
  Wydanie świąteczne 

 

Ważne tematy: 
 

 Jak wybrać prezent 

 O co prosimy św. Mikołaja 

 Świąteczny przepis 

 Ciekawa książka 

 Wigilijne zwyczaje 

 Bronimy praw człowieka 

 Spotkanie i wywiad ze 

Świętym Mikołajem 

W tym numerze: 

Mikołaju nie kupuj kota     

w worku     

2 

Prezentowy savoir - vivre               2 

Maraton Pisania Listów                   3 

Spotkanie ze św.  Mikoła-

jem          

4 

Świąteczna kuchnia...                       6 

Nie ma Wigilii bez... 8 

Wywiad ze Świętym  

Mikołajem 

9 

Praca od zaraz! 

Redakcja SZKOLNEJ WTYCZKI  już 
dziś serdecznie zaprasza do współpra-
cy wszystkich młodych dziennikarzy. 
 
Poszukujemy osób, które chciałyby 
współpracować systematycznie przy 
tworzeniu SZKOLNEJ WTYCZKI i  mieć 
wpływ na to, co znajdzie się w kolej-
nych numerach! 

Jeśli lubisz język polski, pisanie i two-
rzenie nowych tekstów jest dla Ciebie 
wyzwaniem, któremu sprostasz, zapra-
szamy do naszego zespołu. 
 
Informacje, w jaki sposób można dołą-
czyć do naszej redakcji zdobędziesz u 
swojej polonistki lub wychowawcy. 
CZEKAMY NA WAS! 

Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 
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GRUDZIEŃ 2018 Szkolna Wtyczka 

Droga koleżanko, kolego redakcja  

SZKOLNEJ WTYCZKI z okazji  

zbliżających się wielkimi krokami 

Świąt Narodzenia Pańskiego składa 

życzenia: 

 

Jesteś kochany i ważny – pamiętaj! 

Nie tylko raz w roku, nie tylko  

na Święta. 

Masz w sobie moc spełniania swych 

marzeń, 

Masz wpływ na świat i przebieg zda-

rzeń. 

Wierz w swoje siły, umiejętności, 

Kieruj się sercem, unikaj złości. 

Miej dużo odwagi i wiary w siebie, 

Pamiętaj, że najbliżsi bardzo  

kochają Ciebie! 

A kiedy pierwsza Gwiazdka zaświeci 

na niebie, 

 

Spójrz wysoko w niebo – wtedy  

Jezus będzie patrzył na Ciebie! 



W związku ze zbliżającymi się szybkimi krokami Świętami Bożego Narodzenia posta-

nowiliśmy pomóc Mikołajowi i zapytać naszych drogich uczniów, co chcieliby dostać 

pod choinkę.  Zatem, o czym marzą nasze koleżanki i koledzy?  

 

W dniach 23 – 25 listopada wspólnie z kolegą ruszyliśmy na korytarze szkolne, by prze-

prowadzić sondę wśród uczniów klas 1- 6 dotyczącą marzeń związanych z gwiazdką. 

Na pewno nie jesteście zdziwieni, że większość z Was będzie prosiła w tym roku o sprzęt 

elektroniczny. Wielu z uczniów liczy na to, że w tym roku pod drzewkiem bożonarodzenio-

wym ujrzy wymarzony Iphone, laptop, głośniki bądź słuchawki z wyższej półki.  

 

Podobnie  jak  w  wielu  innych  aspektach  naszego  życia, także  wręczanie i  przyj-

mowanie prezentów rządzi się swoimi zasadami.  

Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że prezentem możemy kogoś urazić i nie chodzi tu 

tylko o niestosowny prezent. Z pewnością przy wyborze prezentu powinniśmy wpierw okre-

ślić, jaki stopień zażyłości nas łączy z osobą, którą chcemy obdarować.  

Co innego podarujemy babci, a co innego będzie znakomitym prezentem dla kolegi. Rów-

nież wiek obdarowywanego ma znaczenie. Jeśli znamy osobę obdarowywaną warto przy-

słuchać się rozmowie, o czym marzy, czym się interesuje.  

Trafiony prezent to taki, który pokaże, że uważnie słuchamy drugiej osoby oraz staramy się 

realizować jej marzenia. 

a.m. 

