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 Jak co roku w naszej szkole odbywał się Tydzień 

Zdrowego Żywienia. Tym razem wydarzenie, którego organizatorem 

i koordynatorem jest pani Władysława Dąbrowska (nauczyciel przyrody), 

przebiegało pod hasłem „Warzywna nutka z naszego ogródka”.  W dniach 7–10 

listopada uczniowie klas 4-6 przekonywali, że spożywanie warzyw pod różnymi 

postaciami jest zdrowe dla nas. 

Każdy dzień tygodnia poświęcony był innym warzywom. 

Uczniowie przynosili je do szkoły, ubrani w barwy im 

odpowiadające, a następnie zjadali je podczas przerwy 

śniadaniowej. I tak, w poniedziałek były to pomidor, 

rzodkiewka i czerwona papryka, w środę warzywa 

zielone, natomiast czwartek był marchewkowy. 

We wtorek uczniowie przyrządzali warzywne soki 

oraz najprzeróżniejsze przekąski i sałatki.  

Wielu z nas wzięło udział w konkursie 

na najciekawszy plakat  o warzywach lub 

projekt strony do książki kucharskiej. 

Każdy 

uczestnik 

został 

wyróżniony oceną z przyrody i plastyki. Autorzy 

najciekawszych prac zostali nagrodzeni 

upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. 

Podczas apelu podsumowującego Tydzień każda 

klasa zaśpiewała piosenkę o dwóch wcześniej 

wylosowanych warzywach. Było zdrowo i wesoło. ☺  
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„Jedz owoce i warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa”, 

pod takim hasłem odbyła się 18 listopada tegoroczna edycja 

kampanii pn. „Wiem, co jem”. Każdego roku inna bielańska 

placówka oświatowa staje się organizatorem tego 

przedsięwzięcia. Tym razem był to Zespół Szkół Nr 52.  

Doskonale wiemy jak ważne jest kształtowanie 

właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci już 

od najmłodszych lat. Wspominali o tym m.in. burmistrz 

Dzielnicy Bielany 

Tomasz Mencina. 

Żadne suplementy 

diety nie zastąpią 

zdrowego trybu 

życia, sportu i ruchu. W dzisiejszych czasach zbyt małą wagę przywiązujemy do zdrowego 

odżywania, co powoduje otyłość i wiele innych chorób cywilizacyjnych.  

Wydarzenie wzbogaciło krótkie przedstawienie przygotowane 

przez najmłodszych, o tym jak powinniśmy się właściwie odżywiać, 

pokaz sztuk walki oraz wykład o tym, gdzie powinniśmy szukać 

bogatych w składniki odżywcze pokarmów. W drugiej części 

imprezy przyszedł czas na degustację przygotowanych przez 

bielańską młodzież potraw. Na stoiskach poszczególnych szkół można było spróbować dań z dyni, 

jarmużu, cieciorki czy też napić się soku z buraków, marchwi i szpinaku. Nie zabrakło też słodkich 

ciastek z płatków owsianych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4d: Marysia Bielecka, 

Gabrysia Grabowska i Patryk Żarnowski, którzy częstowali uczestników imprezy sokami 

wyciśniętymi z rodzimych warzyw i owoców. Na naszym plakacie promującym soki widniało hasło 

„Owocowo-warzywna nutka z naszego sadu i ogródka”.  

     

      Redakcja 
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Brodaty grubasek w czerwonym płaszczu i czapce z pomponem jest nawiązaniem do wizerunku 
żyjącego na przełomie III i IV wieku Mikołaja z Miry. Biskup zasłynął jako cudotwórca ratując miasto 
od głodu i pomagając potrzebującym. 

Skąd wziął się Święty Mikołaj? 
Gdy biskup Mikołaj dowiedział się, że pewien ojciec 
trzech córek stracił cały swój majątek, anonimowo 
wrzucił przez komin trzy torby złota. Podarunek wpadł 
do suszących się przy kominku pończoch, a dziewczyny 
miały nazajutrz cudowny, ratujący życie prezent. 
I tak oto zrodził się pierwowzór poczciwego brodacza 
z workiem pełnym prezentów. 
Gdzie mieszka Święty Mikołaj? 
Kilkanaście lat temu minister spraw zagranicznych 

Finlandii oficjalnie przekazał Mikołajowi Laponię. Od tej pory Święty Mikołaj jest pełnoprawnym 
obywatelem tej zimnej i zaśnieżonej krainy. A oto jego adres: 

