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Witamy po dłuższej przerwie! 

Zapraszamy do przeczytania naszej szkolnej, świąteczno-noworocznej   

gazetki! Jest to wydanie specjalne, ale jeśli Wam, Drodzy Czytelnicy,  

się spodoba, postaramy się, żeby pojawiły się następne numery.  
  

W tym wydaniu znajdziecie ciekawostki na temat Świąt Bożego 

Narodzenia, kolędy, różne gry i zabawy, ankiety, dowcipy, horoskopy 

noworoczne, krótki wywiad i wiele, wiele więcej! 

Życzymy miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIĘTA W NASZEJ SZKOLE 
 

Święta Bożego Narodzenia są obchodzone w naszej szkole od dawna. Zwyczaje z tym 

związane to: 

❖ Klasowe wigilie 
W klasach ubierane są choinki. Uczniowie wcześniej losują osobę, którą mają obdarować 

prezentem. W dniu klasowej wigilii wszyscy przychodzą odświętnie ubrani. Na kilku 

połączonych i pięknie przystrojonych stołach rozstawiane są smakołyki przygotowane  

przez  uczniów i rodziców. Nie może też zabraknąć życzeń i tradycyjnego opłatka. Śpiewane 

są kolędy i pastorałki oraz wręczane prezenty. W sposób szczególny wspominać będziemy 

wigilie online, które mimo trudnych okoliczności, związanych z pandemią, miały 

niepowtarzalny świąteczny charakter i klimat, a przy tym podtrzymywały nasze szkolne więzy 

i relacje. Każdy był w swoim domu, a jednak czuliśmy, że jesteśmy razem… 

❖ Jasełka  
Bardzo ważnym punktem są jasełka, czyli bożonarodzeniowe przedstawienia 

przygotowywane pod kierunkiem naszych katechetek – pani Anny Olborskiej i siostry 

Dolorosy. Występy przeplatane są kolędami i pastorałkami w wykonaniu szkolnego chóru  

pod opieką pani Aliny Sakwińskiej, a w latach wcześniejszych – pani Ewy Jóźwiak.  

❖ Kiermasz  
Tradycją stał się już bożonarodzeniowy kiermasz, także w tym roku nie mogło go 

zabraknąć.  Specjalnie na tę okazję dzieci wykonują na lekcjach i w domach ozdoby 

świąteczne, które później są oferowane przez poszczególne klasy. Na jarmarku są też stoiska  

ze słodkimi przekąskami i napojami oraz inne atrakcje. Na korytarzach zazwyczaj bywa 

wówczas spory tłok, ale zabawa i radość ze zbliżających się świąt sprawiają, że ten dzień jest 

piękny i wyjątkowy.  

❖ Dni wolne  
23 grudnia jest już dniem wolnym, tak samo jak tydzień po świętach i Nowy Rok. Mamy 

trochę czasu na odpoczynek z rodziną i bliskimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta na całym świecie 

Zastanawialiście się kiedyś, jak obchodzi się Święta Bożego Narodzenia w innych częściach świata? 

Cóż, oto odpowiedź!  

Hiszpania 
Zamiast choinki – nacimientos i prima aprilis w grudniu? Tak właśnie świętują Hiszpanie! W 

sylwestra w telewizji transmitowany jest obraz głównego zegara w Madrycie, według którego cały 

kraj wchodzi w Nowy Rok. Hiszpanie w tym czasie zjadają 12 kulek winogron, co ma im zapewnić 

szczęście i dobrobyt na najbliższe 12 miesięcy. Z kolei 28 grudnia to Dzień Świętych Niewiniątek – 

czyli dzień podobny do prima aprilis. 

Etiopia 

Etiopczycy świętują Boże Narodzenie zgodnie z kalendarzem juliańskim – 7 stycznia. Nie wręcza się 

prezentów - nie jest to częścią tradycji - jednak dzieci najczęściej otrzymują nowe ubrania. Podczas 

świątecznego sezonu Etiopczycy rozgrywają mecze geny – gry podobnej  

do hokeja. Zawody odbywają są na boiskach, ale nie jeździ się na łyżwach ani rolkach, tylko biega 

za piłką. 