MIKOŁAJU, NIE KUPUJ KOTA W WORKU!!! 

Podarunkowy savoir-vivre 

 

Młodsi chłopcy marzą o tym, iż Mikołaj spełni ich marzenie i przyniesie im wymarzonego 

drona lub helikopter sterowany pilotem. Wielu uczniów zwłaszcza z młodszych klas marzyło 

o kredkach,  przyborach papierniczych. Nie uwierzycie hitem (zwłaszcza wśród piątoklasi-

stek) okazały się buty na kółkach (tak, to nie pomyłka). 

 

Wielu z Was marzy o zwierzętach, spełnieniem marzeń stałby się piesek, kotek, papuga, a 

nawet kucyk. Pamiętajcie jednak, że taki prezent wymaga od Was dojrzałości, bo zwierzę, 

to nie zabawka, którą w każdej chwili może odstawić na półkę. 

 

Podsumowując, nasze terenowe badania pokazały, że elektronika wiedzie prym jako po-

mysł na idealny prezent.  

Drodzy Rodzice lepiej szykujcie się na wyjazd do Krakowa, a ja wszystkim życzę uda-

nych świąt. 
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Wielu z Was marzy  

o zwierzętach, spełnieniem 

marzeń stałby się piesek, 

kotek, papuga,  

a nawet kucyk.  

 

Prezent powinien być 
pięknie zapakowany. 



W tym roku już po raz 9 został zorganizowany w naszej szkole Maraton Pisania Listów 

organizowany przez Amnesty International. 

Uczniowie w bibliotece szkolnej spotykali się, by zawalczyć o wolność drugiego człowieka. 

Pisząc listy, my uczniowie mieliśmy świadomość, że tym niewielkim wysiłkiem możemy zmienić 

czyjeś życie, uwolnić z więzienia, opowiedzieć się po właściwej stronie. W tym roku pisaliśmy       

w sprawie trzech kobiet: Pavitri Manjhi, Geraldine Chacón i Marielle Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy Maraton został zorganizowany w Polsce w 2001 roku. Na pomysł wpadli 

aktywiści i aktywistki z warszawskiej grupy lokalnej Amnesty. 

W następnych latach akcja rozpowszechniała się na inne kraje. W 2017 r. setki tysięcy ludzi 

podjęły ponad 5,65 mln akcji w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie.  

W Polsce napisaliśmy 308 838 listy w ponad 700 miejscach w całym kraju. Pisaliśmy      

w szkołach, bibliotekach, kawiarniach, biurach i we własnych mieszkaniach. W tym roku wie-

rzymy, że Maraton znowu odniesie sukces. 

 

„RAZEM  MAMY  SIŁĘ, MOŻEMY  ZMIENIAĆ ŚWIAT” 

XIX Międzynarodowy Maraton Pisania Listów 

Zaczęło się w Polsce 
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Na pomysł wpadli aktywiści 

i aktywistki  z warszawskiej 

grupy lokalnej Amnesty. 

 

 



Już od początku grudnia w szkole trwały przygotowania w związku z wizytą 
upragnionego przez dzieci gościa - MIKOŁAJA. Świadczą o tym poniższe zdjęcia. 

Spójrzcie! 
 
 
Uczniowie pisali listy do św. Mikołaja              Tworzono piękne podobizny naszego Gościa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szkoła została pięknie udekorowana pracami plastycznymi  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego dnia wszyscy byli ubrani odświętnie  

 

 

 

Jak uczniowie z młodszych klas przygotowywali 

się na spotkanie ze Świętym Mikołajem? 
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Najmłodsi uczniowie 

niecierpliwie oczekiwali na 

przybycie Świętego 

Mikołaja. 

 

 



Już od początku grudnia w szkole trwały przygotowania w związku z wizytą upragnione-
go przez dzieci gościa - MIKOŁAJA. Świadczą o tym poniższe zdjęcia. Spójrzcie! 
 

By zaskoczyć Mikołaja, uczniowie przygotowali przedstawienie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Potem już były tylko prezenty i wielka radość  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem c.d. 
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Prezenty od Świętego 

Mikołaja sprawiły wiele 

radości. 

