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Ankieta – Święta w naszych domach 

 

Zapytaliśmy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, jak wyglądają 

u nich święta. Wyniki ankiety prezentujemy poniżej. 

 
Czy w ubiegłym roku w Twoim domu pojawili się kolędnicy? 

 

 
 

Czy wybierasz się na Pasterkę? 

 

 

 

Czy w Twoim domu będzie żywa choinka?  

 

 

 

 

 

 

 

Czy w Twoim domu będą prezenty pod choinką? 

 

 

 

Czy zasłużyłeś/aś na  

prezenty? 

 

 

 

/Amelia Wantuch, Wiktoria Lech, Dawid Chajec/ 



 

Ludowe przysłowia i wierzenia związane z Bożym Narodzeniem 

 

Przysłowia 

 Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc po lodzie. 

 Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

 W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi. 

 Jak na Boże Narodzenie taje, rzadkie będą urodzaje . 

 Święta Katarzyna po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. 

Zwyczaje (znajdź 11 informacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad  

Tym razem porozmawiamy z absolwentem 

naszej szkoły, utalentowanym sportowcem 

– Filipem Wantuchem. 

 Rozmawia Amelia Wantuch – siostra 

zawodnika i wielokrotnego mistrza judo.  

 

Dlaczego zacząłeś treningi i jakie były Twoje 

początki? 

Początki były ciężkie, byłem bardzo ruchliwym 

dzieckiem, dlatego rodzice wysłali mnie na sztuki 

walki. 

Co powiedziałbyś początkującym w judo? 

Żeby byli wytrwali, ponieważ zawsze pierwsze 2 lata są trudne, gdyż nie jeździ się na zawody, 

tylko doskonali technikę. 

Jak godzisz judo z nauką? 

Podczas nauki w podstawówce pogodzenie treningów z nauką było łatwe, natomiast w 

szkole średniej jest to dużo trudniejsze. 

Od ilu lat trenujesz? 

Od 15. 

Jakie są Twoje najważniejsze osiągnięcia? 

Trzecie miejsce w mistrzostwach Polski oraz pierwsze miejsce w kwalifikacjach do mistrzostw 

Polski w judo. 

Gdy zaczynałeś, pomyślałbyś sobie, ze osiągniesz tak dużo? 

Nie. 

Jak osiągnąłeś miejsce w kadrze Polski? 

Był to bardzo długotrwały proces pełen wysiłku i wyrzeczeń. 

Czy judo pomaga Ci w życiu? 

Tak, judo pomogło mi w życiu, dzięki niemu osiągnąłem wewnętrzny spokój                                    

i samospełnienie a co za tym idzie posłuszeństwo i zdyscyplinowanie, które jest nieodzowną 

cechą w życiu prywatnym a następnie zawodowym. 

 



Jak myślisz, co robiłbyś, gdybyś nie zaczął trenować? 

Myślę, że byłbym zwykłym, szarym chłopakiem, który cieszy się z nowej gry komputerowej, 

spotyka się z rówieśnikami, gra w piłkę nożną i powoli zaczyna się zmieniać w osobę, którą 

nigdy nie chciał być. 

Co byś powiedział sobie 10 lat temu? 

Trenuj ciężko, stawiaj sobie coraz wyższe cele, olewaj wyśmiewanie i najważniejsze – czerp 

radość z judo, bo kiedyś ci jej zabraknie. 

Jakie dyscypliny sportu poleciłbyś młodszym? 

Szczerze, zawsze byłem osobą, dla której sukcesy były na drugim miejscu, a na pierwszym 

zawsze stawiałem  rozwój każdej partii ciała, co za tym idzie, sporty, które mógłbym polecić 

każdemu młodziakowi to koszykówka, która jest sportem ogólnorozwojowym, angażującym 

każdą partię mięśniową ciała. Judo również jest taki sportem, ponieważ posiada wiele 

elementów akrobatyki, która rozwija zarówno mięśnie jak i umysł ( w judo musimy myśleć,            

w jaki sposób np. trzeba upaść, aby nic sobie nie zrobić).  

To już wszystkie pytania, czy chcesz jeszcze coś dodać? 

Chciałbym dodać, że sport to zdrowie, ale w trzeba pozostać w granicach rozsądku. 

Dziękuję za wywiad i życzę dalszych sukcesów. 

