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Małą gwiazdkę 

przed świętami 

Przyjmij proszę z życzeniami 

Może spełni się marzenie 

Białe Boże Narodzenie 

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota 

Niech to będzie gwiazdka złota 

Bo, gdy spada taka z nieba 

Wtedy zawsze marzyć trzeba 

No, a jeśli tak się zdarzy, 

Że srebrzysta ci się marzy 

Możesz także taką zdobyć 

I choinkę nią ozdobić 

Świąt radosnych, 

przeżyć wzniosłych,        

w zdrowiu, szczęściu i miłości. 

 

 

Redakcja gazetki szkolnej GUZIK życzy: 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

         i szczęśliwego Nowego Roku. 
                                                                                         Jarosław Kozioł 6c 

W oparciu o:  http://czasdzieci.pl,Google grafika 

http://czasdzieci.pl/


 

 

  Dnia 03 grudnia 2014 r. odbyły się w naszej szkole uroczystości 

Pasowania  

na Czytelnika. Pierwszaki otrzymały certyfikaty z treścią przyrzeczenia,  

           a słowami "dotyka pióro ramienia i wtedy pierwszaka  w czytelnika  

           zmienia" zostali uroczyście pasowani na czytelników.  

           Uczniowie klas starszych przedstawili młodszym koleżankom i kolegom  

           bajkę „O Smoku Wawelskim”. 

 Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie -  „Święty Mikołaj – oczami ucznia”. 

Celem tej świątecznej zabawy była  popularyzacja  postaci Świętego Mikołaja, rozwijanie 

kreatywności i samodzielności uczniów oraz promowanie talentów młodzieży. Prace naszych 

koleżanek i kolegów można obejrzeć w holu głównym  szkoły. 

 

 

Tradycyjnie odbył się w naszej szkole konkurs na największą ilość czapek mikołajowych  

w klasie w dniu 06 grudnia 2014 r.  

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na apelu SU. 

 

 

Nauczyciele języka angielskiego  ogłosili konkurs  na list do Świętego Mikołaja,  

w języku angielskim. 

Nasze dzielne siatkarki (uczennice klas V i VI) przez dwa dni uczestniczyły  

w zawodach sportowych. Gratulujemy odwagi  i wytrwałej walki!

Gratulujemy  naszym kolegom  z klasy VI a, VI b i VI c, którzy reprezentowali szkołę w 

międzyszkolnym konkursie mitologicznym – „Bliżej Olimpu” organizowanym  

w Gimnazjum nr 7. Nasza drużyna zajęła  II miejsce!!! 

 W grudniu uczniowie SP 3 wzięli także udział w konkursach: „Wędrówki  

z ortografią ” oraz „Z Pitagorasem na Ty”. 

                             Sylwia Sielska i Jarosław Kozioł



Kącik czytelniczy 
 

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia  

chciałbym wam przedstawić książkę pod tytułem 

,,Opowieść Wigilijna”. Głównym bohaterem jest  Scrooge 

Ebenzer. Akcja tej niezwykłej powieści 

rozgrywa się w Londynie. Pan Scrooge to bogaty właściciel kantoru, który jest 

dla niego najważniejszy. Ludzie, którzy u niego pracują, otrzymują za żmudny 

wysiłek  małe pensje. Ich pracodawca jest bowiem bardzo chciwy. 

Pewnego dnia bohater zostaje  zaproszony przez swojego siostrzeńca  

na wigilijną kolację. Niestety, odrzuca zaproszenie, nie chce spędzić 

wyjątkowego wieczoru w gronie rodziny. 

Po powrocie  do domu wydaje mu się, że widzi swojego przyjaciela Jakuba 

Marleya. który od siedmiu lat nie żyje. Od tego momentu pan Scrooge będzie 

przeżywał  niezwykłe przygody. 

 

 

To propozycja dla tych, którzy utracili wiarę w magię Świąt Bożego Narodzenia. 
 

Adrian Balcerczyk VI c 



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI  

Zadanie 1 

W 1111 roku Mikołaj Starszy miał 345 lat, a jego syn, Mikołaj Młodszy, miał 111 lat.  

