
 
 
 
 
 
                                                   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W numerze: 
 

 Nasze wrażenia z wycieczek 
 Zimowa moda 

 Przedświąteczny wywiad z Panią Dyrektor 
 Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż … 

 Czas na relaks 
 

Gazetka wykonana przez uczniów Koła Dziennikarskiego prowadzonego w Szkole 
Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej pod kierunkiem Pani mgr Ewy Laski w ramach 

projektu „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” 



 

 

Naszą grupę po Warszawie oprowadzała pani 

przewodnik –Małgosia. Zwiedzaliśmy m.in. 

Sejm, Zamek Królewski, Park Łazienkowski, 

Powązki, Cmentarz Komunalny, Grób 

Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Pomnik 

Małego Powstańca. Nocowaliśmy w hotelu 

ATOS na 7.piętrze. Mój pokój miał nr 716. 

                                             Beata  kl. IV  

 

 

 

W trakcie wycieczki najbardziej podobał mi się 

Park Łazienkowski, ponieważ był tam pomnik 

naszego rodaka, kompozytora urodzonego w 

Żelazowej Woli – Fryderyka Chopina. Była tam 

też ławka grająca muzykę tego wybitnego 

Polaka. Wycieczkę uważam za udaną . 

                                            Ksenia kl. V 

 

 

 

Najbardziej podobał mi się Zamek Królewski, 

gdyż obejrzeliśmy ciekawe obrazy oraz 

komnaty, w których dawniej mieszkali władcy 

wraz z żonami. Program był bardzo napięty, 

więc zaraz rano po śniadaniu ruszaliśmy, aby 

zwiedzić  zabytki tego wspaniałego miasta. 

                                          Marta kl. VI 

 

 

 

W czwartek 7. października o godzinie 6:30 

wyjechaliśmy na wycieczkę do Łańcuta. Na 

miejsce dojechaliśmy o godzinie 10:30. 

Najpierw zwiedzaliśmy wnętrze zamku ,a 

następnie oranżerię  i powozownię. Najbardziej 

podobała mi się oranżeria, bo były tu ciekawe 

zwierzęta i rośliny. Chciałabym jeszcze raz 

wybrać się na taką wycieczkę  

        Magda kl. V 

Na wycieczkę do Łańcuta wybraliśmy się z 

trzema szkołami : Lubaszową ,Piotrkowicami i 

Łowczowem. W autobusie było bardzo wesoło,  

pan Wiesio – nasz kierowca puszczał nam 

karaoke. Wszyscy wspaniale się bawili.  

 

           Natalia kl. IV 



                                        

 W tym sezonie hitem, jeśli chodzi o 

branżę obuwniczą , niewątpliwie są botki w 

kolorach jasnego brązu. Ale nie zabraknie 

również klasycznej czerni. Najmodniejsze będą 

wykonane z zamszu oraz skóry, inne materiały 

występują w postaci dodatków. Znajdziemy 

dużo propozycji stworzonych z myślą o 

trendzie militarnym, ale dla tradycjonalistek 

pojawi się również eleganckie wykonanie.  

Każda z nas zdaje sobie sprawę, że kolor 

czarny to idealna baza do dalszych modowych 

podbojów. Dlatego też często całkiem 

nieświadomie na zimę, jakby nam było mało 

szarości na dworze, wybieramy ubrania w 

ciemnych kolorach. A co, gdyby tak raz się 

przełamać i sprawić sobie płaszczyk w żywym 

i zdecydowanym kolorze? W tym sezonie z 

powodzeniem polecić możemy kolor kremowy, 

najróżniejsze odcienie czerwieni oraz soczysty 

granat. 

Zima potrafi zaskoczyć. Nie pozwólcie, by 

zaskoczyła Waszą garderobą i przygotujcie 

najważniejsze rzeczy, które przydadzą się 

podczas zimy. Takie rzeczy muszą być ciepłe. I 

wygodne. Ale przede wszystkim modne! 

