
 Gdy gwiazda betlejemska  
 na niebie zaświeci,     Świąt spędzonych w gronie rodzinnym,  
 kolędę zaśpiewają Tobie    radości, pomyślności i przychylności losu  
 wszystkie ziemskie dzieci.   w 2019 roku  
 Bóg się rodzi..., Dzisiaj w Betlejem… Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom  
 Wśród nocnej ciszy....    szkoły  

                            Uczniom i ich Rodzicom  
        życzy  

         Redakcja „Kleksa”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Czas świąt Bożego Narodzenia to okres wyczekiwany przez większość ludzi, zarówno tych małych jak i du-
żych i to nie ze względu na wolne dni od nauki czy pracy, ale dlatego, że jest to czas pełen symboli i tradycji. Korzenie 
tradycji bożonarodzeniowych sięgają bardzo dawna, każdy element ma swoje znaczenie, bez wigilii, pierwszej gwiaz-
dy, choinki, kolęd trudno wyobrazić sobie prawdziwe przeżycie świąt. 

 Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 i 26 grudnia. Dzień poprzedzający święta nazywamy „wigilią”. 
Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza nocne czuwanie przed dniem świątecznym. Wieczerza wigilijna roz-
poczynająca się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy jest uroczystym wstępem do świąt Bożego Naro-
dzenia. 

Zwyczaj dekorowania choinki dotarł do Polski z Niemiec na początku XIX wieku. Wcześniej w polskich domach, 
szczególnie na wsi, nad stołem wigilijnym wieszano rozwidlony czubek świerku i ozdabiano go jabłkami, orzechami, 
kolorowymi opłatkami i łańcuchami ze słomy. Dekorację taką nazywano podłażniczką albo bożym drzewkiem. Miała 
ona chronić domowników przed chorobami. Późniejsze zawieszane na drzewku w wigilię ozdoby i smakołyki też nie 
były dobrane przypadkowo. I tak: 

 jabłka symbolizowały zdrowie i urodę, 

 orzechy zawijane w złotko miały zapewnić dobrobyt i siły witalne, 

 miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok, 

 opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w rodzinie, 

 łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi 

 lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludzkiej nieżyczliwości 

 gwiazdka na czubku - to pamiątka Gwiazdy Betlejemskiej oraz znak mający pomagać w powrocie członków     
 rodziny przebywających poza domem, 

 dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie 

 aniołki to opiekunowie domu 
 

Świąteczne zagadki 
Nadchodzą święta. Mikołaj będzie miał mnóstwo pracy, aż 940 prezentów do rozwiezienia. Na początku 

zatrzyma się w Gdańsku. Tam zostawi  wszystkich prezentów. Później dotrze do Warszawy, gdzie zo-

stawi pozostałych prezentów. W Bytomiu rozda resztę prezentów i zakończy pracę. Ach! Zapomniałam! 
Mikołajowi dostarczono jeszcze 256 prezentów. W Zabrzu ma zostawić 0, 75 dodatkowych prezentów, a 
resztą podarków ma uradować dzieci z Rudy Śląskiej. Ile prezentów dostaną dzieci z Bytomia i Zabrza? 

My name is Caroline and I am ten years old. I live in Bytom . Our town is big, dirty but I like it. I go to school and I 
have got a lot of homework. I`m in class 4A. I like History, Arts and English but I don`t like Maths. I have got a big 
family: two sisters and three brothers. I have got three family pets, too. My cat`s name is Smok and my dog`s name is 
Big Ben. He is a golden Labrador . He is old but beautiful and friendly. He has got big brown eyes and a long tail. Our 
cat is called Cleopatra. She is young and pretty. She is black and her eyes are green. I have also got a white rat. 
My best friend is Anna. She is in class 4C. She is eleven. She has got brown long hair, blue eyes and a nice big mouth. 
She has got a dog, too. And you? 
 
A. Use V for true sentences and X for false sentences.  
(Napisz V przy zdaniu prawdziwym, a X przy zdaniu fałszywym) 
 Caroline has got two animals.  
        Anna is Caroline`s sister.  

 aroline doesn`t like Maths.  
 Caroline has got brown hair.  
 Her dog`s name is Smok. 

B. Circle the correct words. (Zaznacz prawidłowe słowa) 
 Bytom is a big/small town.  

 Anna has got a cat/dog/rat.  
 Caroline likes Music/English. 
 Caroline is ten/eleven years old.  
 

