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W dzień Bożego Narodzenia,  

wszyscy ślemy Wam życzenia. 

By Ten nowo narodzony,  

zesłał  na Was łask swych gromy. 

Życzenia Bożonarodzeniowe 



 

 

 

 

Sylwester w innych krajach 

Wielka Brytania 

Większość Brytyjczyków wita Nowy Rok w klubach lub pubach. 

Niektórzy wybierają bardziej nietypowe sposoby spędzenia tej je-

dynej w swoim rodzaju nocy i wyruszają na rejs po Tamizie, po-

dziwiają przepiękną panoramę oświetlonego miasta z koła widokowego w Londynie, 

uczestniczą w balu organizowanym w jednym ze szkockich zamków lub zdobywają naj-

wyższe szczyty w górach. We wszystkich dużych miastach lokalne władze przygotowują 

specjalne atrakcje dla mieszkańców, którzy zdecydowali się świętować na ulicach swojej 

metropolii. 

Hiszpania 
Noc sylwestrowa to w Hiszpanii la Nochevieja (noche – noc, vieja – stara). Z tym świę-

tem wiąże się zupełnie obca nam Polakom tradycja. Każdy Hiszpan słysząc 12 uderzeń 

zegara o północy, zjada po kolei 12 przygotowanych na tę okazję winogron. Rytuał ten 

ma ponoć gwarantować 12 szczęśliwych miesięcy w Nowym Roku. Po zadośćuczynieniu 

tradycji, Hiszpanie świętują do białego rana przeważnie w restauracjach na imprezach na-

zywanych cotillón. 

Zabawa z innego kraju 

W zabawie może brać udział dowolna liczba dzieci. By zabawa mogła się odbyć musi być co naj-

mniej dwóch uczestników. Każdemu dziecku sznurkiem lub tasiemką, do nogi lub ręki (do wyboru

- ale u wszystkich dzieci ta sama kończyna- np. lewa noga) zostaje przywiązany nadmuchany 

balon. Gdy wszystkie balony są już przyłączone rozpoczyna się zabawa. Na sygnał osoby prowa-

dzącej każde dziecko próbuje zmiażdżyć balon przeciwnika, jednocześnie ochraniając swój ba-

lon. Zabawę można prowadzić w parach- każdy ma jednego przeciwnika lub w tzw. dzikim bała-

ganie- wszyscy przeciwko wszystkim. W zabawie wygrywa dziecko, któremu najdłużej udało się 

ochronić swój balon. 
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Tradycje wigilijne  

z innych krajów 

 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak święta Bożego Narodzenia obchodzą mieszkaocy reszty 

świata i czy te sposoby bardzo różnią od polskich? To świetny temat pogawędki przy wigilijnym stole - 

między uszkami z barszczem a karpiem. Sprawdziliśmy, jak wygląda Boże Narodzenie w Austrii, Portu-

galii, na Ukrainie, w Norwegii, Czechach, na Łotwie, w Grecji, Hiszpanii, na Grenlandii, we Włoszech, 

Niemczech i Szwecji i Holandii. 

Norwegia:  

Boże Narodzenie w Norwegii to czas poświęcony rodzinie i przyjaciołom, a także wspólnemu wypoczyn-

kowi. Tradycyjnie rodzice razem z dziedmi pieką ciasteczka i robią choinkowe ozdoby – łaocuchy i ko-

szyczki - do których wkładają słodycze, orzechy lub owoce. 

Wigilia 

Najbardziej uroczyście obchodzi się Wigilię. W wieczór wigilijny ok. godz. 17.00 zaczynają bid dzwony ko-

ścielne, obwieszczając początek Świąt Bożego Narodzenia. Wiele rodzin udaje się wtedy do kościoła na 

modlitwę. Większośd Norwegów zasiada tego dnia do uroczystej kolacji, której głównym daniem są pin-

nekjøtt - solone jagnięce żeberka lub ribbe - wieprzowe żeberka. 

