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„Lekki mrozik, słonko świeci, 

Zachwycone zimą dzieci.  

Z nieba sypią aniołeczki  

Piórka, śnieżynki, gwiazdeczki”.  
Regina Nachacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W numerze: 

 Słowo powitania 

 Plotki i ploteczki szkolne - 

ciekawostki z życia szkoły: 

 Andrzejkowy wieczór 

 Mikołajki 

 Akcja „Góra grosza”  

 Kim był Święty Mikołaj? 

 Polskie tradycje świąteczne 

 Święta w innych krajach 

 Skąd pochodzi zwyczaj 

ubierania choinki? 

 W Nowy Rok z nowymi 

postanowieniami 

 Co warto przeczytać 

 Uśmiechnij się 



  

Mamy dla Was świąteczny numer 
„Szkolnego Chochlika”. Przed nami kilka 
wolnych dni, więc może znajdziecie odrobinę 
czasu, aby zerknąć do środka i zobaczyć,  
co przygotowałyśmy tym razem…  

Boże Narodzenie to magiczne chwile dla 
każdego. Poczytajcie zatem o obrzędach  
i tradycjach świątecznych nie tylko w Polsce,  
ale i na świecie, rytuale ubierania choinki, 
zwyczaju obdarowywania się prezentami. 
Przypomnijcie sobie, kim właściwie był 
święty Mikołaj ... 

W kolejnym numerze znajdziecie nowy 
cykl wywiadów – „Spotkania  
z absolwentami”. 
Z rozmów tych dowiecie się, co myślą o szkole 
ci, którzy już ją ukończyli. 

 
Miłej lektury!  

REDAKCJA 



 

Andrzejki – wieczór wróżb, które odprawia się  

w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię imienin świętego 

Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją  

do organizowania ostatnich hucznych zabaw  

przed rozpoczynającym się adwentem. 

W przed andrzejkowy, wtorkowy wieczór  

- 27 listopada - odbyła się w szkole dyskoteka 

andrzejkowa. Było oczywiście super.  

Na imprezie andrzejkowej nie mogło zabraknąć wróżb - 

nieodłącznego elementu tradycji. Były one świetnie 

przygotowane przez siódmoklasistów i każdy, kto miał 

odrobinę odwagi, mógł dowiedzieć się czegoś na temat 

swojej przyszłości.  

Przebijając papierowe serce szpilką można było poznać 

imię swego przyszłego wybranka lub wybranki (w wersji 

dla chłopaków), pojawiło się także wróżenie z kostek do 

gry oraz z cyfr składających się na datę urodzenia, które 

to sztuczki pomagały uzyskać odpowiedź na pytanie:  

„co czeka cię w najbliższym czasie”. Wróżowie  

(Miłosz W., Eryk H. i Nikodem K.) oraz wróżki (Julita U., 

Anita G., Wiktoria M., Julia P., Alicja G.) zapewniali, że ich 

przepowiednie z pewnością się spełnią. Przekonamy się!  

 



Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą 
brodą ubranego w czerwony strój, który wedle 
różnych legend i bajek w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami, 
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów.  
Według różnych wersji, zamieszkuje wraz z grupą 
elfów Laponię lub biegun północny.  
W tym roku, podobnie jak w poprzednim,  
w ramach mikołajek wybraliśmy się na wycieczkę do 
kina. Klasy 0-2 udały się na seans pod tytułem 
,,Grinch", klasy 3-5  obejrzały ,,Dziadka do orzechów",  
a uczniowie klas 6-8  -,,Magiczne zwierzęta i jak  
je znaleźć? Zbrodnie Grindenwalda".  
W wielu klasach zorganizowano również wewnętrzne 
mikołajki, a otrzymanym prezentem nikt nie był 
zawiedziony 
  

  

W tym miesiącu (czyli z początkiem grudnia), 
rozpoczęła się w naszej szkole akcja „Góra grosza”. 
We wszystkich klasach pojawiły się słoiki - 
skarbonki, do których uczniowie wrzucają 
pieniądze.  Cała zebrana kwota zostanie 
przekazana na rzecz dzieci mieszkających  

 w domach dziecka.  
 

      Nina Gąsienica, Emilia Noworyta 



KIM BYŁ? 
 



Boże Narodzenie rozpoczyna pierwsza gwiazdka 

pojawiająca się na niebie. Jest to symboliczne 

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która 

prowadziła Trzech Króli do żłóbka 

nowonarodzonego Jezusa. Polacy zasiadają do 

wigilijnego stołu. Potem uczestnicy wieczerzy 

składają sobie życzenia i łamią się opłatkiem,  

a następnie spożywają potrawy, których według 

tradycji powinno być dwanaście. Spróbowanie 

każdej z nich ma zapewnić szczęście na cały rok.  

