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Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości 

z rodzinnego spotkania. 

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. 

Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej! 

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzy 

 redakcja Groszka 

 



             Legenda o świętym Mikołaju  

 

     Dawno, dawno temu w Mirze na terenach dzisiejszej Turcji mieszkał mały 

chłopiec o imieniu Mikołaj. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Miał najlepsze 

zabawki i  stroje, niczego mu nie brakowało, zawsze jadał smaczne potrawy. 

Chłopiec był bardzo wrażliwy, smucił się, gdy inne dzieci nie miały takiego 

dostatku jak on. Mikołaj długo myślał czym spowodowany jest niedostatek 

innych i doszedł do wniosku, że Bóg ma bardzo dużo  pracy i nie jest w stanie 

zadbać o wszystkich ludzi . Postanowił pomóc Stwórcy w opiekowaniu się 

biednymi. Zawsze idąc do kościoła zabierał ze sobą tyle jedzenia  ile tylko 

mógł unieść. Rozdawał je później biednym dzieciom i obserwował radość jaką 

wzbudzały w nich jego podarunki. Jego rodzice obserwowali te uczynki i 

cieszyli się, że mają takiego dobrego syna i wiedzieli, że wyrośnie na 

wspaniałego człowieka. Kiedy Mikołaj dorósł odziedziczył ogromną fortunę. 

Uznał, że nie potrzebuje takiego bogactwa i dzielić się z potrzebującymi. O 

jego uczynkach oraz wielkiej pobożności mówiono w całej Mirze. Mieszkańcy 

tak go podziwiali, że został wybrany na biskupa. Pewnego razu Mikołaj 

spacerował ulicami jego uwagę przykuła kłótnia dwóch mężczyzn. Jeden z nich 

domagał się od drugiego zwrotu długu lub oddania córek w niewolę w celu 

spłaceniu należności. Dłużnik miał oddać pieniądze lub wolność córek do 

następnego poranka.   Mikołaj pobiegł do domu, chwycił swój worek i zaczął 

wkładać do niego rożnego rodzaju kosztowności. Kiedy worek był pełen, udał 

się pod dom dłużnika. Był środek nocy i wszyscy już spali.  Mikołaj wrzucił 

worek przez otwarte okno i wielce uradowany, że znów spełnił dobry uczynek i 

pomógł Bogu, wrócił do domu.   Następnego dnia dłużnik obudził się 

rozpaczając, iż jego córki stracą wolność. Lecz kiedy wszedł do pomieszczenia 

z otwartym oknem, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na podłodze przed nim 

leżała bowiem wielka góra kosztowności. Ucieszył się, Bóg ulitował się nad jego 

rodziną.  Pan Bóg od dawna obserwował uczynki Mikołaja. Podobało Mu się jak 

biskup pomaga bliźni i  postanowił, że Mikołaj powinien zostać świętym. Dał też 

biskupowi możliwość robienia tego co kochał najbardziej, a więc 

uszczęśliwiania ludzi i wspierania najuboższych. Bóg ofiarował Mikołajowi dom 

na dalekiej północy, gdzie święty zbiera przez cały rok siły, aby przez jedną 

noc w roku przynieść prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Dzieci zaś co 



roku czekają na tę magiczną noc i wierzą, że uda im się spotkać Świętego 

Mikołaja.   

                                                                            Adres Świętego Mikołaja : 

                                                     Santa Claus, 

                                                     Arctic Circle,  

                                                     96930 Rovaniemi, Finlandia 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Tradycje świąteczne 
  

    W polskich domach podczas świąt Bożego Narodzenia bardzo ważną rolę 

odgrywają tradycje wigilijne. Do najbardziej znanych należy ubieranie choinki. 

Jest ozdabiana bombkami, kolorowymi łańcuchami i słodyczami. Na czubku 

choinki zawsze powinna znajdować się gwiazda, która symbolizuje gwiazdę 

betlejemską. Po pojawieniu się pierwszej gwiazdki na niebie ludzie zasiadają 

do wigilijnej kolacji. Również znanym zwyczajem jest wkładanie sianka pod 

obrus oraz dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Tradycją jest 

zostawianie  wolnego miejsce przy stole, które przeznaczone jest dla 

niespodziewanego gościa. Symbolizuje również pamięć o bliskich, którzy nie 

mogli przyjść na kolację lub umarli. Podczas Wigilii śpiewa się kolędy. Są to 

pieśni, które opowiadają o narodzeniu Pana Jezusa. Ich nazwa pochodzi  

z łaciny – calendae .Według tradycji na każdym stole wigilijnym powinno 

znajdować się dwanaście potraw. Są to: barszcz z uszkami, pierogi z kapustą  

i grzybami, karp smażony lub w galarecie, kapusta z grochem, fasola  

z suszonymi śliwkami, paszteciki z grzybami, kasza z suszonymi grzybami, 

kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, makiełki, kutia, zupa grzybowa. 