Dlatego dziś, specjalnie dla Was, 

zaprezentujemy najważniejsze części garderoby 

zimowej! Zbiór najważniejszych i 

najmodniejszych rzeczy zimowych! 

Zacznijmy zatem od czapki, gdyż 

chroni przed zimnem najważniejszą 

część naszego ciała - głowę. 

Projektanci projektując czapki na rok 

2010/2011skupiali się na oryginalności i 

niepowtarzalności. Dodawali elementy, które 

sprawią, że zima stanie się milsza dla 

wszystkich, którzy taką czapkę założą. Są to 

elementy takie jak kwiatki bądź akcenty 

kolorystyczne w jasnych i delikatnych 

odcieniach. 

Kolejną niezbędną podczas 

zimy rzeczą są rękawiczki. 

Chyba nikt z nas nie lubi 

mieć wrażenia, że dłonie 

stają się oddzielną częścią 

ciała, dlatego też dbajcie o 

to, by zimą zawsze mieć przy sobie rękawiczki. 

Brakuje do kompletu…szalika! I 

wbrew pozorom odgrywa także 

wielką rolę, chroni szyję od mrozu 

a nas od przeziębienia. 

Jednak najważniejsze jest to, by 

wszystkie wyżej wymienione elementy ze sobą 

współgrały. Co znaczy: były dobrane 

kolorystycznie i materiałowo. Jeśli ten warunek 

nie będzie zachowany, nawet najpiękniejsze 

czapki i szaliki będą okropnie wyglądały. 

Nie uważajcie, że dziane szaliki czy czapki 

wyszły z mody. Wręcz przeciwnie, każdej zimy 

do nas powracają. Ich główną zaletą jest to, że 

są ciepłe. 

Drodzy Koledzy, zastanawiacie się jakie 

obuwie modne jest zimą? Nie możecie się 

zdecydować, jakie buty sobie kupić? Dzisiejszy 

artykuł powinien rozwiać Wasze wątpliwości! 

Modne buty męskie na zimę to przede 

wszystkim czarne buty. W świecie mody już 

tak się przyjęło, że mężczyzna na nogach musi 

mieć kolor czarny. Kozaki za kostkę doskonale 

ochronią przed zimnem i śniegiem. Na rynku 

można także zauważyć pojawiające się długie 

kozaki. Jest to styl młodzieżowy i został 

pozytywnie przyjęty przez społeczeństwo i 

polskie butiki. Bardzo praktyczne są buty na 

zamki, mniej te ze sznurówkami. Jednak to 

zależy od indywidualnego gustu. 

 

 



 

1. Jak  Pani  Dyrektor  zamierza  spędzić  

Święta  Bożego  Narodzenia w tym  roku ? 

Święta Bożego Narodzenia w tym roku będę 

spędzać w gronie rodzinnym. Będą to spotkania 

z rodziną, wspólne  kolędowanie, rozmowy- 

wspomnienia. 

2.  Jaka  jest  Pani  ulubiona  potrawa ? 

Moją ulubioną potrawą  jest barszcz czerwony 

z uszkami, który jest podstawowym daniem 

Wigilii w  moim domu. 

3.  Wymarzony  prezent ? 

Nie zdradzę odpowiedzi odnośnie 

wymarzonego prezentu, zachowam go w 

tajemnicy. 

4. Czy w dzieciństwie wierzyła Pani w 

Mikołaja ?  

Tak wierzyłam bardzo długo i nadal  staram się 

wierzyć, że Mikołaj spełni moje marzenia. 

Zachęcam  Was, abyście zawsze naśladowali 

Mikołaja, pamiętając w tym dniu o Waszych  

najbliższych w  rodzinie oraz o tych, którzy 

pozostali samotni , bo w najprostszy sposób 

możecie dać im wiele  radości. 

5. Święta Bożego Narodzenia to dla Pani 

Dyrektor przede  wszystkim ? 

