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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 3/2019  wydanie trzecie – czas na choinke 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
Zmierzają już do nas najpiękniejsze święta w roku 
– Święta Bożego Narodzenia. Wesołe, kolorowe, 
rozśpiewane… Pełne przygotowań i oczekiwania. 

Zaraz po nich powitamy Nowy Rok – 2020. 
Składam na ręce czytelników serdeczne życzenia: 

rodzinnej, ciepłej atmosfery, spokoju, miłości, 
radości, uśmiechu, pysznych potraw na stole i 

zaskakujących upominków. Zapraszam Was do 
lektury świątecznego numeru gazetki.  

Do siego roku!!! 
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Kartki z kalendarza 
Przed nami grudzień i styczeń. Co nas czeka 

w tym miesiącu? 

 

22 grudnia 2020 

PIERWSZY DZIEŃ ZIMY 

(KALENDARZOWEJ) 

 

24 grudnia 2020 

WIGILIA 

 

25 grudnia 2020 

BOŻE NARODZENIE 

 

26 grudnia 2020 

BOŻE NARODZENIE 

(WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO SZCZEPANA) 

 

31 grudnia 2020 

SYLWESTER 

 

1 stycznia 2020 

NOWY ROK 

 

 

6 stycznia 2020 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

 

11 stycznia – 26 stycznia 2020 

FERIE ZIMOWE 
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       Niebawem Boże Narodzenie 

 
Czy ktoś mógłby wyobrazić sobie zimę bez Bożego Narodzenia? To 

jedno z najważniejszych i najradośniejszych świąt chrześcijańskich. 

Zaczęto je obchodzić dość późno, bo dopiero około 400 lat po 

narodzinach Jezusa, a data, którą przyjęto jest umowna. Początkowo 

nie przykładano do narodzin Jezusa zbyt dużej wagi, ponieważ nikt 

nie wiedział kiedy dokładnie przyszedł na świat. Żaden z czterech 

ewangelistów nie wspominał o dacie ani dokładnym miejscu narodzin 

Jezusa. Dla ewangelistów i pierwszych chrześcijan ważniejsza od 

narodzin Jezusa była jego śmierć, bo śmierć w religii chrześcijańskiej 

jest uznawana za początek prawdziwego życia – życia wiecznego.  

Dlaczego więc obchodzimy Boże Narodzenie 25 grudnia? 

Zależnie od roku, 21 lub 22 grudnia to czas przesilenia zimowego – od 

tego momentu dni stają się coraz dłuższe. Wiele starożytnych 

cywilizacji hucznie wtedy świetowało, ciesząc się, że ciemności 

bezpowrotnie mijają. Autorzy Biblii opisując Jezusa, porównywali go 

do słońca. Sam Chrystus nazywał siebie „Światłością świata”. 

Chrześcijanie obrali więc 25 grudnia jako datę symboliczną – bo tak 

jak wiosenne słońce zwycięża zimową ciemność, tak Jezus przyniósł 

ludziom nadzieję, że jutro będzie lepiej. 



5 | S t r o n a  
 

Adwent 

 
Słowo „adwent” – z łaciny adventus – znaczy „przyjście, przybycie”. 

To czas radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. Zaczyna się w 

czwartą niedzielę poprzedzajacą Boże Narodzenie i trwa do Wigilii. 

W tym czasie ludzie przygotowują się na jedno z najważniejszych 

wydarzeń w religii chrześcijańskiej. W kościołach w dni powszednie 

odprawiane są msze ku czci Maryi, zwane roratami. Ich nazwa wzięła 

się od łacińskiego rorate – od tego słowa rozpoczyna się jedna z pieśni 

śpiewanych podczas nabożeństwa. Podczas liturgii przy ołtarzu palona 

jest świeca – tak zwana roratka. Roraty rozpoczynają się przed 

świtem – mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece lub 

lampiony, które wierni przynieśli z domu. Podczas adwentu w każdą 

kolejną niedzielę grudnia księża zapalają w kościołach po jednej 

świecy. Gdy zabłyśnie czwarta jest to znak, że nadeszło Boże 

Narodzenie. 

