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Pismo uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

dodatek świąteczny, specjalny 
 

Kiedy jasna 

gwiazdka 

błyśnie,  

Niech Wam 

serca radość 

ściśnie,  

Niech choinka 

jasno świeci,  

Niech nadziei 

płomień 

wznieci,  

Niech kolęda zabrzmi wkoło,  

Niech świat śmieje się wesoło!  

Będzie miło i serdecznie  

Wasze szczęście niech trwa wiecznie! 

                                                          Tego wszystkiego na 

nadchodzące święta Bożego Narodzenia  

                     i na Nowy Rok 2014  

                                                     życzą redaktorzy  

                                                         „Bez Tytułu” 

Od redakcji 
 

Witamy w specjalnym dodatku świątecznym naszej gazetki. 

Znajdziecie w nim wywiad ze Świętym Mikołajem, z jego 

…reniferem. Przypomnimy Wam o najważniejszych 

świątecznych zwyczajach, podpowiemy, jak zrobić bombkę. 

Ubawicie się do łez, czytając świąteczne dowcipy, a do 

refleksji zmuszą Was bożonarodzeniowe przysłowia. 

                                                Redakcja 

 

 

 



Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania 

  

Wywiad ze Świętym Mikołajem 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Szanowny Święty Mikołaju, jesteśmy redaktorkami 

szkolnej gazetki „Bez Tytułu” i chciałybyśmy 

przeprowadzić z Tobą wywiad . Wiemy, że czas przed Bożym 

Narodzeniem masz bardzo wypełniony, ale w naszej szkole 

krążą pogłoski, że tak naprawdę nie istniejesz, że prezenty 

kupują rodzice.  

- To niedowiarki, chyba widzicie, że jestem, że istnieję. Dla 

pewności pociągnijcie mnie za brodę i wąsy… I co? 

Prawdziwe? 

- Oczywiście, że tak! A skąd przybywasz Mikołaju? 

- Z dalekiej północy, z Laponii, tam mam swoją siedzibę, 

tam przez cały rok przygotowuje się do Bożego Narodzenia, 

aby żadne dziecko nie zostało bez prezentu. 

- O co najczęściej proszą cię dzieci? 

- Oczywiście o zabawki, ale też o dobre oceny w szkole, 

zdrowie, szczęście. 

- Czy spełniasz też takie marzenia? 

- Staram się jak mogę. Najważniejsze, żeby dzieci 

uwierzyły, ż wszystko jest możliwe, jeśli tylko bardzo się 

tego chce. 

- A skąd bierzesz prezenty dla tak ogromnej liczby dzieci? 

- Och, mamy w Laponii specjalną fabrykę, w której przez 

cały produkowane są zabawki. 

- A jak dajesz radę sam z ich roznoszeniem? 

- Nas, świętych Mikołajów jest dużo, dzielimy się 

obowiązkami, a ponadto mamy wierne grono elfów, które 

pomaga nam realizować marzenia dzieci. 

- Czy zdarzyło ci się, że jakieś dziecko było niezadowolone z 

prezentu? 

- Oczywiście, że tak. Można go zawsze wymienić albo 

oddać komuś innemu, chociaż prezentów nie powinno się 

reklamować. 

- Czy odwiedzisz naszą szkołę w tym roku? 

- Tak, mam was w grafiku, a więc do miłego spotkania…  

- To żegnaj Święty Mikołaju i spełniaj marzenia wszystkich 

dzieci na całym świecie. 

- Nie martwcie się, robię to od bardzo dawna, więc i w tym 

roku musi się udać. Do zobaczenia. 

         Wywiad przeprowadziły Ola Fortuna i Milena Skorupa 

z IV a 

 

Wywiad z reniferem 
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Z tej okazji rozmawiam z najbardziej 

znanym reniferem z zaprzęgu Świętego Mikołaja 
– Rudolfem Czerwononosym. 

 
- Witaj, Rudolfie! Skąd wzięło się twoje imię?  
 - Otóż, jak zapewne wiesz, mój nos świeci się 
na czerwono. Mam tak od urodzenia. Dlatego wszyscy 
nazywają mnie Rudolf Czerwononosy. 
 - Powiedz, w jaki sposób trafiłeś do zaprzęgu 
latających reniferów, które ciągną sanie Świętego 
Mikołaja? 
 - Pewnego razu noc wigilijna była bardzo, 
bardzo mglista. Szalała burza śnieżna i nic nie było 
widać. Święty Mikołaj chciał zrezygnować ze swojej 

corocznej podróży 
dookoła świata. Martwił 
się, że w taką pogodę 
nie będzie mógł 
dostarczyć dzieciom 
prezentów. Uznał wtedy, 
że mój nos będzie 
znakomitą lampą, która 

oświetli drogę w 
ciemności. Dlatego 
zawsze biegnę na 
przodzie zaprzęgu. 
 - Czy lubisz swoją pracę? 
 - Tak, bardzo! Cieszę się, że mogę uczestniczyć 
w sprawianiu dzieciom corocznej wigilijnej radości. 
Poza tym bardzo lubię Świętego Mikołaja. To taki 
dobry człowiek! 
 - Jak w Krainie Świętego Mikołaja wyglądają 
przygotowania do świąt? 
 - Koniec roku to ciężki okres, zwłaszcza dla 
elfów. Codziennie trafia do nas wiele listów od dzieci z 
całego świata z prośbą o świąteczne prezenty. Wszyscy 
mamy dużo pracy. A czy ty, Adasiu, napisałeś już swój 
list do Świętego Mikołaja? 
 - Jeszcze nie, ale zaraz to zrobię! Do 
zobaczenia w Wigilię! 
                                       Rozmawiał: Adam Milczarek z klasy IV B 

 



                    Świąteczne zwyczaje 
Przygotowania do Bożego Narodzenia zaczynają się już w połowie grudnia. To 
niezwykłe, magiczne święta, z którymi wiąże się wiele tradycji. 

