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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 5/2018    wydanie piate –  świateczny czas 

 
 

 

 

 

Święta to czas kiedy spotykamy się z bliskimi, znajomymi i 

przyjaznymi nam ludźmi. Rozmawiamy, wspominamy, 

zastanawiamy się nad sprawami dnia codziennego. Z okazji 

nadchodzących świąt życzę Wszystkim zdrowia, radości i 

spokojnej atmosfery w ten czas. Świętujcie, spotykajcie się, 

znajdźcie chwile dla bliskich. Niech dopisze też pogoda, a 

przeżycia będą płynęły ze zdwojoną siłą. Wszystkiego dobrego 

dla Was kochani uczniowie i dla Waszych rodzin. 

Wasza gazetowa Sówka!!! 
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Kartki z kalendarza 
Co nas czeka w najbliższym czasie? 

Zapraszam do zapoznania się z kartą 
kalendarzową. Warto wiedzieć! 

 

 

 

24 grudnia 2017 

WIGILIA 

 

 

25 grudnia 2017 

BOŻE NARODZENIE 

 

26 grudnia 2017 

BOŻE NARODZENIE 

(WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO SZCZEPANA) 

 

 

31 grudnia 2017 

SYLWESTER 

 

 

1 stycznia 2019 

NOWY ROK 

 

 

6 stycznia 2019 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
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Alicja Krzanik 

 
Świętowanie 

 
Wraz ze śniegiem nadszedł grudzień. 

Cieszą się z tej pory ludzie. 
Duzi cieszą się i mali 

- wszyscy będą świętowali. 
 

Jeszcze tylko pierwsza gwiazdka, 
jeszcze barszczyk, jeszcze ciastka, 

stos pierników, które wczoraj 
z mamą piekłem do wieczora. 

 
Bombki wskoczą na choinkę, 

dnia ubędzie ociupinkę, 
za to więcej będzie czasu, 

by się cieszyć drzewkiem z lasu. 
 

I kolędą, której dźwięki 
spadną na nas jak śnieg miękki, 
i tą gwiazdką, tam, na szczycie! 

Lubię święta! Wy lubicie? 
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Świąteczny alfabet 

A 
 

Adwent – radosny czas 

oczekiwania na przyjście 

Chrystusa 

B 
 

Bombka - ozdoba choinkowa, 

wykonana zazwyczaj z cienkiego 

szkła 

C 
 

Choinka - ustrojone drzewko 

świerku lub jodły, naturalne 

lub sztuczne, obecnie będące 

nieodłączną ozdobą w czasie 

świąt Bożego Narodzenia 

 

D 
 

Dary Trzech Króli: złoto, 

mirra, kadzidło 

E 
 

Ewa -według Biblii pierwsza 

kobieta, matka wszystkich 

ludzi; Ewy obchodzą swoje 

imieniny 24 grudnia 

F 

 
 

 

Fajerwerki  (sztuczne ognie) - 

wyroby wykorzystywane do celów 

widowiskowych, po zapaleniu 

dające efekty świetlne i 

akustyczne 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
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G 

 

Gwiazda betlejemska (wilczomlecz nadobny, 

wilczomlecz piękny, poinsecja nadobna, 

poinsecja) roślina, która pochodzi z 

Meksyku i Gwatemali. Odkryta w latach 

20. XIX wieku i przewieziona do Stanów 

Zjednoczonych, stała się popularną 

rośliną ozdobną 

H 
 

Herod – okrutny władca, który 

nakazał zabić Jezusa 

I 
 

Iglaste drzewo – drzewo posiadające 

igły zamiast liści, np. choinka, 

jodła, świerk 

J 

 
 

 

Jasełka - widowisko o Bożym 

Narodzeniu wzorowane na 

średniowiecznych misteriach 

franciszkańskich, a ich nazwa 

wywodzi się od staropolskiego 

słowa jasło oznaczającego żłób 

 

K 

 

 

Kolęda - pierwotnie 

radosna pieśń noworoczna, która 

współcześnie przyjęła powszechnie 

formę pieśni bożonarodzeniowej 

(nawiązującej do Świąt Bożego 

Narodzenia) 

 

L 
 

Lista zakupów – spis, co należy 

kupić, np. przed świętami 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_(forma_muzyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
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Ł 

 

 