Santa Claus 
Arctic Circle 

96930 Rovaniemi, Finlandia 
Jak podróżuje Mikołaj? 
Przed Świętym Mikołajem trudne zadanie. Mimo że ma wspaniałych pomocników: elfy, skrzaty i Śnieżynkę, 
to w jedną noc musi przemierzyć cały świat, a to doprawdy nie lada wyczyn. Udaje mu się to 
dzięki  lapońskim reniferom, które potrafią latać szybciej od prędkości światła. W zaprzęgu jest dziewięć 
zwierzaków z Rudolfem Czerwononosym na czele. Pozostałe to: Profesorek, Złośnik, Pyszałek, Tancerz, Amorek, 
Fircyk, Błyskawiczny i Kometek.  
Święty potrafi także zatrzymać czas.  Nieświadomi niczego ludzie tkwią w zawieszeniu, a sprytny  grubasek 
rozwozi prezenty dzieciom na całym świecie. Sprzymierzeńcem Mikołaja są też strefy czasowe. 
Skąd Mikołaj bierze prezenty ? 
Powiemy Wam w tajemnicy, że brodacz całkiem nieźle to wszystko zaplanował. Zatrudnił pomocników, którzy 
czytają wszystkie przysłane do Mikołaja listy i tworzą długą listę upragnionych przez dzieci prezentów.  
Kilka dni przed Wigilią lapońskie fabryki rozpoczynają produkcję zabawek. Oczywiście cały proces 
nadzorują elfy, które sprawdzają jakość towaru, pakują i magazynują zamówione prezenty. Gdy już wszystko 
jest gotowe z magazynowych półek zabawki trafiają do mikołajowego worka bez dna, a z niego już wprost 
do skarpet bądź pod choinkę. 
Dlaczego Święty Mikołaj ma takie ubranie ? 
Zapewne trudno w to uwierzyć, ale czerwony płaszcz i czapkę z pomponem Mikołaj zawdzięcza Fredowi 
Mizenowi - twórcy reklamy Coca-Coli, który w 1930 roku zaprojektował to najpopularniejsze wdzianko 
na świecie. 
Święty Mikołaj to niewątpliwie najpopularniejsza ikona popkultury, starzec który chętnie sprzedaje swoją 
twarz i jest dosłownie wszędzie: w telewizji, prasie, Internecie i na bilbordach, ale najważniejsze, że jest 
w naszych sercach.        Redakcja 
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 Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy, które - jak wierzono - posiadały magiczną 
moc.  W przedświątecznej gorączce warto znaleźć choć chwilę, by zastanowić się jaką symbolikę mają 
poszczególne elementy Bożego Narodzenia. Każde święta co roku odbywają się według tego samego 
schematu. Co roku ubieramy choinkę, łamiemy się opłatkiem i idziemy na pasterkę. Dzieci 
z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki i upragnionych prezentów. Szykujemy suto zastawiony 
stół, na którym pyszni się 12 pięknie udekorowanych potraw. To dobry moment, aby przypomnieć, skąd 
wzięły się nasze ulubione zwyczaje bożonarodzeniowe. 

Wigilia 
Znalazła się w bożonarodzeniowej liturgii w VI wieku. Łacińskie słowo „vigilia” oznacza czuwanie, 
oczekiwanie. Na początku była obchodzona w różnym czasie, niekiedy nawet w styczniu. Było tak 
zanim władze kościelne, kładąc kres sporom, odgórnie nakazały obchodzenie Bożego Narodzenia 
25 grudnia. W Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się dopiero w XVIII wieku. 

Opłatek 
Przełamanie się opłatkiem ze wszystkimi gośćmi wieczerzy wigilijnej jest 
jej głównym i rozpoczynającym punktem. Gest ten symbolizuje wzajemne 
poświecenie się jednych dla drugich i chęć 
dzielenia się z bliskimi efektami swojej codziennej 
pracy. Dzielenie się opłatkiem ma za zadanie 
zbliżać i łączyć ludzi. Tradycję dzielenia się 
opłatkiem warto przekazywać dzieciom, by 

również one czuły się w pełni uczestnikami tej niezwykłej wieczerzy, aby zdawały 
sobie sprawę, że dla całej rodziny to wyjątkowy i piękny moment. Dziś symbolika 
tego zwyczaju jest jedną z najważniejszych tradycji Bożego Narodzenia. Opłatek 
to nic innego jak rodzaj ciasta przaśnego, wypiekanego z mąki pszennej i wody. 
Ten niezwykle prosty przepis towarzyszy wszystkim rodzinom w ten szczególny 
dzień. W dawnych czasach wypiekano kolorowe opłatki, którymi gospodarz dzielił się ze zwierzętami 
w noc wigilijną. Miało to zapewnić zwierzętom „dobre chowanie” i chronić je od wszelkich chorób. 

