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       Jabłonna, grudzień 2018 

      WYDANIE SPECJALNE  

                                            ŚWIĄTECZNE 

W grudniowym wydaniu PismAKa: 

 Wywiad z… Świętym Mikołajem! 

 Najpiękniejsze kolędy 

 Świąteczne przepisy 

 Książka na zimowy wieczór 

 Jak święta obchodzą nasi sąsiedzi 

 Dlaczego sylwester? 

 Pomysły na prezenty 

 DIY świąteczne 

 Zagadki oraz krzyżówka 

 Recenzje świątecznych filmów 

 Polskie tradycje – ciekawostki 

 Z życia szkoły 

 Kącik z dowcipami 

 

 

 



 

Wywiad ze Świętym Mikołajem 
 

Kilkugodzinna wędrówka po dachach i mozolne zaglądanie w 

każdy komin zaowocowało wreszcie spotkaniem. Pan Mikołaj, z 

ciężkim sapaniem, wygramolił się na dach tuż koło mnie… 

 

-Pan wybaczy, nazywam się Maruś Kowalczyk, czy 

mam przyjemność ze Świętym Mikołajem? 

-A jak sądzisz? Czy jakikolwiek normalny człowiek tak 

się ubiera? 

-W takim razie chciałem pana prosić o kilka słów 

wywiadu. 

-Czemu by nie? Akurat miałem ochotę na przerwę. 

-To zaczynajmy, szkoda tracić czasu. Jak to jest w 

ogóle możliwe, że wytrzymuje pan cały ten świąteczny 

stres związany z pana pracą? 

-Widzisz, to akurat załatwia fakt, że jestem Święty, a 

święci mają specjalny dar podwójnej wytrzymałości. 

-Czy ma pan żonę? 

-To oczywiste! Ktoś musi się przecież zajmować moim 

obejściem pod moją nieobecność, czekać z obiadem, 

cerować mi skarpety i tak dalej. 

-Proszę przesłać małżonce 

pozdrowienia. 

-Dziękuję uprzejmie. 

 



 

 

-Hmm... To może z innej beczki: co pan robi po 

godzinach pracy? 

-Oglądam dobre kino i ... no, tego tam, spaceruję z 

małżonką po niebiańskich dolinach. 

-Mieszka pan w niebie? Myślałem, że na biegunie... 

-O, tam mam tylko placówkę wypadową w okresie 

świąt. No, mój drogi, wybacz, ale fajrant się skończył i 

muszę wracać do pracy. Jeśli jesteś na liście, to 

pewnie się jeszcze spotkamy. 

-Dziękuję panu bardzo za wywiad! Jeszcze raz proszę 

pozdrowić małżonkę! 

-Hejo hejo! Ja też dziękuję! Pozdrowienia dla 

wszystkich dzieciaków. 

 

  



 

Najpiękniejsze Polskie kolędy 

 

Kolędy zazwyczaj śpiewamy przy wigilijnym stole, choć najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki są nieodłącznym elementem okresu Świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

 
Pójdźmy wszyscy do stajenki 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice nieskończony 

Wzgardzony okryty chwałą 

Śmiertelny Król nad wiekami 
A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami 
 

 

Wśród Nocnej Ciszy 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana. 
 

W żłobie leży 

W żłobie leży, któż pobieży 

Kolędować Małemu? 

Jezusowi, Chrystusowi, 
Dziś nam narodzonemu? 

Pastuszkowie przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie, 
 Jako Panu naszemu. 
 

Lulajże Jezuniu 

Lulajże Jezuniu, moja Perełko, 
Lulaj ulubione me Pieścidełko. 
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj 
A ty go matulu w płaczu utulaj 

 

  



 

       Pomysły na prezenty  

 

Najlepsze i najciekawsze prezenty są wtedy, gdy 
zrobicie je sami jednak są również opcje dla bardziej 

leniwych:) 
 

 
 

 Ciepły koc w fikuśne wzorki 
 Świąteczne kapcie 

 Kubek+herbata na chłodne wieczory 
 Miękką poduszkę 

 Ramka na zdjęcia w świecące gwiazdki 
 Ciekawa książka  

 Karty podarunkowe 
 Słodycze na poprawę humoru 

 Słoik ze smakołykami na smutne dni 
 Super ciuszki 

 Plecak czy torbę 
 Perfumy 
 Biżuterie 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Czemu akurat ,,Sylwester”? 