W którym roku Mikołaj Starszy  będzie dwa razy starszy od Mikołaja Młodszego?  

 

Zadanie 2 

Mikołaj Mały i Mikołaj Średni ważą razem tyle samo co Mikołaj Duży, a Mikołaj Mały  

i Mikołaj Duży ważą razem dwa razy więcej niż Mikołaj Średni. Ile razy Mikołaj Duży  

jest cięższy od Mikołaja Małego?   

 

Zadanie 3  

Dziewięciu Mikołajów w 30 minut rozda 60 prezentów. Ile prezentów rozda trzydziestu 

sześciu Mikołajów w ciągu trzech godzin? 

 

Zadanie 4 

Spośród 100 Mikołajów rozdających prezenty w Beskidach Wschodnich  

90 mówi po huculsku, 80 po łemkowsku i 60 po bojkowsku. Co najmniej ilu  

z nich mówi wszystkimi trzema gwarami (językami)? 

  Jarosław Kozioł VI c 



  

 

 

Filmy, które wprowadzą Was w świąteczny 

nastrój : 

 „Kevin sam w domu” 

 „Listy do M”  

 „Grinch : Świąt nie będzie” 

 „Świąteczna gorączka” 

 „Pada Shrek” 

 „Rodzinny dom wariatów” 

 „Miasteczko Halloween” 

 „Beethoven-Świąteczna przygoda” 

 „Renifer Nico ratuje święta” 

 „Śnięty Mikołaj” 

  „Artur ratuje gwiazdkę” 

 „Fred Claus-Brat Świętego Mikołaja” 

 „W krzywym zwierciadle-Witaj, Święty Mikołaju” 

 „Holiday” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały : Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka VIc  



 

Rozwiązania zadań o Mikołajach 

Zadanie 1 

Odpowiedź: w roku 1234. 

Mikołaj Starszy jest starszy od Mikołaja Młodszego o 345 – 111 = 234 lata. 

Zatem Mikołaj Starszy będzie dwa razy starszy od Mikołaja Młodszego, gdy Mikołaj Młodszy 

będzie miał 234 lata. W 1111 roku Mikołaj Młodszy będzie miał 111 lat, więc 234 lata będzie 

miał w roku 1234. 

Zadanie 2 

Odpowiedź: Mikołaj Duży jest trzy razy cięższy od Mikołaja Małego. 

Niech D, Ś i M oznaczają odpowiednio wagi Dużego, Średniego i Małego Mikołaja. Mamy M 

+ Ś = D oraz M + D = 2 Ś. Stąd M + M +  Ś = 2 Ś, czyli 2 M = Ś. Po podstawieniu 2M zamiast Ś 

w równości M + Ś = D otrzymujemy M + 2 M = D. Zatem 3 M = D (otrzymana równość 

oznacza, że Mikołaj Duży jest trzy razy cięższy od Mikołaja Małego. 

Zadanie 3 

Odpowiedź: 1440 prezentów. 

Dziewięciu Mikołajów rozda w ciągu 30 minut 60 prezentów, w ciągu 1 godziny – 120 

prezentów, w ciągu 3 godzin – 360 prezentów. Zatem 36 Mikołajów  

w ciągu 3 godzin rozda 4 x 360 = 1440 prezentów. 

Zadanie 4 

Odpowiedź: co najmniej 30 Mikołajów. 

Ilu może być takich, którzy nie mówią wszystkimi trzema gwarami (językami). 10 nie mówi 

po huculsku, 20 nie mówi po łemkowsku, a 40 nie mówi po bojkowsku. Wszystkich razem 

jest co najwyżej 10 + 20 + 40 = 70. Pozostali (co najmniej 30) mówią wszystkimi trzema 

gwarami (językami). 

                                             Jarosław Kozioł  VIc  (na podstawie Zbioru zadań dla kółek matematycznych) 



 

 

 

   Ulica Piotrkowska, jak co 

roku, rozbłysła świątecznymi 

iluminacjami.  Warto  wybrać się 

tam  na wieczorny spacer. 

