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Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas dla każdego 
człowieka. To magia opleciona zwyczajami, tradycjami i wierzenia-
mi. To również czas przemyśleń, refleksji i zadumy.  

Życzymy wszystkim szczęśliwych, rodzinnych, pełnych mi-
łości Świąt Bożego Narodzenia.  

 

    Redakcja gazetki ,,Rozwiń Żagle’’ 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Lubczynie wciąż rozwijają żagle, dlatego też postanowi-
liśmy, że grudniowy numer naszej gazetki zredagujemy wspólnie. 
Atmosfera świąteczna to doskonała inspiracja do rozwijania twór-
czości. Życzymy miłej lektury   
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            ,, Świąteczne przygotowania"  
 
                         Trzaski, pluski już od rana  
                         Babcia w fartuch kuchenny ubrana 
                         Lepi pierogi z kapustą i grzybami  
                         Potem zajmie się barszczem i rybami 
                         Zapach ciastek z cynamonem po domu się roznosi  
                         Muzyka świąteczna odpowiedni nastrój wnosi. 
                         W pokoju błyszczy już choinka 
                         Na stole - wystygnięta Inka 
                         Czas domowników goni 
                         Do drzwi ktoś z uporem dzwoni 
                         Każdy swoimi obowiązkami zajęty  
                         Nikt nie przypuszcza, że to być może Mikołaj Święty 
                         Wreszcie w progu sąsiad staje 
                         Próbki swych wypieków nam daje 
                         A za oknem śnieżek spokojnie prószy  
                         Nie zważając na nasz nawał pracy po uszy 
                         Klimat świat na wszystkie zmysły już działa  
                         Nie sposób przed nim się ukryć choćbym próbowała. 
                         Gwar i ogólne zamieszanie  
                         Zapowiadają najfajniejsze rodzinne spotkanie. 
                         Lubię ten świąteczny czas   
                         On tak magicznie zbliża wszystkich nas! 

 

   Nina Kotar, klasa VII 



 

                                                                                                      
Kartka z dziennika 

                                                                                                                
Lubczyna, 24.12.2017r. 

 
Boże Narodzenie - tak 

długo oczekiwałam na ten czas.. 
Przygotowania, sprzątanie, ro-
dzinne grono. Nakryty stół, biały 
opłatek,  czytanie Pisma Święte-
go i  przybycie rodziny. 

Wyglądałam w oknie 
i czekałam na przyjazd gości. 
Każdy był szczęśliwy, a choinka 
pachniała w całym domu. Pano-
wała tak cudowna atmosfera, ko-
cham święta. Rozmyślanie nad 
wszystkim i nad niczym, uwiel-
biam taki stan... Magia świąt jest 
według mnie wspaniała. 

Dźwięk dzwonka i wej-
ście rodziny wszystko wyjaśni-
ło... Zasiedliśmy do stołu, w tle 
leciała ,,Cicha noc ", za-
częłam czytać Pismo Świę-
te. Spojrzenie babci dopro-
wadziło mnie do łez. Ko-
cham Ją. 

Wiem, że jest ze 
mnie dumna, chociaż cza-
sami robię źle..... Przeczy-
tałam fragment, teraz każ-
dy wziął opłatek do dłoni i 
życzył każdemu wszystkiego naj-
lepszego.  

,,Sylwestra, ciepła rodzin-
nego i życia długiego’’ – słysząc 
to zaśmiałam się cicho pod no-
sem. Dzień przed świętami dzia-
dek złożył mi bardzo 

osobiste życzenia. Myślę o tym 
i  w oczach mam łzy, chciałabym, 
żeby było tak zawsze,  aby każdy 
z każdym żył w zgodzie. Niestety 
kłótnie się zdarzają. Tłumaczę to 
tym, że nikt nie jest idealny. Jed-
nak tegoroczne święta są inne. 
Pełne nadziei i spokoju. Spory 
odchodzą w niepamięć. 

 Ten dzień zapamiętam na 
długo, czuję się taka szczęśliwa! 