Choinka  
Symbolizuje „drzewo życia”. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego. 
Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast 
składanie prezentów pod choinką, jest naśladowaniem dobroci. Przypomina również o pierwszych 
pasterskich darach, a także o wzajemnym obdarowywaniu się pierwszych chrześcijan. 

Dodatkowe nakrycie 
Wedle tradycji na stole powinno znaleźć się dodatkowe 
nakrycie. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla 
niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci o naszych 

nieobecnych bliskich, którzy nie mogli dotrzeć ze względu 
na odległość lub wspomnienie o członku rodziny, który zmarł. 

Potrawy  
Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była 
zróżnicowana. Dzisiaj spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu 

potraw. Jadłospis wigilijnych potraw był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody rolne 
i leśne z całego roku. Do najbardziej typowych i tradycyjnych zestawów ludowych potraw wieczerzy 
wigilijnej należały: barszcz z buraków, zupa grzybowa, zupa owocowa, kluski z makiem, pierogi, kapusta, 
ryby, groch, fasola, kasza, pszenica, kutia, jabłka, orzechy, miód. Zwyczajem jest umieszczanie 
na wigilijnym stole ryby, głównie karpia. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. 
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Symbolika poszczególnych składników wigilijnej kolacji: 
 Ryby podczas wieczerzy wigilijnej były 

gwarancją zdrowia i dostatku. 
 Przynajmniej jedna potrawa 

musiała zawierać mak, by 
w przyszłym roku zapewnić sobie 
pomyślność, bogactwo, a także 
potomków. 

 Grzyby miały zapewnić szczęście oraz 
dostatek. 

 Miód  był symbolem obfitości, 
szczęścia i miłości. Spożywany w dniu 
wigilii miał zapewnić przychylność sił 
nadprzyrodzonych, a także 
pomyślność i długie życie. 

 Orzechy od wieków symbolizują 
tajemnicę, pieniądze i płodność. 

Sianko pod obrusem 
Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. 
Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie. Dawniej ustawiano 
także w kątach izby snopy zboża. 
Miało to zapewnić urodzaj 
i dobrobyt. 
Pierwsza gwiazdka 
Tradycyjnie wieczerza wigilijna 
rozpoczyna się wraz z pierwszą 

gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy 
Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą - według Biblii - 
na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Zadanie 
wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki powierza się dzieciom.  

Wspólna modlitwa 
Kolację wigilijną, w polskiej tradycji oczywiście postną, 
rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii 
według św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego 
narodzin Jezusa. 

Świeca na wigilijnym stole 
Ten zwyczaj narodził się w Holandii. W wieczór 
wigilijny przed wejściem do każdego domu ustawiano 
płonący ozdobny lampion lub zwykłą świecę. Światło 
miało być znakiem zaproszenia dla świętej rodziny,  

aby Jezus narodził się w każdym domu. Oświecało drogę i zapraszało do środka. 

Wspólne kolędowanie 
Radosne śpiewy, w które zaangażowana jest cała 
rodzina podczas wieczerzy wigilijnej. Tradycja już 
niestety coraz rzadziej praktykowana, co jest 
niestety wielkim błędem, ponieważ świąteczne 
muzykowanie nie tylko wpływa pozytywnie 
na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też 
pomaga rozwijać w sobie poczucie harmonii 
i wyrażać kłębiące się emocje. 