W niektórych krajach (Niemcy, Węgry, Szwecja) – świece adwentowe 

zapala się również w domach. Stoją one w wieńcu na stole lub w 

świeczniku na parapecie okiennym.  
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Choinka 

 
Starożytni Rzymianie przystrajali drzewa, by błagać boga urodzaju o 

dobre plony. Egipcjanie w najkrótszy dzień w roku zdobili domy 

liściami palm, bo przypominały im o lecie.  

A dlaczego my ubieramy choinkę?  

Podobno mnich Bonifacy wybrał iglaka na bożonarodzeniowe drzewko. 

Od wieków w drzewach iglastych dopatrywano się magii, bo nie tracą 

koloru i nie gubią igieł nawet w bardzo mroźną zimę. Słowianie ucinali 

gałąź sosny , świerku lub jodły i wieszali ja pod sufitem, by chronić  

się przed chorobami. Przystrojona owocami, orzechami i papierowymi 

wycinankami podłaźniczka – bo tak nazywała się ta słowiańska ozdoba – 

miała też zapewniać dobrobyt i miłość. Gdy uschła, nigdy jej nie 

wyrzucano. Pokruszoną dodawano do karmy dla zwierząt albo 

zakopywano na polu – aby plon był urodzajny. 
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Choinki, jakie znamy dziś, po raz pierwszy pojawiły się około 500 lat 

temu w Alzacji - terenie granicznym, między Niemcami a Francją. 

Alzatczycy dekorowali je jabłkami, które kojarzyły się z rajem, 

piernikami, które miały zapewnić zdrowie oraz orzechami – oznaką 

siły. Zwyczaj ubierania choinki bardzo powoli rozpowszechniał się w 

Europie – najpierw na dworach królewskich i wśród arystokracji. Na 

wsiach choinka stała się modna stosunkowo późno, bo niecałe 100 lat 

temu. Oryginalny pomysł mieli polscy górale: wieszali drzewko pod 

sufitem czubkiem do dołu i ozabiali słodyczami. Dzisiaj wiele osób 

kupuje sztuczne choinki. Wymyślono je  pod koniec XIX wieku, gdy 

Niemcy wycinali lasy w poszukiwaniu idealnej choinki – czasem jedna 

rodzina miała ich w domu kilka. Aby zatrzymać wycinkę lasów, 

wprowadzono zakaz posiadania więcej niż jednego drzewka. Potem 

ktoś wpadł na pomysł, by sprzedawać sztuczne choinki – do 

drewnianego stelaża doczepiał gałęzie z barwionych na zielono gęsich 

piór. Pomysł spodobał się , a z czasem udoskonalili go Amerykanie. 

Najpierw zaproponowali choinki ze zwierzęcego włosia, wykonywane 

tą samą metodą co szczotki, następnie z aluminium, aż wreszcie z 

plastiku. 

  

Czy wiecie, że w różnych krajach  popularne są różne kształty 

bombek?  
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W Niemczech  na choince nie może zabraknąć bombki w formie 

ogórka, a we Francji – żaby, którą całuje się na szczęście tuż przed 

kolacją wigilijną. 

Zanim pojawiły się szklane bombki, choinkę przystrajano głównie 

smakołykami: owocami, piernikami, marcepanem i cukierkami w 

błyszczących sreberkach. Wieszano też szyszki i orzechy włoskie 

pomalowane złotą farbką. Z papieru wycinano gwiazdy, z wydmuszek 

jaj powstawały aniołki i ptaki z pękatymi brzuszkami, a ze słomy – 

zabawki i łańcuchy. Świąteczne ozdoby wykrawano też z opłatka. 

Funkcję współczesnych lampek pełniły natomiast zwyczajne woskowe 

świece – trzeba było tylko uważać, by któraś się nie przewróciła i nie 

podpaliła choinki! 

 

Jakie ozdoby pojawiają się w domach na całym świecie? 

W Szwecji – słomiany koziołek julbock oraz ubrane na szaro skrzaty 

tomtar a także podświetlane papierowe lub plastikowe gwiazdy 

julstjarna – nawiązują do gwiazdy betlejemskiej. 

W Ameryce – wieszane nad kominkiem skarpety – to do nich Mikołaj 

wkłada prezenty; pojawiają się również kule śnieżne; mieszkańcy 

Stanów Zjednoczonych dekorują swoje domy nie tylko w środku, lecz 
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także na zewnątrz – przystrajają drzewa i elewacje budynków, 

stawiają w ogrodach nadmuchiwane postacie mikołajów, aniołków i 

bałwanków. 