 
    

 Joanna Witek, klasa VII 
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"Święta tuż, tuż" 

Nadchodzi ten wspaniały czas, 
Czekamy na niego cały rok, 

To Bożego  Narodzenia moc. 
Spotkamy  się wszyscy przy wspólnej wieczerzy, 

By poczuć jak bardzo kochamy się, 
Za oknem śniegu blask oślepia nas, 

A mróz na oknach pejzaże kreśli swe, 
Boże Narodzenie najlepsze jest, 
Bo wszystko zdarzyć może się. 

Na niebie renifery ciągną sanie swe, 
A w nich Mikołaj z worem  prezentów mknie, 

Gdy wyląduje na dachu mym, 
Liczne prezenty pod  choinką znajdą się. 

Każdy dla siebie znajdzie coś, 
Bo to Bożego Narodzenia moc. 

Wszyscy radujemy się, 
I dobrze czujemy się. 

 

                               Adam Godlewski, klasa VII 

 
 ''Zima" 

Kiedy minie jesień ,liście w dal odlecą, 
śniegi do nas z północy w net przylecą. 

Wszyscy wyczekują na ten miesiąc dwunasty, 
czas, w którym na niebie krążą gwiazdy, 

Co roku Mikołaj się szykuje, 
a barszcz z uszkami w kuchni się gotuje. 

Jak przyjadą do nas goście, 
przywitamy ich radośnie. 

Zawsze jedno miejsce wolne jest przy stole 
dla tajemniczych gości, których ktoś ugości. 

Dla podróżników, którzy zapomnieli, 
na czym polegają święta, 
radosna kolęda już czeka. 

 
     Patryk Kowal, klasa VII 
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Już niedługo będą święta, 
piękne i wesołe. 

Już niedługo usiądziemy wszyscy 
Przy wigilijnym stole. 

 
Jak tradycja polska każe, 

ustroimy drzewko jak z marzeń. 
Powiesimy na nim świąteczne ozdoby, 
Które dodadzą jemu magicznej urody. 

 
Mama krząta się po kuchni, 
Pyszne dania nam gotuje. 

Ja z niecierpliwością  
pierwszej gwiazdy wypatruje. 

 
Na białym obrusie sianko położone, 
wszystkie dania dawno postawione. 

Wszyscy już siedzimy 
i opłatkiem się dzielimy. 

 
Dziś życzymy sobie: 

szczęścia, zdrowia i radości. 
Niech mały Pan Jezus 

W naszych sercach gości. 
  

Już kolędy czas zaśpiewać, 
głośno i radośnie, 

śpiewają, więc wszyscy, 
że aż serce rośnie. 

 
Święta to magiczny czas, 

czas refleksji i miłości 
w sercu każdego z nas. 

 

     Alicja Żukowska, klasa VII 
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„
Opowiadanie wigilijne”  
 
             Pewnego szczegól-
nego, grudniowego dnia, gdy świę-
towaliśmy rodzinnie narodziny ma-
łego Jezusa nadarzyła się nieco-
dzienna sytuacja. 
                 Jak co dzień obudziłam 
się wcześnie rano z myślą, że wie-
czorem spotkamy się przy wigilij-
nym stole, by wspólnie poczekać na 
pierwszą gwiazdę, zjeść kolację, 
złożyć życzenia i otworzyć długo 
wyczekiwane (głównie przez naj-
młodszych) prezenty. Pół dnia spę-
dziliśmy na strojeniu się, a następnie 
wybraliśmy się do domu babci, 
gdzie już wszyscy na nas czekali. 
Zgodnie z tradycją wykonaliśmy 
wszystkie czynności bożonarodze-
niowe. Było wesoło i zabawnie, 
zbliżała się północ, a jak wiadomo 
według jednej z legend wraz z tą 
godziną można usłyszeć zwierzęta 
mówiące ludzką mową. W salonie 
obok kominka leżał stary, psi druh 
wuja Henryka. W swojej klatce ba-
wił się królik małej Julii, czarny kot 
Mruczek leżał wygodnie. Jula już 
śpiąca oglądała wraz ze mną  film 
„Kevin sam w domu”. Z chwilą na-
stania północy obok paleniska za-
częły dochodzić ciche głosy. Tak jak 
się domyślacie była to rozmowa za-
chodząca między zwierzętami. Dys-
kretnie podeszłam do nich i usłysza-
łam: 
-Wesołych świąt - wymruczał kotek. 
 A ja z niedowierzaniem próbowa-