Nasze mamy przygotowują na wigilijny stół 12 postnych 
potraw, wśród których nie może zabraknąć kapusty z grzybami, 
barszczyku z pierogami, karpia czy smacznej kutii. W wigilijny 
poranek ubieramy choinkę, przygotowujemy prezenty. 
Wraz z pierwszą gwiazdką na niebie zasiadamy do wigilijnej 
wieczerzy. Na stole jest zawsze jedno nakrycie więcej dla 
nieznanego wędrowcy. Kolację zaczynamy od dzielenia się 
opłatkiem i składania sobie życzeń. W niektórych domach 
czytany jest fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana 
Jezusa, śpiewane są kolędy. A potem radość z otrzymanych 
prezentów. O północy w kościele odprawiana jest niezwykła 
Msza święta – Pasterka, na którą idą całe rodziny. Niektórzy 
wierzą, że w wigilijną noc zwierzęta mówią ludzkim głosem.   

        Ola Włodarska 

 
 

 
 
         Nadążyć za modą 
         Okres świąt Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy. Każdy stara się być w tych dniach 
elegancko i modnie ubrany. Ola Olejniczak 
podpowiada, co włożyć na siebie w ten niezwykły 
czas 
W tym sezonie  królują dzianiny. Obecnie najmodniejsze 
kolory to różne odcienie beżu, wciąż modne są szarości.  
Okres Bożego Narodzenia to czas radości, dlatego 
wybierajmy wtedy wesołe barwy. Czerwień, złoto, fiolet, 
zielony, biały i srebrny to kolory świąteczne, możemy wybierać do woli. 
Rodzice chcieliby, żebyśmy w ten czas wyglądali elegancko, ale my musimy czuć się dobrze, w tym co 
nosimy, dlatego wybierajmy to, co lubimy. Moda jest super, można zestawiać ze sobą ubrania jak się chce, 
pamiętając, aby ubierać się stosownie do okazji. Czasem możemy ustąpić, gdy mama bardzo naciska przed 
Wigilią u dziadków. Możemy troszkę negocjować i na pewno dojdziemy do porozumienia. 
         Moda, niezależnie czy ta od święta, czy ta na co dzień, to przede wszystkim świetna zabawa. Wesołych 
Świąt! 
 

*** 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. 

Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

-Głupstwo- odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi 

za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

*** 

W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u 

sąsiadów straszny hałas. Fąfarowa komentuje: 

- Albo synek Kowalskich dostał na gwiazdkę 

bębenek, albo Kowalski zaczął śpiewać kolędy. 



                                   Przepis na bombkę 
 

Ola Fortuna z IVb przygotowała ciekawy i prosty pomysł na zrobienie 

bombki na świąteczne drzewko. 

 

Potrzebne rzeczy: 

- kłębek wełny 

- folia aluminiowa 

-klej CR 

-brokat 

- kawałek druciku 

Wykonanie 

Kłębek wełny owiń dokładnie folią, zrób zawieszkę z kawałka druciku. 

Kulę  posmaruj klejem, a następnie obsyp całość brokatem. Powieś do 

wyschnięcia. Gotowe 

 

                                                             WIGILIJNE PRZYSŁOWIA 

Jeśli nie odlecą 

ptaszki do 

Michała, 

do Wigilii zima 

nie nastąpi 

trwała. 

Od Łucji do 

Wigilii patrz na 

dni, o przyszłym 

roku powiedzą Ci. 

Święta Barbara po wodzie, 

Boże Narodzenie po lodzie. 

Gdy w Narodzenie pogodnie, 

będzie tak cztery tygodnie. 

Boże Narodzenie po lodzie, 

Wielkanoc po wodzie. 

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i 

pięknie, zima wcześnie pęknie. 

W dzień Adama i Ewy daruj 

bliźniemu gniewy. 

Jakiś w Wigilię, takiś cały rok. 

Zielone Boże Narodzenie, 

biała Wielkanoc. 

Na Boże Narodzenie weseli się 

wszystko stworzenie. 

W Boże Narodzenie słonko 

świeci, tak i tydzień zleci. 

Pogoda na wigilię Narodzenia, do 

Nowego Roku się nie zmienia.(Wybrała-Marta Anasiak) 

                                Świąteczny humor

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze 

ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim 
myślę! 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 
- Ciebie!!! 

Fąfarowa pyta męża: 

- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą wigilią? 

- U Kowalskich na strychu. 

- To oni tam hodują grzyby? 
- Nie, suszą. 

Fąfarowie przed wyjściem na 

wieczorny seans do kina mówią 

do Jasia: 

- Nie zapalaj zapałkami świeczek 

na choince, mógłbyś rozniecić 

ogień w mieszkaniu! 

- No dobrze. Obiecuję, że nie 

będę ruszać zapałek. Przecież 

i tak wiem, w której 

szufladzie tatuś trzyma swoją 
zapalniczkę. 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!(wybrał: Oktawian i Kuba)



 