Portugalia: 
 
Wigilijna biesiada 
Podobnie jak w Polsce, wigilia w Portugalii obchodzona jest bardzo uroczyście. Po zachodzie słooca do 
świątecznej kolacji, zwanej tutaj consoada, zasiadają całe rodziny, a czas płynie na radosnej rozmowie i 
wspólnym biesiadowaniu. Obowiązkowo na stole pojawia się wigilijny dorsz (bacalhau de consoada), 
przyrządzony według specjalnej receptury. Dorsz gotowany jest z ziemniakami oraz z kapustą galicyjską 
(couve galega) (zwaną przez niektórych „portugalską kapustą”), a następnie doprawiany oliwą, octem 
winnym i czosnkiem. Wszystko to serwowane jest wraz z przekrojonym na pół, gotowanym jajkiem. Za-
raz po daniu głównym nachodzi czas na deser. Wybór jest ogromny. Można się skusid na ryżowy pudding 
z cynamonem (arroz doce), grzanki smażone z cukrem i cynamonem (rabanadas) (popularne zwłaszcza 
na północy Portugalii), zapiekane w cieście kawałki dyni (sonhos), tradycyjny przysmak z Madery - bu-
łeczki z miodem lub melasą (broas de mel) czy też małe pączki o posmaku pomaraoczy (filhoses). Gdyby 
komuś i tego było mało, na stole mogą pojawid się także ciasteczka z marmolady i grochu (pasteis de do-
ce de grăo) czy słomki migdałowe (palitos de amendoa). Przez cały wieczór, podaje się tradycyjny grza-
niec, będący połączeniem młodego czerwonego wina z miodem i cynamonem. 

http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,madera,341.html


Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada 

            Pewnego słonecznego popołudnia na tablicy ogłoszeo zamieszczono informację o 

konkursie talentów. Zauważyły ją trzy przyjaciółki Magda, Kasia i Marysia. Wyczytały, że 

konkurs odbędzie się pod koniec listopada: 

- Mamy tylko tydzieo na przygotowanie się – oznajmiła Marysia. – nie wiadomo, czy zdąży-

my. 

- Co zaprezentujecie? – spytała zaciekawiona Magda. 

- Ja nie będę brad udziału w konkursie, nie zdołam nic przygotowad – stwierdził Marysia. 

- Bardzo lubię taoczyd, to chyba przygotuję jakiś układ taneczny – oznajmiła Kasia. 

Magda się zmartwiła, bo też chciała zataoczyd, a wiedziała, że Kasia taoczy lepiej od 

niej. Dziewczyny po tej rozmowie pobiegły od razu dwiczyd. A Magda zastanawiała się, co 

zrobid, aby Kasia nie zataoczyła na konkursie. Pomagała jej, chociaż niechętnie, Marysia. 

Dziewczyny zawiązały sznurek przed wejściem do domu Kasi i czekały, aż dziewczyna bę-

dzie wracad do domu i się zaczepi. Okazało się, że Kasia jest w domu i w tej samej chwili 

wyjrzała przez okno, zobaczyła koleżanki i zawołała je do siebie. Dziewczynki zapomniały o 

rozciągniętym sznurku. Biegły do domu Kasi i potknęły się. Marysia zwichnęła rękę, a Mag-

da złamała nogę, nie mogła więc wziąd udziału w konkursie. No cóż, kto pod kim dołki ko-

pie, ten sam w nie wpada.  

Kasia bez przeszkód uczestniczyła w konkursie talentów, nie wygrała, ale jej taniec 

podobał się sędziom i publiczności. A Magda i Marysia? Długo będą pamiętad o swoim wy-

czynie. 

Iza Trochimczyk  kl. IV a 

Przeczytaj… 

Moją ulubioną książką jest powieśd „Zmierzch”. Światowy mega bestseler napisany przez 

Stephenie Meyer opowiada o miłości zwykłej śmiertelniczki Belli i nieśmiertelnego wampi-

ra Edwarda. Na drodze tej dwójki piętrzą się przeszkody, ale też wielka więź łącząca Bellę i 

Jacobsa, a także rozterka. Czy bohaterka ma zrezygnowad ze zwyczajnego życia i stad się 

wampirem? Podczas czytani a cyklu „Zmierzch”, „Księżyc w nowiu”, „Zadmienie”, „Przed 

świtem” przeżywamy z bohaterami wspaniałe chwile, razem z nimi rozwiązujemy ich pro-

blemy, towarzyszymy przemyśleniom. Książka trzyma w napięciu, jest nieprzewidywalna. 

Polecam dla fanów powieści o miłości łączącej bohaterów świata fantasy. 

                                                                                                               Gabrysia kl. V b  



 

 Finał igrzysk grupy południowej w unihokeju chłopców 
odbył się 05.12.2013 w Szkole Podstawowej nr 3 w Biel-
sku Podlaskim.  Zawody zostały rozegrane systemem 
„każdy z każdym” z zaliczeniem spotkao z eliminacji. 