łam się ocknąć. Zawołałam mamę, 
aby ujrzała to niewiarygodne zdarze-
nie, ale ona zignorowała moje woła-
nie. Wspomniała,  abym poszła spać, 
a więc wykonałam polecenie. Nie-
stety nie mogłam zasnąć, gdyż my-
ślałam ciągle o tym incydencie. Te-
raz, gdy to rozważam to myślę, że 
gdybym nie poszła z miejsca zda-
rzeń mogłabym porozmawiać ze 
zwierzętami. Zrobiło się cicho, 
wszyscy poszli już spać, a ja nadal o 
tym myślałam, chciałam posłuchać o 
czym zwierzaki rozmawiają, posta-
nowiłam pójść zobaczyć, czy nadal 
tu są. Niestety zauważyłam, że jest 
już jest po północy, lecz wciąż my-
ślałam, że spotkam rozmawiające 
zwierzęta. Moje oczekiwania poszły 
na marne. Niestety nie nastałam dys-
kutujących pociech. 
                    Na pewno będę wycze-
kiwać kolejnych świąt. Myślę, że w 
następnym roku uda mi się poroz-
mawiać ze zwierzętami, mam do 
nich bardzo dużo pytań, chciałabym  
wszystkiego się od nich dowiedzieć . 
Żałuję tylko, że teraz tego nie zrobi-
łam . Mam nadzieję, że doczekam 
się następnych świąt bardzo szybko. 
                                      
  
 Daria Malinowska, klasa VII 
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,,Potyczki małżeńskie’’ 

 
 W  Święta Bożego Naro-

dzenia zdarzyła się dziwna 
rzecz. Na długi czas zapamiętam 
ten dzień. 

Mama krzątała się po 
kuchni, krzycząc, że nie zdąży 
zrobić pierogów. Babcia ze spo-
kojem kroiła roladę i mówiła, że 
wszystko się uda i  ,,niejedne 
święta przeżyła’’. Gdy wszyscy 
czekali na gości, przyjechał wu-
jek-o dziwo sam i oznajmił, że 
ciocia i kuzyni zachorowali. 
Wszyscy uwierzyli w zasłyszaną 
historię. Następnie przyjechali 
dziadkowie, babcia powitała 
wszystkich, krzycząc ,,Wesołych 
świąt”. Dziadek siedział cicho 
przy stole, czekał na pierwszą 
gwiazdkę i resztę gości, nagle 
przyjechała ciocia z kuzynami
(niby chorymi). Wujek schował 
się w innym pokoju, a ciocia za-
pytała 

nas, gdzie podziewa się jej mąż. 
Nagle usłyszeliśmy otwieranie 
okna. Ciocia krzyknęła do wu-
jaszka, gdzie się wybiera, a  wu-
jek z pokorą wrócił do pokoju. 
Zauważyliśmy, że został za-
mknięty w korytarzu, gdy pytali-
śmy co się stało ciocia zaczęła 
opowiadać, ale moja siostra 
krzyknęła, że na niebie pojawiła 
się pierwsza gwiazdka. Ciocia 
przerwała historię, wujek zza 
drzwi prosił o kawałek karpia, 
ciocia za każdym razem odkrzy-
kiwała ,,nie’’. Znów mieliśmy 
szanse odsłuchania historii cioci.  
,,A było to tak” - zaczęła mó-
wić… 

Opowieść cioci była bar-
dzo zabawna, ale nie mogę jej 
zdradzić. Niech pozostanie słod-
ką tajemnicą…. 