W Grecji – zdecydowanie modele łodzi  przystrojone swiatełkami: w 

domach malutkie, a w centrach miast naturalnej wielkości; dodatkowo 

Gracy wieszają nad kominkiem dzwoneczki, które mają ich ostrzec, 

gdyby w domu pojawiły się niesforne karzełki – zezowate i krzywe 

postacie , które psocą: rozsypują mąkę, kąpią się w oliwie i sprawiają, 

że mleko kwaśnieje. 

W Hiszpanii – popularny jest Tio de Nadal – wydrążony w środku 

pieniek z namalowaną buzią, który nosi czerwoną czapeczkę. 

Świąteczne rośliny 

 
Jemioła – na drzewach wygląda jak wielkie ptasie gniazdo, ma drobne 

listki i białe owoce z klejącą mazią w środku; tradycyjnie wiesza się 

kilka gałązek  w przejściach miedzy pokojami – kto się pod jemiołą 

pocałuje, będzie miał szczęście w miłości; UWAGA! Owoce jemioły są 

trujące dla człowieka! 

Ostrokrzew – ma ostre pokryte woskiem listki, które nawet w czasie 

zimy pozostają zielone, dlatego nazywany jest rośliną zimnozieloną; 
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jego owoce są za to czerwone; a czy wiecie że różczka Harrego 

Potera była zrobiona właśnie z drewna ostrokrzewu? 

Gwiazda Betlejemska – pochodzi z Meksyku i bywa różnie nazywana: 

wilczomlecz nadobny, „płonący kwiat”, poinsecją; z tą rośliną związana 

jest pewna legenda: dawno temu żyła w Meksyku biedna dziewczyna, 

gdy nadeszły świeta zapragnęła podarować Jezusowi jakiś prezent, 

ale nie miała żadnych pieniędzy; zerwała gałazki rosnącego przy 

drodze nieznanego krzewu, związała je w bukiet i złożyła w kościele 

przy ołtarzu; gałązki wkrótce przybarwiły się na czewono, uznano że 

to cud i zaczęto dostrzegać w poisecji symbol Bożego Narodzenia. 

    Świąteczne potrawy 

 
Świateczna „dwunastka”, czyli dwanaście światecznych potraw, bo 

tyle jest miesięcy w roku. Wierzono, że jeśli skosztuje się każdego z 

12 dań nie będzie się cierpiało głodu. Istnieje też teoria, że liczba 12 

nawiazuje do 12 apostołów, uczniów Jezusa, którzy po jego śmierci 

rozeszli się po świecie, by głosić nową wiarę.  

Polskie dania wigilijne powinny spełniać jeszcze jeden warunek: 

składać się z plonów uzyskanych z pól: potrawy mączne, kasze, mak; 

sadów: suszone owoce, orzechy, miód; lasów – grzyby i stawów – ryby. 

Dawniej każdemu składnikowi przypisywano właściwości magiczne, np. 
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orzechy dawały siłę fizyczną i mądrość, a grzyby uważane za 

niezwykłe, zapewniały panowanie nad siłami nadprzyrodzonymi. 

Natomiast mak to symbol dobrobytu i bogactwa. 

Podczas polskiej Wigilii dominują dania postne, czyli bezmięsne. 

Dopiero w pierwszy dzień świąt jemy wędliny i pieczenie. 

Opowieść wigilijna 

 
Święta to taki czas, gdy ludzie stają się dla siebie milsi. Podobnie 

było z pewnym skąpym i niesympatycznym starcem o nazwisku 

Scrooge. Dickens stworzył to opowiadanie, by spłacić długi i w ogóle 

się  nie spodziewał, że osiągnie taki sukces. Książka do dziś jest 

niezwykle popularna, a na jej podstawie powstały filmy fabularne i 

animowane. Ebenezer Scrooge żył naprawdę, choć wcale nie był 

skąpcem. Nazywał się Ebenezer Lennox Scroggie i handlował 

kukurydzą oraz winem. Dickens przypadkowo natknął się na jego 

nagrobek na cmentarzu w Edynburgu i przez pomyłkę uznał go za 

skąpca. Napis na nagrobku  „meal man” (handlarz jedzeniem) błędnie 

odczytał jako  „mean man” (skąpiec). Tak bardzo go to poruszyło, że 

wpadł na pomysł napisania książki. „Opowieść wigilijna” powstała w 

ciągu zaledwie 6 tygodni! W księgarniach pojawiła się tuż przed 

swietami, 19 grudnia 1843 roku. Pierwszy nakład rozszedł się w kilka 

dni! 
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GATUNEK 

„Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa 

to opowiadanie, o czym świadczą 

następujące cechy: 

