je 
układać... 
 
Alicja: Czy wiecie, gdzie 
mieszka Święty Mikołaj?  
 
Marek: W Laponii. 
Wiktor: Na północy. 
Sandra: Wszędzie. 
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  Paula: W jaki sposób przygotowujecie się do Świąt 
Bożego Narodzenia? 
  
Sylwek: My mamy lampki na dworze przez cały 
rok, a na święta je tylko zapalamy. 
Maja: Ja ładnie się ubieram i jadę z rodzicami do 
babci na kolację. 
Marcel: A ja nakrywam stół i stroję choinkę. 
 
Paulina: Jak trzeba się zachowywać w Wigilię? 
  
Agata: Trzeba być grzecznym i gościnnym. 
Amelia: Miłym i słuchać mamy i taty. 
Pawełek: U nas jest tak, że zostawiamy talerz 
dla nieznajomego. 
  
Alicja: Jakie według was byłyby święta bez 
prezentów? 
  
Adrian: Nudne i  smutne.  
Dominik: Brzydkie i szare. 
  
Paula: Kto wie, jakie potrawy przygotowuje się na 
Boże Narodzenie? 
  
Bartek: Pierniczki , makowiec, rybkę z chlebkiem, 
barszcz. 
Kamil: Dzielimy się opłatkiem. 
  

 
Z przedszkolakami rozmawiały:  

Alicja Nieżurawska, Paula Kulczyk i Paulina Kiedrowska 
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Dla dzieci Święty Mikołaj 
to ważna postać... 

Mikołajki 2010 
 
Dnia 6 grudnia odbyły się,  jak 
co roku, Mikołajki na Placu 
Ostrowskiego.  
Wszystko zaczęło się od 

przylotu Świętego Mikołaja. Następnie występy 
dzieci ze szkół i przedszkoli. Na scenie zobaczyliśmy 
dzieci z naszej szkoły, które zachwyciły wszystkich 
znakomitym układem choreograficznym, 
przygotowanym przez p. Pruszak i p. Szmaglińskiego. 
Zostało to nagrodzone gromkimi brawami oraz 
słodkim poczęstunkiem. Na scenie zaprezentowały 
się też dwie osoby z naszej klasy, czyli VI b: Ala                
i Wioletta. 
Odbył się również kiermasz ozdób świątecznych. 
Nasza szkoła sprzedała wszystkie własnoręcznie 
przygotowane stroiki, ozdoby choinkowe oraz piękne  
kartki bożonarodzeniowe. Było radośnie, barwnie i 
nieprzewidywalnie. Po prostu wieczór pełen 
niespodzianek i świątecznej magii! 
                                                           Opracowała Agata Wiska 
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Cudze chwalicie, swego nie znacie... 

 
Trzepowo to miejscowość położona przy 
trasie Gdańsk – Kościerzyna. Na miejscu 

istnieje wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
oraz dwa wyciągi narciarskie orczykowe o dł. 

300m i 120 metrowy wyciąg do 
snowtubingu, a także 2 nowo powstałe 

100m wyciągi do nauki jazdy na nartach i 
snowboardzie oraz snowpark. Stok jest 

sztucznie naśnieżany, ratrakowany i bardzo 
dobrze oświetlony. 

 
Opracowała Ada Schulz       
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Cytrynowe choineczki 
    Składniki: 
Ciasto:  
-  Ciasto kruche Dr. Oetkera  
- 1 jajko  
- 100 g miękkiego masła lub margaryny  
- sok i starta skórka z ½ cytryny  
Do dekoracji:  
-  Pisaki cukrowe Dr. Oetkera  
-  Perełki cukrowe Dr. Oetkera 
Sposób przygotowania: 
Ciasto kruche wsypać do miski, dodać masło, jajko, sok z cytryny, 
startą skórkę cytrynową (cytrynę trzeba wcześniej sparzyć 
wrzątkiem). Zagnieść ciasto, uformować w kulę i schłodzić 30 minut  
w lodówce. Rozwałkować ciasto na grubość 5 mm i foremkami różnej 
wielkości wycinać gwiazdki. Układać na papierze do pieczenia i piec ok. 
20 minut.  
Piekarnik gazowy: temp. 200° C (powinien być podgrzany)  
Piekarnik elektryczny: temp. 200° C (powinien być podgrzany)  
Ciasteczka układać jedno na drugim (od największego do 
najmniejszego) przekładając kremem z pisaków. Choineczki obsypać 
perełkami cukrowymi. 
 
 

Smacznego! 
Paula Kulczyk 
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Jasiu mówi do mamy:                                                      
- Mamusiu, chciałbym ci ofiarować coś pod 
choinkę.                                                                                  
- Nie trzeba, synku. Ale jeśli tak bardzo chcesz, 
to popraw swoją jedynkę z matematyki.                                                                    
- Za późno, mamo,  już kupiłem ci perfumy. 

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy 
wigilijnej.                                                                               
W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:                     
- Czy zabiłeś juz karpia?                                                 
- Tak, utopiłem go. 

Tata pyta Jasia:  
- Dlaczego chcesz, żeby św. Mikołaj przyniósł ci 
dwa komplety kolejki elektrycznej?  
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu! 
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 1            
2             
   3          
   4          
   5          
      6       
   7          

 

1. Czerwona zupa z uszkami. 
2. Długi na choince. 
3. Obchodzi imieniny 6 grudnia. 
4. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 
5. Pod świątecznym obrusem. 
6. Śpiewane na Boże Narodzenie. 
7. Dzielimy się nim, rozpoczynając wieczerzę   
     wigilijną. 
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          Za jedyne 50 gr      
    możesz wygrać 
fantastyczny prezent   
        pod choinkę! 

 

Wystarczy, że: 

1. Rozwiążesz krzyżówkę zamieszczoną na   
      poprzedniej stronie.  
2. Odgadnięte hasło wpiszesz w poniższy  
      diagram.  
3. Kupon z hasłem, twoim imieniem, nazwiskiem  
      i klasą wrzucisz do specjalnego pudełka  
      w świetlicy, 
a będziesz miał szansę  
na wylosowanie  
pendrive’a 2 GB!  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko: 
 
Klasa: 
 
Hasło z krzyżówki: 

       
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