 

 Jakub Orzechowski,  



 

Świąt białych z zapachem choinki, 
w miłej atmosferze wśród rodzinki. 

Na prezenty poczekaj do pierwszej gwiazdki na niebie, 
pamiętaj! Mikołaj przyjdzie również do Ciebie. 

Dwanaście potraw czeka na stole, 
pamiętaj o tradycji i poczekaj na wszystkich. 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Dużo szczęścia, radości i miłości przy wigilijnym stole, 
pełnym życzliwości. 

  
  

     Zuzanna Chojniarz, klasa VII 

 

"Magia Świąt" 

Jest taki czas, który zimno wita nas, 

Każde dziecko cieszy się, bo prezenty otrzyma 

w ustalony dzień. 

Wszyscy się radują, bo kolację wspólnie zjedzą, 

Za oknami mróz, bo przywitała nas zima już, 

Rodzinne święta każdy spędzić chce, 

Choinka jest już ubrana i czeka na 

Świętego Mikołaja, 

Wszyscy kolędy śpiewają i radośnie się uśmiechają. 

Każdy wybacza sobie to co było złego i życzy sobie wszystkiego najlepszego! 

Patrycja Biernacka, 

klasa VI 
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  Lubczyna, 13.12. 2017 r. 
 

Szanowna Pani 
 

Piszę ten list, aby opowiedzieć jak wyglądają Święta Bożego Na-
rodzenia w moim rodzinnym domu. 

Pierwsze  to co robimy i to już około dwa tygodnie przed nadcho-
dzącymi Świętami to stroimy nasz dom. Wszędzie na zewnątrz wieszamy 
kolorowe lampeczki , a na szybach przyklejamy bałwanki i mikołaje. Ma-
ma sprząta bardzo starannie cały dom, a ja swój pokój . W dzień Wigilii 
wszyscy mamy pełne ręce pracy. W całym domu unoszą się zapachy pie-
czonych ciast i przygotowanych potraw. Wraz z tatą i moją siostrą Zosią 
ubieram choinkę. Gdy nadchodzi wieczór przebieramy się  w świąteczne 
stroje i idziemy do babci Wiesi. Tam przed zjedzeniem wigilijnych posił-
ków, odmawiamy modlitwę i dzielimy się opłatkiem. Po kolacji jest naj-
bardziej wyczekiwany moment, zwłaszcza dla dzieci, a mianowicie 
otwieramy prezenty. Później idziemy do babci Marzeny. Tam sytuacja 
wygląda podobnie. Po tych uroczystościach wybieramy się wszyscy na 
Pasterkę. 

Bardzo lubię czas przygotowań do najwspanialszych Świąt Boże-
go Narodzenia. Mam nadzieję, że dla Pani ten  jest on również wspaniały. 
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. 

     Cyprian Stasiak, klasa VI 
 
 

      Lubczyna,11.12.2017 
    Hej Aniu!    
        
 W  tym liście chciałabym pochwalić Ci się tym, jaką przeczyta-
łam ostatnią książkę. Nosi ona tytuł ,,Przygoda z prezentami" 
 Powieść opowiada o pewnym małym, ośmioletnim chłopcu, któ-
ry miał na imię  Antoś. Bohater wymyślił, że zrobi swoim rodzicom pre-
zent i narysował kartkę świąteczną, ale niestety na drugi dzień okazało 
się, że pies ją pogryzł. Był bardzo zawiedziony tym faktem, nie wiedział, 
co począć. Cały dzień myślał o tym, co nowego może zrobić i w końcu 
wymyślił, że przeznaczy swoje oszczędności na zakup skarpet dla mamy 
i perfum dla taty. Nadszedł czas Wigilii. Rodzice rozpakowali swoje pre-
zenty i okazało się, że przypadły im  one do gustu, Antoś otrzymał to o 
czym marzył. 
 To wzruszająca opowieść i warto, abyś ją przeczytała. Ja wypo-
życzyłam już drugą część. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia. 
 