C. Match (Połącz) 
 
 
  
 
 

 
 
D. Circle the correct answer. (Zaznacz  prawidłową odpowiedź) 
Caroline is in class 4A. 
a) true     b) wrong     c) doesn`t say  
Caroline`s rat is small. 
a) true     b) wrong     c) doesn`t say  
Caroline hasn`t got a lot of homework. 
a) true     b) wrong     c) doesn`t say  

Is Caroline`s dog young? Yes, she does 

Is Cleopatra beautiful? No, she hasn`t 
Has Caroline got two brothers? Yes, she is 

Does Caroline go to school? Yes, she does 



 Podczas uroczystej wigilii dzielimy się opłatkiem. Tradycja ta wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijań-
stwa i jest symbolem dzielenia się chlebem. Dawniej oprócz białego opłatka wypiekano również kolorowy. Był on prze-
znaczony dla zwierząt domowych i bydła. Wierzono też, że w ten najbardziej szczególny dzień w roku o północy zwie-
rzęta mówią ludzkim głosem. 

 Nieodłącznym elementem podczas wieczerzy wigilijnej jest obdarowywanie się prezentami, które w polskiej 
tradycji przynosi pod choinkę św. Mikołaj. Do tradycji należy również rodzinne śpiewanie kolęd. O północy w kościele 
odbywa się uroczysta msza zwana Pasterką. 

Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni 
lub innej osoby podającej do stołu. Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić z tego świata w takiej 
kolejności. Liczba potraw powinna być nieparzysta. Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło  
na stole w przyszłym roku. W tym dniu obowiązuje zasada: "jak w wigilię, tak i przez cały rok". dlatego dobrze jest za-
brać się rano do nieuciążliwej pracy, aby być zdrowym, rześkim i pracowitym przez cały rok. Nie należy się jednak 
przemęczać. 

W Polsce wigilia to postna wieczerza wigilijna, na stołach królują: karp, śledzie, pierogi, kapusta, grzyby, ina-
czej wyglądają potrawy wigilijne w innych krajach europejskich. 

W Wielkiej Brytanii praktycznie wigilii nie obchodzi się. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia charakte-
rystycznym daniem obiadowym jest pieczony indyk z borówkami. 

Wigilii nie ma również w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie zamieniana jest na uroczyste śniadanie świą-
teczne w restauracji. 

We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny  z pasztetem z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygami i wędzo-
nym łososiem. Powszechnie podczas wigilii jada się mięso, zwłaszcza indyka. 

W Danii podczas wigilii podaje się pieczoną kaczkę, a na zakończenie ryż z owocami. 
W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka, a w Niemczech kiełbaski i sałatka kartoflana. 

            
Nazwa „styczeń” pochodzi od słowa „stykać”, gdyż na przełomie grudnia i stycznia stary rok styka się z nowym. 

Początkowo miesiąc ten nazywał się Tyczeń, gdyż w tym czasie chłopi przygotowywali w lesie tyki przydatne w gospo-

darstwie. Co czwarty rok kalendarzowy jest dłuższy o jeden dzień i dlatego nazywany jest rokiem przestępnym. Ten do-
datkowy dzień przypada w lutym, który liczy wtedy nie 28, a 29 dni. Rok 2018 był rokiem przestępnym, kolejny za czte-
ry lata, czyli 2020. 

Przywitanie Nowego Roku jest ściśle powiązane z pożegnaniem Starego w czasie Sylwestra. Nowy Rok witany 
jest zazwyczaj szampanem i sztucznymi ogniami. Zabawy związane z przywitaniem Nowego Roku organizowane są na 
całym świecie - najbardziej znane są zabawy noworoczne na Times Square w Nowym Jorku, Trafalgar Square w Londy-
nie, Polach Elizejskich w Paryżu, oraz sylwestrowo– noworoczny bal w wiedeńskiej operze. Jednak nie wszyscy witają 
Nowy Rok 1 stycznia, Chińczycy np. obchodzą swój chiński Nowy Rok w pierwszym kwartale roku gregoriańskiego, 
organizując huczne parady i marsze, tańczą na ulicach przebrani za lwy i smoki. 

Wszystkim życzymy udanej zabawy w sylwestra i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! 
           