Kanada 

W Kanadzie każdy swoje święta obchodzi zupełnie inaczej – jednak są tradycje, które występują  

w większości domów. Jedną z nich jest dekorowanie piernikowych domków 3D. Kanadyjczycy mają 

także zwyczaj obchodzenia świąt 25 grudnia, wtedy też z rana otwierają prezenty zostawione  

przez Mikołaja pod choinką. Wieczorem zasiadają do kolacji, która bardzo przypomina święto 

dziękczynienia – na stole najczęściej jest indyk, podany  

z ziemniakami i gotowane warzywa z sosem.  

Szkocja 

W Szkocji Gwiazdkę zaczęto obchodzić stosunkowo niedawno, ponieważ przez około 400 lat była 

ona zakazana w całym kraju! Przez to teraz obchodzi się ją bardzo hucznie i radośnie! Szkoci już na 

początku jesieni przygotowują się do świąt i celebrują je cały grudzień. Obchody zaczynają się 

zapaleniem świątecznych dekoracji w centrum i pokazami fajerwerków. 

Polska 

Aby zapewnić sobie pomyślność w nowym roku, wiele osób w Wigilię zachowuje łuski karpia, aby 

następnie schować je w portfelu. Ponoć zapewnia to bogactwo. Większość grzecznych dzieci 

otrzymuje prezenty od Mikołaja. Według staropolskiej tradycji na stole powinien stać jeden pusty 

komplet talerzy i sztućców dla niespodziewanego gościa, a pod obrusem należy schować garstkę 

pachnącego sianka. 

Ukraina 

W Ukrainie dzieci odwiedzają sąsiadów, śpiewając im skoczne kolędy. Większość rodzin ma w domu 

choinkę, jednak tam prezenty, które przynosi Dziadek Mróz, otwiera się najczęściej w nocy  

z 31 grudnia na 1 stycznia. 

Japonia  

Świętowanie w Japonii powiązane jest podobno z trzema literami: KFC. Ludzie pędzą  

do amerykańskiego fast-foodu, by zjeść… Uwaga, uwaga! “Kurisumasu ni wa kentakkii!” alias 

“Kentucky For Christmas!”. Tradycja jedzenia (smażonego!) świątecznego kurczaka ma swoje 

początki w kampanii reklamowej z 1974 r., kiedy to KFC zanotowało największą sprzedaż w Wigilię 

Bożego Narodzenia. 



KOLĘDY 
Propozycje kolęd do śpiewania w świąteczne dni… 

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM  

Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.  

Oddawali swe ukłony w pokorze  

Tobie z serca ochotnego, o Boże!  

Chwała na wysokości...  

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  

Których oni nie słyszeli, jak żywi.  

Chwała na wysokości...  

Dziwili się napowietrznej muzyce  

i myśleli, co to będzie za Dziecię?  

Chwała na wysokości...  

Oto mu się wół i osioł kłaniają,  

Trzej królowie podarunki oddają.  

Chwała na wysokości...  

DZISIAJ W BETLEJEM  

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem  

wesoła nowina,  

że Panna czysta, że Panna czysta  

porodziła Syna.  

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,  

Anieli grają, króle witają, 

                                                 pasterze śpiewają, bydlęta klękają,                                                   

cuda, cuda ogłaszają. 

2. Maryja Panna, Maryja Panna  

Dzieciątko piastuje,  

i Józef stary, i Józef stary  

Ono pielęgnuje.   

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce  

Panna syna rodzi  

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce  

ludzi oswobodzi.  

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie  

od wschodu przybyli  

I dary Panu, i dary Panu  

kosztowne złożyli 



Wywiad z… panią Anną Olborską! 

- Dzień dobry, czy zgodziłaby się Pani na krótki wywiad? 

- Dzień dobry, bardzo chętnie. Porozmawiajmy. 

- Od kiedy uczy Pani w naszej szkole?  

- Uczę tutaj od 15 lat.  

- Czy lubi Pani swoją pracę?  

- Uwielbiam ją. Zawsze o niej marzyłam.  

- Co Pani sądzi o Świętach Bożego Narodzenia?  