Według wieszczki w 1000 roku miał nastąpić koniec świata. Ta 
pogańska opowieść mówiła o walce papieża Sylwestra I z okrutnym 

smokiem o imieniu Lewiatan. Walka zakończyła się zwycięstwem 
papieża. Skrępował on smoka i wtrącił do lochów pod wzgórzem 

laterańskim w Rzymie. Smok zakuty w łańcuchy złączone papieską 
pieczęcią miał zbudzić się ze snu właśnie w noc z 999 na 1000 rok i 

dokonać zniszczenia świata. Wiele osób zaczęło utożsamiać Lewiatana z 
szatanem. Ludzie z wielkim strachem przygotowywali się na nadejście 

zagłady. Dziś historia ta może wydaje się śmieszna, jednak dla 
ówczesnych Europejczyków 

wcale nie była zabawną. 
Ludzie byli utwierdzeni w 

przekonaniu, iż dożyli 
strasznej chwili dopełnienia 
się owego proroctwa. Tego 
ostatniego dnia 999 roku 

ludzie nie wyglądali nadejścia 
nowego roku tak radośnie jak 

w dzisiejszych czasach. 
Jednak, cóż to? Z lochów Rzymu nie wypełzło żadne demoniczne 

stworzenie. Przecież wszyscy mieli zginąć? Czy nastąpiła pomyłka w 
datach, smok zmienił zdanie czy też przyszło jakieś wyzwolenie? Do 

niedawna przerażona ze strachu ludność Rzymu tłumnie wybiegała na 
ulicę by świętować „ocalenie”. Papież Sylwester II tej nocy po raz 

pierwszy udzielił „błogosławieństwa” „urbi et orbi” . Najpierw 
Sylwester II udzielił swego błogosławieństwa dla mieszkańców Rzymu a 
następnie dla całego świata. Od tamtej pory każdego roku o podobnej 

porze rozpoczęto celebrowanie „zwycięstwa nad Lewiatanem”. Z 
upływem czasu impreza ta nabierała rozmachu i barw zataczając coraz 

szersze kręgi w Europie, a następnie poza jej granicami. 

 



 

Recenzje filmów 

,,Kevin sam w domu” jest klasykiem świątecznego kina 
familijnego. Mimo że film nie jest stosunkowo młody, bo 

wyreżyserowany w 1990 roku wciąż bawi następne 

pokolenia. Film opowiada o przygodach małego Kevina, który 

został przypadkowo zostawiony sam w 

wielkim domu. Zbliżają się Święta. McCallisterowie 

wyjeżdżają do swojej rodziny. Dzień przed wyjazdem jest 

bardzo trudny, ponieważ trzeba spakować potrzebne rzeczy, 

przygotować się, a na dodatek w domu panuje wielki harmider. 

W dzień wyjazdu rodzinie udaje się spakować wszystkie ubrania 

i odpowiednio przygotować do wyjazdu na lotnisko, w końcu 

samolot odlatuje. Rodzice Kevina są przeczuwali, że czegoś 

zapomnieli, niestety w złą porę orientują się, że zapomnieli 

zabrać swojego syna. Po chwili chłopiec budzi się sam w wielkim 

domu, lecz nie zastaje tam nikogo. Lecz zamiast przejmować się, 

główny bohater jest szczęśliwy, że w końcu został sam i może 

robić to, co tylko chce!  

Oglądanie Kevina na Boże Narodzenie stało się tradycją w wielu 

domach. Jeżeli chodzi o 

mnie, to gorąco polecam ten film i zachęcam wszystkich do jego 

obejrzenia. Mimo że obejrzałem już 

go wiele razy, to mi się nie nudzi i mam nadzieję, że jeszcze nie 

raz będę miał okazję go odświeżyć. 

