
 

 

Mikołajki 

Warto wiedzieć, że mikołajki obchodzimy na cześć św. biskupa 
Mikołaja z Miry. Święto  to obchodzimy  6 grudnia, dzień ten nazywamy 
świętem św. Mikołaja. Kiedyś tego dnia grzeczne dzieci dostawały drobne 
upominki np.: złocone jabłka, złocone orzechy, pierniki, a jak były 
niegrzeczne lub miały brudne buty, to dostawały rózgę w postaci zgniłego 
ziemniaka. Obecnie na prezenty  przygotowuje się również dużą skarpetkę. 

 Świąteczne  żarty 
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 
policjantów itp.  
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.  
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.  
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 
 
 
Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 
- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia.  
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 
- Chcę do toalety. 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę 
elektryczną, a wpisz łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie. 

Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj.  
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem:  
- O ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem.  
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!  
- Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie dostały.  
- Ale ja się boję tego bobra! 

Redakcja: 
Tomasz Sołowiej - czuwał nad całością;  
Magdalena Nikitin, Wiktor Gołębiewski, Patrycja Kamińska, Alicja Gilewska,    
Michał Kocik, Żaneta Nowak, Agata Białasiewicz, Łukasz Aleksandrowicz  - pomoc w 
edycji; 
Małgorzata Davidson - teksty, korekta 

TToouuddii  

Świat Ucznia 
Witajcie !!! 
Śnieg w grudniu to nic dziwnego, ale wszyscy byli zaskoczeni, jak 

w ciągu trzech weekendowych dni spadło kilkanaście centymetrów śniegu. 
Liczymy na to, że śnieg utrzyma się do świąt. Wraz z zimą zbliżają się  
święta Bożego Narodzenia. Na pewno jesteście podekscytowani 
prezentami oraz Wigilią. Każdy z nas szuka pomysłu na ciekawe 
spędzenie wolnego czasu np. na sankach, w bitwach na śnieżki. A na 
długie wieczory nasza redakcja też coś przygotowała -kolejny numer 
gazetki, w którym prezentujemy prace Waszych kolegów, krzyżówki, 
szarady, ciekawostki itp. Tradycyjnie znajdziecie w gazetce kupon 
konkursowy i ,,Szczęśliwy Numerek”, czyli tak zwany kupon, który obroni 
Was przed konsekwencjami nieodrobionej pracy domowej. Zbliża się 
Sylwester, a wraz z nim rozliczenia prawie półrocznej pracy 
uczniowskiej. Życzymy Wam, abyście skorzystali z ostatniej szansy na 
poprawienie ocen. Pomyślnego zakończenia roku 2013, miłej świątecznej 
atmosfery oraz wspaniałych prezentów.    Redakcja 

 

 Propozycja świątecznych życzeń 
W ten wigilijny dzień zaśnieżony,  

kiedy w kościele biją dzwony,  
a pierwsza gwiazdka błyska na niebie, moje życzenia 

płyną do Ciebie.  
Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia, by warte 
były Twego westchnienia? Sukcesów w życiu, ciepła 

w miłości,  
dużo uśmiechu, wiele radości.  

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,  
samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń.  

Niech ten wyjątkowy w roku dzień,  
odsunie na zawsze Twe troski w cień. 

 I niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem 

szczęśliwych i długich lat.! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Przygotowała: 

Magdalena Nikitin 
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W Krainie Lodu 
Śnieg w grudniu to nic dziwnego, ale wszyscy byli zaskoczeni, gdy  

w ciągu trzech weekendowych dni spadło kilkanaście centymetrów śniegu. To był 

najlepszy moment, aby uczniowie klasy V ruszyli w Krainę Lodu.  

 11 grudnia wybraliśmy się do Olsztyna na lodowisko i do kina na film 3Dpt. 