 

Na polskich stołach często goszczą: barszcz  

z uszkami, ryby przyrządzone na różne sposoby, 

kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi  

z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola  

z suszonymi śliwkami, paszteciki z grzybami, 

kotleciki z ryżu polane sosem grzybowym,  



kluski z makiem, cukrem i miodem, chałka, 

kompot z suszonych owoców, zupa migdałowa.  

 

Po wigilijnej wieczerzy śpiewane są kolędy. 

Niektóre pochodzą z czasów średniowiecza. 

Jednak największy ich rozkwit przypadł na XVII  

i XVIII wiek. W tym okresie powstały, m.in. 

pastorałki: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, 

Jezuniu” czy ”Bóg się rodzi”.  

Wigilia kończy się uroczystą mszą - pasterką, 

która odprawiana jest w kościołach katolickich  

dokładnie o północy, w Polsce już od V wieku. 

 Jest ona symbolem przybycia do Betlejem 

pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd 

maleńkiemu Chrystusowi. Po pasterce rozpoczyna 

się świętowanie Bożego Narodzenia.  

 

JULIA ZIARKOWSKA 





W USA drzewko świąteczne kupuje się już pod koniec 
listopada. Choinkę we współczesnym amerykańskim domu 
ubiera się na drugi dzień po Święcie Dziękczynienia. Choć 
strona materialna świąt jest dla Amerykanów bardzo ważna, 
okres przedświąteczny jest nie tylko okazją do zakupów,  
ale także spotkań towarzyskich i rozrywek kulturalnych.  
Na stole królują zazwyczaj: pieczona szynka lub indyk  
z farszem, sos borówkowy, mashed potatoes (coś w rodzaju 
puree ziemniaczanego) lub słodkie ziemniaki, zapiekanka  
z zielonej fasolki, kolby kukurydzy, sałatka ziemniaczana, 
pieczone warzywa. Na deser podaje się różnego typu  
soki: jabłkowe, wiśniowe, dyniowe lub popularne  
w tym okresie napoje bakaliowe.  
Nie może zabraknąć również napoju jajecznego z dodatkiem 
odrobiny brandy i przypraw (gałki muszkatołowej oraz 
cynamonu). Tradycją jest częstowanie nim zmarzniętych  
kolędników, którzy chodzą od domu do domu, śpiewając kolędy. 

Emilia Noworyta 



 

 

 

Czym jest choinka? 

Choinka jest to ustrojone drzewko świerku albo 

jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne.  

W wielu kulturach drzewko, zwłaszcza iglaste, 

uważane jest za symbol życia i odradzania się.  

W postaci drzewka bożonarodzeniowego 

pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopodobnie 

już wcześniej występowało jako rajskie  

„drzewo poznania dobra i zła”.  

 

Tradycja 

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie 

wstawiano drzewka i przystrajano je ozdobami  

z papieru i jabłkami (nawiązanie do rajskiego 

drzewa). Marcin Luter był wielkim 

zwolennikiem tego zwyczaju. Zalecał też 

spędzanie świąt w domu. Dlatego też choinki 

szybko stały się popularne w protestanckich 

Niemczech. Początkowo były wieszane czubkiem 

do dołu pod sufitem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iglaste
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eden_(raj)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_poznania_dobra_i_z%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


Dawniej na wsiach przyniesienie choinki  

do domu miało cechy kradzieży obrzędowej. 

Gospodarz rankiem w Wigilię szedł do lasu,  

a wyniesione z lasu drzewka czy gałęzie, 

„ukradzione” innemu światu, jakim 

postrzegany był las,  

miały przynieść złodziejowi szczęście.  

 

 Ozdoby  

Dawniej, według tradycji ,zdobieniami 

choinkowymi były: ciastka, pierniczki 

(wypiekane często w kształcie serc), orzechy, 

małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka, 

własnoręcznie wykonywane ozdoby z bibuły, 

kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, 

słomy i źdźbeł traw oraz kłosów zbóż, itp.  

Na gałązkach w wigilijny wieczór zapalano 

świeczki i tzw. zimne ognie.  

Współcześnie, w zależności od kraju,  drzewka 

ubiera się trochę inaczej. Ubiera się choinkę 

bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami 

(jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami 

anielskimi. W większości krajów drzewko zdobi 

wspólnie cała rodzina w dniu wigilii.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Las


W krajach znajdujących się pod wpływem 

tradycji angielskiej i amerykańskiej,  

drzewko ubiera się nieco wcześniej.  

 

 Prezenty  

Do dzisiaj w wigilijny wieczór pod choinką 

znajdujemy prezenty, przyniesione, w zależności 

od regionu, przez Aniołka, Dzieciątko, 

Gwiazdkę, Gwiazdora lub Świętego Mikołaja.  