Dopełnieniem wigilijnej kolacji jest kompot z suszonych owoców. Po Wigilii 

następuje czas najbardziej lubiany przez dzieci, czas rozpakowywania 

prezentów. Wieczorem, o północy, wszyscy udają się do kościoła  na pasterkę.  



Jest to msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia, która  symbolizuje 

czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem  

z najbliższymi. Jest  najważniejszym  momentem  Świąt  Bożego  Narodzenia.  

                                                                                    K. Kołtunowicz,  M. Antoniuk 

 

 
 

 

 

 

 

Kącik kulinarny 
 

Ciasteczka cynamonowe  
 

To świetna propozycja na zimowe, świąteczne wieczory. Swoim smakiem 

rozgrzewają nas i wspaniale smakują z gorącą herbatą lub czekoladą.  
 

Potrzebne składniki:  

225 g masła w temperaturze pokojowej  

300 g cukru ( 1,5 szklanki )  

1 jajko  

1.5 łyżki miodu  

280 g mąki pszennej (2 i 1/4 szklanki)  

1 i 1/8 łyżeczki sody oczyszczonej  

1 łyżka cynamonu mielonego  
 

Sposób przygotowania:  

Nagrzać piekarnik do temperatury 180°C. Utrzeć masło z cukrem. Dodać jajko 

i miód, dobrze wymieszać. Wymieszać mąkę z sodą i cynamonem, dodać do 

utartej masy, dobrze wymieszać. Nakładać łyżeczką kulki ciasta na blachę 

dopieczenia ciastek. Piec od 10 do 12 minut.     

                                                                                                       Zuzia Pasikowska                                            

 

 

 



Świąteczne pierniczki  
 

Składniki:   

- pół szklanki miodu  

- 2 szklanki mąki  

- 1 łyżeczka sody  

- 1 czubata łyżka margaryny  

- 1 jajko  

- 1 łyżeczka przyprawy do piernika  
 

Sposób przygotowania:  

Margarynę, miód i sodę rozpuszczamy, dodajemy przyprawę do pierników, 

jajko i mąkę. Rozgniatamy ciasto, a następnie wałkujemy je na grubość około 5 

milimetrów. Przy pomocy foremek wycinamy pierniczki. Rozgrzewamy 

piekarnik do 180 stopni C i pieczemy na blaszce wyłożonej pergaminem około 

15 minut. Następnie dekorujemy pierniczki według uznania.  

Smacznego!                                                                                 Julia Piczóra 

 

Kącik młodego twórcy  

Gwiazdka 

 

Gwiazdka na choince świeci-już czas. 

A choinka, bo Mikołaj da prezenty. 

Zaraz, gdzie samochód Mikołaja? 

On nie jeździ samochodem, lecz na saniach do nas gna.             

                                                                           Maja Bartczak  

 

        Magiczny grudzień.                                                  

Grudzień to zimowy czas.                         

Biały i oszroniony jest wtedy las. 

Śnieg pada, wieje wiatr. 

W ten zimowy,  mroźny czas, 

przychodzi Mikołaj, który rozwesela nas.  

Dobry jest ten Święty, bo dzieciom rozdaje prezenty. 

Wszyscy Świętego Mikołaja kochają i co roku na niego czekają.  
                                                                                          Zuzia Pasikowska  



                              

                                 Sopelki. 
 

                     Kapią z dachu kropelki.  

                                          Mróz je zmienia w sopelki.  

                     Wiszą małe, duże, olbrzymy  

                                         Są to igły Pani Zimy.   

                                                                     Marlena Antoniuk  

 

 

 

                                                           „Czy wy wiecie?” 

                                                    Czy wy wiecie, że są w świecie takie kraje,  

                                                    gdzie ze śniegiem z chmur spadają Mikołaje? 

                                                    I wśród płatków z Mikołajem każdym 

                        leci wór prezentów dla dorosłych i dla dzieci. 

                        I śpiewają Mikołaje z wszystkich stron:  

                       ,,Najweselszych, najszczęśliwszych Świąt!”.  
                                 

                                                 Kamila Kołtunowicz   na podstawie książki 

                                                                         ,,Boże narodzenie” A. Sójka-Leszczyńska 

 

 

         Magiczne Mikołaje.  
 

  Magiczne Mikołaje wędrują tu i tam,  

  magiczne Mikołaje prezenty roznoszą nam. 

  W tez zimowy czas  

  pogoda nie rozpieszcza nas. 