 
Nauczyciel do uczniów przed świętami: 
- Życzę wam dzieci, wesołych świąt, dużo radości i abyście wrócili po świętach mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada klasa chórem. 
 
List do świętego Mikołaja: 
- Drogi Mikołaju proszę o podwójne egzemplarze zabawek, bo ja też chcę się bawić, 
kiedy tata jest w domu.   

Uzupełnij tekst z pomocą Pisma Św.: 
 Mt 2,1-2 

"Gdy zaś Jezus ......................................................... w Judei za panowania ................................................., oto Mędr-
cy .................................. przybyli do ...................................... i pytali: Gdzie jest .............................................. żydowski?" 

W Finlandii znajduje się Laponia, kraina za kołem podbiegunowym. Mieszka tam znany wszystkim dzieciom Św. Miko-
łaj. Co roku wyrusza w podróż dookoła świata, by rozdawać prezenty, dlatego w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest 
najbardziej zapracowaną osobą na świecie. 
W jedną z podróży oprócz worków z prezentami, zabrał cukierki:  
12 kg irysów, 15 kg krówek i 9 kg toffi. 
Wiedząc, że:  
w 1 kg irysów znajdują się 72 cukierki, 
w 1 kg krówek 64 cukierki ,  
a w 1 kg toffi 95 cukierków  
oblicz, ile dzieci zostanie obdarowanych cukierkami pamiętając, że każde dziecko może otrzymać tylko jednego cukierka. 

Pyszne przepisy 
Miodowe ciasteczka 

Składniki: 
2 szklanki miodu, 1 szklanka cukru, 2 jajka, 0,5 szklanki śmietanki kremówki, 3 szklanki mąki, 0,5 łyżeczki startego 
imbiru, 1 łyżeczka cynamonu, skórka starta z 1 pomarańczy, 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Potrzebne będą: 
2 miski, garnek, trzepaczka lub mikser, łyżka, forma do pieczenia, drewniana łopatka 
Sposób przyrządzania: 
Rozgrzej piekarnik do temperatury 170C . Wlej miód do garnka i podgrzej, a gdy się roztopi, przelej go do miski. Użyj 
drewnianej łopatki, żeby wybrać cały miód. 
Dodaj cukier i wymieszaj. 
W mniejszej miseczce ubij jajka razem ze śmietanką i dodaj do miodu. 
Mąkę wymieszaj z przyprawami, skórką pomarańczową, proszkiem do pieczenia i dodaj do masy miodowej. 
Formę do pieczenia wysmaruj masłem, wlej w nią masę i wsuń na środkową półkę piekarnika. Piecz 1 godzinę. 
Wyjmij ciasto z piekarnika, poczekaj aż ostygnie i pokrój je na kwadratowe lub prostokątne kawałki. Możesz poprosić o 
pomoc kogoś dorosłego. 
            

Przepis na zdrowe kotlety 
Składniki 
1 pierś kurczaka, 0,5 kg pieczarek, 1 papryka surowa, 1 duża cebula, 25 dag żółtego sera, jajko, 2-3 łyżki mąki ziemnia-
czanej, łyżeczka Vegety, sól, pieprz, olej 
Sposób przyrządzania: 
Pierś z kurczaka pokroić w średnią kostkę, pieczarki, paprykę i cebulę pokroić w drobną kostkę. Żółty ser zetrzeć na tar-
ce jarzynowej. Do miski włożyć pokrojoną pierś z kurczaka, paprykę, cebulę, pieczarki i żółty ser, Przyprawić vegetą, solą 
i pieprzem. Wszystko razem wymieszać i odstawić na pół godziny, potem dodać jajko i mąkę ziemniaczaną. Łyżką formo-
wać kotleciki i nakładać na patelnię z olejem, smażyć na złoty kolor. 
            

      Sylwestrowy napój 
Składniki: 
1 melon miodowy, 0,5 szklanki mleka, 250 ml lodów waniliowych, 0,5 szklanki kostek lodu, 1 łyżka stołowa kawy roz-
puszczalnej (wersja dla dorosłych) 
Melon obrać i pokroić na kawałki, Zmiksować w Benderze, dodać mleko, lód, lody waniliowe. Dla dorosłych-kawa. Miksu-
jemy całość około 3-5 minut. Rozlewamy do wysokich szklanek 
           SMACZNEGO!!!!!! 