Redakcja 
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Składniki na ciasto: 
   * 600 g mąki 
   * 200 g masła (kostka)  
   * 200 g cukru 
   * 6 - 7 łyżek miodu 
   * opakowanie przyprawy do piernika 
   * płaska łyżka imbiru 
Składniki na lukier: 
   * 250 g cukru pudru (duża szklanka) 
   * białko z jednego jajka 
   * sok z cytryny 
 
            Rady:  

- najpierw przygotuj 
  formę z papieru (brystol) 
- dach to kartka A4 złożona na połowę 
- boki domku - kartka ma obcięte z każdej strony 3 cm 
- nie wycinaj w kartonie okien ani drzwi! 
- przygotowane wcześniej wzory okien, drzwi i innych 
  otworów obrysuj na wyciętym już cieście, tak jest prościej 
- najlepiej podziel pracę na dwa dni - pierwszego dnia  
  pieczenie, drugiego zdobienie 
- najpierw ozdób dach i pozostałe elementy 
- kiedy wszystko przeschnie, wtedy sklejaj 
 
Robimy ciasto 
- rozpuść na wolnym ogniu masło, miód i cukier puder,  
  poczekaj, aż lekko przestygnie 
- do miski wsyp mąkę, przyprawę do piernika i imbir,    
  wymieszaj 
- do suchych składników dodawaj płynną masę i wyrabiaj  
  ciasto 
- rozwałkuj ciasto na grubość około 5 mm i wycinaj z ciasta  

  poszczególne elementy domku i otwory w nich (okna, drzwi,…) 
- układaj na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia 
- włóż do nagrzanego do 190 stopni piekarnika na 10-15 min. 
- kiedy ciasto lekko przestygnie zdejmij je z papieru i ułóż na blacie  
  do całkowitego wystygnięcia 
 
Robimy lukier 
- wyszoruj jajko i sparz wodą 
- oddziel białko od żółtka 
- wymieszaj białko z cukrem i ucieraj na puszystą masę, najlepiej  
  mikserem 
- w trakcie ucierania dodaj trochę soku z cytryny dla smaku 

- przełóż lukier 
  do szprycy 
  cukierniczej 
- udekoruj poszczególne elementy domku lukrem i innymi  
  dodatkami (cynamon, goździki, lentilki, m&m’s-y, rodzynki,  
  kawałeczki czekolady itp. – co kto lubi) 
- kiedy wzorki na ścianach domku przeschną, sklej domek lukrem 
- najpierw sklej boki, a dopiero kiedy boki przeschną, doklej dach 
  
  Uff,… gotowe!    
     REDAKCJA 
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Dom rodzinny to oaza bezpieczeństwa, miłości 
i schronienia. To rodzinne gniazdo pełne ciepła, 
zapachu chleba. W nim uczymy się rozróżniać co 
dobre, a co złe. To zapach choinki, sernika i pierogów 
mojej mamy,… i zabawa z moim ukochanym psem 
Leonem. Dom, do którego chcemy wracać, który wspominamy. Dom to rodzice - mama i tata, ich 
spracowane ręce; to rodzeństwo, stół przykryty białym obrusem. Powinniśmy docenić to co mamy, 
że gdy wracamy ze szkoły to mamy gdzie wrócić, że czeka na nas dom. Wielu nie ma tego 
szczęścia. Na przykład dzieci z domu dziecka, bezdomni, uchodźcy, ludzie w miejscach ogarniętych 
wojną lub kataklizmem… Bardzo lubię swój dom i nie zamieniłabym go na żaden inny. 
    Anna Turska, kl. IVe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini fotoreportaż Krystiana 
Boguckiego (kl. IVe) 
z konkursu dla klas 0-3. 
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 Teorii na temat historii tej najsłynniejszej nocy roku 
jest kilka. Jedna z nich mówi, że sylwestrowe zabawy swój 
początek mają w pogańskich bachanaliach. Inna mówi o papieżu 
Sylwestrze II, który w 999 r. n.e., pełen obaw, oczekiwał 
na przyjście końca świata. 
 Sylwester - kiedy to się zaczęło? 
Według proroctw Sybilli w grudniową noc na przełomie 999 
i 1000 r. n.e. miała nadejść przerażająca apokalipsa. Ówczesny 