W innych krajach nie jest to często spotykana 

tradycja,  a  jeśli w ogóle istnieje taki zwyczaj, 

prezenty są ofiarowywane w Boże Narodzenie.  

W niektórych tradycjach samo drzewko  

wigilijne bywa niespodzianką dla dzieci i gości. 
   

 

Skąd i kiedy przywędrowała do nas choinka? 

Choinka trafiła do Polski stosunkowo niedawno, 

bo do niektórych regionów naszego kraju nawet 

w drugiej połowie XIX wieku. Jak wspomniałam 

wcześniej, tradycja przystrajania choinek 

przywędrowała do nas z Alzacji (kraina 

geograficzna we Francji). 
 

MAJA MATYSIK  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdor
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_(kultura_masowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alzacja


 

Wielkimi krokami zbliża się dzień 31 grudnia.  
Większość z nas nie może doczekać się 

wieczoru i w szampańskich nastrojach, bądź 

kończy planowanie, jak spędzić tę ostatnią  
noc roku, bądź szykuje się na spotkanie ze 

znajomymi. Dobra zabawa, huk fajerwerków, 

szampan, głośna muzyka, tańce do białego  
rana, postanowienia noworoczne…  

 

Ale czym właściwie jest Sylwester?  

Zwyczaj pożegnania starego i powitania Nowego 

Roku narodził się dopiero na przełomie XIX i XX 

wieku. Początkowo kultywowano go tylko  

w bogatszych warstwach społecznych. Stopniowo 

przedostawał się także do życia uboższych ludzi.  

Na początku XX wieku pojawiły się lokalne 

zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowej.  

Na przykład w Danii zeskakuje się z krzesła  

o północy, a w Hiszpanii od 1909 r. wraz  

z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno 

winogrono, co ma zapewnić powodzenie.   

 

                                    



Co warto przeczytać? 
 

Moją propozycją na nadchodzący świąteczny  

okres jest książka pt. ,,Wybraniec'' 

   To powieść z gatunku fantasy autorstwa pani  

Roxany Wojtas-Tabiś. 

   Dwa noworodki, chłopiec i dziewczynka, zostają 

znalezieni przez przypadkowych ludzi w zaskakujących 

miejscach i w dziwnym czasie. 

   Los sprawił, że pewnego dnia stają są sąsiadami,  

 a z czasem – przyjaciółmi.  

   Po kilkunastu latach niezrozumiałe postępowanie 

chłopaka psuje relacje między nastolatkami. 

   W tym samym czasie przybywa do miasteczka 

podejrzany mężczyzna, co jeszcze bardziej zaostrza 

wzajemną niechęć niedawnych przyjaciół.    

   Młodzi bohaterowie zostają wplątani w budzące grozę 

intrygi, poznają tajemnicę swojego pochodzenie oraz 

trafiają na ludzi, których nie spodziewali się spotkać. 

   Przez przypadek znajdują pradawną księgę i jej 

strażnika w postaci małej myszki. Księga owa ma 

 ogromną moc i umożliwia podróż do każdej krainy.  

   Od tego momentu młodzi nie mają wyboru i muszą 

zmierzyć się z silniejszymi od siebie wrogami. 

   Jak myślicie, czy sobie poradzą? Kto jest tytułowym 

wybrańcem? Czy ci, których na początku uważamy  

za dobrych, naprawdę takimi są? Jeśli chcecie znać 

odpowiedzi na te pytania, koniecznie przeczytajcie 

,,Wybrańca''.  

 NATALIA STĘPIEŃ 



- Jasiu, masz dziś bardzo 
dobrze odrobione zadanie - 

mówi nauczycielka. 
- Czy jesteś pewien, że 
twojemu tacie nikt nie 
pomagał? 

List z wakacji: Tutaj jest pięknie, jestem bardzo 
zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie 
spokojni i nie martwcie się o mnie. 
P.S. Co to jest epidemia? 

Mały Jasio pyta mamy:  
- Mamo, po co ty się malujesz? 
Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać?   
 

Jasiu kim jest twój ojciec? 
- On jest chory.  
Ale co on robi? 
- Kaszle.  

 

Jasiu z kanistrem przybiega na stację 
benzynową: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Pali się, czy co? 

- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać. 
 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 
rozpoczyna się rok szkolny! 



 

  

 

 

Zanurzmy się we własnej opowieści wigilijnej  

i czerpmy z niej to, co najpiękniejsze. 

Radujmy się ciepłem rodzinnych świąt  

i tajemnicą wielkiej, cichej nocy. 

Niech Maleńki Jezus towarzyszy nam  

w codziennej wędrówce,  

i niechaj błogosławi nasze dni. 