"Kraina lodu". Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt  

z łyżwami. Początki były dość trudne. Co rusz ktoś przewracał 

się próbując chodzić po  lodzie. Po kilku minutach niektórzy  

z nas już jeździli. Na lodowisku panował chaos. Trzeba było 

bardzo uważać, aby nie najechać na leżących kolegów. Po 

piętnastu minutach zabawy pierwsze osoby wisiały wyczerpane 

na bandzie prosząc o coś do picia. Pan Tomasz Sołowiej z panią 

Barbarą Gołębiewską obserwowali nas zza bandy. Nie odważyli 

się wejść na lód, chociaż bardzo nam zazdrościli. Po zabawie na lodzie zostały nam 

pamiątki: niezliczone sińce i stłuczenia oraz zdjęcia i komiczny film. 

W kinie czekały nas kolejne wrażenia. Romantyczna opowieść o dwóch 

siostrach przebiegała w pięknej scenerii zimowej. Obraz w technologii 3D, zabawne 

postacie i humorystyczne dialogi powodowały, że bawiliśmy się znakomicie. 

Uczniowie klasy V 

Pierwsze kroki po lodzie 
W dniu 2 grudnia 2013 uczniowie klasy IVA wraz z wychowawczynią  

p. Martyną Mrozowską wzięli udział w wyjeździe na lodowisko mieszczące się  

w Olsztynie przy hali widowiskowo-sportowej „Urania”. 

Do miasta wyruszyliśmy pełni zapału do jazdy. Pierwszą rzeczą 

po przybyciu na miejsce było wypożyczenie łyżew. Potem  

z niecierpliwością czekaliśmy na pozwolenie na wjazd na 

lodową taflę. O pełnej godzinie bramki zostały otwarte  

i mogliśmy oddać się lodowemu szaleństwu. Jak się szybko 

okazało, niektórzy uczniowie radzili sobie świetnie, natomiast 

inni mieli na sobie łyżwy pierwszy raz w życiu i byli zmuszeni 

wspomagać się bandami lub pomocnym ramieniem kolegów.   

Pogoda nam dopisała, przez cały czas było słonecznie i w miarę ciepło, jak 

na grudzień. Pomimo kilku upadków i nieuniknionych siniaków, wyjazd wszystkim 

się bardzo podobał i zapewne wrócimy tam w przyszłym  roku;) 

Martyna Mrozowska 

Ze szkolnych zeszytów 
Moje marzenia  

 Moim największym marzeniem które towarzyszy mi od 
najmłodszych lat, jest zostać światowej klasy siatkarzem. Na co dzień 
chciałbym grać w lidze włoskiej lub brazylijskiej. Lecz największym 
wyróżnieniem byłaby gra w reprezentacji Polski. Takie właśnie mecze 
lubię oglądać najbardziej i z całych sił kibicuję Polsce. 
 Marzę bardzo często, zwłaszcza jak oglądam grę siatkarzy, 
którzy są moimi idolami. Gdy wracam do domu po ciężkim treningu, 
wiem, że cały mój wysiłek jest po to, aby spełniły się moje marzenia. 
Uwielbiam wyobrażać sobie, że jestem super zawodnikiem, który 
pomaga swojej drużynie wygrywać mecze. 
 Marzenia motywują mnie do ciężkiej pracy na treningach i 
poprawiają mi humor. Dlatego warto jest marzyć. Będę zadowolony, 
gdy w przyszłości osiągnę swój cel i jedno z moich marzeń się spełni. 

Łukasz Aleksandrowicz, kl. V 
edytowała Agata Białasiewicz, kl. VI 

 
Opis obrazu ,,Bitwa pod Grunwaldem”  

Twórcą obrazu jest Jan Matejko. 
Znakomity polski malarz. Żył w  
dziewiętnastym  wieku, malował obrazy 
historyczne i batalistyczne. Dzieło pt. 
,,Bitwa pod Grunwaldem‘’  jest jego 
najsłynniejszym płótnem, namalowany  został w latach1875- 1877 
farbami  olejnymi. Obraz przedstawia największą i najbardziej znaną 
bitwę  średniowiecza, która miała miejsce pod Grunwaldem  15 lipca 
1410r. Rycerstwo Polski  i Litewy zmierzyło się  
z  Zakonem Krzyżackim. Bitwa zakończyła się zwycięstwem  sił 
polskich i litewskich.  

