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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 3/2017    wydanie trzecie – święta, święta… 

 
 

 

 

Witajcie Kochani Uczniowie !!!  

Czy wiecie, że już za kilka chwil czekają nas fantastyczne, 

świąteczne dni? Niebawem odwiedzi nas starszy pan z brodą  

z mnóstwem prezentów, potem powitamy nadejście zimy – mam 

nadzieję śnieżnej. A potem spotkania w rodzinnym gronie, 

choinka, świąteczny nastrój, upominki pod choinką i wspólne 

kolędowanie. To wszystko w grudniu. Przeczytacie o tym na 

kolejnych stronach gazetki. A czy wiecie co to jest barbórka? 

Zajrzyjcie do środka! Zapraszam do lektury! 
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Kartki z kalendarza 
Grudzień obfituje w świąteczne dni. 
Spójrzcie na tabele i sprawdźcie czy 

wszystkie znacie! 
 

 

4 grudnia 2017 

BARBÓRKA – ŚWIĘTO GÓRNIKÓW 

 

6 grudnia 2017 

MIKOŁAJKI 

 

22 grudnia 2017 

PIERWSZY DZIEŃ ZIMY 

(KALENDARZOWEJ) 

 

24 grudnia 2017 

WIGILIA 

 

25 grudnia 2017 

BOŻE NARODZENIE 

 

26 grudnia 2017 

BOŻE NARODZENIE 

(WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO SZCZEPANA) 

 

31 grudnia 2017 

SYLWESTER 
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Natalia Usenko 

 

Mikołajek 

 

Wieczorem po kolacji, 

gdy się skończyła bajka, 

znalazłam na słomiance 

małego Mikołajka! 

 

Okropnie był zmarznięty 

i płakał po cichutku, 

więc wzięłam go na ręce. 

- Jak się masz krasnoludku? 

- Jak śmiesz mnie tak nazywać?! 

To wcale nie jest miłe! 

Ja jestem Mikołajem, 

lecz z zimna się skurczyłem… 

 

- Chodź za mną! – powiedziałam 

i sama poszłam przodem. 

nalałam w kuchni kubek 

herbatki z lipy z miodem. 

 

I wiecie, co się stało? 

Mikołaj wypił łyczek 

i urósł! Zachichotał 

i cmoknął mnie w policzek. 

 

A potem nagle uciekł… 

Lecz coś mi się wydaje, 

że jeszcze się zobaczę 

z tym Świętym Mikołajem. 
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Patronka górników 

Barbara żyła dawno temu na terenie dzisiejszej Turcji w bogatej 

rodzinie pogańskiej. Odznaczała się niezwykłą urodą i wielkimi 

zdolnościami. Kiedy dorosła, ojciec chciał, by się kształciła. W tym 

czasie Barbara zetknęła się z chrześcijaństwem. Wbrew woli ojca 

przyjęła chrzest i postanowiła poświęcić się nowej religii. Gdy ojciec 

dowiedział się o tym, wybudował warowną wieżę, w której uwięził 

córkę. Próbował zmusić ją do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. 

Barbara była jednak nieugięta i zginęła z rąk rozgniewanego ojca. 

Wkrótce zginął i on – rażony piorunem. 

Z czasem Barbara została uznana za świętą. Stała się patronką 

ludzi wykonujących niebezpieczne zawody – żeglarzy, marynarzy, 

artylerzystów, a przede wszystkim górników. Swoje święto – Dzień 

Górnika, tradycyjną Barbórkę – obchodzą oni w dniu 

najpopularniejszych imienin Barbary, czyli 4 grudnia. 
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Pióropusze munduru galowego górnika: 

1. zielony – dla wyższej kadry inżynieryjno – technicznej 

2. biały – dla sztygarów (kierowników) 

3. czarny – dla górników 

4. czerwony – dla orkiestry górniczej 

5. biało – czerwony – dla kapelmistrza 

 

 

Barbórka jest świętem przyjaźni i wzajemnego zaufania ludzi ciężko 

pracujących pod ziemią. W dniu Barbórki górnicy noszą galowe mundury  

i czapki z pióropuszami, których kolory mówią o doświadczeniu i dystynkcji 

górnika. Najlepsi spośród górniczej braci otrzymują awanse i odznaczenia.  