Łuska rybia – szczególnie łuska 

karpia, schowana ostatniego dnia 

roku głęboko do portfela, ma 

zapewnić właścicielowi pieniądze 

oraz rozsądek w ich wydawaniu a 

także ochronę przed ich kradzieżą 

M 

 

 

Mikołajki  - obchodzone 6 grudnia; 

dzień, w którym ludzie obdarowują 

się prezentami; dzieci wierzą, że 

przynosi je Mikołaj – brodaty 

starzec  w czerwonym stroju 

N 

 
 

 

Narodzenie Boże - w 

tradycji chrześcijańskiej –

 święto upamiętniające narodziny Je

zusa Chrystusa. Jest to 

stała uroczystość 

liturgiczna przypadająca na 25 

grudnia 

 

O 

 

 

Opłatek -  bardzo cienki biały 

płatek chlebowy, wypiekany z 

białej mąki i wody bez dodatku 

drożdży, którym dzielą się 

chrześcijanie, zgromadzeni przy 

stole wigilijnym, składając sobie 

życzenia 

 

P 
 

Pasterka - 

 uroczysta msza odprawiana w nocy 

(najczęściej o północy lub w 

godzinach wieczornych) z 24 na 25 

grudnia 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wcielenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
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R 
 

Roraty - pierwsza msza o wschodzie 

słońca w okresie adwentu 

S 

 

 

Szopka - makieta przedstawiająca 

wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa 

Chrystusa (stajni lub groty). 

T 

 

 

Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej 

Magowie  − według tradycji 

chrześcijańskiej osoby, które 

miały podążać za Gwiazdą 

Betlejemską, przybyć do miejsca 

narodzin Jezusa Chrystusa i 

przekazać mu dary 

U 

 

 

Uszka w barszczu - niewielkie, 

gotowane w wodzie pierogi w 

kształcie ucha zwierzęcego 

wypełnione farszem, m.in. 

grzybowym, mięsnym, szpinakowym 

W 

 

 

Wigilia - (wieczerza wigilijna, 

wieczór wigilijny, niekiedy 

także gwiazdka)– w 

tradycji chrześcijańskiej dzień 

poprzedzający Boże Narodzenie, 

kończący okres adwentu. 

Z 
 

Zegar – przyrząd do pomiaru czasu; 

cieszy się szczególną uwagą 31 

grudnia tuż przed północą, gdy 

wpatrzeni w jego tarczę oczekujemy 

nadejścia nowego roku 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
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Wigilijne zwyczaje  i przesądy 

Dzień najlepiej zacząć od umycia twarzy zimną wodą, a do umywalki 

lub wanny trzeba włożyć monety. 

 

W Wigilię nie należy wydawać  pieniędzy. Trzeba też przed tym 

dniem uregulować wszystkie długi, aby portfel w nadchodzącym roku 

nie świecił pustkami. Najważniejszy przesąd jest jednak taki, by w 

dzień Wigilii nikomu niczego nie pożyczać. Grozi to utratą majątku! 

 

Nie zapomnijmy o powieszeniu na choince kilku miodowych 

pierników, cukierków i orzechów zawiniętych w złotko. Ten zabieg 

powinien zapewnić nam w nadchodzącym roku dobrobyt.
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Przygotowując wigilijny stół należy zadbać o to, by był udekorowany 

na czerwono i złoto, kolory te oznaczają bowiem bogactwo i 

szczęście. Pod talerz każdego z domowników trzeba położyć monetę, 

aby nikomu w rodzinie nie zabrakło gotówki. A podczas kolacji warto 

mieć przy sobie drobną sumę pieniędzy – dzięki temu nie będziemy 

cierpieć na ich brak przez cały kolejny rok. 

 

Podczas wigilii koniecznie trzeba skosztować każdej potrawy, 

szczególnie dużo należy zjeść maku, który uważany jest za synonim 

dostatku. Według niektórych wierzeń na wieczerzy wigilijnej nie 

powinno zabraknąć też białej fasoli, gwarantuje ona spokój w 

finansach. 

 

Musimy zadbać aby w dzień Wigilii się nie przeziębić ani nie 

rozchorować. Musimy bardzo uważać na swoje zdrowie, ponieważ w 

przeciwnym wypadku będziemy chorować cały kolejny rok. 

 

http://www.fakt.pl/tag/gotowka
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Nie kłóćmy się w Wigilię, bo będziemy to robić cały rok. 