Świąteczne dekoracje, rozpięte 

nad ulicą, składają się  

z 77 elementów.  Mają kształt kilkumetrowych choinek  

i 16 sań zaprzężonych w renifery.  

Nową atrakcją jest świąteczny jarmark oferujący różnorodne 

ozdoby świąteczne i pyszne smakołyki. 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Pawlińska   klasa VI c 



 

 

 
 Baśniowy Mikołaj mieszka w Laponii.  

 Ma postać sympatycznego grubaska z długą siwą brodą.  

Ubrany jest najczęściej  w czerwony strój.  

Świętemu w czasie Bożego Narodzenia towarzystwa dotrzymują elfy, które robią prezenty 

oraz renifery, które je rozwożą. 

W tradycji bizantyjskiej odpowiednikiem Mikołaja jest Święty Bazyli, który prezenty rozdaje 

1-go stycznia. 

 Natomiast w Rosji rolę Świętego Mikołaja pełni Dziadek Mróz i Śnieżynka.  

W Polsce dzień Mikołaja obchodzony jest 6-go grudnia.  

Tego dnia grzeczne dzieci dostają prezenty, a na niegrzeczne  czekają  rózgi. Zazwyczaj 

prezenty chowa się pod poduszkę lub w skarpety.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Opracowały na podstawie wiadomości z Wikipedii: Wiktoria Mizerska i Wiktoria Marzycka VI c ♥ 



 

 

Wigilię obchodzimy 24 grudnia.  Jest to 

dzień upamiętniający narodzenie Chrystusa. Prezenty, 

śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem to tylko niektóre  

z wielu tradycji wigilijnych. Pamiętajmy też o innych 

zwyczajach: 

 Wolne miejsce przy stole 

Miejsce pozostawione dla niespodziewanego gościa. 

 Pierwsza gwiazdka 

Według Biblii zwiastowała ona narodzenie 

Jezusa i zaprowadziła trzech króli do 

stajenki. Dzisiaj, kiedy pojawi się na 

niebie, oznacza czas rozpoczęcia Wigilii.  

 Tradycją polskiej Wigilii jest również 

12 potraw na stole, a wśród nich 

obowiązkowo muszą się pojawić: karpie, barszcz, 

śledzie, pierogi, pierniki oraz fasola, która podobno 

przynosi szczęście  

w finansach. 

NIE ZAPOMNIJCIE O SIANKU POD OBRUSEM :) 

Życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

 

 Martyna Wojciechowska z klasy 6c 

 

Wigilia 



 

 

Już niedługo  święta. Wielu osobom kojarzą się one ze Świętym Mikołajem. Mieszka on 

prawdopodobnie w Laponii – zimowej krainie, gdzie oprócz jego domu, można ujrzeć 

niesamowite rzeczy, których nie znajdziemy nigdzie indziej. 

Laponia leży w północnej części Europy. Jest tam 

bardzo zimno (około -30oC), co umożliwia 

budowanie lodowego 

hotelu. Jest on 

niepowtarzalny, 

ponieważ buduje się 

go w listopadzie, a 

wiosną całkowicie się rozpuszcza. Wszystkie jego 

pomieszczenia, meble oraz dekoracje wykonane są z lodu. 

Niespotykanym (dla Nas) widokiem są stada reniferów, które żyją tam na wolności. Jednak 

najciekawszym miejscem jest dom Świętego Mikołaja, znajdujący się w wiosce Rovaniemi. 

Dzieci z całego świata wysyłają tam swoje listy. Według miejscowych legend, to stąd ma 

wyruszać każdego roku w podróż po całym świecie orszak świętego Mikołaja na saniach 

wypełnionych prezentami, ciągniętych przez renifery.  

 

 

 

 

 

 

 

Adres, pod który można wysyłać listy: 

Santa Claus, Arctic Circle 

96930 Rovaniemi, Finlandia 
(Jeśli nie zdążyłeś w tym roku, pomyśl o tym przed następnymi  

    Świętami Bożego Narodzenia) 

 

 

Z Guzikiem przez świat 

Źródło zdjęć: Google Grafika 

                 Sylwia Sielska 6c 


