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Szkolna Agencja Prasowa 

Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święta. Związanych jest z nimi wiele tradycji.  

W wigilię Bożego Narodzenia prawie każda polska rodzina przynosi do swojego 

domu choinkę i dekoruje ją bombkami, łańcuchami i lampkami. Zwyczaj ubierania 

choinki jest jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo popularna była 

podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony u sufitu. 

Drzewko to miało chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. Zwyczaj ubierania 

choinki przeniósł się do Polski z Niemiec. Choinka w obecnej formie przyjęła się w 

naszym kraju w XVIII w.  

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem 

roku. Do wieczerzy wigilijnej zasiada się z chwilą ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy. Stół 

przykrywa się białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Jezusa, a pod nim kładzie się 

siano symbolizujące to sianko, na którym spoczywało Boże Dziecię. Po odczytaniu fragmentu 

z Pisma Świętego opisującego narodzenie Pana Jezusa następuje moment dzielenia się opłatkiem 

i składania sobie życzeń. Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, czyli dar ofiarny. 

Następnie zasiada się do stołu i spożywa wieczerzę wigilijną złożoną z dwunastu postnych 

potraw. Według tradycji należy spróbować każdej z nich, aby zapewnić sobie szczęście na 

nadchodzący rok. Są to m.in. kapusta z grzybami, barszcz czerwony z uszkami, karp, kompot 

z suszu, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem. 

Znany i powszechny jest w Polsce zwyczaj pozostawiania dodatkowego miejsca przy stole 

wigilijnym dla przygodnego gościa. Pozostawiając puste miejsce przy stole wyrażamy również 

pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą z nami spędzić Świąt. Może ono również 

przywoływać wspomnienia o zmarłym członku rodziny. Piękną staropolską tradycją jest też 

zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych, aby w ten wieczór nikt nie był sam. 

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Nazwa kolęda 

wywodzi się od słowa calendae. Tak Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Najbardziej 

znane kolędy to: Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, 

Lulajże Jezuniu i wiele innych. 

O północy w kościołach odprawiana jest Msza św. zwana Pasterką. Upamiętnia 

ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. 

Istnienie tradycji bożonarodzeniowych sprawia, że określenie 

magia Świąt to w wielu domach nie tylko slogan bez 

znaczenia, ale coroczne rodzinne świętowanie Narodzenia 

Pańskiego w atmosferze miłości, przyjaźni i pokoju.  

       

  Jakub Jankowski kl. VI c 
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O tym się mówi w szkolnych murach

CAŁA 

 Święty Mikołaj przedstawiany jako posta

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w n

trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział si

przez komin trzy sakiewki z pieni

córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. St

były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam,

gdzie kominków nie używano, 

śpiącego dziecka. 

                                                                                                                 

 TRADYCJE I ZWYCZAJE
Boże Narodzenie jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto 

rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi 
dawnych czasów. 
Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czerech kątach izby, w
której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, że o północy 
zwierzęta rozmawiają ludzkim językiem, lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie 
przynosiło szczęścia. 
Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół 
wigilijny. 
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i jest dzielenie się 
poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były różnokolorowe 
i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytłaczane.
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O tym się mówi w szkolnych murach 

CAŁA HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA… 

przedstawiany jako postać starszego mężczyzny z białą
ubranego w czerwony strój, który wedle ró

i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia

dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez 

zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje 

wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny

Grzecznym dzieciom przynosi prezenty, a niegrzecznym 

rózgi . 

Kim Był Święty Mikołaj … 

Święty Mikołaj Biskup Miry urodził się w Patarze

terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych 

lat Mikołaj był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, 

co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo 

zamożnymi ludźmi.  

Dlatego został pierwowzorem postaci rozdaj

prezenty dzieciom. 

Co głoszą legendy … 

e pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzeda

trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił 

trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które owe 

ciły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym u

były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam,

ywano, Święty Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszk

                                                                                                       Wiktor Kośmiński

TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE 
Boże Narodzenie jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto 

rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi - 

Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czerech kątach izby, w
której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, że o północy 

rozmawiają ludzkim językiem, lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie 

Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół 

Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i jest dzielenie się 
poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były różnokolorowe 

ozdobne. Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytłaczane. 
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Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę 

Wiktor Kośmiński  VI c 

Boże Narodzenie jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto 
 sięga tradycjami 

Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czerech kątach izby, w 
której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, że o północy 

rozmawiają ludzkim językiem, lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie 

Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół 

Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i jest dzielenie się 
poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były różnokolorowe 
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Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda 
pojawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem 
Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kolędy, szczególnie 
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, 
składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, 
pogański zwyczaj obchodzenia kolęd, zachowała się jednak tradycja śpiewania 
pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, 
kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych dziadków 
weszło łacińskie słowo "calendae", czyli kolęda. 
  Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka 
Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu 
zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec XIII 
wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. Nadszedł 
jednak czas, gdy ludziom znudziło się coroczne oglądanie drewnianych czy 
kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc wystawiać najpierw 
ruchome figury, później zaś kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły 
gromadzić wielkie tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie była 
godna miejsca, w jakim je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich usunięto. 
Zaczęto je wystawiać w różnych miejscach (większych domach, placach, ulicach). 
Jasełka zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy przez aniołów. 
W wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim 
mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. 
Początkowo, w tym również na ziemiach polskich, popularna była "jodlka", czyli 
wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało 
chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. 
 Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze 
z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany 
Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwsza gwiazdę. 
Owa gwiazdę utożsamiano z Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru 
wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, że to one 
z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie. 
  
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast 
i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6. grudnia lub w wieczór 
wigilijny. 
Wieść głosi, iż urodził się na przełomie wieków III i IV w Turcji. Krąży o nim wiele 
legend. Niegdyś był patronem żeglarzy i wędrownych kupców (urodził się 
w rodzinie bogatych kupców). Chronił ich od niebezpieczeństw podróży i zapewniał 
powodzenie w handlu. Patronował też wielkim przedświątecznym jarmarkom. 
Urodzeni 6 grudnia chłopcy dostawali imię - Mikołaj (Hamberg i Lubeka). Niektóre 
miasta uczyniły go swoim patronem: Nowy Jork, Amsterdam. Za opiekuna obrali go 
również uczeni, pasterze, bankierzy, a nawet więźniowie. W Polsce czekamy na 
niego 6. grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, 
a na plecach dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich 
dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecznym maluchom 
słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. 
 
W Stanach Zjednoczonych Święty Mikołaj - Santa Claus ma długą białą brodę, 
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czerwony żakiet, czerwone spodnie i duży wór z prezentami. Wchodzi do domów 
przez komin. Dzieci dostają prezenty w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

 
Gabrysia Banaszek  kl. 6c 

WYWIAD – ówka 

Wywiad z nauczycielem informatyki i techniki panią Joanną Żurawską. 

1.Skąd u Pani informatyczne zainteresowania? 

Ukończyłam studia na 

Politechnice Warszawskiej 

i tam po raz pierwszy 

spotkałam się z komputerem. 

Było to około 25 lat temu. Był 

wielkości naszej sali 

komputerowej, a twardy dysk 

pewnego dnia niosło trzech 

mężczyzn.  Na pierwszych 

zajęciach informatyki 

oczywiście zawaliłam 

ćwiczenia i musiałam nadrobić 

je w innym terminie. Potem 

wielokrotnie spędzałam długie godziny  w sali komputerowej, bo trzeba było napisać 

jakiś program komputerowy na zaliczenie, opracować wyniki badań do pracy 

magisterskiej, a wreszcie ją zredagować i napisać.  Byliśmy chyba pierwszymi rocznikami, 

które pisały prace w formie elektronicznej, a nie na maszynach do pisania. Oczywiście 

rozmowy w gronie znajomych studentów, chodzenie po giełdach komputerowych, także 

sprzyjały rozwijaniu się mojej pasji. 

2. Jaki był Pani pierwszy komputer? 

Współczesne społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież często nie zdaje sobie sprawy, jak 

bardzo różnią się realia waszego życia i mojego, kiedy byłam w waszym wieku. Często 

zastanawiam się, kto miał lepiej- ja, czy wy. Ja jako dziecko, biegałam z koleżankami 

i kolegami po Teresinie. Nikt z nas nie miał komputera, za to wiele ciekawych pomysłów 

na udaną zabawę. Program w TVP rozpoczynał się dopiero o 17.00, więc i na naukę był 

czas, i na czytanie rozwijających wyobraźnię książek. Więc gdy powiem, że nigdy nie 

miałam własnego komputera pewnie was bardzo zdziwię. Nawet aktualnie komputer 

w domu służy wszystkim domownikom, więc trudno powiedzieć, że jest jedynie moją 

własnością. Często kłócimy się tylko, kto dziś ma ważniejszą pracę do wykonania, a tym 

samym „przywilej” skorzystania z prostszej metody wykonania zadania, na komputerze.   

3.Czy gra pani w jakieś gry komputerowe? 

Przyznam się, że tak jak chyba większość waszych mam, nie mam na to po prostu czasu. 

Czasami zerknę, w co akurat grają moje córki, czasami na chwilę usiądę, by poznać 

zasady i na chwilę się rozerwać. Raz, dawno temu zdarzyło mi się grać do 2 w nocy w 
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zwykłe kulki (grę logiczną), ale gdy okazało się, że następnego dnia jestem nieprzytomna 

i nie mam siły na nic,  zaprzestałam takich „posiadówek”.  