To czas radości, wypoczynku, spotkań z 

szerszym kręgiem  rodzinnym. Święta Bożego 

Narodzenia to najsympatyczniejsze i 

najprzyjemniejsze dni w roku dla mojej 

rodziny. To czas refleksji, wspomnień 

poprzednich świąt, a nawet  tych bardzo 

odległych z mojego dzieciństwa. W te święta 

nie może  zabraknąć w domu pięknej choinki, 

śpiewania  kolęd, tradycyjnych  potraw. 

Dlatego dzisiaj życzę Wam drodzy uczniowie, 

abyście się starali każdego dnia choćby 

drobnym gestem, słowem, uśmiechem dawać 

dowód na to, jak bardzo zależy nam na tych, 

których kochamy i lubimy. Życzę Wam kochani 

magicznych świąt i tego, aby w Waszych 

domach gościła zawsze  miłość i radość. 

Dziękuję. 

 

6. Dziękujemy za rozmowę, życzy 

rodzinnych i spokojnych świąt. 

 

CZY CZUJESZ BOŻONARODZENIOWĄ 

ATMOSFERĘ ? 

Czy nie możesz doczekać się świąt, czy też nie 

wzbudzają one w tobie entuzjazmu ?  Ten krótki 

test pozwoli ci to sprawdzić.  

1. Co twoim zdaniem świeci w wigilię za 

oknem? 

A. Złoty ząb pani Czajkowskiej z 

sąsiedztwa.  

B. Latarnia.  

C. Pierwsza gwiazdka.  

2. Co to jest choinka ? 

A. Coś, co mnie wczoraj pokłuło.  

B. Miejsce pod prezenty.  

C. Drzewko.  

3. Kiedy kupujesz prezenty ? 

A. Kupować ?!  Ja tylko je dostaję.  

B. Coś tandetnego, w ostatniej chwili.  

C. Kiedy chcę sprawić innym radość.  

4. Co wieszasz na choince ? 

A. Co ?!  Raczej kogo ?!  

B. Plastykowe bombki, plastykowe 

dzwonki, plastykowe...  

C. Masę słodyczy, które później 

zjadam.  

Rozwiązanie: większość odpowiedzi  

A. Postaraj się nie być takim pesymistą. 

Święta to cudowna rzecz!  

B. Kiedyś wiedziałeś, co to święta. Ale chyba 

zapomniałeś.  

C. Gratulacje! Czujesz święta i potrafisz się 

nimi cieszyć. Oby tak dalej.  

 



 

 

SKĄD SIĘ WZIĘŁO BOŻE NARODZENIE 

Niektóre święta swój początek biorą z czasów 

pogańskich, np. Boże Narodzenie. W okresie 

przesilenia zimowego Rzymianie obchodzili Święto 

Słońca. Chrześcijanie utożsamiali Chrystusa ze 

słońcem. Sam Chrystus niejednokrotnie nazywał 

siebie zwycięskim światłem. Od IV w. n.e. dnia 25 

grudnia obchodzimy narodziny Syna Bożego. 

WIECZERZA WIGILIJNA 

Ona również wywodzi się z pogańskiego obyczaju 

stawiania jadła i napojów duszom zmarłych. Obecni 

w czasie obrzędu spożywali strawę. Wierzono też, 

że dusze zmarłych przychodzące z krainy śmierci 

mogą przybrać postać ptaków lub zwierząt. Stąd 

bierze się znany do dziś zwyczaj dzielenia się 

jedzeniem i opłatkiem wigilijnym ze zwierzętami i 

przesąd, iż w noc wigilijną zwierzęta będą mówić 

ludzkim głosem. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Dawno temu żył dobry biskup, który obdarzał 

każdego potrzebującego. Teraz legenda mówi, że 

wchodzi on do komina i 25 grudnia rozdaje 

biednym dzieciom prezenty, a niegrzecznym rózgę. 

ZWYCZAJE BOŻEGO NARODZENIA 

Wigilia 

W kulturze ludowej 24 grudnia rozpoczyna się 

okres zwany Godami, który trwa przez 12 dni. W 

chłopskiej tradycji Wigilia to powtórzenie sytuacji z 

raju, gdzie nie ma różnicy między biednymi a 

bogatymi, między ludźmi a zwierzętami. Przebieg 

całego wigilijnego dnia był wróżbą na przyszłość. 