papież - Sylwester II wraz z ludem ze smutkiem oczekiwali na ten moment. Gdy się okazało, że koniec świata 
jednak nie nadszedł szaleli z radości, tańczyli i wznosili toasty. I to właśnie ten moment według badaczy 
kultury dał początek sylwestrowym zabawom, świętowaniu końca starego i początku nowego roku. 
Inni początku sylwestrowych szaleństw upatrują w pogańskich  bachanaliach. Aby odstraszyć demony i złe 
moce palono ogniska, głośno krzyczano, hałasowano i strzelano 
z bata. Dziś witamy Nowy Rok pięknie zdobiącymi niebo salwami 
fajerwerków, głośnymi okrzykami i oczywiście bąbelkami szampana. 
Sylwestrowe wróżby i przesądy 
Wierzono, że w tę wyjątkową noc panny mogą wywróżyć sobie 
zamążpójście. Stojąc nago przed lustrem wypatrywały 
w nim  wizerunku przyszłego męża, a tym, którym zabrakło szczęścia 
pojawiał się diabeł.  
Dawniej to w Sylwestra, a nie jak dzisiaj w Andrzejki lano wosk i kolędowano w kosmatych strojach, 

zapewniając sobie tym samym powodzenie i szczęście 
w nadchodzącym roku. I współcześnie nie brakuje chętnie 
kultywowanych przesądów. Poczynając od Wigilii, a właśnie 
na Sylwestrze kończąc. Aby nie sprowadzić na dom nieszczęścia nie 
można 31 grudnia sprzątać. Należy też zrobić zapasy, aby lodówka 
nie była pusta i w przyszłym roku nie spotkała nas bieda. 
O północy trzeba otworzyć szeroko okno lub drzwi, aby zaprosić 
szczęście do domu. W Nowy Rok powinno wejść się bez długów, 

aby zapewnić sobie dostatek. 
Dziewczyny, które marzą o zamążpójściu muszą uważnie nasłuchiwać, bo pierwsze usłyszane w Nowym Roku 
imię męskie może być imieniem przyszłego wybranka serca. Jeśli chcą mieć powodzenie u płci przeciwnej, 
powinny staranniej niż zwykle zadbać o urodę.  
Wybierające się na zabawę sylwestrową singielki powinny dodatkowo nasypać do butów szczyptę maku, 
który zapewni im całe mnóstwo adoratorów. Pomyślność 

w nadchodzącym roku może zapewnić też gwieździste, 
sylwestrowe  niebo. Aha, i  pod żadnym pozorem nie 
zapomnijcie tuż po północy nakręcić zegarków... oczywiście jeśli 

Wasze zegarki wymagają nakręcenia. ☺  
 
  Redakcja 
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Chris Niedenthal 
Czas Apokalipsy 

 
Ta fotografia to ikona polskiej historii, w której jak w pigułce zawarte jest właściwie 

wszystko, co wydarzyło się w Polsce w drugiej połowie XX wieku. 
Zdjęcie to, zrobione z okna klatki 
schodowej kamienicy na rogu ulic 
Puławskiej i Rakowieckiej 
w Warszawie w grudniu 1981 
roku, jest chyba największą 
fotograficzną ikoną współczesnej 
Polski. Jego autorem jest 
Brytyjczyk, który zafascynowany 
naszym krajem został na stałe 
i mieszka tu do dziś. Chris 
Niedenthal pracował dla wielu 
znanych tytułów, m.in. Newsweek, 
Time, Der Spiegel, Geo, Forbes. 
W 1986 roku otrzymał nagrodę 
World Press Photo, a jednak, jak 
sam mówił w jednym z wywiadów: 
„Wielu ludzi przedstawia mnie:  
- To facet który zrobił zdjęcie 
Czas apokalipsy. Zrobiłem też 
mnóstwo innych zdjęć, ale… 
cholera, jestem znany z tego 
jednego zdjęcia”. 
Zdjęcie pokazuje kołowy 
transporter opancerzony 
(których sporo jeździło po 
Warszawie w czasie stanu 
wojennego), stojący przed  
nieistniejącym już Kinem 
Moskwa, w którym jeszcze 
niedawno wyświetlano film F. F. 
Coppoli „Czas Apokalipsy”. 
Wieloznaczność tego zdjęcia, 
a jednocześnie jasność 
i czytelność jego przekazu spowodowała, że fotografia stała się symbolem wszystkich 
wydarzeń z tamtego okresu. Niewiele jest na świecie zdjęć, które w jednym kadrze 
zamykają całą skomplikowaną historię...        
          Redakcja 

Ciekawostki fotograficzne 
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  W dniu 21 października w naszej szkole 

gościliśmy Pana Majora Zygmunta Boczkowskiego, 

żołnierza Armii Krajowej. Gdy wybuchła wojna 

Pan Zygmunt był w 7 klasie szkoły 

podstawowej. Opowiadał, że dokładnie pamięta 

ciężkie czasy wojny: okupację, bombardowanie 

Warszawy przez Niemców. Wielu jego przyjaciół 

zginęło na jego oczach. Został żołnierzem 

Armii Krajowej i należał do jednej z kompanii 

Grupy Kampinos. Wspominał też ciężkie czasy powojenne - zniszczoną Warszawę, okres 

prześladowań. Spotkanie z kimś takim, to ważna i pouczająca lekcja historii. 