 

 



Chcecie zaskoczyć Rodziców i przygotować dla nich miłą niespodziankę? 

To upieczcie wspólnie ze mną nieziemsko kruche ciasteczka. Jest jeszcze trochę czasu! 

Potrzebne Wam będą: 

- mąka 0,5kg 

- cukier 1 szklanka 

- cztery żółtka  

- śmietana 18% (ile ciasto ,,zabierze’’) 

- cukier waniliowy 

- proszek do pieczenia 2 łyżeczki 

-  (zimna) margaryna  

- ozdoby do ciastek np. pisaki cukrowe, lukier, dekoracje cukrowe 

 

1.Przygotuj wszystkie potrzebne  składniki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Połącz ze sobą: mąkę, jajka, cukier, proszek do pieczenia, śmietanę i margarynę na stolnicy. 

 

 

 

3.Wyrabiaj ciasto szybko, aby zimne składniki nie zdążyły ogrzać się od ciepłych dłoni.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczna kuchnia Amelki — kruche ciasteczka 
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Połącz ze sobą: 

mąkę, jajka, cukier, 

proszek do 

pieczenia, śmietanę     

i margarynę na 

stolnicy. 

 

 



4. Po wyrobieniu ciasto rozwałkuj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Wycinaj w nim dowolne kształty przy pomocy foremek.  

 

 

 

 

 

 

6.Wycięte ciastka przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Włóż do rozgrzanego piekarnika (temp. 170 stopni) . Piecz około 30 min.    

8.Upieczone i wystygnięte ciastka ozdabiaj w dowolny sposób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczna kuchnia Amelki — kruche ciasteczka 
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Życzę smacznego!  

Amelia Dusza 

 

 

 

 



Str. 8 

Opłatka - dzielenie się opłatkiem zapewnia 

dostatek chleba w przyszłym roku oraz 

symbolizuje zgodę i wybaczenie wszystkich 

urazów. 

Prezentów - w polskiej tradycji przynosi je 

pod choinkę, w zależności od regionu: Świę-

ty Mikołaj, Aniołek lub Gwiazdor. 

Kolęd - rodzinne śpiewanie kolęd (albo 

chociaż rodzinne słuchanie ich z płyty) to 

jedna  z ładniejszych tradycji. 

Pasterki - to najbardziej uroczysta i wyjąt-

kowa Msza, odprawiana o północy. 

Jemioły - ten zwyczaj nie jest polski, ale 

staje się u nas coraz bardziej popularny. 

Pod jemiołą zakochani całują się, a zwa-

śnione osoby łatwiej się godzą. 

Na wigilijnym stole… 

Ryby, barszcz z grzybami, pierogi, słodko-

ści z makiem, orzechami i miodem - potrawy 

są różne, w zależności od regionu. Ale 

wszędzie jest biały obrus symbolizujący 

niewinność i czystość, dodatkowe nakrycie 

dla zbłąkanego wędrowca, sianko pod 

obrusem na pamiątkę siana, na którym le-

żał malutki Jezus i dwanaście potraw na 

pamiątkę 12 apostołów. 

nia o świcie, w samych koszulkach i boso, trzy-

krotnie obiegły dom. Dla zachowania urody 

natomiast na dnie mis do mycia kładziono 

srebrne pieniądze.  

W Wigilię nie należało niczego pożyczać, 

aby nie narazić się na utratę mienia w nad-

chodzącym roku. 

Wierzono, że łuski karpia spożytego podczas 

wieczerzy wigilijnej, noszone  w portfelu przez 

cały rok, przyciągną  pieniądze. 

a.m. 

Od pasterki, czyli pierwszego dnia świąt 

(25 grudnia), aż do 6 stycznia czyli święta 

Trzech Króli, trwa okres zwany dwunastnicą. 

Przez dwanaście kolejnych dni można wró-

żyć, jaka będzie pogoda w nadchodzących 

dwunastu miesiącach. Zatem: 25 grudnia 

przepowiada pogodę na styczeń, 26 na 

luty, 27 na marzec, 28 na kwiecień itd. 