Na pierwszym planie obraz przedstawia  wielkie  kłębowisko  
walczących rycerzy i koni, jednak mimo to można rozpoznać  
postacie historyczne . Najbardziej  wyraźnymi  postaciami są Książę 
Witold w czerwonym  stroju, w podniesionej ręce trzyma  miecz. 
Drugą postacią jest Wielki  Mistrz Urlich  von  Jungingen, ubrany  
w biały płaszcz. Na górze ponad bitwą unosi  się postać św. 
Stanisława, patrona Polski. W prawym górnym rogu można 
zauważyć  króla Władysława Jagiełło. 
 Ten obraz mi się podoba, ponieważ lubię historię. 
Zainteresowały mnie postacie historyczne. Podoba mi się także wielki 
talent malarski Matejki. Kiedyś chciałbym zobaczyć obraz na żywo w 
Muzeum  Narodowym  w Warszawie. 

Michał  Kocik, kl. V 
edycja: Żaneta Nowak, kl. V 



KRZYŻÓWKA Patrycji 
1. Osoba, która roznosi prezenty? 
2. Miesiąc, w którym obchodzi się święta Bożego Narodzenia? 
3. Żywa lub sztuczna ubierana na święta. 
4. ... Narodzenia? 
5. Co dostajemy pod choinkę? 
6. Jedno z imion, które obchodzi imieniny w święta? 
7. Czyszczenie butów, rozdawanie prezentów to ...? 
8. W nocy z 5 grudnia na 6 grudnia podkłada się prezenty pod 
poduszkę lub w ...? 
9. Zwyczaj obchodzony na cześć św. biskupa Mikołaja z ...? 

 

 

 

 

 

 

REBUS 
 

 

Patrycja Kamińska, kl. VI 
 
 
 

KRZYŻÓWKA Kasi 
 
 

1. Zawierucha zimą. 
2. U góry płatki, na dole puch. 

3. Szczypie w uszy. 
4. Biała przeszkoda na drodze. 

 
 

Kasia Gumienniczuk, kl. IV 

„Choinki nadziei 2013” 
           6 grudnia 2013r. w ramach ogólnopolskiej przedświątecznej akcji „Choinki 

nadziei 2013” przedszkolaki z  grupy „Smerfy” wystąpiły  

z jasełkami w Domu Pomocy  Społecznej w Barczewie. Z pomocą rodziców 

wykonano 155 kartek świątecznych. Do przygotowania  kartek włączyły się 

wszystkie grupy wiekowe.  

              Dziękujemy  Nadleśnictwu Olsztyn za przekazanie choinki dla  

pensjonariuszy DPS w Barczewie, rodzicom za pomoc  i opiekę nad  dziećmi, tj. 

Jolancie Pazera, Joannie Komar, Annie Brzezińskiej, Elżbiecie Daniłowskiej oraz 

Jolancie Zarzyckiej za stworzenie świątecznego nastroju, za grę na  gitarze. 

Bożena Szewc 

Wielki sukces naszego przedszkola 
Przedszkolaki wzięły udział w  konkursie „Baterie na  wagę czystego 

środowiska” w ramach publicznej kampanii edukacyjnej marszałka województwa 

warmińsko– mazurskiego. Konkurs  miał  charakter wojewódzki. Celem konkursu 

było podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w  zakresie 

prawidłowego  postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są baterie 

małogabarytowe. Do konkursu zaangażowały się  całe rodziny. Zebraliśmy   

11 pojemników  baterii. 

13 grudnia 2013r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła  się gala 

podsumowująca zbiórkę. W konkursie  wzięły udział 153 placówki oświatowe. 

Nieoczekiwanie znaleźliśmy się w  grupie trzech najlepszych. Otrzymaliśmy tablicę 

interaktywną oraz gry i klocki dla  dzieci. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które 

przyłączyły się do akcji. 

Bożena Szewc 

UŚMIECHNIJ SIĘ 

Pani pyta Jasia:  
- Ile u ciebie w domu jest pod choinką prezentów na Boże Narodzenie?  

- Dwa, jeden dla mamy i dla taty.  

- A dla ciebie?  

- Mnie przyniesie św. Mikołaj. 

 

Mały chłopczyk pyta kolegę:  

- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?  

- Istnieje.  

- A skąd wiesz?  

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów. 

wyszukał Wiktor Gołębiewski, kl. V 
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