Wyniki spotkao: 

SP Jasionówka − SP Bodki 2:1 

SP Gródek − SP3 Bielsk Podlaski 1:0 

SP3 Bielsk Podlaski − SP Bodki 1:4 

SP Jasionówka − SP Gródek 3:1 

Reprezentacja ZS w Gródku w składzie: Dawid Bołtud, Kamil Gryko, Grzegorz Kozłowski, Damian Ga-
biec, Patryk Puchalski, Dawid Antooczyk, Dawid Rogacz, Konrad Witkowski, Norbert Gutowski, Jakub 
Tarasewicz, Mateusz Mieleszko i Bartosz Nos wraz z opiekunem p. Aliną Gościk awansowała do Finału 
Województwa Podlaskiego. 

Finał igrzysk grupy południowej w unihokeju chłopców  

Wykreśl z wykreślanki wszystkie słowa stanowiące nazwy zawodów 

„po angielsku”. Nieokreślone słowa, utworzą rozwiązanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E A C H E R D P 

B A N K E R D E L 

W H A T V D O N U 

N U R S E O C T M 

Y O U D T O T I B 

Y A I L O R O S E 

A C T O P   R T R 

WYKREŚLANKA 



Czy myśleliście kiedyś, jak się uczyd, aby nauka przyniosła zadawalające Was efekty? 

Zanim zastanowicie się nad tym problemem, może warto się odpowiedzied sobie na pytanie:  

Dlaczego warto się uczyd? Czy dlatego, że 

Ucząc się poznaje się siebie i swoje możliwości. 

Dobrze i skutecznie zorganizowana nauka może byd źródłem przyjemności, której każdy z nas doświad-

czał. 

Im większe umiejętności i wiedza, tym lepsze możliwości wyborów życiowych – szkoły, uczelni, zawodu, 

atrakcyjnej pracy. 

Zmiany we współczesnym świecie dokonują się w szybkim tempie – w takim więc tempie konieczne jest 

uczenie się, by nadążyd za rozwojem wiedzy i techniki. 

A Ty? Czy potrafisz się uczyd?  

Aby się o tym przekonad odpowiedz szczerze na pytania, zaznacz odpowiedzi „tak”, „nie” lub „?” zgodnie z 

pierwszą myślą, jaka Ci przychodzi do głowy w tej sprawie. 

 

 

Na koocu znajdziesz klucz do interpretacji wyników. 

Za każdą odpowiedź „tak” na pytania: 2,4,6,8,10,12,14 policz sobie 10 punktów. 

Za każdą odpowiedź „nie” na pytania: 1,3,5,7,9,11,13,15 policz sobie 10 punktów. 

Za każdą odpowiedź „?” policz sobie 5 punktów. 

Podsumuj łączną liczbę punktów i sprawdź, co może oznaczad otrzymana liczba punktów. 

L.p
. 

  TAK NIE ? 

1. W czasie odrabiania lekcji dośd często szukam ołówka, słownika, gumki czy 
innych drobiazgów i w ten sposób przerywam uczenie się. 

      

2. Staram się wszystkie lekcje odrabiad w tym samym dniu, w którym są zadane.       

3. Lekcje odrabiam wtedy, kiedy mam czas, tak trochę „z doskoku”.       

4. Mam swoje sposoby na opanowanie tego, czego się trzeba nauczyd.       

5.  Wypracowania piszę od razu na czysto, bo rzadko w nich coś poprawiam.       

6. Moja pamięd zależy od tego, ile razy powtórzę to, czego się uczę.       

7. Uczę się zadanego przedmiotu dopiero w dzieo poprzedzający 
lekcję, aby nie zapomnied tematów i mied wszystko „na świeżo”. 

      

8. Robię notatki, podkreślam, wieszam plansze, aby mied trudne przed oczami.       

9. Obserwuję, że mam kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się rozpraszam.       

10. W trakcie uczenia się mam mnóstwo różnych skojarzeo.       

11. Przed ważną klasówką uczę się w nocy, aby się dobrze przygotowad.       

12. Od jakiegoś czasu robię piszę sobie plan tego, co  mam zrobid w tygodniu lub 
danego dnia. 

      

13. Biorę się do nauki dopiero w ostatniej chwili.       

14. Uczę się, staram się zrozumied to, czego się uczę.       

15. Nawet gdy się czegoś dobrze nauczę, to zwykle mam problemy z odpowiedzią, 
gdy jestem pytany(a). 

      



  Ciekawostki  

           Ile trwa najdłuższy dzieo na ziemi? 

 Chod trudno w to uwierzyd, najdłuższy dzieo ma 184 doby  
I notuje się go na Antarktydzie. Wyobrażasz sobie dzieo, który trwa poł roku?! 
 