W całej Polsce wierzono, że przebieg dnia 

wigilijnego jest zapowiedzią całego nadcho-

dzącego roku. W niektórych regionach, by 

zahartować dzieci, zmuszano je, by 24 grud-

Nie ma Wigilii bez... 

Wigilijne wierzenia i przesądy 

Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt 

dużo mówić czy przerywać innym, aby w 

przyszłym roku nie kłócić się i nie wyjawiać 

powierzonych sekretów. 

Nie należy wstawać od stołu w trakcie po-

siłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni lub 

innej osoby podającej potrawy. 

Każdą potrawę należy chociażby spróbo-

wać, aby jej nie zabrakło w przyszłym roku. 

Wigilia - co wolno, a czego nie wolno?  

Jeszcze nie tak dawno wierzono, że w Wi-

gilię nie wolno szyć, tkać, motać - to mogło 

przywołać demony. 

Do dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię 

nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie 

życzliwość. 

Jeżeli w  Wigilię pierwszy przyjdzie męż-

czyzna, to szczęście dla tego domu, a jeśli 

kobieta - to choroba lub inne niepomyślne 

zdarzenie. 

 

Ale wszędzie jest biały 

obrus symbolizujący 

niewinność i czystość, 

dodatkowe nakrycie dla 

zbłąkanego wędrowca... 
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Dzielenie się opłat-
kiem zapewnia do-

statek chleba. 

Dwanaście potraw 
na pamiątkę 12 

apostołów. 



Wszyscy święci balują w niebie, Złoty sypie się kurz, ale w tym roku 6 grudnia jeden 
bardzo lubiany święty zrezygnował z balu w niebie i odwiedził naszą szkołę. Czy 
wiecie już kogo mam na myśli? Oczywiście, nie mylicie się, chodzi o świętego Miko-
łaja!!! Święty Mikołaj jest jak domyślacie się bardzo zajęty, ale mimo tego znalazł 
chwilę czasu i udzielił mi wywiadu dotyczącego wizyty w naszej szkole. 
 
- Drogi Mikołaju dlaczego zgodziłeś się przyjąć zaproszenie i przybyć do naszej szkoły     

6 grudnia? 
- Ponieważ byłem pewien, że zostanę tu u was dobrze przyjęty, a poza tym słyszałem,     
że uczniowie tej szkoły są twórczy, odważni i mądrzy, chociaż niektórzy podobno są też 
niesforni. 
 
- A czy to się potwierdziło? 
- Tak, wszystko to się potwierdziło, jedynie nie zauważyłem, żeby byli niesforni, bo w trak-
cie spotkania ze mną siedzieli cichutko jak trusie, ha, ha, ha. 
 

 

Wywiad ze Świętym Mikołajem 

 

 

- Pięknie śpiewali piosenki,  recytowali wiersze, ale najbardziej wzruszył mnie fakt, że do-

stałem prezent. To przecież ja rozdaję prezenty i nawet mi do głowy nie przyszło, że to 

mogłoby ulec zmianie, ale znalazła się grupka dzieci, która pomyślała, że i Mikołajowi było-

by miło coś dostać.  

- A co to był za prezent? 

- Wielka torba pełna pięknych serduszek. Wzruszyłem się bardzo, że dostałem tyle miłości, 

bo przecież  przyznasz, że żaden prezent nie jest tak cenny jak miłość, którą dostajemy    

od innych. Do dzisiaj czuję ciepło w okolicy serca!!! 

- A co powiesz Mikołaju na temat naszych pań nauczycielek? 
- Cóż mogę powiedzieć: wszystkie bardzo ładne, wesołe i twórcze.  Nie miały żadnych opo-
rów, aby wyjść na środek i zaśpiewać dla mnie piosenkę imieninową. Jednak najważniejsze 
jest to, że mają dobre serca. Jestem świętym, więc mogę łatwo to zobaczyć. I myślę, że dla-
tego właśnie te panie mają tak duże sukcesy wychowawcze i dydaktyczne. 
 
- Czy coś jeszcze zaskoczyło cię w czasie tego spotkania? 

- Tak, że dzieci niewiele pytały o prezenty, które dostaną, ale rozmawiały ze mną na po-

ważne tematy np. deklarowały, że będą już grzeczne, przyznawały się, że czasem się źle 

zachowują, ale wiem na pewno że każdy, nawet najbardziej niesforny uczeń ma w sobie 

wiele dobra i bardzo wielkie serducho!!! 

