
Hejka! Te święta Bożego Narodzenia, jak wiecie, są inne,  
podczas wieczerzy wigilijnej będzie mogło przebywać mniej osób.  
Wigilie klasowe mogą się odbyć wyłącznie przez Internet. Tak czy  
siak, uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby czas  
świąt był pełen miłości i radości. W przygotowaniach  uwielbiam   
gotowanie, między innymi pieczenie i dekorowanie pierników,  
strojenie choinki i domu, otwieranie codziennie okienka z kalen- 
darza adwentowego, a nawet porządki świąteczne. Aby umilić wam czas, opowiem 
więcej o świętach. Czy wiecie o tym, że w różnych regionach Polski nie tylko Mikołaj 
rozdaje prezenty? Na północnym zachodzie najbardziej znany jest Gwiazdor. Na 
wschodzie prezenty daje Święty Mikołaj. W województwie małopolskim domy  
odwiedza Aniołek, na południowym zachodzie to Gwiazdka obdarowuje dzieci 
podarunkami, a na południu, w województwie śląskim jest to Dzieciątko.  

Tradycje są nieodłączną częścią świąt. Wiedzieliście o tym, że to Niemcy zapoczątkowali tradycje ozdabianej 
choinki, a śpiewanie kolęd oraz robienie szopek pochodzi z Włoch? Kartki świąteczne zapoczątkowali Brytyjczycy. 
Składanie życzeń oraz dzielenie się opłatkiem jest typowo polską tradycją. Życzę wesołych świat i bogatego Mikołaja, 
bo tak się mówi u mnie w domu.           Maja Wiertel 
 

Moje ulubione święta 
Moim ulubionym świętem jest Boże Narodzenie, ponieważ w tym okresie jest taka niepowtarzalna  

„magia”. W tym czasie jest bardzo rodzinnie, lubię ubierać choinkę i kocham jej zapach. Oczywiście, każdy  
lubi dostawać prezenty, ja także lubię je otrzymywać. Dużo przyjemności daje też przygotowywanie prezen- 
tów dla moich bliskich. Najlepsza jest ta chwila, kiedy razem zasiadamy do stołu, dzielimy się opłatkiem i jemy 12 
potraw. Najczęściej na święta wyjeżdżam do mojej prababci i pradziadka. Czasem nie każdy wszystko zje, ale 
najważniejsze jest to, że spotykamy się wszyscy razem. Niektórzy robią tak, że w Wigilię zajadają się potrawami i 
zostawiają odpakowanie prezentów na drugi dzień – wstają i idą odpakować prezenty. Ja nie mam tyle cierpliwości i 
od razu zaglądam do środka. Nie mogę się już doczekać!                         Wiktoria Tyszyńska  
           

Spotkanie z Mikołajem  
Szóstego grudnia na ulicy Robotniczej w Wałczu można było zauważyć  

Świętego Mikołaja, który leciał rozdawać prezenty. Najdziwniejsze w tym wszyst- 
kim jest to, że został zauważony przez osobę jadącą autem do bliskich na święta.  
Do tej pory niewielu osobom udało się dostrzec Świętego, kiedy leci nad mias- 
tem. Naszemu redaktorowi udało się porozmawiać z człowiekiem, który był na- 
ocznym świadkiem przelotu. Z relacji wynika, że w zaprzęgu znajdowały się także  
elfy, jeden się miał nawet uśmiechać. Świadek zatrzymał się i próbował nagrać całe zdarzenie. 

Niestety, z przyczyn technicznych nie udało mu się tego zrobić. Na szczęście przelot uchwyciły kamery drogowe. Na 
nagraniu widać czapkę Świętego Mikołaja i sanie, które kierują się w stronę Laponii. To musi być ciężka praca. 
Pamiętajcie o pozostawieniu ciasteczka i szklaneczki mleka. Następna okazja na taki widok pojawi się wieczorem  
dwudziestego czwartego grudnia.          Jan Ostrowski 
      