                                     Natalia Kowalska, klasa VI 
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Gdy nadchodzi biała zima  

Płatki lecą z nieba  

Każdy z nas się cieszy, bo to  

Znak, że sanki szykować trzeba. 

 

Kiedy kołdrą perłową cały las się pokrywa  

Robi się tak czysto i bajecznie, 

Aż tak pięknie, że wyobraźnia nam ożywa. 

 

Nie wiadomo czemu gwiazdki z nieba lecące  

Wzbudzają nas takie emocje jak latem piękne słońce  

Puch ten magicznie wiruje, na twarz  

Opadają nam płatki tańczące jak oszalałe akrobatki.  

 

Chociaż wiatr zimny na twarzy nam siada  

I ostrzega by ciepło się ubrać  

To z pewnością zima jest porą roku, która  

Nigdy nie będzie nudna. 

Maria Kowalczyk, klasa VI 
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Już od rana gwarnie w domu, 
Każdym idzie z czymś do boju. 

Tata z karpiem walczy w wannie. 
Mama czaruje, że ładnie pachnie. 

 
Armię pierożków nalepiła,   

żeby atmosfera była miła. 

Pierniki, makowiec i szarlotka, 

czekają aż ich spróbuje fajna ciotka. 

 

Babcia z dziadkiem orzechy skubią, 

ponieważ wnuki je bardzo lubią. 

Kotek z pieskiem bacznie patrzą,  

co za cuda tu się zaczną. 

 

Śnieg za oknem mocno prószy, 

i znów będą marzły uszy. 

Dzieci już kolędy śpiewają 

i choineczkę strojnie ubierają. 

 

Już Mikołaj z reniferami  

podjeżdżają pod domami . 

ho,ho,ho Wesołych Świąt 

i prezentów cały rok . 

Konrad Szmaragowski, klasa VI 
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Gdy nadchodzi biała zima  

Płatki lecą z nieba  

Każdy z nas się cieszy, bo to  

Znak, że sanki szykować trzeba. 

 

Kiedy kołdrą perłową cały las się pokrywa  

Robi się tak czysto i bajecznie, 

Aż tak pięknie, że wyobraźnia nam ożywa. 

 

Nie wiadomo czemu gwiazdki z nieba lecące  

Wzbudzają nas takie emocje jak latem piękne słońce  

Puch ten magicznie wiruje, na twarz  

Opadają nam płatki tańczące jak oszalałe akrobatki.  

 

Chociaż wiatr zimny na twarzy nam siada  

I ostrzega by ciepło się ubrać  

To z pewnością zima jest porą roku, która  

Nigdy nie będzie nudna. 

Maria Kowalczyk, klasa VI 

 

Bałwan już na podwórku stoi, 
stary garnek jego głowę stroi. 

Sanki ślady zostawiają na śniegu, 
a wszystkie dzieci są dziś w biegu. 
Bo gwiazdki pierwszej wyglądają 

i nadzieję na prezenty mają. 
Choinka pachnie jak o poranku las, 

ach jak cudowny jest ten świąteczny czas! 
 

   Tomasz Kotar, klasa IV 
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„Świąteczny czas” 

 

Święta, święta miły czas, 

moc dobroci płynie w nas. 

Noc prezentów jest już blisko 

i każdy czeka, 

choć na drodze ślisko. 

Opłatek, potrawy, życzeń wiele 

w tę noc przebaczają nawet nieprzyjaciele. 

 
   Huber Wypyski, klasa IV 
 
 
 
  ,, Ciekawa zima " 

 
 
           Przyszła Pani Zima  

  zaśnieżyła nam uliczki i chodniczki. 
  Dzieci bałwana budują,  
  rodzice kulig szykują,  
  a dziadkowie przy kominku leniuchują . 
  Bo w zimę to świetna zabawa -  
  tak wam powie każda mama .  

 
    Nikola Szyrwińska 
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Czekając na święta  
 
Magia Świąt ma wielką moc,  
Mieszkańcy Czarnej Łąki szykują się do świąt.  
Wieszają lampki, łańcuchy i bombki,  
Podśpiewując kolędy grane  z trąbki.  
 