- Są to moje ulubione święta, ponieważ jest to czas, kiedy człowiek odkrywa w sobie dużo 

dobroci dla innych.  

- Jak je Pani spędza?  

- Spędzam je w towarzystwie rodziny - z mężem, synami, rodzicami, teściami…  

- Czym dla Pani są przygotowania do szkolnych jasełek?  

- Jest to dla mnie czas, kiedy mogę zaangażować w przygotowanie jasełek wielu uczniów. 

Staram się przy tym skłonić młodzież do rozmyślania, kto jest w święta najważniejszy  

i o kogo powinniśmy się najbardziej troszczyć. 

- O czym wtedy Pani najczęściej myśli?  

- Myślę o tym, żeby jak najlepiej udało się przedstawić jasełka i uchwycić to, co jest 

najważniejsze. Staram się przekazać uczniom wartości, o których wszyscy powinni zawsze 

pamiętać. 

- Czego życzyłaby Pani sobie i innym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku?  

- Na pewno życzę wszystkim dużo miłości, wzajemnej akceptacji, szacunku do drugiego 

człowieka, zrozumienia…  

- Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.  

  

Wywiad przeprowadziła:  

Adrianna Złotowska  

 



Tradycyjne potrawy wigilijne 

W różnych regionach Polski na wigilijnym stole pojawiają się tradycyjne potrawy. Trzy  

z nich, których zdjęcia znajdują się poniżej, podobno jada się najczęściej. Uważacie, że to 

prawda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGUB ŚWIĄTECZNE KALORIE! 

Jak zjeść świąteczne przysmaki, a potem zgubić poświąteczne boczki? 

W święta jemy dużo dobrych, ale bardzo kalorycznych potraw. To normalne – w końcu 

świętujemy! Aby szybko pozbyć się zbędnych kalorii, wystarczy trochę aktywności. Nie  

od razu trzeba jeździć na sankach i łyżwach (chociaż to też dobry pomysł, jeśli pojawi się taka 

możliwość), czasami wystarczą zwykłe czynności. Dzięki graniu w planszówki przez około 

godzinę spalamy nawet 34 kcal. Gdy tyle samo czasu tańczymy do ulubionej muzyki, 

pozbywamy się od 250 do 500 kalorii. Pomoc rodzicom w zmywaniu naczyń po wigilijnym 

posiłku to już 150 kalorii na minusie! Nawet podczas śledzenia losów Kevina, który został 

sam w domu, pozbędziemy się 103 kcal. Jeśli natomiast ulepimy bałwana, to dojdzie do tego 

następne 260 kcal. Gdy już zjemy całe to pyszne, świąteczne jedzenie i po odpakowaniu 

wszystkich świątecznych prezentów położymy się spać, w ciągu godziny snu pozbędziemy się 

50 kalorii. Świętujmy zatem i pamiętajmy o aktywnościach, dzięki którym łatwiej zachować 

dobrą kondycję i zdrowie! 



KRZYŻÓWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dzieci dostają je w prezencie.  

2. Ubiera się nimi świąteczną choinkę. 

3. Składa się je bliskim na święta. 

4. Robi się go na śniegu, ma skrzydełka i aureolę. 

5. Zaczyna się 1 stycznia, wtedy tworzymy swoje postanowienia noworoczne. 

6. Zakłada się ją na głowę gdy jest nam zimno. 

7. Ciągnie sanie Świętego Mikołaja. 

8. Świąteczne drzewko, które się stroi w łańcuchy, bombki i światełka. 

9. Gorąca, zamiast kawy. 

10. Przerwa poświąteczna, na którą czekają dzieci.  

11. Biały, zimny, topi się w słońcu.  

12. Zjeżdża się na nich z górki. 

13. Daje grzecznym dzieciom prezenty.  

14. Łamie się go przy stole wigilijnym razem z bliskimi. 

HASŁO: …………………………………………………………………………………….. 

 



KOLOROWANKA 

Pokoloruj Świętego Mikołaja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zima to idealny czas  

dla fanów swetrów  

i vestów. Można je pięknie 

wystylizować  

z koszulą lub golfem. 

Wszystko zależy  

od Waszego gustu  

i wyobraźni. 