 

Ciekawostki o judo 

1. Judo zapoczątkował Japończyk Jigoro Kano w 1887 roku. 

2. Sport ten wywodzi się z Jujutsu, z którego usunięto techniki zagrażające zdrowiu 

zawodników. 

3. Zawodnicy walczą na 

tradycyjnej japońskiej macie 

tatami. 

4. Główną zasadą filozofii 

judo jest : „Czynić tak, aby 

było jak najbardziej 

efektywne współdziałanie 

ciała i umysłu”. 

 



 

    Prace uczniów – publikujemy najciekawsze listy  

    czwartoklasistów  do Świętego Mikołaja  

     Ryglice, 16.11.2022r. 

Kochany Mikołaju! 

 

 Mam na imię Franek i mam 10 lat. Starałem się być grzeczny przez cały rok. Wiem,                

że nie zawsze mi to wychodziło, ale przecież liczą się intencje. 

 Jak każdy chłopiec w moim wieku chciałbym dostać wiele gadżetów, jednak w tym 

roku chcę Cię prosić o coś wyjątkowego. 

 Moim prawdziwym marzeniem jest posiadanie psiego przyjaciela. Rodzice mówią,               

że to nie jest dobry czas, abym mógł takiego mieć w swoim domu, jednak mam nadzieję,                

że niedługo on nastąpi. Wiem, ze w Tarnowskim Azylu Dla Zwierząt jest wiele kochanych 

psiaków, które czekają na nowego właściciela. Spraw proszę Mikołaju, aby wszystkie pupile, 

które tam mieszkają, znalazły miłość i prawdziwy dom. 

 Wiem, że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, dlatego wierzę, że spełnisz moje 

marzenie i sprawisz, że te święta będą prawdziwie radosne. 

Pozdrawiam Cię serdecznie 

Franek Pikusa 

PS  Mam nadzieję, że ciasteczka i mleko Ci smakowały. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ryglice, 20 listopada 2022r. 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 Piszę do Ciebie jak co roku, ale tym razem mam szczególną prośbę. 

 Proszę spraw, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, żeby bezbronni ludzie nie ginęli                 

i nikt nie cierpiał na całym świecie. To jest moje największe życzenie. Jeśli uważasz, że byłam 

grzeczna przez cały rok, to mam jeszcze małą prośbę . Marzy mi się zabawkowy piesek                     

o imieniu Piksel, który wykonuje komendy i bardzo przypomina żywego psa.  

 Życzę Ci dużo zdrowia oraz Wesołych Świąt.  

Milena Gruszka 



Tarnów,  21.11.2022r. 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

 Dziękuję za prezenty, które podarowałeś mi w ubiegłym roku. Szczególnie za te, 

których nie było na mojej liście życzeń. Sprawiłeś mi nimi ogromną niespodziankę i radość!. 

Przez cały ten rok starałam się być bardzo grzeczna. Wiem, że Twoi wszystkowiedzący 

pomocnicy – Elfy, pewnie powiedziały Ci o tych mniej grzecznych momentach. Ale! Mogę                 

to wszystko wytłumaczyć . 

 W tym roku nie mam długiej niczym papier toaletowy listy życzeń. Znajduje się na niej 

tylko jeden punkt. Moje marzenie. Moje największe marzenie. Chciałabym Cię poprosić                    

o rzecz, dzięki której będę rozwijać moją pasję – muzykę. Chciałabym prosić Cię o flet 

poprzeczny. 

 Muzyka towarzyszy mi na co dzień. Uwielbiam jej słuchać, uwielbiam tańczyć.                     

A gdy mój kuzyn zaczął niesamowicie grać na saksofonie, też zamarzyłam, by nauczyć się grać 

na jakimś instrumencie. Wybrałam flet poprzeczny. Jego dźwięk jest delikatny i łagodny. 

Marzę, by móc tworzyć na nim przepiękną muzykę. 

 Mam nadzieję, że nie jest to zbyt duża prośba, i że Elfy zdążą jeszcze przed świętami 

wyprodukować w swojej fabryce flet dla mnie. A Tobie Kochany Mikołaju życzę dużo siły,                    

bo wiem, że przed Tobą mnóstwo pracy. Pamiętaj, że dzięki Tobie, my dzieci, jesteśmy 

bardzo szczęśliwe! 

Ściskam, Zuzia Hauer 

 

PS  Jak co roku, czekać będą na Ciebie czekoladowe ciasteczka i szklanka mleka. I oczywiście 

marchewki dla reniferów  Proszę, uważaj przy lądowaniu na dachu mojego bloku – może 

być ślisko! 