Smaczne potrawy wszyscy szykują,  
Kolorowymi ozdobami domy dekorują.  
Mama po kuchni od rana się krząta,  
A reszta rodziny jeszcze sprząta.  
 
Za oknem sypie śnieżnobiały puch,  
Dzwonki sań słychać już.  
Kolędy, kolędy wszyscy śpiewamy,  
Ostatnie potrawy do smaku doprawiamy.  
 
Wszyscy barszczu pyszne uszka pływają,  
Pierniki na Mikołaja czekają.  
Przy wigilijnym stole życzenia składamy  
Na rozbłysk pierwszej gwiazdki czekamy.  
 
Wszyscy cieszą się i radują,  
Myśli o prezentach snują. 
Ta wigilijna noc, a swoją magiczną moc.  
 
 
  

 
Maja Bromberger, klasa IV 



 

„Świąteczne symbole” 
 
Na szczycie choinki świeci gwiazda 

jak boża niewiasta, 

która dawno temu żyła, 

Boże dziecię powiła. 

Pali się na stole świeczka 

Oznajmia nadejście bożego dziecka. 

I łańcuch – symbol złego węża. 

I bombka w XX wieku przyjęta. 

Prezenty na dole i papierowa stajen-
ka, 

wszystko jest symbolem 

jak Pierwsza Gwiazdka na niebie. 

Narodził się bóg – w prezentach 

Przyszedł do ciebie. 

 

Zuzanna Jóźwik,  

klasa V 

Str. 16 

"ŚWIĘTA" 

Dzień ten cudny i wspaniały, 

gdy choinka w domu świeci. 

A Mikołaj przez lunetę, 

podgląda wszystkie dzieci. 

Wielka radość w domach gości, 

wszędzie zapach się unosi. 

Domownicy z utęsknieniem, 

wyczekują na wszystkich gości. 

Opłatkiem się dzielimy, 

życzenia sobie składamy. 

W ten cudowny czas , 

jesteśmy dla siebie wspaniali. 

Katarzyna Biernacka, 

klasa V 
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W ten piękny dzień zimowy 
Bardzo głośno biją dzwony. 

Pierwsza gwiazdka jest na niebie, 
Przy stole zajadamy dania w śpiewie. 

Białe kule na trawę spadają 

I jak puszek ją przykrywają. 
Prezenty z uśmiechem otwieramy 

I wzajemnie podziwiamy. 

Kolędy razem śpiewamy, 
Opłatkiem się wymieniamy. 

Czas świąteczny z rodziną kończymy miło, 

Wracamy do szkoły i opowiadamy jak magicznie było. 

 

Kinga Kaźmierska, klasa V 

 

Świąteczna gorączka 

 

Gwiazdka już tuż, tuż. 

Mikołaj prezenty szykuje już. 

Tata choinkę ubiera ,  

a mama się głośno z nim spiera. 

Brat girlandy zawiesza na ścianie. 

W pralce pierze się pranie. 

W piekarniku piecze się ciasto, 

z tego wszystkiego w kominku zgasło. 

W domu wielkie poruszenie, 

bo nadchodzi Boże Narodzenie. 

 

                           

    Maksymilian Ukraiński, klasa V 



 

  Święta  

Święta tuż, tuż - wszyscy dom szykują już.  

Dzieci na prezenty oczekują.  

Pierniki pieką, by spotkanie z Mikołajem mieć.  

Stół wigilijny przyszykowany, przy którym z rodziną spotkamy się.  

Jemy, rozmawiamy, a za oknem pada śnieg.  

 

Wszyscy zaglądają przez szyby, by wypatrywać sań.  

Czekając na resztę przepysznych dań.  

Choinka prześlicznie świeci,  

a przy niej bawią się dzieci.  

 

Po wspaniałej kolacji zjedzonej., 

Biegniemy ślizgać się na drodze oblodzonej.  