Spodnie typu cargo cieszą się 

uznaniem wśród młodych osób  

i pasują do wielu outfitów. 

Natomiast jeżeli ktoś nie przepada 

za noszeniem długich płaszczy, 

może je zastąpić  

ich wygodniejszymi 

odpowiednikami. Kurtki puchowe 

także dają komfort i utrzymują 

ciepło. Szaliki są idealnym 

wykończeniem każdego zimowego 

looku. 

Zimowe stylizacje 

Przedstawiamy kilka pomysłów na zimowe stylizacje. Śliczne, ciepłe i idealne na chłodne, 

szkolne poranki i nie tylko     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stylizacje w odcieniach 

brązu i bieli z nutką czerni  

w ostatnim czasie są bardzo 

popularne na całym świecie. 

Długie płaszcze  

są skromnym dodatkiem  

i zapewniają ciepło podczas 

mrozu. 



Oto parę pomysłów  

na wykorzystanie w stroju 

marynarki. Można zakładać 

ją na luźne ciuchy,  

takie jak golfy, do jeansów, 

czy na eleganckie okazje – 

zawsze będzie wyglądać 

świetnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosyć już basicowych 

kolorów ubrań – czas na coś 

ciekawszego! Może zielony 

akcent? Niebieski polar  

czy różowe skarpetki? 

Oczywiście! Nie krępuj się 

być sobą i mieć własny, 

niepowtarzalny styl!  

To kilka inspiracji, które mogą 

Ci pomóc go odnaleźć. 

A Ty, w jakich 

ubraniach czujesz się 

najlepiej? Pamiętaj, 

żeby zawsze być sobą  

i nie wstydzić się tego! 

Własny styl  

to ogromna część 

naszej osobowości – 

nie bójmy się  

więc pokazywać siebie 

– róbmy to! Zima  

jest do tego idealną 

porą 😉 



Moda świąteczna 

Trendy się zmieniają, ale świąteczne sweterki zawsze są na czasie. 

Nawet takie dla zwierząt! 

 

Podobnie jest ze świątecznymi skarpetami i piżamami.  

 

Jeśli macie coś podobnego w swoich szafach, to śmiało, korzystajcie! 

Im więcej świątecznych i zimowych motywów oraz kolorów  

(zwłaszcza czerwieni i zieleni), tym lepiej! 

 

 

 

 



POMYSŁY NA PREZENTY 

Piżamy, skarpety i sweterki (o których była mowa wcześniej)  to także dobre pomysły na prezenty  

pod choinkę. 

Mamy jeszcze kilka innych sprawdzonych propozycji. Może skorzystacie! 

 

• etui z motywami świątecznymi                                       

 

 

 

• kosmetyki                              

• kapcie                                              

 

 

• koce, poduszki            

 

• czapki, szliki, rękawiczki      

Można też pomyśleć o ciekawej książce lub wykonać coś samodzielnie. Propozycje typu: „Zrób to sam”  

również znajdziecie w naszej gazetce.  

 



54%

46%

WOLISZ OTRZYMYWAĆ 
PREZENTY CZY JE DAWAĆ?

Wolę dostawać prezenty Wolę dawać prezenty

Czas 
spędzony z 

bliskimi

Ubieranie 
choinki

Obdarowy
wanie 

znajomych 
prezentami

Śnieg

Kolacja 
wigilijna

Otwieranie 
prezentów

Inne

CO NAJBARDZIEJ CIĘ CIESZY, 
GDY OBCHODZISZ ŚWIĘTA?

Zapytaliśmy młodzież, co sprawia jej 

największe szczęście, gdy obchodzi 

Gwiazdkę. Większość głosów zostało 

oddanych na spędzanie czasu z bliskimi, 

jednak opcja ,,Śnieg” prawie dorównała tej 

powyższej. Pozostałe głosy były podzielone 

– jednych uczniów cieszy wigilijna kolacja, 

innych zaś ubieranie choinki czy otwieranie 

prezentów. Pojawiła się także odpowiedź, 

że najciekawszym zajęciem jest pieczenie  

i dekorowanie pierników! 