4 grudnia zawsze jest odprawiana uroczysta msza w intencji tragicznie zmarłych 

górników, a także z prośbą o błogosławieństwo dla tej mozolnej i niebezpiecznej 

pracy. Potem wszyscy spotykają się na uroczystym obiedzie, podczas którego 

serwowane są tradycyjne śląskie potrawy. 
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Kraina Świętego 

Mikołaja 
 

 

 
 

W Finlandii, jednym z krajów Europy najdalej 

wysuniętych na północ, leży kraina wiecznego 

śniegu - Laponia. Trudne warunki życia – 

wyjątkowo długa i ostra zima, bardzo niskie 

temperatury i lodowaty wiatr - powodują, że 

mieszka tam niewielu ludzi. Przez część roku 

słońce wcale nie wschodzi, panuje wtedy tak 

zwana noc polarna, przez część zaś - nie zachodzi 

i wtedy jest dzień polarny. To wszystko jednak 

nie odstrasza najbardziej znanego mieszkańca 

Laponii - Świętego Mikołaja (fińskie dzieci 

mówią na niego: Joulupukki), który razem z żoną 

mieszka na górze Korvatunturi i na co dzień, 

podobnie jak inni mieszkańcy Laponii, hoduje 

renifery.  

Co roku Świętego Mikołaja odwiedza około 

miliona gości z całego świata. Przy okazji poznają 

oni Finlandię, której największym bogactwem jest 

krajobraz naturalny: piękne lasy sosnowe  

i świerkowe oraz krystalicznie czyste jeziora, 

których jest tam ponad 60 tysięcy. Finowie mówią 

po fińsku i szwedzku, a swój kraj nazywają Suomi 

- kraj jezior. Stolicą Finlandii i jednocześnie jej 

największym miastem są Helsinki. To stąd 

pochodzi znana i lubiana pisarka Tove Jansson - 

autorka opowieści o Muminkach. Warto wiedzieć, 

że w dniu, kiedy w Polsce obchodzimy mikołajki, 

czyli 6 grudnia, Finowie świętują rocznicę 

odzyskania niepodległości. 
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Kim był Święty 

Mikołaj? 
 

 

6 grudnia to dzień obdarowywania innych, a szczególnie najmłodszych, 

prezentami. Wiele dzieci wierzy, że Święty Mikołaj – starzec z długą, białą 

brodą, ubrany w czerwony płaszcz – pojawia się na ziemi wprost z nieba, by 

nocą, przez nikogo niezauważony, położyć cos każdemu pod poduszkę. Ten 

piękny zwyczaj wiąże się z postacią Świętego Mikołaja, który żył naprawdę. 

Urodził się około 270 roku w mieście Patara w Azji Mniejszej jako jedyne 

dziecko starszych już, bardzo bogatych rodziców.  

Był wyjątkowo zdolnym i pilnym uczniem. Gdy dorósł, całe swoje życie 

postanowił poświęcić Bogu i bliźnim.Potrzebującym oddał bez żalu cały swój 

majątek. Później, jako biskup, zasłynął nie tylko z wielkiej pobożności, ale  

i z nieopisanej dobroci oraz troski o innych. Jego uczynki zapisano w legendach. 

Jedna z nich mówi, że pomagał zwłaszcza sierotom, kładąc im nocą pieniądze 

na parapetach okien albo po prostu roznosił wszystkim dzieciom pyszne 

miodowe placuszki. Święty Mikołaj zmarł około 6 grudnia 350 roku. Na 

pamiątkę tego dnia naśladujemy go, robiąc  radosne niespodzianki innym. Mogą 

to być różne podarunki, na przykład pierniczki. 
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Kochani! 
Ogłaszam pierwszy konkurs w tym numerze! 

Pokoloruj obrazek w podany sposób. 
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A widzicie tego zagubionego staruszka? 

Pomóżcie mu odnaleźć zagubione rzeczy. 

Zapraszam do zabawy w detektywa! 
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Renifery Świętego Mikołaja 

Sanie Świętego Mikołaja ciągnie dziewięć reniferów: 

Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz, 

Złośnik, Profesorek, Rudolf Czerwononosy. 

Rudolf dołączył do pozostałych reniferów głównie za sprawą piosenki „Rudolph the 

Red-Nosed Reindeer”, jednak pierwszą opowieść o nim napisał w 1939 roku Robert  

L. May dla sieci sklepów Montgomery Ward. Została ona opublikowana w formie książkowej 

i była rozdawana dzieciom, które odwiedziły sklepy w okresie świątecznym. 

Według tej historii, Rudolf jest synem Profesorka, jednego z ośmiu pierwotnych 

reniferów Świętego Mikołaja wymienionych w wierszu A Visit from St. Nicholas. Rudolf 

urodził się ze świecącym czerwonym nosem, przez co stał się wyrzutkiem i obiektem docinek 

ze strony innych reniferów. Pewnego razu, noc wigilijna była tak mglista, że Mikołaj chciał 

zrezygnować ze swej corocznej podróży dookoła świata. Kiedy jednak zauważył Rudolfa, 

zdecydował, że jego nos będzie wyśmienitą lampą i oświetli mu drogę. Od tego czasu Rudolf 

jest stałym członkiem zaprzęgu Mikołaja i cieszy się szacunkiem innych reniferów. 