 

 

 

 

 

 



Ryglice, 19 XI 2022r. 

  

 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

 W tym roku starałem się być grzeczny. Mam takie małe marzenie, chciałbym dostać 

pieska (suczkę) rasy Beagle. Dam jej na imię Nela. Obiecuję, Święty Mikołaju, że będę dbał                   

o nią, będę ją karmił i wyprowadzał na spacer. Zrobię dla niej domek z ciepłym kocykiem                    

w środku. Bardzo Cię proszę, spełnij moje marzenie. Drogi Mikołaju, proszę jeszcze o jedno, 

pamiętaj o dzieciach, które są samotne i nie mają rodziców. Im też coś podaruj i niech będą 

szczęśliwe chociaż w tę jedną magiczną noc. Mam nadzieję, że list dotrze do Ciebie na czas. 

Czekam pełen nadziei. Do zobaczenia! 

Tobiasz Papciak 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uniszowa, 20.11.2022r. 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

 Mam na imię Gabrysia i mam 10 lat. Cały rok starałam się być grzeczna. Pomagałam 

mamie w obowiązkach domowych a tacie w pracach przydomowych. Starała się dogadywać         

z moimi siostrami i dbać o świnkę morską. W szkole staram się mieć jak najlepsze stopnie, 

aby rodzice byli jeszcze bardziej ze mnie dumni. 

 W tym roku chciałabym Cię prosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałabym,                           

aby przerwy w szkole mogły trwać dłużej, a na nich grałaby muzyka i można było tańczyć.                   

Po drugie, chciałabym dostać zestaw malarski. 

Pozdrawiam, Gabrysia Kawa 

 

 

 



Joniny, 20.11.2022 

 

  Kochany Święty Mikołaju! 

 

 

 Co u Ciebie słychać? Wiem, że jesteś teraz bardzo zapracowany. Mam nadzieję,                          

że elfy Ci pomagają, a renifery są w doskonałej kondycji.  

Na pewno wiesz, że jestem wielkim fanem LEGO Technic i marzę o nowym aucie 

wyścigowym! Ale dziś chciałbym poprosić Cię o coś innego. 

 Marzy mi się, aby przez jeden tydzień nasza szkoła była Twoją siedzibą. Pani Dyrektor 

na pewno zgodzi się, żebyś w jej gabinecie miał swoje biuro i tam podejmował najważniejsze 

decyzje. Sale lekcyjne stałyby się wytwórnią zabawek – proponuję, aby w mojej klasie IV b 

odbywała się produkcja klocków LEGO. Mamy wspaniałą salę sportową , gdzie może 

odbywać się pakowanie prezentów. Renifery mogą odpoczywać w naszym szkolnym 

ogrodzie. A uczniowie? Uczniowie byliby Twoimi pomocnikami!. Już czuję te emocje! Będzie 

kolorowo, radośnie i bardzo świątecznie. Na koniec pracowitego tygodnia wszyscy 

urządzilibyśmy świąteczne przyjęcie. Panie w naszej szkolnej stołówce są doskonałymi 

kucharkami! Podamy świąteczne pierniki i gorącą czekoladę z piankami. 

 Czekam, Mikołaju, na Twoją odpowiedź. Mam nadzieję, że przyjmiesz moje 

zaproszenie. Powiem Ci w sekrecie, że mam już zgodę Pani Dyrektor! Wszyscy Cie kochamy                   

i nie możemy się doczekać na Twoje przybycie! 

Pozdrawiam serdecznie. 

Hubert Galas, kl.IVb 

 

PS  Dla reniferów znajdą się 

marchewki! 

 

 

 

 

 



        

     Ryglice, 20 listopada 2022r. 

 

 Drogi Święty Mikołaju! 

 

  

 Święty Mikołaju, na wstępie mojego listu chciałabym Ci podziękować za to, że co roku 

pilnie dbasz o to, żeby każde dziecko dostało swój wymarzony prezent. Dziękuję Ci za to,                   

że każdego roku doceniasz mój trud włożony w upieczenie ciasteczek, które mam nadzieję 

chrupiesz ze smakiem, popijając szklanką mleka. 