Rano
21%

Wieczorem
79%

OTWIERASZ PREZENTY 
OD RANA CZY WIECZOREM?W jakich porach dnia młodzież otwiera 

prezenty? Cóż, oto odpowiedź. Okazuje się, 

że u większości podarunki tradycyjnie 

otwiera się w porze wieczornej, jednak są 

wyjątki.  

 

 

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów z klas VII – VIII 

Wśród uczniów klas siódmych i ósmych przeprowadzono ankietę na temat świątecznych 

tradycji, rodzinnych zwyczajów czy własnych upodobań dotyczących Świąt Bożego 

Narodzenia. Oto wyniki:  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



45%

18%

32%

5%

JAKI ŚWIĄTECZNY FILM 
OGLĄDASZ NAJCHĘTNIEJ?

Kevin sam w domu Grinch Shrek Inny

W JAKIM GRONIE 
OBCHODZISZ ŚWIĘTA?

W gronie rodziny W towarzystwie przyjaciół

Z pupilem Samemu pod kocykiem

WIERZYSZ W ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA?

Tak Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że aż 

45% głosujących wybrało film pt. ,,Kevin 

sam w domu” jako swój ulubiony 

świąteczny seans. Niedaleko za nim jest 

jednak znany każdemu ,,Shrek’’! Zaraz  

po tych propozycjach mamy „Grincha” 

i naszego słynnego przeciwnika Gwiazdki.  

Większość uczniów klas siódmych  

i ósmych obchodzi święta w rodzinnej 

atmosferze lub w gronie przyjaciół.  

Są jednak osoby, którym odpowiada 

leżenie pod kocykiem z ciepłą herbatką  

i oglądanie  przy tym maratonu 

świątecznych filmów. Niektórym  

do szczęścia wystarczy zwykła zabawa  

z pupilem.  

Teraz czas  

na najważniejsze 

pytanie…  

Ile osób wierzy w istnienie 

Świętego Mikołaja? Jak widać, 

1/3 głosujących wciąż uznaje 

staruszka z siwą brodą i jego 

renifery. Jeśli byliście w tym roku 

grzeczni, ten sympatyczny 

Jegomość na pewno obdaruje 

Was prezentami! A jeśli nie… To 

już chyba sami wiecie! 



69%

31%

CZY PISZESZ LISTY DO 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?

Tak Nie

JAK SPĘDZASZ ŚWIĘTA BOŻEGO 
NARODZENIA?

Odpoczywam w gronie bliskich mi osób

Oglądam maraton świątecznych filmów

Ozdabiam pokój dekoracjami

Otwieram prezenty

Chodze po jarmarkach i kupuję świąteczne drobiazgi

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów z klas IV – VI 

Wśród uczniów i uczennic klas czwartych, piątych i szóstych także przeprowadzono 

świąteczne ankiety. Zapytaliśmy m.in. o ulubione filmy i kolędy, spędzanie czasu w okresie 

bożonarodzeniowym i o inne rzeczy. Oto pytania i wyniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas IV – VI odpowiedzieli, że 

ich ulubioną kolędą do śpiewania podczas 

Gwiazdki jest ,,Przybieżeli do Betlejem”,  

a zaraz po niej na podium znajdują się 

,,Cicha noc” oraz ,,Wśród nocnej ciszy”. 

58%

15%

8%

11%

8%

JAKA JEST TWOJA 
ULUBIONA KOLĘDA?

Przybieżeli do Betlejem Cicha noc

Bóg się rodzi Wśród nocnej ciszy

Inna

Większość dzieci z naszej szkoły pisze 

listy do Świętego Mikołaja, 

uwzględniając w nich swoje prośby  

i marzenia oraz informując, jakie były 

grzeczne. 



Tak
96%

Nie
4%

CZY LUBISZ ŚWIĘTA 
BOŻEGO 

NARODZENIA?

Zdecydowana większość uczniów  

i uczennic naszej szkoły lubi Gwiazdkę  

oraz obchodzenie jej. Świąteczne tradycje  

i obyczaje są powszechnie lubiane  

przez dzieci. 

65%
12%

15%

8%

JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY FILM 
O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ?

