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Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

Pełnych radości i rodzinnego ciepła  

A także wielu szczęśliwych chwil,  

Sukcesów i pomyślności w Nowym Roku  

Wszystkim uczniom oraz rodzinom 

Polskiej Szkoły   

 

Życzy  

Grono Pedagogiczne  

 Ważne daty  

 
• 4 grudnia – Barbórka - święto 

górnicze, bliskie szczególnie Ślązakom. 

Ten dzień to okazja do tego, by 

dostrzec i docenić ciężką 

i niebezpieczną pracę górników 

• 6 grudnia – Dzień Świętego Mikołaja 

(Mikołajki) – Św. Mikołaj odwiedza 

grzeczne dzieci Zwyczajowo tego dnia 

maluchy otrzymują od Mikołaja 

prezenty – najczęściej jakieś drobiazgi. 

Święto obchodzi się na cześć św. 

Mikołaja z Miry.  

• 22 grudnia – Początek 

astronomicznej Zimy - najkrótszy 

dzień w roku.   

• 24 grudnia – Wigilia Bożego 

Narodzenia – Wieczerza Wigilijna, 

Wieczór Wigilijny, niekiedy także 

Gwiazdka. W tradycji chrześcijańskiej 

wieczór poprzedzający Boże 

Narodzenie  

• 25-26 grudnia – Pierwszy i Drugi 

Dzień Świąt Bożego Narodzenia  

• 31 grudnia – Sylwester – wieczór 

zabaw, kiedy świętuje się koniec 

starego roku i początek nowego, czas 

hucznych zabaw i balów. 

 

 
 

Przepis na pierniczki 
 

300 g mąki pszennej  

100 g mąki żytniej pełnoziarnistej  

2 duże jajka  

130 g cukru  

100 g masła, roztopionego i lekko 

przestudzonego  

100 g miodu  

1 łyżka przyprawy do piernika  

1 łyżka kakao 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

 

W dużej misce wymieszać suche składniki. 

Dodać masło, miód i jajka. Dokładnie 

wyrobić, nie dosypując więcej mąki, nawet 

gdyby ciasto się mocno kleiło. Na leciutko 

posypanym blacie rozwałkować placek o 

grubości 4-5 mm. Wykrawać pierniczki o 

różnych kształtach. Piec w piekarniku 

nagrzanym do ok. 350F przez 8- 10 minut. 

Upieczone pierniczki ostudzić na kratce, 

po czym udekorować lukrem. 

Ciekawostki ze świata i Polski 
* Święty na którego czekają wszystkie 

dzieci. 

Dzieci otrzymywały w dniu św. Mikołaja 

jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane 

krzyżyki. Legenda świętego Mikołaja zrodziła 

się na podstawie historii Mikołaja, biskupa 

Miry, który według źródeł cały swój majątek 

rozdał biednym. Jako szczodry darczyńca 

został pierwowzorem postaci rozdającej 

prezenty dzieciom. 

* Jeżeli św. Mikołaj nie pojawiał się 

osobiście, dzieci w różny sposób 

przekazywały, że na niego czekają. 

Według holenderskich zapisów, dzieci 

zostawiały buty przy kominku, w Czechach 

wieszały skarpety na ramach okiennych, w 

Austrii kładły buty na parapecie. 

* Święty Mikołaj mieszka w Laponii… 

najodleglejszym zakątku Finlandii, krainie 

zwanej Santa Claus Land. Rząd Finlandii 

przekazał mu to miejsce uroczyście w 1985 

roku. Od tego czasu Św. Mikołaj ma stały 

adres: 

JOULUMAA, SANTA CLAUS „POST 

OFFICE”, Arctic Circle, 96 – 930 

Rovaniemi, Finland 

Warto wysłać do niego list lub kartkę 

świąteczną dosyć wcześnie, bo przed 

świętami przychodzą do niego tony listów z 

całego świata i Mikołaj nie nadąża z 

odpisywaniem. Chociaż pomagają mu 

asystenci i Mrs. Claus - żona świętego.  

* Święty Mikołaj nosi wiele imion, oto 

niektóre z nich:  

Amerykańskie - Santa Claus;  

Niemieckie – Weinachtsmann;  
Francuskie - Pere Noel; 

Słowackie - Svaty Mikulas;  

Hiszpańskie - Babbo Natale;  

* Okazuje się, że nie tylko Święty 

Mikołaj przynosi prezenty w Polsce. W 

tym temacie równie aktywni 

są: Gwiazdor, Aniołek, Gwiazdka, 

Dzieciątko, czy Dziadek Mróz – w 

zależności od regionu polski. 

* W Holandii – Mikołaj przypływa 

statkiem. Wraz z nim przypływają mali 

pomocnicy zwani Czarnymi Piotrusiami. 6 

grudnia zaczyna się wielkie świętowanie i 

obdarowywanie. Mikołaj jeździ po kraju 

na białym koniu. 