4. Czy postępująca komputeryzacja i informatyzacja świata to coś, co się Pani podoba? 

Ogólnie tak. Powiedzmy, że znacznie ułatwia życie (dostęp do informacji, zakupy, 

kontakty ze znajomymi). Ale z drugiej strony  wszyscy sobie zdajemy sprawę z zagrożeń 

wynikających z nieodpowiedzialnego użytkowania komputera. Z tego udogodnienia 

trzeba korzystać po prostu „ z głową”. Trzeba uczyć się podejmować decyzję, być 

świadomym, czym grozi bezmyślne zachowanie w internecie.  

O tym będziecie się mogli dowiedzieć więcej w Dniu Ochrony Danych Osobowych 

(DODO). 

5. Czy dużo buszuje Pani po sieci? 

Zależy kiedy i czego szukam, co mam akurat zrobić. Najczęściej spędzam czas 

w internecie kontaktując się z uczniami i uczestnicząc w kursach dla nauczycieli on-line. 

Wydaje mi się, że w porównaniu 

ze wszystkimi członkami mojej 

rodziny, spędzam w sieci 

naprawdę mało czasu. 

6. A jak zamierza pani spędzić 

Święta Bożego Narodzenia? 

Jak najbardziej tradycyjnie, po 

polsku. W domu przygotowuję 

z córkami potrawy wigilijne, 

ubieram choinkę, uczestniczę 

w pasterce i śpiewach pod 

szopką. Myślę, że te święta będą 

podobne. Na pewno znajdę czas 

na rozmowy z moją rodziną przy 

wspólnym stole i gry planszowe, które wszyscy bardzo lubimy. Wiem, jak to jest ważne 

dla młodych, by byli silni rodziną i podtrzymywali tradycję w tych trudnych czasach. 

Dlatego dbam, by ten czas był dla moich dzieci „ładowaniem akumulatorów” do dalszej 

pracy.  

Wesołych świąt ! Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiał:  Łukasz Kowalski, VIc.  

RADOSNE PIECZENIE 

 MAKOWIEC 

Składniki: 400 g mąki, 250 g masła, 50 g drożdży, 200 ml śmietany, 1 jajko, 2 żółtka, 
1 cukier waniliowy, 1 łyżka cukru. 

MASA MAKOWA: 500 g maku, 500 ml mleka, 200 g cukru pudru, po 100 g orzechów 
włoskich i rodzynek, 20 g drożdży, 1 jajko, 1 cukier waniliowy, 2 łyżki miodu, po 1 
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łyżce marmolady, bułki tartej i mąki kartoflanej, 1 łyżeczka cukru, białko do 

posmarowania, do dekoracji lukier, skórka z pomarańczy, czekolada. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

1. Mąkę przesiej i posiekaj z ciepłym masłem. Do drożdży dodaj cukier. 
Rozetrzyj i zmieszaj ze śmietaną o temp. pokojowej. Połącz z mąka i masłem. 
Dołóż resztę składników i wyrób ciasto. Odstaw do wyrośnięcia. 

2. Zrób nadzienie. Mak zalej gorącym mlekiem. Odstaw na 
½ godziny. Potem przecedź i 2 razy przepuść przez maszynkę. 
Drożdże rozetrzyj z cukrem, dodaj mak i wszystkie pozostałe 
składniki. Wymieszaj. 

3. Gdy ciasto wyrośnie, wyrób, aż  zacznie odchodzić od 
stolnicy. Podziel na 2 części. Rozwałkuj. Posmaruj białkiem i 
nałóż masę makową. Odstaw do wyrośnięcia na 20 minut. Piecz 
50 minut w 180 st. C. 

4. Zimny makowiec polukruj i udekoruj wiórkami skórki 
pomarańczowej oraz czekoladą. 

 

                SMACZNEGO! 

Przygotowała Weronika Skrzek VIc 

RECENZUJEMY       

 Recenzja „Złotej Kaczki”     

    20 października 2014 r. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 

wystawił spektakl teatralny pt. „Złota Kaczka” w reżyserii Jana Polaka. Oglądali go 

uczniowie klas czwartych. 

    Opowiada on o szewczyku Jaśku, który marzy o wielkiej fortunie. Gdy słyszy legendę 

o złotej kaczce i stu złotych dukatach, postanawia ją odnaleźć. Wyrusza w nocy na 

wyprawę. Czy uda mu się osiągnąć wymarzony cel? Przekonacie się sami. 

    Wspaniała gra aktorska, przykuwające uwagę stroje, idealna do nastroju muzyka, 

zaskakujące efekty specjalne sprawiają, że przedstawienie jest wciągające i niebanalne. 