Kevin sam w domu

Grinch

Kronika Świąteczna

Shrek

Dziękujemy za wypełnianie ankiet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniów klas czwartych, 

piątych i szóstych także 

zapytaliśmy o ich ulubiony 

świąteczny seans. Wyniki 

ankiety są podobne do tych 

z poprzedniego głosowania 

na ten temat w klasach 

starszych. ,,Kevin sam w 

domu’’ ma znaczącą 

przewagę nad pozostałymi 

filmami, jednak ,,Kronika 

Świąteczna” też ma swoich 

wielbicieli.  



Horoskopy na 2023 rok 

Co przyniesie Ci kolejny rok? Odkryjesz nieznane talenty, pokłócisz się z przyjacielem, a może się zakochasz? Nigdy 

nic nie wiadomo. Ale warto przeczytać horoskopy i przygotować się na ewentualne zmiany. Sprawdź, co przyniesie Ci 

2023 rok! 

KOZIOROŻEC (Capricorn) ~ 22.12 – 20.01 

Nowy rok przyniesie Ci wiele zagadek. Niektóre ze znajomości staną  

pod znakiem zapytania. Nie licz na szkolną miłość, skup się na nauce. Twoje 

oceny mogą się trochę pogorszyć, ale Ty nie dasz się zaskoczyć. Dążysz  

do sukcesu, żeby poczuć upragnioną satysfakcję. Nie przejmuj się, jak coś 

pójdzie nie tak, jak powinno. Idź dalej. Nie zadręczaj się drobiazgami.  

 

WODNIK (Aquarius) 

~ 21.01 – 20.02 

Przyszły rok będzie dla Ciebie 

odpoczynkiem od chaosu 

poprzednich lat. W końcu 

będziesz mógł wziąć głęboki 

oddech. Nie masz czym się martwić, bo w tym roku nie stanie się ani nic 

szczególnie złego, ani nic specjalnie dobrego. Będzie po prostu spokojnie 

i harmonijnie. Skup się na swoich celach i pamiętaj, żeby o siebie dbać.  

 

RYBY (Pisces) ~ 

21.02 – 20.03 

W 2023 roku staniesz się 

zupełnie inną osobą. W końcu 

odkryjesz, co tak naprawdę 

Cię uszczęśliwia  

i nie będziesz już dłużej 

siedzieć w kącie! Znajdziesz 

wielu nowych znajomych,  

na których będziesz mógł 

liczyć i przestaniesz się 

przejmować drobiazgami. 

Teraz przygotuj się, bo nie 

będzie łatwo.  

Zanim to nastąpi, będziesz 

musiał popracować nad swoją pewnością siebie. Tylko pamiętaj!  

Nie poddawaj się i nie obawiaj się zmian. Może być tylko lepiej! 

BARAN (Aries) ~ 21.03 – 20.04 

Ten rok zaskoczy Cię pod wieloma względami. Na Twojej drodze stanie wiele przeszkód i utrudnień, ale nie martw się, 

bo są również plusy – pojawią się też uczucia. Wiele osób z pozoru będzie chciało się z Tobą tylko zaprzyjaźnić, lecz  

z pewnością będą liczyły na coś więcej. Musisz podejmować słuszne decyzje, by ich nie zranić. W tym roku  przyjdzie 

też taki moment, że będziesz czuć się wyjątkowo dobrze i nie będziesz tego ukrywać.  Musisz jedynie trochę poprawić 

oceny i nie przestawać wierzyć w swoje możliwości.  



BYK (Taurus) ~ 21.04 – 21.05 

W nowym roku zajdzie wiele zmian – w Twoim najbliższym otoczeniu  

i w Tobie samym. Będziesz musiał dostosować się do nowych warunków, 

które postawi Ci los. Poprawie ulegną Twoje relacje z rodziną  

i najbliższymi osobami. Nie będziesz musiał dłużej obawiać się 

samotności. Pamiętaj, żeby okazywać emocje i nie dusić ich w sobie. 

Wokół Ciebie są ludzie, którym na Tobie zależy. Dasz sobie radę! 