* W Belgii – Mikołaj zjawia się 5 grudnia 

i napełnia prezentami wystawione przez 

dzieci buty i koszyki. A dzieci zostawiają 

wokół domu siano, marchew i ziemniaki, 

czyli poczęstunek dla konia, którym 

przyjeżdża Św. Mikołaj. 

* W Czechach i na Słowacji – Svaty 

Mikulas pojawia się 6 grudnia. Spływa po 

złotej nitce rozciągniętej między niebem 

i ziemią. Towarzyszą mu anioł i czart – 

zły duch. Miklus dźwiga z sobą wielką 

księgę, w której ma zapisane czy dziecko 

było grzeczne, czy też nie. 

* We Włoszech prezenty przynosi La 

Bafana – czarownica na miotle. 

* Bożonarodzeniową tradycją jest 

wieszanie jemioły pod sufitem i całowanie 

się pod nią. Mówi się, że pocałunek pod 

jemiołą przynosi szczęście na kolejny 

rok. 

* Najbardziej popularną kolędą jest 

„Cicha noc”, która znana jest na całym 

świecie. Jest tłumaczona na ponad 300 

języków. 

* Strojenie choinki jest jedną z 

najmłodszych tradycji. Światełka są 

symbolem przyjścia Jezusa na świat a 

kolor zielony symbolizuje nadzieję i 

wieczną zieleń 
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Łamigłówki dla mądrej główki  
 

KLASY 0-2 

➢ Jak taka szyba się nazywa, co wodę zimą na stawie pokrywa?  

➢ Liczne gałązki igiełkami usiane ma to drzewo zielone, przez dzieci kochane. 

➢ Ułóż słowo z podanych liter:                             

                
 

KLASY 3-5 

➢ Jak nazywa się mała sowa, która ciągle mówi "tak"? 

➢ Co robi traktor u fryzjera?     ***  Jakie miasto jest pod ziemią? 

 

  

Wszystkiego 

najlepszego  

 
W grudniu urodziny obchodzą:  

 
12 GRUDNIA   
Izabela Ostrowska 

14 GRUDNIA 
Amelia Dominik 

15 GRUDNIA 
Maksymilian Kania  

Stanisław Olaszek 

21 GRUDNIA 
Adam Małaczek 

29 GRUDNIA 
Nadia Santamaria 

Maya Wolak 

31 GRUDNIA 
Jessica Szczepaniak 

 
Wiele osób twierdzi, że ludzie 

urodzeni w grudniu mają gorzej, 

ponieważ w tym samym miesiącu są 

święta. Z drugiej strony jednak 

grudzień jest wyjątkowym miesiącem 

w roku, dlatego też może to mieć 

swoje pozytywne strony. Z całą 

pewnością te osoby mają swoje cechy 

charakterystyczne, którymi 

odróżniają się od pozostałych ludzi: 

➢ Są praktyczni  

➢ Są bardzo pomocni 

➢ Są silni i zdeterminowani  

➢ To urodzeni szczęściarze 

➢ Są szczerzy, mądrzy i aktywni 

➢ Urodzeni nauczyciele, 

uwielbiają dzielić się swoją 

wiedzą  

➢ Ich znakiem zodiaku jest 

strzelec lub koziorożec 

 

 
 

  

KLASY 6-7 

➢ Jeśli pociąg elektryczny jedzie na południe przy wietrze zachodnim, to w którą 

stronę idzie dym? 

➢ W parterowym domu były zielone meble, zielone ściany, zielony kot, zielone krany i 

zielone dekoracje. W jakim kolorze były schody?

 
Odpowiedzi na zagadki prosimy przygotować na podpisanych kartkach (imię i klasa) i wrzucić do pudełka w sali 

Zerówki (E-206) w dniu 7 grudnia. Za poprawne odpowiedzi ze swojej grupy wiekowej przewidziane jest losowanie 

symbolicznych nagród! 

 

Z kieszeni przysłów  
* Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha           * Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity 
* Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze              * Grzmot listopada dużo zboża zapowiada 

* Gdy mróz jest pierwszego grudnia, wyschnie też niejedna        * W Mikołaja (6.12), gdy deszcz wszędzie, cała zima lekka będzie 

w lecie studnia.  

Dowcipy:  
Przedszkolak pyta kolegę: 

– Co dostałeś na gwiazdkę? 

– Trąbkę. 

– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

– To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

– W jaki sposób? 

– Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

                     

 

 

 
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą 

trzymając w ręku wędkę. Podchodzi do 

niego Jaś i pyta: 

- Łowi Pan ryby? 

- Nie prezenty  
 

Tata pyta Jasia: 

– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 

przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 

– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w 

domu. 

 

 

- Mamusiu czy to prawda, że gwiazdor 

przynosi prezenty?  

- Pyta Jaś mamy  

- Tak synku  

- A czy to prawda, że mnie przyniósł 

bocian?  

- Dopytuje Jaś  

- Tak synku  

- Mamusiu, to po co nam w domu tatuś? 

 

Co robi matematyk w święta? 

- Zadania z gwiazdką. 
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