 



  

             ,,Grinch- świąt nie będzie” 

Akcja filmu rozgrywa się w małym 

miasteczku o nazwie Ktosiowo. Jest 

to urocze miejsce zamieszkałe 

przez dobrych i łagodnych ludzi, 

którzy nade wszystko kochają Boże 

Narodzenie. Na długo przed 

nadejściem Gwiazdki zaczynają 

odliczać dni dzielące 

ich od święta a całą społeczność opanowuje szał 

kupowania prezentów. Jednak nie wszyscy darzą tak 

wielką sympatią święta Bożego Narodzenia. Wśród 

mieszkańców Ktosiowa są dwie osoby, które do 

Gwiazdki mają mniej entuzjastyczny stosunek. 

Pierwszą z nich jest mała dziewczynka Betty Lou Ktoś 

uważająca, że Święta nie polegają jedynie na 

kupowaniu prezentów a drugą niesympatyczny 

Grinch, który do Gwiazdki żywi czystą nienawiść. 

Pewnego dnia wpada on na pomysł aby pozbawić 

mieszkańców Ktosiowa Świąt i w tym celu zamierza wykraść 

z miasteczka wszystko, co może kojarzyć 

się z Bożym Narodzeniem - choinki, prezenty, bombki etc. 

Czy Grinchowi uda się zrealizować ten 

perfidny plan i jakie będą tego skutki? 

O tym przekonać muszą się już sami 

widzowie.  

  



 

,,W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju” 

 

Na tydzień przed Wigilią w sielankowym domu Griswoldów 
rozlega się mrożący krew w żyłach 

dźwięk dzwonka. Policja czy 
komornik? Nie – za progiem już 
czekają kochani rodzice Clarka i 
Ellen! Jak zwykle narzekający na 
zdrowie, kłócący się o miejsce do 
parkowania i nadający na siebie 
niewybredne teksty. Niczym nie 
zrażony Clark, po perypetiach z 

uwięzieniem na strychu i walce ze 
światełkami, które za nic nie chciały 

świecić, wreszcie jednoczy całą 
rodzinę z okazji włączenia 

efektownej iluminacji całego domu. 
Lecz tej wzruszającej chwili za nic nie mógł przegapić kuzyn 
Eddie, który niespodziewanie dla przerażonych Griswoldów 

przygramolił się do Chicago na pokładzie zardzewiałego 
samochodu kempingowego, z całą swą malowniczą familią i 

zasmarkanym czworonogiem. Film skrzy się dowcipem i 
komediowym talentem Chevy’ego Chase. 

 

 

  



 

 

Świąteczna krzyżówka 
 

 

          
1. 

      

   
2. 

            

       
3. 

        

       
4. 

        

5. 
               

         
6. 

      

       
7. 

        

      
8. 

         

      
9. 

         

 

1. W nim choinka 
2. Lepimy je ze śniegu 
3. Na zabawie 

sylwestrowej 
4. … rok 
5. Grudniowe owoce 
6. Bombki ze  
7. Na wigilijnym stole 

dwanaście 
8. Lepione ze śniegu 
9. Świąteczne ciastka 

Hasło:  

  



 

Jak obchodzą święta nasi sąsiedzi? 

 

Dla wielu Niemców Adwent i Boże Narodzenie to 

najpiękniejszy czas w roku. W Niemczech bardzo popularne 

przed świętami jest ubieranie choinki i odwiedzanie Jarmarków 

Bożonarodzeniowych – świąteczne stoiska pojawiają się wraz z 

rozpoczęciem Adwentu. Wieczerza wigilijna nie jest tak 

uroczysta jak w Polsce. W rodzinach protestanckich jest to 

dzień, w którym najważniejszym momentem świąt jest Pasterka. 

 

 

Do najpopularniejszych zwyczajów przedświątecznych 

przestrzeganych do dziś w Czechach należy pieczenie 

małych, słodkich ciasteczek i zapalanie na wieńcu 

adwentowym czterech świec. Choinki ubiera się już w 

pierwszych dniach grudnia, a rozbiera często jeszcze przed 

Nowym Rokiem. Coraz większą popularność zdobywa także 

zwyczaj zdobienia domów gałązkami jemioły. Stałym 

elementem wieczoru wigilijnego są prezenty przynoszone 

przez Jezusika. 