  A z prezentów się cieszymy, 

  uśmiechamy się i radujemy.  

                                                    Bartosz Cieśla   

  



 Trzymaj formę,  

                  czyli jak aktywnie spędzać czas zimą? 
 

Jednym  ze sposobów  unikania przeziębienia zimą jest uprawianie sportu.  

Jest wiele ciekawych sportów, które możemy uprawiać zimą. Większości  

z nich należy poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się przynajmniej podstaw. 

Jednak w czasie tych mroźnych miesięcy 

mamy dość wolnych chwil. Zimą popularne 

są sporty narciarskie. Biegi narciarskie,  

to zajęcie, które możemy uprawiać razem 

z przyjaciółmi, pozwala nam na chwile 

wytchnienia na świeżym powietrzu. 

Osobiście polecam zjazdy narciarskie. 

Jest to sport, który pozwala na 

dreszczyk emocji. Ja nauczyłem się 

jeździć, gdy miałem 7 lat. Miałem bardzo 

dobrego nauczyciela, który udzielał mi skutecznych rad i wskazówek. Poza tym 

przyjemna jest również jazda na łyżwach.  
                                                                         Bartosz Kasperek  

 
 

DBAJ O SWOJEGO ZWIERZAKA. PAMIĘTAJ ! 
Święta to dla wszystkich miły i radosny czas. Postaraj się, aby 

był to czas przyjemny dla Twoich 

przyjaciół- zwierząt.  Zwierzęta mają 

wyostrzony słuch, dlatego  boją się 

hałasów i wystrzałów. To co dla nas jest 

przyjemne nie zawsze podoba się naszym 

pupilom. Dlatego chroń zwierzęta przed hukiem 

spowodowanym wystrzałami  fajerwerków i petard. 

Zapewnij im spokój i otocz szczególną opieką. Odwdzięczą 

się dozgonną wiernością i przyjaźnią .                 Kamila Kołtunowicz 
 

 

RADY DLA UCZNIÓW 

Zbliża się koniec semestru. Jest jeszcze trochę czasu na poprawę ocen. 

Warto się postarać. Życzymy owocnej nauki i podajemy kilka rad jak  

i dlaczego trzeba się uczyć: 
 



 Uwierz w siebie. Nie mów od razu, że to trudne, że nie rozumiesz lub nie 

zdążysz się tego nauczyć. Daj sobie szansę.  

 Wiadomości zdobyte w szkole powtarzaj tego samego dnia, po powrocie 

do domu. W ten sposób utrwalisz sobie zdobytą na lekcjach wiedzę.  

 Ucząc się , nie myśl o niebieskich migdałach- w ten sposób niczego nie 

zapamiętasz. Na twoim biurku nie powinny leżeć żadne zabawki, komiksy, 

modele samolotów, telefon komórkowy itp. Jeżeli zostawisz te 

wszystkie rzeczy na biurku, to zamiast o nauce będziesz cały czas 

myślał o nich. Jeżeli skoncentrujesz się tylko na nauce, to potem 

będziesz mieć czas na inne zajęcia. 

 Pamiętaj,  uczysz się dla siebie!  

 

         Przepis na sukces w nauce – z przymrużeniem oka.  
 

Weź półtora grama rozumu, szczyptę pracowitości i odrobinkę wytrwałości. 

Zarezerwuj sobie trochę czasu. Łyknij pół szklaneczki napoju z multiwitaminą. 

Usiądź w ulubionym miejscu, jak najdalej od telewizora i komputera. Oddaj 

komórkę na przechowanie zaufanej osobie. Obłóż się potrzebnymi książkami. 

Włącz myślenie. Postanów sobie, że choćby się waliło i paliło, przez godzinę 

będziesz się uczył. Jeśli ci się to uda, możesz wręczyć sobie nagrodę.  
 

            Dzieci – Dzieciom 

          Po raz trzeci w naszej szkole zbieraliśmy podarunki 

    dla dzieci W ramach tej charytatywnej akcji 

zebraliśmy bardzo dużo pluszaków, książeczek, 

kolorowanek i zabawek.  To, co człowiek zrobi w życiu, 

wraca do niego jak bumerang: jeżeli pomagasz innym, 

przyjdzie taki dzień, że inni pomogą Tobie. Pamiętaj, 

żyć pięknie, to nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać. Przekazując dary  

na akcje charytatywną Dzieci – Dzieciom,  sprawiliście  radość  wielu 

koleżankom  i kolegom i umililiście  pobyt w szpitalu.   

                                                                                       Zuzia Pasikowska                                                            



 

 

 
 
 
 
 
 
 



Pokoloruj obrazki.  
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