- to utwór niewielkich rozmiarów, 

pisany prozą 

- jednowątkowy (przemiana Scroogea) 

- o bardziej swobodnej kompozycji niż 

nowela (zawiera opisy) 

- o wydarzeniach opowiada narrator 

 (w 3. osobie, wszechwiedzący). 

TEMAT 

Utwór opowiada o przemianie skąpca 

Ebenezera Scroogea podczas wigilii 

Bożego Narodzenia. 

CZAS I MIEJSCE AKCJI 

Akcja opowiadania rozgrywa się w XIX 

wieku w czasie świąt Bożego 

Narodzenia w Londynie. 

 
 

 

STRESZCZENIE 

W wigilię Bożego Narodzenia Ebenezer 

Scrooge jak co dzień siedzi w swoim 

kantorze nad księgami rachunkowymi. 

Pomaga mu pracownik Robert Cratchit. 

Starca odwiedza jego siostrzeniec 

Fred – składa mu życzenia i zaprasza 

na świąteczny obiad. Scrooge nie 

odwzajemnia życzeń i odmawia złożenia 

wizyty. Nie chce przekazać 

przedstawicielom towarzystwa 

dobroczynnego pieniędzy na 

potrzebujących, przegania też małego 

kolędnika.  

Duch Jakuba Marleya 

Po powrocie do domu Ebenezerowi 

ukazuje się duch zmarłego siedem lat 

wcześniej wspólnika Jakuba Marleya. 

Jakub za życia był podobny do 

Scrooge,a – o nikogo się nie troszczył, 

żył wyłącznie dla pieniędzy. Duch 

przekonuje, aby Scrooge się zmienił, bo 

w przeciwnym razie po śmierci spotka 

go taki sam los – będzie się wiecznie 

błąkał skuty łańcuchem. Zjawa 

zapowiada, że bohatera nawiedzą 

kolejne duchy.   
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Duch przeszłości 

Jako pierwszy pojawia się Duch 

Wigilijnej Przeszłości. Scrooge ogląda 

z nim sceny ze swojego przeszłego 

życia – z dzieciństwa, młodości i wieku 

dojrzałego. Widzi siebie jako dziecko 

beztrosko bawiące się z kolegami w 

rodzinnej wiosce, potem jako ucznia 

spędzającego samotnie święta w 

szkole, następnie jako młodzieńca 

uczestniczącego w potańcówce 

urządzonej przez pracodawcę dla 

rodziny, podwładnych, służby i 

biednych sąsiadów, wreszcie jako 

dojrzałego mężczyznę, który z ulgą 

przyjmuje zerwanie zaręczyn przez 

narzeczoną Bellę. Kobieta czekała na 

Scroogea wiele lat – obserwowała, jak 

zmienia się jego charakter, a pieniądze 

zaczynają rządzić jego życiem. 

Przeszłość budzi w bohaterze uczucia, 

których dawno nie doświadczał: 

wzruszenie, żal, smutek, radość, 

tęsknotę, miłość, szczęście.  
 

 