 

 

 

 

 

 



 

Na Słowacji także święta stanowią okazję do rodzinnych 

spotkań. W Wigilię kobiety przygotowują potrawy, a mężczyźni 

i dzieci ubierają choinkę. Drzewko przystrajane jest najczęściej 

łańcuchami, lukrowanymi pierniczkami, figurkami ze słomy i 

posrebrzanymi orzechami. W czasie wieczerzy wigilijnej 

okrągły, jasnobrązowy opłatek podaje się tu z miodem i 

czosnkiem. 

Podobnie jak w Polsce, na Litwie Wigilia jest bardzo rodzinnym 

dniem. Tutaj także obowiązuje zwyczaj dzielenia się opłatkiem 

podczas wieczerzy. Na wigilijnym stole w Litwie pojawia się 

dwanaście potraw, które nie zawierają tłuszczu, mleka, masła, 

ani mięsa. Choinki zdobią domy tylko w Wigilię i Boże 

Narodzenie. 

 

Na Ukrainie święta obchodzone są według kalendarza 

juliańskiego. Wigilia przypada na 6. stycznia i jest celebrowana 

podobnie jak w Polsce, jednak dzieci nie znajdują pod choinką 

żadnych prezentów – dostają za to podarki od Dziadka Mroza w 

Sylwestra. Okres świąt kończy się 19. 

 

  



 

Książki idealne na zimowe wieczory: 
 

Seria książek „Jeżycjada” autorstwa Małgorzaty Musierowicz  
 

cykl powieści dla młodzieży 
autorstwa Małgorzaty 

Musierowicz. Jego nazwa 
pochodzi od poznańskiej 

dzielnicy Jeżyce. Wymyślił ją 
profesor Zbigniew Raszewski, 

wielbiciel serii i przyjaciel 
autorki, żartobliwie nawiązując 

do Iliady.  
 

  

 

Kryminalne powieści Agaty Christie 
 

     Dziesięć osób zostaje zaproszonych przez tajemniczego gospodarza 

do domu na wyspie. Gdy dwie z 

nich giną, goście zdają sobie 

sprawę, że to, co początkowo 

uważali za nieszczęśliwy wypadek, 

jest robotą zabójcy. Postanawiają 

odkryć jego tożsamość, ale okazuje 

się, że nikt nie ma alibi. 

Odizolowani od społeczeństwa, 

niezdolni do opuszczenia miejsca 

pobytu, umierają jeden po drugim 

w sposób opisany...  
 

    

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Raszewski_(historyk_teatru)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iliada


 

Świąteczne przepisy 

Świąteczne pierniczki 

Przygotowanie: 

1. Przygotuj stolnicę i kuchenną wagę. Odważ mąkę, cukier puder, 
miód i masło. 

2. Wymieszaj na stolnicy mąkę z sodą oczyszczoną, przyprawą do 
pierników i cukrem pudrem, dodaj tłuszcz i posiekaj całość ostrym 
nożem. Zrób dołek i wlej do niego miód oraz jajko. Wyrób ciasto. 

3. Gotowe ciasto rozwałkuj na posypanej mąką stolnicy na grubość 
ok. 3 mm. 

4. Wykrawaj foremkami dowolne kształty i układaj pierniczki na 
blasze, wyłożonej papierem do pieczenia. 
Pamiętaj, żeby nie układać ich zbyt blisko 
siebie, bo pierniczki podczas pieczenia 
urosną. 

5. Nagrzej piekarnik do 180 st. C i piecz 
pierniki przez ok. 10 minut. 

6. Przygotuj lukier: w makutrze utrzyj białko 
z cukrem pudrem. Do smaku możesz 
dodać kilka kropel soku z cytryny. Żeby 
zrobić kolorowy lukier, możesz dodać do niego odrobinę soku 
jagodowego lub malinowego. 