Przepowiadano zwłaszcza pogodę. Kościół 

Katolicki nakazuje, aby w Wigilię pościć – także w 

czasie obfitej, ale bezmięsnej wieczerzy. Ludowa 

tradycja głosi, że zwierzęta tego dnia są braćmi 

ludzi, a nawet mówią ludzkim głosem, nie należy 

więc spożywać ich mięsa. Do stołu wigilijnego 

siada się wtedy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda. 

Dobrze, jeśli liczba biesiadników jest parzysta. 

Zawsze stawia się dodatkowe nakrycie dla 

spóźnionego wędrowca. W kącie izby musi się 

znaleźć snopek słomy, a pod obrusem siano. Mają 

one przypomnieć o ubóstwie świętej rodziny i 

betlejemskim żłobku. Godnym naśladowania 

zwyczajem niektórych rodzin jest głośne odczytanie 

fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Początek 

wieczerzy wigilijnej to dzielenie się opłatkiem. 

Posiłek składa się z dwunastu potraw. 

Polska wigilia 

Zwyczaj obchodzenia uroczystych świąt na 

przełomie grudnia i stycznia jest starszy niż 

moglibyśmy przypuszczać. Naukowcy wskazują na 

związki między Bożym Narodzeniem i rzymskimi 

saturnaliami oraz świętowania przez Rzymian dnia 

urodzin słońca niezwyciężonego. Były one 

obchodzone w mniej więcej tym samym czasie, a 

poza tym pojawiało się w nich wiele podobnych 

zwyczajów: wzajemne obdarowywanie się, 

obnoszenie zielonych gałązek, mających przynieść 

szczęście. W czasie tych świąt panował nastrój 

życzliwości i pojednania między stanami. Gdy w 

Rzymie religią państwową stało się 

chrześcijaństwo, Kościół, zamiast znosić pogańskie 

obchody, zdecydował się nadać im chrześcijański 

charakter. Święto urodzin słońca, a więc światła, 

wydawało się mieć podobne znaczenie co Boże 

Narodzenie. 

Mimo, że samo święto ma tak dawny rodowód i 

chociaż tak ważne dziś atrybuty, jak chociaż 

choinka, prezenty czy wizyta Świętego Mikołaja, 

Polacy zaczerpnęli z innych kultur, święta w Polsce, 

a szczególnie Wigilia, mają pod wieloma 

względami zupełnie wyjątkowy charakter. Nawet na 

Pomorzu, pozostającym pod kulturalnym wpływem 

Niemiec, Wigilia długo nie była obchodzona w 

żaden szczególny sposób. Wieczerza była postna, 

tak jak i w innych regionach, jednak nie tak obfita i 

przede wszystkim nie uroczysta. Tak jak w 

Niemczech, krajach anglosaskich, a nawet w 

katolickiej Francji o wiele ważniejszy był tam sam 

dzień Bożego Narodzenia, rozpoczynany obfitą 

ucztą, gdy post już nie obowiązywał. Anglicy i 

Amerykanie do dziś mogą otworzyć swoje 

świąteczne prezenty, kładzione pod choinką w 

wigilijną noc, dopiero rankiem w dzień Bożego 

Narodzenia. Wigilia, tak jak wskazuje etymologia 

wyrazu pochodzącego z łacińskiego słowa 



oznaczającego czuwanie, jest w większości krajów 

po prostu oczekiwaniem na prawdziwe święto 

następnego dnia, tylko w Polsce to oczekiwanie 

wydaje się bardziej uroczyste od samego święta. 

Łamiąc się opłatkiem 

Wigilijny zwyczaj łamania się opłatkiem jest jedną 

z najtrwalszych i najwyższych tradycji związanych 

z wigilią Bożego Narodzenia. Dzielenie się 

opłatkiem, choć niekoniecznie w Wigilię, 

praktykowali już najwcześniejsi chrześcijanie – 

otrzymywali go ci, którzy z różnych względów nie 

mogli być na mszy. 