Duch teraźniejszości 

Jako drugi zjawia się Duch 

Tegorocznej Wigilii. Scrooge ogląda z 

nim teraźniejsze święta – zjawa 

zabiera bohatera na spacer ulicami 

Londynu, pokazując mu radość ludzi z 

Bożego Narodzenia. Ebenezer 

obserwuje też przygotowania do świąt 

w domu Roberta Cratchita. Pracownik 

zasiada do skromnej kolacji wraz z 

żoną i sześciorgiem dzieci, w tym 

najmłodszym, niepełnosprawnym i 

chorowitym Timem. Ebenezer zauważa, 

że mimo biedy i licznych zmartwień 

rodzina bardzo się kocha. Obejrzane 

sceny wywołują w bohaterze uczucie 

troski o najbiedniejszych oraz obawę o 

los Tima. Następnie bohater ma okazję 

zobaczyć, jak przebiegają święta w 

domu jego siostrzeńca Freda. Goście 

dobrze się bawią. Mimo, że znają wady 

Scrooge,a, wznoszą toast za jego 

zdrowie. Bohater przekonuje się, jak 

wiele stracił, nie przyjmując 

zaproszenia. Obok zjawy pojawiają się 

dwie przerażające postacie – chłopiec i 

dziewczynka. Duch wyjaśnia, że są to 

dzieci ludzi – Ciemnota i Nędza 

(Ubóstwo). Wzywa Scroogea, aby 

walczył z tymi klęskami, bo w 

przeciwnym razie będzie zgubiony.  
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Duch przyszłości 

Jako trzeci pojawia się Duch 

Przyszłych Wigilii. Dzięki niemu 

Ebenezer poznaje przyszłość. W 

oglądanych wizjach znani Scrooge,owi i 

bogaci panowie bez żalu rozmawiają o 

śmierci kogoś z ich środowiska. Służący 

sprzedają sklepikarzowi przedmioty 

skradzione z domu zmarłego. 

Wspominają, że był nieludzki i dlatego 

po śmierci leży sam w pustym domu. W 

kolejnych scenach bohater widzi 

dłużników zmarłego, którzy z ulgą 

przyjmują wiadomość o jego śmierci, 

Roberta Cratchita, który cierpi po 

śmierci swojego syna, małego Tima, 

oraz swój własny grób. Uświadamia 

sobie, jak będzie wyglądać jego 

przyszłość, jeśli się nie zmieni. Prosi 

ducha, aby pozwolił mu wszystko 

naprawić. Po chwili ze zdumieniem 

stwierdza, że leży we własnym łóżku.  

 

Koniec historii 

Odmieniony i szczęśliwy Ebenezer 

upewnia się, jaki jest dzień. Okazuje 

się, że duchy przybyły do niego 

podczas nocy wigilijnej i właśnie nastał 

dzień Bożego Narodzenia. Posyła 

napotkanego chłopca do sklepu po 

ogromnego indyka, którego każe 

dostarczyć do mieszkania Roberta 

Cratchita. W czasie spaceru 

serdecznie pozdrawia przechodniów. 

Ofiarowuje przedstawicielowi 

towarzystwa dobroczynnego znaczną 

sumę pieniędzy na ubogich. Wstępuje 

na obiad do siostrzeńca i jego żony. 

Następnego dnia nie czyni Robertowi 

wymówek z powodu spóźnienia, 

przeciwnie – daje mu podwyżkę i prosi 

o rozpalenie ognia w kominku. Obiecuje, 

że zaopiekuje się rodziną swego 

pracownika. Po pewnym czasie dla 

małego Tima staje się drugim ojcem, 

jest powszechnie lubiany i szanowany. 

Nie zwraca uwagi na szyderców 

kpiących z jego przemiany. 

 

 



15 | S t r o n a  
 

8 stycznia 2020 roku odbędzie się konkurs ze 

znajomości lektury „Opowieść wigilijna” 

1. Opowieść Wigilijną napisał... 

Adam Mickiewicz  

Wiliam Szekspir 

Karol Dickens  

Lemony Snicket  

2. Jak nazywał się główny bohater książki? 

Jakub Marley  

Elbenezer Scrooge  

Bob Crathit 

3. Który z Duchów nie odwiedził 

Scrooge'a? 

Duch Marley'a  

Duch Wigilijnej Przeszłości  

Duch Szczęśliwych Spędzonych Świąt  

Duch Tegorocznego Bożego 

Narodzenia  

Duch Przyszłości 

4. Jak wyglądał Duch Wigilijnej 

Przeszłości? 

Był olbrzymem. Miał na głowie wienic z 

liści dębu  

Miał twarz owiniętą płucienną chustą  

Miał na sobie płaszcz z kapturem, 

który zasłaniał całą jego postać  

Miał białe włosy opadające na 

muskularne ramiona i twarz bez śladu 

zmarszczek  

Miał niebieskawą cerę i spiczasty nos  

 

5. Gdzie Duch Wigilijnej Przeszłości nie 

zabrał Scrooge'a? 