Co Twoje ulubione kolory mówią o Tobie 

Biały: 

Jeśli tak właśnie kolor dominuje wśród twoich ubrao, to wygląda na to, że niestety je-

steś egoistką, bardzo  skupionym na sobie. Byd może szukasz teraz odpowiedzi na ja-

kieś ważne dla siebie pytanie i gdy je znajdziesz, zaczniesz łączyd biel z innym kolorem. 

Czarny: 

Ten kolor najbardziej lubią osoby, który chciałyby mied dużo energii. Mają one sporo 

planów, które zamierzają zrealizowad, dodatkowo lubią się koncentrowad na sobie. Jest 

też sygnałem dla innych: „Nie wtrącajcie się, poradzę sobie sam”. 

C.d.n. 

 

Kruche ciasteczka 
 Czas przygotowania 30 min. 
Czas oczekiwania 1 godz. 

 Porcja dla 6 osób 

Tajemnica kruchych ciasteczek tkwi w proporcji mąki do masła. Masła musi być co naj-
mniej pół wagi mąki. Musi być dobre i bardzo zimne. A reszta to szczegóły.  
Nagrzać piekarnik do 200C. Posiekać bardzo ziemne masło z mąką i cukrem pudrem. 
Szybko zagnieść z żółtkami i solą. Owinąć w folię do żywności i włożyć do lodówki na go-
dzinę. Rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy. Wykrawać ulubione kształty foremką. 
Układać ciasteczka na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Piec około 10 minut na 
złoto. Uwaga: do ciasta można dodać różne aromaty: cukier waniliowy, cynamon, karda-
mon, olejek waniliowy, kakao… Gotowe ciasteczka tuż przed podaniem można zlepiać po 
dwa za pomocą: dżemu, masy czekoladowej, kremu cukierniczego… 

Mąka – 500g 

Masło – 300g 

Cukier puder – 100-150g 

Żółtka  - 3 szt. 

Sól - szczypta 



 

 

 

 

100 - 150 punktów  

Potrafisz się uczyd. Wiesz lub wyczuwasz, jak uczyd się skutecznie. Jeśli w praktyce wykorzystujesz tę 

wiedzę, to jesteś dobrym uczniem. A może czytałeś (- aś) już jakąś lekturę na temat tego, jak się uczyd i 

stąd tak doskonałe rezultaty. 

50 – 99 punktów 

Twoja umiejętnośd uczenia się jest dobra. Potrafisz pracowad tak, aby uczyd się z dobrym rezultatem. 

Masz jednak pewne słabe punkty, na które warto zwrócid uwagę. Może Ci pomoże wiedza, czego i jak się 

uczyd. 

9-49 punktów 

Twoja umiejętnośd uczenia się pozostawia wiele do życzenia. Może Twoje techniki uczenia się były wy-

starczające w klasach młodszych, ale przed nauką w gimnazjum warto podjąd trud zgłębienia wiedzy o 

tym, jak uczyd się skutecznie. Wtedy z pewnością okaże się, że wcale nie masz słabej pamięci, a oceny 

mogą byd lepsze. 

Zespół redakcyjny:  

Adriana Antonowicz, Karolina Jabłonowska, Wiktoria Konooczuk,  

Wiktoria Sadowska, Maja Dzienisik, Karolina Leszczyoska, Henryk Ruducha 

Opiekunowie: 

Elżbieta Greś, Halina Popławska 

Sonda 

Prawie każdy z nas nie wyobraża sobie Wigilii oraz Świąt bez prezentów. Piszemy listy, rysujemy 

ilustracje przedstawiające wyczekiwane podarunki. Jedni zadowolą się jakimś drobiazgiem, inni 

pragną otrzymad coś niezwykłego.   

Zapytaliśmy kilka osób o to, z jakich prezentów byliby zadowoleni.  W odpowiedzi usłyszeliśmy: 

Pani Krystyna  chciałaby dostad kosmetyki, biżuterię i torebkę, Martyna marzy o pięknym i do-

stojnym pawiu, Mateusz zadowoliłby się deskorolką, a Monika byłaby zadowolona z nowych  bu-

tów na treningi, chomika i koszulki FC Barcelona. Marysia powiedziała nam, że na Święta chciała-

by dostad szczeniaczka.  

Pani Magda chciałaby, aby wszystkie dzieci pod choinkę otrzymały  odrobinę grzeczności i podzie-

liły się nią z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a  Pani Monika stwierdziła, że w dziecio-

stwie marzyła o pięknej lalce, a teraz niczego nie potrzebuje. 