 Dużym zaskoczeniem jest dla mnie to, że potrafisz w jedną noc odwiedzić wszystkie 

domy i rozdać prezenty. Drogi Mikołaju, dziękuję za zeszłoroczny prezent – narty. Nauczyłam 

się na nich jeździć, co sprawia mi mnóstwo frajdy. W tym roku od pierwszych opadów 

śniegu, chcę zacząć szusowanie po stokach. Ale przejdźmy do rzeczy, bo jak co roku chcę 

przedstawić Ci moją listę wymarzonych prezentów. W te święta chciałabym dostać nowy 

sweter, na którym będzie można dostrzec renifera z brokatowymi rogami, proszę, aby cały 

sweter był w kolorze czerwonym. Chciałabym też dostać spodnie, które będą fioletowe a do 

tego cieplutkie skarpetki w śnieżynki. Nie wiem, czy wiesz, ale interesuję się jazdą                    

na łyżwach, więc chciałabym mieć nowe, różowe łyżwy.  

Chcę Ci jeszcze wspomnieć, że bardzo lubię zimę. To moja ulubiona i według mnie 

najpiękniejsza pora roku, ponieważ zimą są piękne widoki i zaśnieżone białe drzewa. 

 Na zakończenie mego listu, pragnę Cię serdecznie pozdrowić i przesłać moc gorących 

buziaków. 

Pozdrawiam, 

Amelia Banach 

 

 

 

 

 

 



Ryglice, 25 listopada 2022 

 

 

 

 Kochany Święty Mikołaju! 

  

 Piszę do Ciebie ten list, chociaż nie jestem pewna, czy byłam cały czas grzeczna w tym 

roku. Na pewno się starałam, ale różnie mi to wychodziło. Jednak mam nadzieję, że docenisz 

moje wysiłki. Bardzo chciałabym dostać nową pościel świąteczną w kratkę i puszysty dywan 

do pokoju. Marzę też od dłuższego czasu o telefonie. Pomysłów mam sporo w głowie, więc 

może Ty najlepiej zdecydujesz, co będzie dla mnie najodpowiedniejsze. Wierzę, że znasz 

moje myśli i pragnienia. Miej też na uwadze, że bardzo byłabym szczęśliwa, gdybyś 

obdarował mnie takimi magicznymi prezentami jakimi jest szczęście, zdrowie i uśmiech. 

Twoje starające się być grzeczne dziecko 

/Gabrysia Szanduła/ 

 

 

A co z Mikołajem na Ukrainie? 

Tradycyjne mikołajki upamiętniające św. Mikołaja to dzień obchodzony zarówno                              

w kościele rzymskokatolickim jak i w kościele prawosławnym. Na Ukrainie dzień świętowany 

jest według kalendarza juliańskiego czyli  19 grudnia.  

Odpowiedź na pytanie, kto przynosi prezenty na Ukrainie, jest dwojaka. Im dalej na wschód 

Ukrainy tym popularniejszy jest Dziadek Mróz i dzieci dostają od niego prezenty, ale znany                   

z Polski i Zachodu zwyczaj mikołajek też jest kultywowany. Najszczęśliwsze dzieci dostają 

prezenty zarówno od Mikołaja jak i Dziadka Mroza. Warto pamiętać, że Dziadek Mróz 

przynosi prezenty w Nowy Rok, a nie w Wigilię.  

  

 

 



Świąteczny rap 7a 

 

Pada śnieg, pada śnieg 

Mikołaj do komina wchodzi. 

Udekorowane pierniczki pachną 

a nasz Jezus się rodzi. 

 

Dzieci jedzą czekoladki 

i laski cukrowe. 

Choinki się świecą  

wiszą bombki kolorowe. 

 

Ludzie idą na pasterkę 

mrozik ostro mrozi. 

W szopce zwierzęta się radują 

bo Zbawca przychodzi 

 

Skarpetki na kominku 

czerwone i zielone, 

kolędnicy już przychodzą 

są prezenty nowe.

/N. Bałut, W. Lech, D. Chajec – klasa 7a/ 

 

 

 

Czym są dla mnie święta ? – klasa 8b 

 

*** 

Święta Bożego Narodzenia jest to ważny okres , ponieważ można spotkać się z rodziną i 

zatrzymać czas na parę chwil, pozbyć się smutku i poczuć radość z tego, co mamy. Czas, w 

którym siadamy przy stole, składamy życzenia, śpiewamy kolędy i otwieramy prezenty 

znajdujące się pod choinką. Te drobiazgi czynią święta magicznymi , a każda chwila z bliskimi 

jest warta zapamiętania, bo najważniejsze w święta są – rodzina, radość i uśmiech. 