Do jego dzieciństwa i samotnie 

spędzonych w szkole wigilii  

Do momentu, gdy do szkoły przyjeźdza 

jego ukochana siostra- Fanny  

Do chwili rozstania z narzyczoną Bellą  

Na pogrzeb siostry, która zmarła 

bardzo młodo  

Do domu Belli, w którym mieszkała 

razem z mężem i dziećmi  

6. Ile tygodniowo zarabiał Bob? 

15 szylingów  

55 szylingów  

100 szylingów  

5 szylingów  

Bob nie pracował i nie zarabiał 

pieniędzy  

7. Scrooge uważał, że święta to... 

wspaniała okazja do spędzenia z 

rodziną miłych chwil  

kupowanie prezentów i ciągłe zabawy  

głupstwo  

czas, w którym dzielimy się z innymi 

tym co mamy  

8. Scrooge był... 

biedakiem, który sypiał na ulicy  

sprzedawcą w sklepie mięsnym  

właścicielem zakładu fryzjerskiego 

skąpcem, który prowadził kantor, był 

bogaty  

Był bogaty roztrwaniał pieniądze i nie 

pracował  
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Co wydarzyło się w naszej szkole w 

ostatnim czasie? 
11 listopada 2019 – Narodowe Święto 

Niepodległości 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada 2019 warsztaty teatralne 
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Wyjście do Regionalnego Muzeum Cebularza w 

Lublinie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe w ramach projektu „Aktywizacja 

sportowa dzieci” 
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Dzień Pluszowego Misia 

 

 

 

Andrzejki 
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Mikołajki 

 

 

Zajęcia – bezpieczny internet 

 

W poszukiwaniu świątecznego klimatu 
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Do odważnych świat należy! Oto kolejne prace Waszych kolegów i 

koleżanek. Zapraszam do prezentacji swoich talentów, zdolności i 

możliwości. Autorów wszystkich zamieszczanych prac zamierzam 

nagrodzić niespodziankami! 

Kolęda Zosi 

Już pierwsze płatki śniegu spadają  

I całą przyrodę otulają. 

Kolor śniegu – kolor niewinności. 

Niech w naszych sercach dzisiaj zagości. 

 

     Radujmy się z tych świąt zimowych,  

     Które nam ciepło w serca wleją. 

     Zgromadźmy się razem i pamiętajmy, 

     Co najważniejsze w tym okresie jest! 

 

Podczas adwentu się szykujemy, na przyjście Pana. 

Próbujemy stać się ludźmi lepszymi. 

Niech Matka Boska poruszy sercami naszymi. 

Przez roraty nam pomaga, do syna swego nas 

przybliża. 

 

     Radujmy się z tych świąt zimowych… 

     

Błyszczy choinka, pachną potrawy… 

To nam się ze świętami kojarzy. 

Dorzućmy tradycję, to nie poczeka,  

A najlepiej drugiego człowieka… 

 

     Radujmy się z tych świąt zimowych… 

 

Chociaż czas płynie i wszystko marne, 

To niech te święta wciąż będą aktualne. 

Nawet, gdy miną tysiące lat, 

Niech o nich nigdy nie zapomni świat!!! 

     Radujmy się z tych świąt zimowych…. 
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Kazimierz Wierzyński 

 

Zielono mam w głowie 

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, 

Na klombach mych myśli sadzone za młodu, 

Pod słońcem, co dało mi dusze błękitną 

I które mi świeci bez trosk i zachodu. 

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety 

Rozdaję wokoło i jestem radosną 

Wichurą zachwytu i szczęścia poety, 

Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. 

 
Ilustrację do wiersza wykonał Kuba z kl. 7e 

 
 

 

Ogród Kamilii z kl. 7e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pięknie rysujecie! Cieszę się, że niektórzy z Was próbują tworzyć 

poezję! 

Czekam na kolejne Wasze prace! 

A czy wiecie, że w ostatnim czasie jedna z Polek – Olga Tokarczuk 

została za swoją twórczość nagrodzona jedną z najsłynniejszych 

nagród – Literacką Nagrodą Nobla? 
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Olga Tokarczuk 

Literacka Nagroda Nobla  
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Policz ile jest ozdób choinkowych 
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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  

z Internetu oraz z pozycji: M. Utnik – 

Strugały „Idą święta”, „Teraz egzamin 

ósmoklasisty. Repetytorium z języka 

polskiego dla szkoły podstawowej” J. 

Grzechowska, N. Grzybowska, A. Cisowska  

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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