 

Nie szyjemy, nie naprawiamy niczego, bo będziemy to robić cały rok. 

 

Jeżeli w dzień wigilijny pierwszy przekroczy próg naszego domostwa 

mężczyzna, wszyscy domownicy będą cieszyć się szczęściem cały 

rok. Przekroczenie progu przez kobietę wróży pecha. 

 

Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta. W 

przeciwnym razie może spotkać domowników pech. Dawno temu, aby 

ustrzec się nieszczęściu zapraszano osobę bezdomną do wspólnej 

Wigilii, aby liczba osób się zgadzała. 

 

http://www.fakt.pl/tag/pech
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Boże Narodzenie na świecie 

Afryka 

 

W Afryce czas Adwentu i Bożego Narodzenia wypada w okresie letnim. 

Rodziny zbieraja się przy kolacji i śpiewają kolędy. Na wschodzie 

kontynentu jada się pieczonego kozła, na południu indyka i ciepły pudding. 

Mieszkańcy Ghany sewują przecier warzywny fufu i zupę z okry (roślina 

tropikalna). 

Austria 

 

O godzinie piątej Austriacy stojąc w oknach dzwonią maleńkimi 

dzwoneczkami. To znak, że zaraz zasiądą do wigilijnej kolacji. W Wiedniu 

główną potrawą jest karp, w Karyntii – pieczona kaczka. Oprócz tego na 

stole są pierniki, gorace kasztany i pieczone migdały. Po kolacji mieszkańcy 

zbierają się na rynkach i wspólnie śpiewają kolędy. Tradycja ta jest 

pielęgnowana szczególnie w Tyrolu. 
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Czechy i Słowacja 

24 grudnia w obu krajach jest dniem postu. Tradycją jest składanie sobie 

życzeń, łamanie się opłatkiem i dawanie sobie prezentów. Potem wszyscy 

zasiadają do wspólnej kolacji. Wśród potraw króluje vanocka – białe ciasto 

drożdżowe plecione w warkocz. W Czechach podczas kolacji jada się zupę 

grzybową, na Słowacji kapuśniak. W obu krajach przyrządza się potrawy z 

ryb (głównie z karpia). Wierni, chociaż w ciagu roku nie chodzą do kościoła, 

tego dnia biorą udział w uroczystej Mszy Świętej i śpiewają kolędy. 

 

Dania 

W Danii niezwykle ważny jest czas Adwentu. Adwentowe wieńce mocowane 

są do sufitu. Oprócz tego popularne są świece – kalendarze, dzięki którym 

oblicza się kolejne dni do świąt. Duńczycy ozdabiają choinki małymi 

chorągiewkami zwanymi Danneborg, czerwonymi kwiatami, lampkami i 

świecami. Przed ratuszem w Kopenhadze jest ustawiana choinka -  jedna z 

największych na świecie. Obowiązkową potrawą wigilijną jest pieczona 

kaczka faszerowana jabłkami i suszonymi śliwkami podana z ziemniakami, 

buraczkami, czerwoną kapustą i konfiturą z żurawin. Na deser jest ryż z 

cynamonem lub owocami, polany goracym wiśniowym sosem. W nim 

gospodyni ukrywa migdał. Ten, kto na niego trafi podczas jedzenia, 

otrzyma marcepanową świnkę, a to niesie szczęście przez cały rok.  

 



13 | S t r o n a  
 

Finlandia 

W tym kraju obchody świąt rozpoczyna się Pikkujoulu, czyli małymi 

świętami, obchodzonymi 21 grudnia. Świętowanie kończy się 6 stycznia. 

Finowie nie przestrzegają postu. Podawane są: szynka, warzywne 

zapiekanki, sałatki z buraków oraz rosolli – sałatka śledziowa z buraczkami 

i śmietaną. Do deserów należą pierniki, placki śliwkowe oraz pudding 

ryżowy. Tradycyjnym światecznym napojem jest grog z czerwonego wina, 

ziół, rodzynek i migdałów. 

 

Francja 

Francuzi nie obchodzą Wigilii, biorą jedynie udział we Mszy Świętej. Do 

światecznego obiadu zasiadają 25 grudnia. Główną potrawą jest indyk 

nadziewany kasztanami oraz pasztat z kaczych wątróbek. Są też owoce 

morza. Charakterystyczne ciasto to Buche de Noel, które wygląda jak gałąź 

drzewa. Kształt ten wiąże się z dawną tradycją ozdabiania gałęzi i święcenia 

ich, by przynosiły zdrowie, szczęście i dobrobyt. 