/Daria Morąg/ 

*** 

Święta to dla mnie magiczny czas refleksji i spotkań z najbliższymi. To też czas pełen 

odpoczynku oraz przemyśleń, nowych postanowień i planów na następny rok. Jednak 

najważniejsze jest wspólne celebrowanie przyjścia na świat Jezusa.  

/Amelia Wolska/  

 



Kącik kulinarny 

Przepis na pyszne pierniczki 

- 800g mąki 

- 4 żółtka 

- szklanka cukru pudru 

- kostka margaryny 

- 4 łyżki miodu 

- opakowanie przyprawy do piernika 

- łyżeczka proszku do pieczenia 

- łyżeczka sody oczyszczonej 

- łyżeczka cynamonu 

- 2 łyżki kwaśnej śmietany 

- 2 łyżki kakao 

Margarynę, żółtka i cukier puder utrzeć na masę. Następnie dodać miód, śmietanę, 

proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cynamon, kakao, oraz przyprawę                     

do piernika. Po wymieszaniu dodać mąkę i ugnieść ciasto. Na stolnicy rozwałkować 

dość grubo i wykrawać ciastka (których wyjdzie około 3 blaszki). 

Piec w temperaturze 180oC Przez 15 min. Gdy ciastka się upieką to zrobić lukier                         

z 1 białka, szklanki cukru pudru i soku z cytryny i polukrować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/przepis i zdjęcie - Dawid Chajec/ 



 

 

10 CIEKAWOSTEK O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA: 

 

 Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas z Niemiec. 

 Posiadanie jemioły w domu to nie tylko pretekst do pocałunków  zapewniających wieczną 

miłość. Ma również gwarantować powodzenie finansowe. 

 Zeszłoroczne święta były po raz pierwszy białe od jedenastu lat. 

 Pierwszą szopkę bożonarodzeniową stworzył Franciszek z Asyżu. 

 Kolędę „Cicha noc” przetłumaczono aż na 300 języków i dialektów. 

 Najpopularniejszy renifer Rudolf Czerwononosy narodził się w 1939 r. został stworzony  

przez Roberta L. May na potrzeby książki. 

 Najwyższa naturalna choinka mierzyła 67 m i była ustawiona w 1950 r. w Centrum 

Handlowym Northgale w Seattle (stan Waszyngton). 

 Amerykańscy naukowcy obliczyli, że aby dostarczyć wszystkie prezenty w Wigilię,  

Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy na sekundę. 

 Największa na świecie skarpeta na prezenty została wykonana 14 grudnia 2007 r. przez 

londyńskie dzieci i pomieściła blisko 1 000 prezentów. Miała 32,56 m długości i 14,97 m 

szerokości i ważyła tyle co pięć dorosłych reniferów. 

 Czerwone ciężarówki Coca-Cola stały się symbolem świąt tuż po pojawieniu się w telewizji  

w 1995 r. 

 
/Franciszek Pikusa klasa 4a/ 



Książka pod choinkę 

 

 

Dla starszych – „Momo” Michael Ende 

Tajemnica czasu, magia i niezwykła dziewczynka, która potrafi 

słuchać i jest wspaniałą towarzyszką zabaw. Obok szarzy 

panowie, przez których znika wolny czas i radość . Ponadczasowa 

opowieść o tym, co w życiu naprawdę ważne.  

 

Dla młodszych – seria „Tata Oli” 

Niezwykle zabawne historie o tytułowej Oli i jej niebanalnym tacie, które każdego 

rozbawią a jednocześnie pozwolą zrozumieć pewne ważne kwestie. Narracja zaskakująca,  

ale uwielbiana przez dzieci. 

 

 

A przy okazji, krótkie podsumowanie czytelnictwa w okresie wrzesień – listopad 2022                     

w szkolnej bibliotece:  

Najlepsi czytelnicy:  Oliwia Kupiec z klasy Ia 

   Dominik Mikrut z klasy IIIb 

   Kacper Stolarczyk z klasy I a 

Klasa, która wypożyczyła najwięcej książek – KLASA I A   Gratulacje! 



 

 

 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

  /ks. Jan Twardowski/ 

 

 

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 

Życzy  redakcja Gazety Szkolnej 

 