7. Jeszcze ciepłe pierniczki posmaruj lukrem, możesz je też posypać 
kolorową lub czekoladową posypką, ozdobić rodzynkami, 
kandyzowanymi owocami lub jadalnymi perełkami. 

8. Kiedy pierniczki wystygną, przełóż je do 
metalowych puszek z pokrywkami, żeby 
zmiękły do Bożego Narodzenia. 

 



 

Tradycyjny barszcz wigilijny 

Przygotowanie: 

1. Do garnka wlać 500 ml wody, wsypać suszone borowiki. Na palniku 
kuchenki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku. Cebulę i 
czosnek przekroić na pół i dodać do grzybów. Zagotować na 
umiarkowanym ogniu, następnie zmniejszyć ogień do minimum, 
przykryć i na minimalnym ogniu gotować przez około 25 minut 
(wywar ma tylko lekko mrugać a nie mocno się gotować). W 
międzyczasie dodać do wywaru liście laurowe, ziele angielskie i 
pieprz ziarnisty. 

2.         Buraki i selera umyć, obrać ze skórki, następnie zetrzeć na 
tarce (na dużych oczkach, jak do surówki) lub posiekać w 
melakserze. Jabłko razem ze skórką zetrzeć na tarce. 

3.         Starte buraki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw 
będzie dość sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. 
Przykryć garnek i zagotować na minimalnym ogniu (zagotowanie ma 
trwać około 20 minut). W międzyczasie dodać goździki, cynamon i 
anyż jeśli ich używamy. 

4.         Po zagotowaniu trzymać 
wywar jeszcze na minimalnym 
ogniu przez około 10 minut. Na 
koniec dodać ocet i wymieszać. 
Odstawić z ognia. 

5.         Do barszczu warto dodać 
wywar grzybowy pozostały po 
uszkach (niekoniecznie cały) oraz 250 ml kwasu burakowego. 

6.         Barszcz odstawić na około godzinę. W międzyczasie można 
zacząć przygotowywać uszka. 

7.         Do barszczu dodać sól (do smaku), pieprz mielony, cukier oraz 
świeży posiekany ząbek czosnku, znów zostawić na minimum 
godzinę ale najlepiej do czasu całkowitego ostudzenia (można też 
zostawić na ok. 1 - 2 dni w chłodnym miejscu). 

8.         Barszcz przecedzić i schować do lodówki. Następnego dnia lub 
przed podaniem podgrzać, spróbować i w 
razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. 

 

 

https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/uszka_grzybowe/przepis.html
https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/kiszone_buraki/przepis.html
https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/wigilia/uszka_grzybowe/przepis.html


  

Ciekawostki o polskich tradycjach 
 

1. Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, 
zaadoptowanych przez Kościół, w okresie średniowiecza. Pierwotnie 

kolacja była ucztą ofiarną składaną w darze mieszkańcom 
zaświatów, czyli duchom. 

2. Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i 
dialektów. 

3. Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry 
(dzisiejszej Turcji), który rozdał swój majątek ubogim. Znany jest 

także z legendy o trzech młodych damach, które znalazły mężów, 
dzięki posągowi dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja. 

4. Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. 
Miała ona wymiar czysto edukacyjny; przy jej pomocy, Franciszek 

wyjaśniał wiernym sedno Bożego Narodzenia. 
5. Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia 

ozdabiają oni groby bliskich 
kwiatami, gwiazdami betlejemskimi, 

ale także koszyczkami ze 
specjalnymi, bożonarodzeniowymi 

ciasteczkami. 
6. Według starej tradycji, zwierzęta 

przemawiają w Wigilię ludzkim 
głosem. To dlatego dzielono się 

opłatkiem także z nimi.. 
7. W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni! W tym czasie Grecy 
spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach, restauracjach, a 

przy tym zasypują mnóstwem prezentów! 
8. Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. 