 

 



14 | S t r o n a  
 

Grecja 

Świętowanie u Greków trwa 12 dni, aż do sylwestrowej nocy. Dzień przed 

Wigilią dzieci chodzą między domami, śpiewając kolędy i przygrywając na 

metalowych trójkątach i glinianych bębenkach. Kolędy te są 

błogosławieństwem dla domu. Symbolem świąt jest dla Greków 

bożonarodzeniowy statek, który przystrajają światełkami. Pokoje w domach 

kropi się na szczęście gałązką bazylii owiniętą dookoła krzyża i maczaną w 

drewnianej misie z wodą. Ma to chronić dom przed krasnalami psocącymi w 

czasie świąt. Świateczną wieczerzę Grecy jedzą bardzo późno. Przygotowują 

z tej okazji faszerowanego indyka z pikantnym ryżowo – mięsnym 

nadzieniem.  

 

Hiszpania 

Hiszpanie rozpoczynają świętowanie 22 grudnia loterią, w której można 

wygrać aż 2 miliony euro. Podstawową dekoracją jest szopka. Stawia się ją 

niemal wszedzie. Wigilijne menu różni się w zależności od regionu. Na 

wybrzeżu królują ryby, w głębi kraju jagnięcina, a w Andaluzji pieczony 

indyk. Piecze się ciasto Trzech Króli, w którym ukrywa się drobne podarki. 

Zamiast opłatka wierni dziel asię chałwą. Rodziny po wieczerzy idą na 

pasterkę. Wigilię kończą śpiewy i tańce na ulicach miast.  
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Co się ostatnio działo w naszej szkole? 

22 listopada w naszej szkole klasa 3S  zorganizowała Szkolny Dzień Praw Dziecka 
pod hasłem „Dziecka prawa – ważna sprawa”. Uczyliśmy się naszych praw w czasie 
 zabawy w poszukiwaczy. 

Na dzień dobry uczniowie , którzy zgłosili się do udziału w zabawie otrzymali 
elementy puzzli. Posłużyły one do rozpoczęcia zabawy – układania rozsypanek, 
poszukiwania ukrytego na terenie szkoły zapisanego prawa dziecka. 
Rozwiązywaliśmy quiz, czytaliśmy wierszyki dobierając do nich właściwe prawa 
dziecka, uzupełnialiśmy luki w zdaniach. Każdy mógł zaprezentować swoje 
wiadomości i umiejętności, wziąć udział w dyskusji. Na koniec, zawiesiliśmy nasze 
prawa na drzwiach szkolnych sal  lekcyjnych. 

Słuchaliśmy piosenek o przyjaźni, prawach i tolerancji śpiewanych przez Małą 
Orkiestrę Dni Naszych. To był edukacyjny , fajny dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 | S t r o n a  
 

29 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. 

Oto kilka fotograficznych wspomnień. 
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Dnia 4 grudnia wybraliśmy się do Muzeum Wsi Lubelskiej, ponieważ dostaliśmy 

wiadomość, że będzie tam Święty Mikołaj. Pogoda nie była dla nas łaskawa. 

Zamiast śniegu i mrozu padał deszcz. Jednak to wcale nie zniechęciło nas do 

wyprawy. Na miejscu przywitali nas Śnieżynka i Sopelek. Wraz z nimi bawiliśmy się, 