Od dawna było w zwyczaju dzielenie opłatka 

bezpośrednio przed wieczerzą, nie tylko między 

wszystkimi członkami rodziny, ale także ze służbą, 

kolędnikami i oczywiście duchami przodków. 

Opłatek dostawały zwierzęta gospodarskie, często 

barwiony na różne kolory. 

W ceremonii dzielenia się świątecznym pieczywem 

najważniejszy zdaje się element pojednania, 

jednoczenia się, charakterystyczny dla całych świąt 

Bożego Narodzenia. W wieczór wigilijny łamano 

się opłatkiem nie tylko z krewnymi, ale często ze 

służbą czy parobkami. W okresie tym tradycyjnie 

wygasały umowy parobków o najmowanie się do 

pracy i traktowani byli oni wtedy inaczej niż 

zazwyczaj. 

BOŻE NARODZENIE 

W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie to 

najważniejsze święto roku obchodzone na całym 

świecie. Z historii o narodzinach dzieciątka, 

wywodzą się różnorodne zwyczaje, choć 

pobrzmiewają w nich także echa starszych, 

pogańskich obrzędów. 

Adwent 

Adwent to okres przygotowań do Bożego 

Narodzenia, wprowadzony do kalendarza 

Kościelnego w V wieku naszej ery. W krajach 

Katolickich, takich jak Polska czy Austria, jest to 

tradycyjny czas refleksji, postu i modlitwy. 

Drzewko 

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie 

wstawiano drzewka do domu i ubierano je 

ozdobami z papieru i jabłkami. Wielkim 

zwolennikiem tego zwyczaju byk Luter, który 

zaleca spędzanie świąt w domowym zaciszu, 

choinki szybko więc stały się popularne w 

protestanckich Niemczech. Nieco później obyczaj 

ten przejął kościół Katolicki, rozpowszechniając go 

w krajach Europy północnej i środkowej. W XIX 

wieku drzewko zawitało do Anglii i Francji, potem 

do krajów Europy południowej. 

  

WYRUSZAMY NA ZAKUPY 

  Zawsze przed Bożym Narodzeniem wyruszamy do     

sklepów po prezenty. Niestety licho czyha. 

Oto kilka porad, jak uniknąć niemiłych 

niespodzianek: 

 unikaj zatłoczonych sklepów i autobusów! 

Złodzieje tworzą tzw. sztuczny tłok, by w 

zamieszaniu cię okraść; 

 kiedy znajdziesz się w zatłoczonym miejscu, 

uważaj na torebkę lub portfel; 

 zawsze trzymaj większe kwoty podzielone na 

dwie części. Gdy cię okradną, nie stracisz całości 

pieniędzy; 

 dokładnie oglądaj towar przed jego zakupem; 

 ekspedientka powinna udzielić ci 

wyczerpującej informacji. Nie obawiaj się pytać, 

gdy masz wątpliwości; 

 jeśli nie odpowiada ci dany towar, nie kupuj 

go na siłę. Idź do innego sklepu; 

 pamiętaj, że to, co kupujesz, ma się podobać 

nie tylko tobie, ale także osobie, którą chcesz 

obdarować; 

 nie trać dobrego humoru robiąc zakupy. 

Ostatecznie sam możesz wykonać prezenty dla 

bliskich. 

  

Spokojnych i radosnych ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 

oraz szczęśliwego NOWEGO ROKU 2011, 

obfitego w Łaski Boże dla uczniów i nauczycieli  

życzy Redakcja 

 



Zajączek  wchodzi do baru i krzyczy: 

-Kto mi pomalował rower na zielono?! 

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 

-Ja, bo co?! 

-Chciałem się zapytać, jak długo  schnie farba. 

~ 

Wchodzi facet do sklepu zoologicznego: 

-Poproszę tego roztańczonego żółwia z 

wystawy. 