Historia Rudolfa stała się popularną bożonarodzeniową opowieścią, którą najczęściej 

przedstawia się w formie piosenki lub telewizyjnych programów. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_L._May&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_L._May&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Montgomery_Ward&action=edit&redlink=1


11 | S t r o n a  
 

 

Świąteczno – mikołajkowe życzenia 

Jeśli ktoś Tobie bliski mieszka daleko od 

Ciebie, a chciałbyś złożyć mu życzenia, 

przeczytaj poniższe pomysły. Możesz się 

zainspirować. 

 
 

 

Gdy gwiazdki świecą na niebie, 

Mikołaj leci do Ciebie, 

By dać Ci piękne prezenty 

I przesłać uśmiech swój święty. 

 

 

 

Święta – wspaniały to czas, 

Zdarzają się tylko raz. 

Więc się cieszmy i radujmy, 

Życzeń sobie nie żałujmy. 

 

W noc wigilijna, w blasku świec 

Melodia kolęd płynie w mrok. 

Niech Wam przyniesie radości moc 

I wiele szczęścia na Nowy Rok… 

 

 

 

Tysiąca choinek w lesie, 

prezentów, ile Mikołaj uniesie, 

bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu, 

oraz tyle radości, ile karp ma ości. 

 

 

Bożego Narodzenia cza, 

Niech ogień radości rozpali nas 

I niech gwiazdka na niebie 

Przypomni mi Ciebie. 
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Kochani ! Ogłaszam kolejny  konkurs !!! 
Pokoloruj bombkę najładniej jak potrafisz ! 
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Zachęcam Was do rozwiązywania zadań mikołajkowo – 

świątecznych. Przedstawiam je na kolejnych stronach. 
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STRONA Z HUMOREM 

 

 

Tata oznajmia Jasiowi: 

- Synku, dzisiejszej nocy Święty 

Mikołaj przyniósł Ci w prezencie 

siostrzyczkę. Na pewno chcesz ją 

zobaczyć, prawda? 

- Nie! – odpowiada Jaś. – Wolę 

zobaczyć Mikołaja! 

 

 

 

Dzieci marzą o tym, żeby być 

aktorami, piłkarzami, 

strażakami… tylko Jaś mówi, że 

chce zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje 

prezenty? – pyta pani. 

- Nie, nie, dlatego, że pracuje raz 

w roku. 
Sąsiadka puka do drzwi sąsiadki i pyta: 

- Mogłabyś mi pożyczyć soli? 

- Nie.  

- A cukru? 

- Nie. 

- A może chociaż mąki? 

- Nie. 

- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi 

pożyczyć? 

- Tak. Mogę Ci pożyczyć Wesołych Świąt. 
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A na koniec przedstawiam Wam ciekawostkę. 

Czy wiecie jak powiedzieć Święty Mikołaj  

w różnych językach świata? Albo Wesołych Świąt? 

Popatrzcie i spróbujcie przeczytać. Dobrej 

zabawy! 

 

Święty Mikołaj                      Wesołych  Świąt 

BELGIA: Saint Nicholas Angielski: Merry Christmas  

BRAZYLIA: Papai Noel Czeski: Veselé Vánoce 

CZECHY: Svaty Mikulas Francuski: Joyeux Noël 

Wielka Brytania: Father Christmas norweski: God jul 

WŁOCHY: La Befana portugalski: Feliz Natal 

ROSJA: Ded Moroz, Babouschka słowacki:Veselé Vianoce 

SYCYLIA: St. Lucia włoski:Buon Natale 

SŁOVENIA: Bozicek chiński:圣诞快乐 

USA: Santa Clause grecki: Καλά Χριστούγεννα 

 

Bibliografia:- „Świerszczyk”, Internet, „Wesoła Szkoła kl.2– karty pracy ucznia cz.2”, „Gra w kolory kl.3 

– podręcznik cz.2”, B. Pawlikowska „Księga Dobrych życzeń”, „Koloruje – bombki na choinkę”, 

„Naklejkowe Święta – sanie Mikołaja”, „Naklejkowe Święta – bożonarodzeniowe zabawy” 

Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna Zarajczyk 

Przypomnienie – Wszystkie wyniki konkursów będą ogłoszone pod koniec I semestru na 

specjalnym apelu. Będą nagrody!!! Dziękujemy tym, którzy przynieśli już swoje prace. 

Następny numer gazetki już w styczniu. 