Dużo wcześniej, bo w czasach celtyckich, jemiole przypisywano 
magiczne właściwości: potrafiła leczyć, chronić, a nawet zwiększać 

płodność. 
9. Choinka starsza niż Jezus? Tak. To ludy germańskie jako pierwsze 

zaczęły przystrajać zielone drzewka. 
10. Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań, 

strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko 
da się mniej lub bardziej finezyjnie 

udekorować, we wszystkie kolory tęczy. 

 



 

Bożonarodzeniowe zagadki 
W święta uroczyste, grudniowe. 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana. 

Odp. 
 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

Odp. 
 

Długi sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają. 

Odp. 
 

Co roku wyrusza w długą drogę. 

Czerwoną ma czapę i długą białą 

brodę. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? 

To ................ ! 

Odp. 

 

W centralnym miejscu stołu leży, 

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama i córka. 

Odp. 

 

Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom ... ! 

Odp. 



 

Z życia szkoły 

W dniu 1 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie 

miłośników piłki ręcznej :) 

Dzięki KPR Legionowo oraz UKS Handball Legionowo 

mogliśmy zobaczyć na żywo zawodowych piłkarzy ręcznych 

w akcji oraz sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie SP 

Jabłonna z p. Piotrem Bachurskim oczywiście byli obecni i 

aktywnie uczestniczyli w zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 i 4 grudnia 2018 roku uczniowie klas ósmych wraz z 

wychowawcą i doradcą zawodowym odwiedzili największy 

w Europie Zakład Penitencjarny mieszczący się w 

Warszawie przy ulicy Ciupagi. Pani Dyrektor zapoznała 

młodzież z etapami rekrutacji oraz możliwością awansu, w 

razie gdyby nasi uczniowie chcieli wstąpić w szeregi Służby 

Więziennej. Następnie został wyświetlony film 

profilaktyczno-edukacyjny pt. "Więzienie - stracony czas". 

Treści filmu miały działania prewencyjne, ograniczenie  



 

przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym 

ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy 

mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w 

uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego 

więzienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przeddzień mikołajek rodzice uczniów klasy 4a 

postanowili wspólnie z dziećmi przygotować ozdoby 

świąteczne na szkolny kiermasz. Przy okazji 

udekorowaliśmy swoją salę 13 - teraz każdy wchodząc tam 

na lekcję, poczuje już świąteczny nastrój. Były kolędy, 

słodkości oraz wiele zaangażowania i 

kreatywności. Uzbierało się całkiem 

sporo ozdób i już jesteśmy gotowi na 

kiermasz. Bardzo dziękujemy za miłe 

spotkanie i szlachetną inicjatywę. 

 

  



 

W klasie 1b przygotowania 

do świąt rozpoczęte. 

Uczniowie wraz z 

wychowawczynią ubrali 

piękną choinkę oraz 

udekorowali salę 🎅🎄 

 

 

Uczniowie klasy 2d świętowali 

mikołajki ozdabiając pierniczki. 

W powietrzu unosił się zapach 

świąt 🎄 

 

 

Uczniowie klas 1b, 1c, 1d, 1e, 1g oraz 2d wybrali się na 

spotkanie z kulturą do Teatr IMKA na przedstawienie pt. 

„Byk Ferdynand”, w 

którym główną rolę 

grał Tomasz Karolak. 

Świetna sztuka z 

doskonałą grą 

aktorską rozweseliła 

uczniów oraz 

nauczycieli. 

 