Robimy orły na śnieżnym puchu,  

Ciągle jesteśmy w ogromnym ruchu.  

 

 

Wiktoria Bromberger, klasa V 
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Pierwsza gwiazdka 

się świeci i cieszą 

się dzieci. 

Już  

Mikołaj rozdaje 

prezenty. 

 

Choinka się świeci,  

a na prezenty  

czekają dzieci.  

Wigilia już 

nastała. 

 

Dzieci na choinkę 

zerkają i prezenty 

dostrzegają. 

Duże i małe, 

bardzo kolorowe. 

Wiktor Grycz, klasa V 

Pierwsza gwiazdka świeci 

i cieszą się dzieci, 

renifery latają i prezenty 

z Mikołajem rozdają. 

 

Wszyscy przy stole siadają 

i pierogi z barszczem zjadają, 

pies się cieszy i 

szczeka, a Mikołaj na dworze 

czeka. 

 

Ludzie przy stole siadają 

i prezenty rozdają, 

dzieci się bawią i prezenty 

otwierają, choinka zielona 

pięknie ozdobiona. 

 

Aleksander Grycz, klasa V 



 

  ,,   Zima '' 

Zima to piękna pora roku i dodaje Ziemi uroku. 

Wszystko wokół się mieni od lśniącej czystej bieli. 

Dzieci się radują, igloo ze śniegu budują, 

śnieżkami się rzucają i na nartach z górki zjeżdżają. 

 

Wokół mnóstwo radości, na święta dom pełen gości. 

Gwiazdka się zbliża nieubłaganie, 

Wszyscy czekamy na paczek rozdanie. 

 

Lecz w tym roku, co ja widzę? 

Nie ma śniegu mrozu brak... 

Ale ciągle mam nadzieję, że ubiorę ciepły frak. 

 

I pozjeżdżam saneczkami  

I na łyżwy pójdę też 

I ulepię nam bałwana, który bardzo śmieszny jest. 

Martyna Fikus, klasa V 

 

 

Kiedy pierwsza gwiazda pojawi się na niebie 

Pod choinką będą prezenty, 

Które przyniesie Mikołaj Święty. 

Gdy wszyscy otworzą podarki, 

To zasiądą do stołu podzielić się opłatkiem 

I zaśpiewają kolędy. 

 

Zofia Dykowska, klasa V 
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„ Magiczny czas” 
  

Kiedy nadchodzi ten świąteczny czas 
Choinka świeci już.  

Każdy do swych domów mknie,  
aby z bliskimi spokojnie spędzić ten czas. 

  
Każdy pędem gotuje , 

dwanaście wigilijnych dań. 
Każdy pomaga jak może, 

aby ten czas był jeszcze lepszy. 
  

A gdy na niebie , 
pierwsza gwiazda zabłyśnie ,  

Każdy pełen zachwytu,  
że Nadszedł ten magiczny czas. 

 
Amelia Pogródek,  

klasa VII 

Choinka stoi już-  
odświętny załóż strój. 

Pod obrus sianko włóż. 
Niech magii błyśnie czar, 

gdy pierwsza gwiazdka da ci bla-
skiem znak. 

 
 

Kolęd  pięknych  ton 
popłynie  niczym dzwon 

dający ludziom  znak, 
że Bóg dziś wita was. 

 
Maciej Pogródek,  

klasa V 

Wszystko w kuchni pięknie pachnie , 

 gwiazdy dają mocny blask 

Wszystko ładnie wygląda , 

Kolędy nucić czas. 

  Jest ubrana już choinka , 

to dla wszystkich wspaniała nowinka . 

 Dzieci noski w oknach mają , 

 gdzie Mikołaj i gdzie sanie . 

Dziś dzień piękny ,wyjątkowy, 

 każdy ku sobie chyli głowy. 

 Radość, szczęście i rodzina , 

,,Wesołych Świąt kochani’’ - krzyczą. 

