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W Bożego Narodzenia czas 

 niech miłość będzie w nas, 

 niech pokój wokół panuje, 

 a dobro nad złem króluje!  

Wesołych Świąt! 
                                                       życzy Redakcja ,, To i Owo” 

 
W tym numerze: 
 

- Aktualności z naszej szkoły, 
- Wywiady, 
- Łamigłówki, 
- Ciekawostki świąteczne, 

 

- KUPON na zadanie domowe! 
 

 



 
POCZĄTKI BOŻEGO NARODZENIA 

 
       Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza 
ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 
Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie 
ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości".  
       Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 
300 lat temu. Na drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, 
że jest światłością świata. Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest 
głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują 
narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje.  
 

Informacje o projekcie edukacyjnym: 
 
-Język angielski dla uczniów 1-3 SP prowadzi pan Wojtek Werra 
-Język angielski dla uczniów 4-6 SP i 1-3 gim prowadzi pani Aleksandra Parlak 
-Wyrównawcze zajęcia z matematyki i przyrody dla uczniów 1-3 SP prowadzi pani Monika Wirkus 
-Zajęcia z matematyki dla uzdolnionych uczniów 1-3 SP prowadzi pani Kasia Sikorska  
-Wyrównawcze zajęcia z matematyki i dla uzdolnionych uczniów 4-6 SP prowadzi pani Aleksandra 
Szlagowska  
-Wyrównawcze zajęcia z matematyki i dla uzdolnionych uczniów 1-3 gim prowadzi pani 
Aleksandra Szlagowska 
-Zajęcia z przyrody dla uczniów 4-6 SP prowadzi pani Beata Czapiewska 
-Zajęcia z przyrody dla uczniów 1-3 gim prowadzi pani Alina Pobłocka 
-Informatykę dla uczniów 1-3 SP i 1-3 gim prowadzi pan Witold Góra  
-Informatykę dla uczniów 4-6 SP prowadzi pan Sławomir Felski 
-Doradztwo zawodowe dla uczniów 6 SP + 1-3 gim. prowadzi pan Krzysztof Wirkus 
 
Uczniowie biorący udział w projekcie  uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych (4 wycieczki            
w roku szkolnym). Dodatkowo w naszej szkole będą odbywać się warsztaty edukacyjne. 
 

Aktualności: 
- Przerwa świąteczna będzie trwała od 23 grudnia do 1 stycznia . 
- Ferie będą trwały od 16 do 29 stycznia  
- 1 lutego odbędzie się spotkanie z rodzicami podsumowujące semestr. 
 

Życzenia od uczniów 
Spełnienia marzeń i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 
- dla pani A. Parlak od kl. I a gim. 
Dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości i wymarzonych prezentów 
- dla pani E. Chylewskiej od kl. I b gim. 
Zdrowia, szczęścia, cierpliwości dla pani B. Szreder od kl. IV 
Dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń 
- dla pani B. Czapiewskiej od kl. III gim. 
Zdrowia, radości, bogatego Mikołaja i sukcesów w pracy 
-dla pani B. Spierewki od kl. VI 
Pani Monice Gierszewskiej życzymy samych sukcesów zawodowych, pociechy z uczniów oraz 
wszystkiego co najlepsze.- kl. II gim. 
-świąteczne życzenia dla pana Witolda Góry od klasy V 



Ankieta świąteczna  
Kilka dni temu spytaliśmy wybranych uczniów naszej szkoły o wymarzone prezenty.  
Oto wyniki: 
 
W pytaniu ,,Co chciałbyś dostać w prezencie od gwiazdora?” większość pytanych 
uczniów odpowiedziało UBRANIA (36%), SPRZĘT ELEKTRONICZNY (30%), SŁODYCZE 
(21%), na końcu lokuje się odpowiedź KSIĄŻKI (13%) 
 
W pytaniu: ,,Gdzie spędzisz święta?” zdecydowana większość odpowiedziała W DOMU 
RODZINNYM (95%), mniej z nich odpowiedziała U KREWNYCH (5%). 
 
Na pytanie ,,jaka choinka?” 89% uczniów odpowiedziała PRAWDZIWA, a 11% SZTUCZNA. 
 

Łamigłówka dla kreatywnych: 

 

 

 

 

 

 

1. Otwieramy o 00:00 w Nowy Rok. 
2. Ze świerku, położony w czasie świąt. 
3. Dwunastu… 
4. Ozdobny, wieszany na choince. 
5. Jedno z tradycyjnych ciast świątecznych. 
6. Pierwsza na niebie 24 grudnia.  
7. Biały, zimny, pożądany w święta. 
8. Kuliste ozdoby choinkowe. 
9. Słodki na pierniku. 
10. Kłujące na drzewku świątecznym. 
11. Zdobią niebo w Nowy Rok. 
12. Świąteczny klimat/… . 
13. Pożądane przez każdego pod choinką. 

 
 
 



Poniżej zamieściłyśmy fragment opowiadania, dokończ je w jak najciekawszy sposób. (Min. 5 
zdań) Na wszystkich autorów czekają słodkie upominki. Autor najlepszej pracy otrzyma 
nagrodę specjalną. 

     W świątecznym czasie większość dzieci oczekuje świętego Mikołaja. By nadążyć z 
rozdawaniem prezentów dla każdego z nich sam Mikołaj jest niezwykle zabiegany. W ciężkiej 
pracy pomagają mu elfy, niektóre z nich potrafią nawet powozić magicznymi saniami Świętego. 
Gdy wszyscy w bazie głównej Świętego myśleli, że to Boże Narodzenie będzie takie samo jak 
zawsze, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek...                                                                                               
Jak zwykle w zimową noc 24 grudnia Mikołaj zaprzągł do swych sań renifery, napełnił swój wór 
prezentami i sprawdził czy wszystkie elfy są gotowe do akcji. Gdy upewnił się, że wszystko gra, 
spiesznie zajął miejsce w swoich saniach i dał reniferom sygnał do startu . Po chwili wznosił się już 
w powietrze. By ochronić wzrok przed nieprzyjaznym wiatrem na dużej wysokości,  zsunął na nos 
specjalne gogle. Krążą plotki, że gogle te również mają wbudowany GPS, pokazujący znajdujące 
się w pobliżu domy, do których należy dostarczyć prezenty.  Po pół godzinie lotu Mikołaj 
spostrzegł pierwszy cel, dom chłopca o imieniu Kazik. Kazał reniferom obniżyć lot, wysunął 
podwozie sań i bezpiecznie wylądował na dachu. Musiał zanurzyć się na chwilę w swoim 
ogromnym worze, by odnaleźć prezent wyczekiwany przez Kazika. Gdy go znalazł pospiesznie 
ruszył w stronę komina prowadzącego wprost do salonu w domu chłopca. By zdążyć obdarować 
wszystkie dzieci na świecie Mikołaj pracuje nad swoją kondycją cały rok, oczywiście z pomocą 
prywatnego trenera. Lecz teraz już był gotowy HOP! Skoczył niczym rącza gazela do komina, 
adrenalina wypełniła jego ciało, gdy jechał w dół z zawrotną prędkością... nagle BACH! Jakieś 
uderzenie... O nie! Zaklinował się w kominie!CO ON TERAZ POCZNIE?                                   

(Na wasze zakończenia czekamy do 6 stycznia 2017r.) 

 

 

 

                    

 

REDAKCJA:  

Martyna Szreder                                                       Marzena Gierszewska                                                 
Martyna Główczewska                                             Joanna Góra 



      

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 