    Gorąco polecam i zachęcam do obejrzenia tego spektaklu. 

 

Natalia Glińska kl.4a 
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Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

„Przygoda w górach” 

     Pewnego słonecznego dnia Basia z całą rodziną wyruszyła w góry. Działo się to w 

sobotę, akurat wtedy, kiedy jej brat, Ignacy miał urodziny.  

      Wszyscy byli bardzo znudzeni. Moment ten przerwała Basia, która powiedziała: 

-Hej, a może pójdziemy w góry? 

-Tak! Tak! To bardzo dobry pomysł! –Zawołała z entuzjazmem mama. 

-O! dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że w ten sposób można by świętować urodziny 

Ignasia! –krzyknął tatuś. 

- No brawo, tato, dzisiaj są moje urodziny i to czternaste –zakpił z taty Ignacy. 

-To już czternaste?! Jejku! To ty jesteś w kwiecie wieku! Synu! – zachwycał się ojciec, nic 

nie robiąc sobie z kpin. 

        Dziwiłby się jeszcze dłużej, gdyby nie to, że usłyszał trzask zamykających się drzwi. 

Wtedy szybko podbiegł do okna i zobaczył swoją rodzinę idącą szlakiem w głąb lasu 

świerkowego. Odruchowo zaczął się przebierać i w ostatniej chwili wyszedł domu, kiedy 

akurat mama jako ostatnia osoba wchodząca do lasu ( na szczęście ) zauważyła go i 

zaczekała na tatę. 

-I co? Już jesteś?! – Powiedziała mama. 

- Tak, już jestem – jęknął zdyszany tata. 

- No to chodźmy, bo dzieci już czekają. Widzisz? O tam!- 

Powiedziała mama, wskazując ręką na swoje pociechy. 

          Poszli. Szli, szli i szli, aż w końcu usłyszeli za sobą jakieś chrumkanie, a po chwili 

usłyszeli więcej pochrumkiwań, ale już bardziej cichych. 

- Szybko, na drzewa! – krzyknął Ignacy tak głośno, jak tylko mógł. A dziki jak w te pędy za 

nimi. Na szczęście nikomu nie zrobiły krzywdy, lecz długo stały pod drzewami. Kiedy dziki 

odeszły, mama, tata, Ignacy i Basia pospiesznie zeszli z drzew. 

- Ale było adrenaliny, co? – powiedziała mama. 

- Tak, oj tak – jęknął tata, jakby miał zawał. 
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            Szybko wrócili do domu. Tatę położyli na łóżku, bo mama powiedziała, żeby 

trochę odpoczął. 

             Na wieczór Basia stwierdziła, że nigdy, przenigdy nie złoży propozycji o wyjście w 

góry. Ignacy powiedział, że to były najbardziej nie udane urodziny w jego życiu. Mama 

wywnioskowała, że w sumie było ciekawie, bo doświadczyła nie zwykłej przygody w 

górach.      

Łucja Majcher IV c 

,,Szkoła moich marzeń” 

 W tym opisie chciałabym przedstawić moją wymarzoną szkołę.  

 W tej szkole byłby basen wewnętrzny i zewnętrzny, a gdyby padał deszcz, śnieg 

czy grad, specjalny dach zasłaniałby część zewnętrzną. Byłaby ogromna, piękna zarówno 

w środku, jak i na zewnątrz. W salach lekcyjnych byłyby telewizory plazmowe, tablety ( 

jeden dla dwóch uczniów ), a ławki byłyby złączone, w każdej pracowni, bez wyjątku. 

Jako nauczyciele przychodziliby sami profesorowie, a przyjmowane dzieci musiałyby być 

absurdalnie grzeczne. Ja byłabym panią dyrektor, a moje koleżanki byłyby księgowymi, 

sekretarkami, lecz moja najlepsza przyjaciółka byłaby panią vice – dyrektor. Wszędzie 

byłyby zabezpieczenia, np. gdy uczeń by biegł, a już by się przewracał, zabezpieczenie 

złapało by go. Czas trwania lekcji, to: 

- dwie, trzy godziny dla klas I – III 

- cztery, pięć godzin dla klas IV – VI. 

 Szkoła byłaby cała w kolorach tęczy, a okna byłyby takie duże, jak wzrost 

nauczycieli. Przerwy trwałyby piętnaście minut, a jedna dwadzieścia pięć minut. Kolor 

podłogi zmieniałby się z sekundy na sekundę, a dzieci chodzące po niej byłyby 

szczęśliwe. W ten sposób w szkole można pozbyć się wszelkiego smutku.  

 Mam nadzieję, że taka szkoła kiedyś zaistnieje, kolejne pokolenia wtedy będą 

miały komfortowe życie 

Łucja Majcher IV c  
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