https://www.facebook.com/IMKAteatr/?__tn__=K-R&eid=ARC-Nbj0te4xHgRLTE2ulAegJIodTuIcm2t5VE9h8IqCE86kA4ZCe-H20PeMZgoAHZJg49eXOHgl_IM-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjlXBbDjaoYrFC4shfut5O5eAq2uyiF5rElUTQt4APK7FKgaPfPWJyI6UqUFJ3ua8OA6TiuT8UcdNfrgRUSWLrokYvilITRilulzXEfS3ZNxn0wh35xKJkr__ziCLv9HPnTeUZhX5kSUEXnc_JVzjc_tRvaGPfct53ud-_h4djGmLyQ6QZ7Aqj8hOkKsZV694_rUMGrFvPCGXQhzqd4aNyv0xHyd1rVLr7lr-UK9CfDTPVZAJ8ERTbe-D7RvVuWwX17kpC67aaPXMdVvs4WWhP4GKXQLb-LuAZizOVN10G2bDBBG2CECE2F_QqolLZQcRJ-K0bTnZ9TAewx4cCD0uDVA
https://www.facebook.com/Tomasz-Karolak-198581843507826/?__tn__=K-R&eid=ARBlu_gJkKejpEkMevUXpDurOLb8er_YymVals7ucUSD-4EY3Ck4UihKt_tv4nUgE0ClTFL2Zhkuj1ka&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBjlXBbDjaoYrFC4shfut5O5eAq2uyiF5rElUTQt4APK7FKgaPfPWJyI6UqUFJ3ua8OA6TiuT8UcdNfrgRUSWLrokYvilITRilulzXEfS3ZNxn0wh35xKJkr__ziCLv9HPnTeUZhX5kSUEXnc_JVzjc_tRvaGPfct53ud-_h4djGmLyQ6QZ7Aqj8hOkKsZV694_rUMGrFvPCGXQhzqd4aNyv0xHyd1rVLr7lr-UK9CfDTPVZAJ8ERTbe-D7RvVuWwX17kpC67aaPXMdVvs4WWhP4GKXQLb-LuAZizOVN10G2bDBBG2CECE2F_QqolLZQcRJ-K0bTnZ9TAewx4cCD0uDVA


 

Tytuł wicemistrzyń powiatu legionowskiego dziewcząt w 

unihokeju jest nasz!! 💪 

W dniu 12 grudnia 2018 

roku w SP nr 1 w 

Legionowie odbył się silnie 

obsadzony turniej 

powiatowy w unihokeja 

dziewcząt młodszych. 

 

 

Christmas is coming! 

13.12.2018r. klasa 2A uczestniczyła w „świątecznej” lekcji 

języka angielskiego. Uczniowie przebrani za Mikołaje, renifery i 

śnieżynki wzięli 

udział w grach i 

zabawach 

językowych, 

rozwiązywali rebusy 

i zagadki związane 

ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

Największą radość 

sprawiło im jedna zdobienie pierników. Wszyscy świetnie się 

bawili. Zapraszamy do podziwiania efektów ich pracy 😊 

 

  



 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas. 

Dlatego też klasa 6A postanowiła go celebrować także w 

wyjątkowy sposób. Dnia 

19.12.2018r. uczniowie 

kolejny już raz 

zaprezentowali swoje 

zdolności aktorskie i 

wokalne w 

przedstawieniu w języku 

angielskim „Christmas -

me”. Przedstawienie odbyło się przy świetle choinkowych 

lampek, przy dźwiękach świątecznych piosenek i kolęd. Efekty 

pracy podziwiali rodzice, którzy licznie przybyli na spotkanie za 

co baaaardzo dziękujemy ☺ 

 

 

W klasie 2c odbyła się 

wigilia klasowa. 

Uczniowie wspólnie z 

p. Justyną i p. 

Gabrysią śpiewali 

kolędy dekorując 

pierniczki i muffinki. 

  



 

Dowcipy świąteczne 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po 

otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty Mikołaju, dziękuję ci 

za prezent. - Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz 

mi za co dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała. 

 

* * * 

 

 Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały 

Jasio i mówi: - Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w 

porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i 

twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

 

 * * *  

 

Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę? - Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! - To super prezent! 

Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! - W jaki sposób? - 

Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  

 

* * * 

 

 Jasio pisze list do świętego Mikołaja: - "Chciałbym narty, 

łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii 

świątecznych". 
 

 



 

 

DIY świąteczne 

 

  



 

ŻYCZENIA 
 

Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy. I 

ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobro wśród Was 

gości. I niech Boga wielka moc na Was spłynie w świętą 

noc. Niech te święta spokój Wam przyniosą, a radość 

chodzi za Wami krok w krok. Niechaj dostarczą tyle 

optymizmu, by starczyło na cały Nowy Rok.  

 

                                          

                                        Życzy cała redakcja PismAk-a 
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