- Już od wieków rozdajesz prezenty innym. Słyszysz pewnie, jakie marzenia mają dzieci. 
Czasem piszą do ciebie listy. A ty św. Mikołaju, czy masz jakieś marzenia? 
- Moim marzeniem jest móc odwiedzać takie szkoły jak wasza, gdzie dzieci nie skupiają się 
tylko na tym, żeby coś dostać, ale są gotowe same dzielić się miłością. 
 
- Czy możemy zatem liczyć na to św. Mikołaju, że odwiedzisz naszą szkołę  
w przyszłym roku?    
- Jak już powiedziałem, będzie to spełnienie mego marzenia!!! 
 
- W takim razie do zobaczenia. 

- Do zobaczenia za rok, ho, ho, ho!!!  

A. W. 
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Moim marzeniem jest móc 

odwiedzać takie szkoły jak 

wasza, gdzie dzieci nie 

skupiają się tylko na tym, 

żeby coś dostać, ale są        

gotowe same dzielić się 

miłością.  

Dzieci niewiele    
pytały o prezenty, 
które dostaną, ale 
rozmawiały ze mną   
na poważne tematy.  

Pięknie śpiewali pio-
senki,  recytowali 

wiersze, ale najbar-
dziej wzruszył mnie 
fakt, że dostałem 

prezent.  



10 lat. Do tej pory uczył się     

w domu, ze względu na licz-

ne operacje. „W sumie 27    

od urodzenia. Najważniejsze 

przeprowadzono, jeszcze 

zanim skończyłem 4 lata, więc 

ich nie pamiętam. Od tamtej 

pory  co  roku  miałem ze 

dwie, trzy (jedne skompliko-

wane,  inne proste), a ponie-

waż jestem mały jak na swój  

wiek  i cierpię na jeszcze inne 

tajemnicze przypadłości, któ-

rych lekarze nie potrafią roz-

szyfrować, często dopadały 

mnie różne choroby.” 

August wygląda inaczej: 

,,jego oczy znajdują się jakieś 

dwa i pół centymetra poniżej 

miejsca, gdzie powinny być, 

nie ma brwi ani rzęs, jego nos 

jest za duży w stosunku       

do reszty twarzy, po kilku 

operacjach podniebienia zo-

stały blizny wokół ust, górne 

zęby  są  za  drobne i rozsu-

Czas na dobrą lekturę 

Długie zimowe wieczory, 

dni wolne od szkoły, to 

idealny czas na dobrą 

książkę.  Dziś polecamy  

,,Cudownego chłopaka”  

R. J. Palacio.  To inspirująca 

i pełna ciepła opowieść     

o przyjaźni i sile, którą ma 

w sobie każdy z nas. Już 

dziś dołącz do milionów 

czytelników, którzy poko-

chali Augusta Pullmana, 

zwykłego chłopaka z nie-

zwykłą twarzą. Dobra re-

cenzja książki, to taka, któ-

ra nie zdradza fabuły po-

wieści,  a jedynie prowoku-

je do tego, by po nią się-

gnąć, bo jest warta, intry-

gująca. I taki jest wła-

śnie ,,Cudowny chłopak”. 

Główny bohater opowieści 

jest piątoklasistą, który    

do szkoły publicznej idzie 

po raz pierwszy w wieku 

nięte i za bardzo wystają do 

przodu.” Ten wygląd powodu-

je, że każdy na niego patrzy, 

jedni ze współczuciem, inni  

z obrzydzeniem, jeszcze inni  

z ciekawością. 

Jak chłopiec poradzi sobie  

w nowym środowisku? Czy 

znajdzie nowych przyjaciół? 

Zapraszamy do lektury, 
„Cudownego chłopaka”. 
 

H.G. 

Recenzja „Szkolnej Wtyczki” 

Piękna opowieść, na podstawie 
której powstał wzruszający  

film. 

ul. św. Jana Pawła II 2 

32 - 090 Słomniki 
 

tel.: 12 388 11 25 

e-mail: szkolna_wtyczka@op.pl 
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