 

BLIŹNIĘTA (Gemini) ~ 22.05 – 21.06 

2023 to zdecydowanie 

Twój rok! Odniesiesz 

wiele sukcesów  

i zaczniesz spełniać 

swoje najskrytsze 

marzenia! Tylko nie 

nakładaj na siebie za dużo obowiązków, bo możesz nie dać sobie z nimi 

rady sam na sam. Nie możesz zapominać, że oprócz pracy, jaką 

wykonujesz i której poświęcasz cały czas,  musisz zajmować się swoją 

rodziną i pielęgnować znajomości. Nie patrz tylko w przyszłość, 

zajmij się teraźniejszością. Rób sobie przerwy, żeby zapobiec 

przemęczeniu. 

 

RAK (Cancer) ~ 22.06 – 22.07 

W tym roku spotka Cię 

wiele niespodzianek, 

począwszy  

od zaskakującej miłości, po kłótnie i sprzeczki z przyjaciółmi. W końcu 

Twoje trudy zostaną docenione przez innych. Nie przestawaj udowadniać 

ludziom, że jesteś warty dużo więcej, niż tylko potrafią sobie wyobrazić. 

Nie zatracaj się jednak w sobie – żyj skromnie i doceniaj to,  

co Ci przynosi życie. Wyjdź z domu na dłuższy spacer i podziwiaj piękno 

natury. Spotka Cię dzięki temu ukojenie, którego od dawna Ci brakowało.  

 

LEW (Leo) ~ 

23.07 – 22.08 

Następne 12 miesięcy 

dadzą Ci poczucie 

bliskości i bycia 

kochanym. Nie bój się 

tego. Spróbuj pomału wchodzić w bliższe relacje z ludźmi. Pamiętaj 

jednak, że miłość nie przychodzi łatwo. Jest to coś, nad czym trzeba 

pracować. Nie obwiniaj się za popełnione błędy. Patrz w przyszłość, 

ale nie zapominaj, co doprowadziło Cię do teraźniejszej chwili, bo  

to z pewnością było równie ważne, równie piękne. Dbaj o siebie! 

 

 



PANNA (Virgo) ~ 23.08 – 22.09 

Ten rok będzie jednym z przyjemniejszych w Twoim życiu. Spotka Cię wiele 

przyjemnych rzeczy. Jesteś bardzo silny, ambitny i wytrwały –  

tak trzymaj! Mimo wszystko, nie staraj się na siłę zapobiegać 

niepowodzeniom – to one pokażą Ci, jakie zmiany powinieneś wprowadzić 

do swojego życia. Staraj się troszczyć o siebie i swoich bliskich. To da Ci 

spokój ducha oraz umysłu i na pewno przyda się w ciężkim czasie! 

 

WAGA (Libra) ~ 23.09 – 23.10 

W 2023 roku nauczysz się 

asertywności i stawiania 

granic. Dzięki temu poczujesz 

się pewniej i nie będziesz 

dłużej odczuwać strachu  

w towarzystwie 

wymagających ludzi. Stawisz czoła swoim słabościom i lękom, małymi 

kroczkami dobrniesz do postawionego celu. Nie musisz obawiać się 

proszenia o pomoc w różnych sytuacjach. Zatroszcz się o swój umysł  

i osiągnij poczucie harmonii. 

 

SKORPION (Scorpio) ~ 24.10 – 22.11 

W tym momencie nie jest 

łatwo, ale to się zmieni. 

Zeszły rok Cię zranił, lecz 

czujesz, że pomogło Ci to  

przemienić się na lepsze. W 2023 roku musisz nad sobą pracować  

i przestać przejmować się opinią innych. Nie będzie to łatwe. Ale jest to 

potrzebne. Staraj się otworzyć przed bliskimi. Oderwij się  

od przeszłości i wspomnień, żyj chwilą. Dobrze Ci to zrobi. 

 

STRZELEC 

(Sagittarius) ~ 

23.11 – 21.12 

W nowym roku nie 

odczujesz za dużo 

zmian. Wzmocnisz 

swoje relacje  

z przyjaciółmi i przekonasz się do wielu rzeczy, których wcześniej  

nie znosiłeś. Będziesz także wielkim wsparciem dla wielu osób. 