-Tańczący żółw?  O rany, zapomniałem 

wyłączyć grzałkę do piasku! 

 ~ 

Jak nazywa się krzyżówka węża z jeżem? 

Drut kolczasty! 

  ~ 

Jasiu wbiega do szkoły. Na schodach 

stoi dyrektor i woła: 

-Dziesięć minut spóźnienia! 

-Kurcze, ja też!- mówi 

Jasiu ze zrozumieniem 

~ 

Jasiu, ile to jest 3:2?  

- To zależy ,która to połowa meczu, proszę 

pani??  

~ 

Przychodzi żółw do jeża - fryzjera mówi: 

- Poproszę na jeża. 

Jeż na to: No to wskakuj!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ubierasz ją, gdy jest zimno. 

2. Ozdabiasz nim choinkę. 

3. Przynosi prezenty. 

4. Najzimniejsza pora roku. 

5. Pada w zimie. 

6. Zjeżdżasz na nich z górki. 

7. Lepisz go ze śniegu. 

 

 

1. Mogą mieć jeden lub pięć palców. 

2. Arktyczny ptak we fraku. 

3. Szczypie w nos. 

4. Lepisz go ze śniegu. 

Perkusja to zestaw garnków, w których gotuje 

się muzyka. 

Budzik spełnia wiele czynności, ale najczęściej 

chodzi wraz ze wskazówkami. 

Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko 

jeden raz. 

Wielbłądy wędrują przez pustynię w 

karnawałach. 

Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby była 

prostokątna, to by się bardzo męczyła przy 

wchodzeniu w ziemię. 

Gryzoń to zwierzę, które ogryza, co tylko 

może, np. jabłka, zostawiając ogryzki. 

Chopin – to najprawdopodobniej największy 

gracz na świecie. 

 

 



 

 

 

Imiennik 
 

Aleksandra 

Jest sprawiedliwa i obdarzona darem mówienia 

prawdy, co w życiu sprawia jej wiele kłopotów. 

Ponieważ jest typem towarzyskim, a zarazem 

posiadającym uzdolnienia kierownicze, ma 

często konflikty z otoczeniem 

 

Karolina 

Kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, 

wykształcona, pracowita, o szerokich 

zainteresowaniach, chętnie studiuje i pogłębia 

swoją wiedzę. Nie umie jednak pracować 

systematycznie. Karolina jest miła, zmysłowa, 

towarzyska, lubi być otaczana przez 

adoratorów. 

 

Anna 

Osoba wrażliwa na uroki krajobrazu i piękno 

wnętrz domowych. Lubi spokój, zgodę i 

harmonię we własnym środowisku. Jest bardzo 

umuzykalniona się, że swoim naiwnym 

zachowaniem się wszystko burzy. 

 

Michał 

Optymista, nie potrafi nikogo urazić, staje po 

stronie słabszych. Stawia  na pracę. 

 

Magda 

Ma duży temperament, bystry umysł, jest 

impulsywna. Reaguje dość nerwowo. Gdy 

jednak nieco ochłonie, można z nią spokojnie 

porozmawiać na każdy temat. Nie znosi 

rygorów, stałych obowiązków, regularności.  

 

Bogdan 

Charakter jego jest zrównoważony .Bogdan   

lubi domowe zacisze, wyjazdy za miasto, dobrą 

muzykę. Osoba subtelna, dobra i zasadna. Nie 

daje się drobnym niepowodzeniom i uparcie 

dąży do celu. 

 

Jakub 

Jest energiczny, posiada zmysł organizatorski. 

Ma wielu przyjaciół, ceni towarzystwo. Lubi 

dobrze się ubierać. Mężczyzna ten jest pełen 

energii, wdzięku i kultury. 

 

Ewa 

Osoba pesymistycznie nastawiona do życia.  

Nie znosi nudy i bezczynności. Jej pewność 

siebie wzbudza uznanie i podziw. Wyróżnia się 

starannością. 
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