śpiewaliśmy . TO WŁAŚNIE ONI ZACHĘCALI NAS DO WZIĘCIA 

UDZIAŁU W LICZNYCH KONKURSACH. Obejrzeliśmy przedstawienie z 

1934 r. mówiące o przybyciu Św. Mikołaja. Dzieci patrzyły na nie z zapartym 

tchem. W końcu doczekaliśmy się wizyty wyjątkowego Gościa, który wręczył 

wszystkim przybyłym dzieciom prezenty. Zadowoleni i w doborowych nastrojach 

wróciliśmy do szkoły.   
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Klasy 4 uczciły dzień mikołajek wyjściem do kina Cinema City na film pt. „Grinch. 
Świąt nie będzie”. Jest to historia zrzędliwego stwora, który marzy tylko o jednym – 
by ukraść święta Bożego Narodzenia. Zabawna, pełna ciepła historia świąteczna z 
olbrzymią dawką optymizmu. Grinch mieszka w samotności, za jedynego kompana 
mając psa – Maxa. Opuszcza swą jaskinię, udając się do Ktosiowa, tylko w 
poszukiwaniu pożywienia. Każdego roku spokój Ktosiowa zaburza tylko jedno 
wydarzenie – celebracja świąt Bożego Narodzenia. Kiedy mieszkańcy Ktosiowa 
decydują, że tegoroczne święta będą obchodzone jeszcze bardziej hucznie, Grinch 
rozumie, że jedynym sposobem na zachowanie jego wymarzonego spokoju jest… 
kradzież świąt. Planuje nawet uprowadzenie św. Mikołaja. 
Tymczasem gdzieś w Ktosiowie Cindy-Lou, wraz z gangiem swych przyjaciół, 
planuje schwytać św. Mikołaja, by podziękować mu za pomoc jej zapracowanej 
samotnej matce. I tak niecny plan Grincha oraz dziękczynne zamiary Cindy-Lou 
kolidują ze sobą. Czy Cindy-Lou uda się spotkać św. Mikołaja? Czy Grinchowi uda 
się uciszyć gwarne świąteczne Ktosiowo? 
 My już wiemy wszystko……  
Polecamy wszystkim obejrzenie tego filmu!!!  
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20 | S t r o n a  
 

7 grudnia 2018 roku odbyły się XXVIII Taneczne Spotkania 

Mikołajkowo – Gwiazdkowe w Studiu Tanecznym Politechniki 

Lubelskiej. Oto fotorelacja ze spotkania pierwszej grupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 grudnia 2018 roku niewielka grupa uczniów naszej szkoły 

wybrała się do Muzeum Wsi Lubelskiej. Po spotkaniu z panią 

przewodnik udała się na spacer po skansenie i poznawanie tradycji 

związanych ze Świetami Bożego Narodzenia ponad sto lat temu. Bardzo 

ciekawe opowieści zainteresowały każdego ucznia, a na pewno 

oczarowała ich przepiękna zima, która przywitał wszystkich już u wejscia 

do muzeum.  
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Kochani Uczniowie! 
Ostatnio zachęcałam Was do prezentowania swoich 

klas. Swoją klasę w tym numerze przedstawiają 
uczniowie ze szkoły przy ulicy Bronowickiej. Czekam 

na kolejne zgłoszenia! 

 

Mikołaj, Jerzy i Igor to my, czyli klasa 4 Ea. Naszą wychowawczynią jest 

pani od języka polskiego Renata Spodarek- Borkowska, a pomaga jej pan 

Emil Chwiej. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy w szkole na ul. 

Bronowickiej. W ubiegłym roku uczyliśmy się w szkole filialnej. Jesteśmy 

bardzo energiczni. Lubimy jak się dużo dzieje wokół nas. Mamy swoje 

zainteresowania np. Mikołaj i Jerzy uwielbiają rozmawiać o Maincrafcie, 

Igor jest fanem programu „ Jeden z dziesięciu”. Razem z naszą panią często 

chodzimy do kina. Frajda dla naszej klasy to basen oraz pizza. Lubimy też 

współzawodnictwo podczas zajęć sportowych. Każdy z nas chce zostać 

mistrzem. Nasza klasa to naprawdę zgrana ekipa!!! Zawsze trzymamy się 

razem i każdy z nas może liczyć na wsparcie swoich kolegów. Razem 

bawimy się też wyśmienicie! Spójrzcie jak widzimy NASZĄ KLASĘ………! 

Miłego oglądania. 
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Kochani Uczniowie! 
Przed Wami kilka zadań 

konkursowych! Czekam na prace! 
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Ile czego jest? 

 

 



26 | S t r o n a  
 

Pokoloruj ilustrację 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je dostarczy. 

Pamiętajcie, aby prace były podpisane oraz 
podajcie klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej szkoły. 
 

www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-
szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy 

głównie z Internetu oraz z pozycji: 

„Świerszczyk”, F.Topczewski „Wszystko o 

Bożym Narodzeniu”, „To już Boże 

Narodzenie. Świąteczne łamigłówki i 

kolorowanki” 

 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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