Mimo, że dla Ciebie nic się nie zmieni, wniesiesz bardzo dużo do życia 

innych ludzi. Pamiętaj, że oprócz zajmowania się innymi trzeba dbać 

także o siebie. Ty też możesz mieć swój gorszy dzień. I Ty też możesz 

polegać na swoich przyjaciołach.  

 

 



 

 

  

Świąteczne suchary! 

- Kupiłeś już coś pod choinkę? 

- Tak, stojak. 

- - - - - - - - - - 

- Puk, puk 

- Kto tam? 

- Merry! 

- Jaka Merry? 

- Merry Christmas! 

- - - - - - - - - - 

Jakiś facet przyłapuje tatę, jak w lesie ścina choinkę: 

- Co, tniemy choineczkę na święta, 

bo nie łaska kupić u gajowego? 

- Tak… - odpowiada wystraszony tata. 

- W takim razie zetnij pan i dla mnie! 

- - - - - - - - - - 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę.   

-  Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

- To super prezent! Dzięki niemu zarabiam codziennie złotówkę.  

- W jaki sposób?  

- Tata mi daję, żebym przestał trąbić      

 

 

 



Różnice 

Znajdź 10 różnic między tymi ilustracjami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REBUSY 

Rozwiąż rebusy! 

 

 

Odpowiedź:_____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:_____________________________________________ 

 

 



Świąteczne dekoracje domów w filmach 

Nie macie pomysłu, jak udekorować swój dom na Gwiazdkę? A może chcielibyście się 

zainspirować pomysłami z filmów? Cóż, uważajcie, bo niektóre z nich są co najmniej szalone! 

Proszę bardzo, oto one! 

DOM W LAMPKACH  

Tak, ta idea 

zdecydowanie 

zalicza się do tych 

bardziej 

pokręconych! Ale 

nie ma rzeczy 

niemożliwych! Dla 

Clarka Griswolda 

było to nie lada 

wyzwanie, by cały 

swój dom ozdobić 

świątecznymi 

światełkami. 

Jednak zanim 

pójdziesz w jego ślady, dobrze się zastanów, bo potem będzie trzeba te świecidełka 

zdejmować! 

 

OGROMNA CHOINKA 

Ten plan wymaga sporo 

przestrzeni. Chcieliście mieć 

kiedyś choinkę-giganta? Jeśli 

tak, to dobrą inspiracją na ten 

rok będzie ,,drzewko’’ ze 

słynnego Harrego Pottera! 

Oczywiście, nie będzie ono tych 

samych rozmiarów, ale można 

kierować się ładną kolorystyką 

ozdób tej choinki! Wygląda ona 

przepięknie i estetycznie. 

 

 

 

 

Kadr z filmu ,,Wakacje w krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju!” reż. J. S. Chechik 

Kadr z filmu ,,Harry Potter i kamień filozoficzny’’ reż. Chris Columbus 



ZRÓB TO SAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZRÓB TO SAM    

CHOINKA Z MAKARONU   

  
KROK 1  

  

  

Przygotuj materiały: blok techniczny, klej na gorąco, kolorowy sprej, nożyczki, makaron.    

  

KROK 2  

  

  
Na kartce z bloku technicznego narysuj koło, a następnie wytnij je i sklej brzegi, tak, żeby powstał stożek.   

  

KROK 3  

  

Później za pomocą kleju na gorąco przyklejaj makaron tak, jak widać na zdjęciu. 

KROK 4   

  
Doklej makaron do końca papierowego stożka.  

  

KROK 4  

  

Na koniec spryskaj sprejem w swoim ulubionym kolorze (np. złotym) Poczekaj aż wyschnie.  

Choinka gotowa!  

  

 

 



ŻYCZENIA 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Wszystkim spokoju, cudownej atmosfery przy wigilijnym stole, 

świecącej choinki, brodatego Świętego Mikołaja  

oraz wymarzonych prezentów!  

Aby każdy, kto teraz czyta tę gazetkę, poczuł wyjątkowy klimat Gwiazdki.  

Winszujemy Wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności,  

a przy stołach dużo gości. 

Natomiast w nadchodzącym Nowym Roku 2023  

życzymy samych dobrych  

i bezpiecznych chwil  
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