 

 Wiktoria Szmaragowska, klasa V 



 

Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia  w 1843 roku ukazała się "Opowieść wigilijna" Karola 
Dickensa. Książka zapewniła autorowi tytuł "człowieka, 
który wynalazł Boże Narodzenie", jak określa go brytyjska 
prasa. Polecamy przeczytać niezwykle dzieło Dickensa. 
Przedświąteczny czas stanowi doskonałą okazję do zapo-
znania się z twórczością autora. Miłej lektury! 

 
Charakterystyka głównego bohatera ,, Opowieści wigilijnej’’ 

 

Ebenezer Scrooge to główny bohater opowiadania Karola Dicken-

sa ,,Opowieść wigilijna". Mężczyzna był samotnym człowiekiem w podeszłym 

wieku. Mieszkał w dużym domu przy londyńskiej ulicy. Myślał tylko o osiągnięciu 

życiowego celu, a mianowicie pozyskaniu ogromnej fortuny. 

           Scrooge był szczupły, siwy, twarz miał pokrytą zmarszczkami, cha-

rakteryzował go długi szpiczasty nos. Ubierał się skromnie, a nawet niedbale, po-

nieważ szkoda było mu wydać pieniądze na ubrania. Minę miał zawsze groźną, co 

budziło niepokój u innych.  

Przed zmianą był upartym, niemiłym, bezdusznym i nie mającym uczuć 

człowiekiem. Uważał Boże Narodzenie za głupotę. Miał ostry. nieprzyjemny głos, 

budzący strach. Nie umiał się z niczego cieszyć. Po przemianie stał się całkiem 

inną osobą.  Zaczął rozmawiać z ludźmi, a nawet życzyć im  "Wesołych świąt", co 

budziło wielkie zdziwienie u innych.  Ebenezer stał się przeciwieństwem dawnego 

siebie. Przybycie duchów przyczyniło się do metamorfozy mężczyzny.  

       Główny bohater Scrooge bardzo zaimponował mi tym, że dostrzegł, 

jaki świat jest piękny. Pokazał, jak człowiek może zmienić się na lepsze. Jego po-

stawa pomogła mi zrozumieć potrzeby innych osób. Nie można być chciwym i 

widzieć tylko siebie, bo nigdy taka postawa nie wychodzi nam na dobre. 

       

 

     Zuzanna Chojniarz, klasa VII 
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Głównym bohaterem opowiadania ,,Opowieść wigilijna'' Carola Dic-

kensa był Ebenezer Scrooge. Mieszkał w zaniedbanym domu na lon-

dyńskiej dzielnicy. Postać ta jest według mnie bardzo interesująca ze 

względu na niesamowitą przemianę, jaką przeszedł. 

 Ebenezer miał szpiczasty i długi nos, bladą skórę, a jego twarz pokry-

ta była zmarszczkami. Był niski i zgarbiony, a chuda sylwetka i siwe 

włosy przypominały obraz ducha. 

 Jego charakter odpychał innych, gdyż był arogancki, złośliwy i egoi-

styczny. Nie chciał pomagać, wolał pozostać skupionym jedynie na 

własnym interesie. Ulubionym zajęciem Scrooga było gromadzenie 

pieniędzy. Oszczędzał nawet na własnych potrzebach. Nienawidził 

Świat Bożego Narodzenia i wszystkiego, co było z tym związane.  

Po wizycie duchów Scrooge diametralnie zmienił swoje zachowanie, 

stał się ciepłym, wrażliwym człowiekiem otwartym na pomoc innym. 

Ludzie przestali się go bać i zyskał uznanie za przemianę, która zmie-

niła go w zupełnie inną osobę. Polubił Święta i spędził Wigilię 

u swojego siostrzeńca 

Według mnie bohater przeszedł ogromna zmianę, która sprawiła, że 

jego życie nabrało koloru i sensu. Doceniam to, iż potrafił w tak krót-

kim czasie przejść ogromna zmianę swoich zachować, przekonań, cha-

rakteru. Postać skłania do refleksji nad swoim postępowaniem. 

                                                                     

      Nina Kotar, klasa VII 
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