Kilka pytań do Pana Majora: 

Czy czuł Pan strach, gdy Niemcy Pana zatrzymywali? 

Na ogół miałem szczęście do Niemców. Raz tylko mnie pobili żandarmi, a tak to nie 

miałem takich przypadków. Żandarm, który mnie pobił bił też innych, a nawet 

kogoś zabił. Później został skazany przez sąd AK na karę śmierci i wyrok 

wykonano. 

Co Pan czuł kiedy siedział zamknięty w piwnicy, gdy Pana schwytali? 

Myślałem, że mnie może wypuszczą, bo byłem trochę 

zaskoczony, że mnie zamknęli. Liczyłem na to, 

że na pewno wypuszczą, ale okazało się, że nie 

i wysłali do obozu na przymusowe roboty. Później 

udało mi się uciec z tego obozu. 

Czy pamięta Pan wygląd Warszawy po wojnie? 

Pamiętam bardzo dobrze. Jakiś czas po wyzwoleniu 

Warszawy przez Rosjan zostałem aresztowany przez 

Urząd Bezpieczeństwa, było to chyba w marcu 1945. 

W czasie przewożenia mnie ciężarówką w nieznanym kierunku wyskoczyłem z niej 

w okolicy Warszawy. Dotarłem do Pragi, dalej przez Wisłę mostem pontonowym, 

a później szedłem aż na Boernerowo, przez całą Warszawę po gruzach. Natomiast 

trochę później mieszkałem na Chmielnej. Często chodziłem na przełaj po gruzach, 

bo ulic nie było. Niczego nie było, ani chodników, jezdni,… niczego. Wszystko było 

zawalone gruzami. 

Czy Pański dom również został zniszczony? 

Nie, nie był zgruzowany, ale zniszczony był nieźle. Po wojnie można było jednak 

tam wyszykować i zamieszkać. 

Ile razy otarł się Pan o śmierć? 

Dziesiątki razy, to jest trudno powiedzieć… 

Dziękujemy Panu bardzo za spotkanie.  

Patrycja Stańczyk, Oliwia Potocka, Jagoda Jaworowska, kl. VId 
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A) Narodził się w Betlejem. 
B) Prześladował Dzieciątko Jezus. 
C) Świeciła nad stajenką betlejemską. 
D) To pracowite zwierzę czuwało nad Dzieciątkiem w stajence betlejemskiej. 
E) To uparte zwierzę czuwało nad Dzieciątkiem w stajence betlejemskiej. 
F) Był jednym z tych, którzy pierwsi dowiedzieli się, że narodził się Zbawiciel. 
G) Spożywamy ją wieczorem w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowujemy 
      na nią tylko potrawy postne, aby upamiętnić ubóstwo nowo narodzonego Zbawiciela. 
H) Opiekował się Jezusem i Maryją. 
I) Ten dzień poprzedza Święto Bożego Narodzenia. 
J) Ta księga Pisma Świętego informuje o narodzeniu Jezusa. 
K)Tak kolęda nazywa trzech królów-mędrców, którzy śpiesznie dążyli do Betlejem, 
     by powitać nowo narodzonego Króla. 
L) Za tego stwora podobnego do tura często przebierali się polscy kolędnicy. 
Ł) Stroimy ją na Święta Bożego Narodzenia. 
M) Te rajskie owoce często zawieszamy na bożonarodzeniowym drzewku. 
N) Tak nazywamy śpiewanie kolęd albo chodzenie z szopką od domu do domu. 
O) Stawiamy go na wigilijny stół dodatkowo, dla zbłąkanego wędrowca. 
P) Wcześniej jadły z niego zwierzęta, a w noc Bożego Narodzenia Maryja złożyła 

     do niego Dziecię.          Redakcja 
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„Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

    Odcinek pt. „Słodki czy słony?”                
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Rozwiązanie Bożonarodzeniowej krzyżówki: Bóg się rodzi, moc truchleje. 