Moje przygotowania do świąt rozpoczęły się po obejrzeniu filmu „Kevin  sam w 
domu”. Film ten wprowadza mnie w nastrój świąteczny i motywuje do działania, co też od razu 
uczyniłam. Przygotowałam ozdoby świąteczne i udekorowałam swój pokój. Rozpoczęłam 
odliczanie dni do świąt według kalendarza adwentowego z czekoladkami. Razem z siostrą i 
mamą upiekłyśmy pierniczki oraz babeczki a następnie je udekorowałyśmy. Na koniec została 
zrealizowana lista zakupów prezentowych dla bliskich. Teraz czekam z niecierpliwością na 
przyjście Mikołaja.                     Oliwia Bodnar 
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 I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy.     
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Potrawy na wigilijny stół 
Święta Bożego Narodzenia są magicznym czasem. Spędzamy je w rodzinnej, cudownej atmosferze  

przy suto zastawionym stole. Zgodnie z tradycją na stole wigilijnym powinno się znaleźć 12 potraw. Symboli- 
zuje to apostołów, którzy spożyli z Jezusem ostatnią wieczerzę. Są to potrawy takie jak barszcz czerwony z  
uszkami, zupa grzybowa, karp, śledź, ryba po grecku, paszteciki z grzybami, sałatka jarzynowa, pierogi z kapus- 
tą, krokiety z kapustą i grzybami, kluski z makiem, kutia, kompot z suszonych owoców, kulebiak, makowiec, piernik.  

Moją ulubioną potrawą na stole wigilijnym są pierogi z kapustą i grzybami. Potrawę tę, niestety, zjadam tylko 
raz w roku - na Wigilię. Dla wszystkich smakoszy tego dania podaję przepis na farsz do pierogów z kapustą i grzybami. 
 

Farsz do pierogów z kapustą i grzybami: 
Opłukaną i poszatkowaną kiszoną kapustę (około 800 gramów)  

przyprawić do smaku (ziele angielskie, liście laurowe, pieprz i cukier).  
Zalać wodą (około 1,5 szklanki - może być ta z moczenia suszonych  
grzybów) i gotować przez godzinę pod przykryciem. Następnie prze- 
łożyć na dużą patelnię i smażyć z podsmażoną cebulką (dwie duże)  
i moczonymi wcześniej, siekanymi suszonymi grzybkami (około 60  
gramów) przez około 30 minut na małej mocy palnika. Po przestudze- 
niu farsz będzie gotowy do spożycia.                               Wiktoria Lorek  
   
Boże Narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.  
Tego dnia Maryja urodziła Mesjasza. Wielu uważa, że to najlepsza okres w całym roku, nie dość, że spotykamy się z całą 
rodziną, to dostajemy prezenty pod choinką. Najpopularniejsze zwyczaje to Wigilia, pasterka i kolędy. Ja lubię sobie 
dobrze podjeść. Stworzyłem ranking moich ulubionych dań. Na pierwszej pozycji, bezsprzecznie, znajdują się pierogi, 
następnie barszcz czerwony. Na podium znalazła się również sałatka jarzynowa. Czwarte miejsce to gołąbki. Później, 
kolejno, sałatka ziemniaczana i bigos. Na pozycji siódmej pojawiły się łazanki, na ósmej kluski z makiem. Odleglejsze 
miejsca  zajęły zupa grzybowa, ryba po grecku, karp i śledzie. Co roku przed wigilią pomagam mamie w pieczeniu 
pierników i lepieniu pierogów. Należy pamiętać, aby nie tylko czekać na prezenty, ale także pomagać rodzicom albo 
babci, bo tak się lepiej spędza święta.              Jan Ostrowski 
  
 

Przepis na pierniczki  
 
Składniki: 
- 1 kg mąki,  
- 500 g płynnego miodu,  
- 250g masła,  
- 125ml mleka (0,5 szklanki), 
- 2 szklanki cukru,  
- 3 duże jajka,  
- 3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej,  
- około 1/2 łyżeczki soli,  
- około 50 g przyprawy korzennej do pierników.   
 

Sposób przygotowania:  
Do garnka wlej, miód, cukier i masło. Podgrzej i mieszaj aż cukier się rozpuści. Zdejmij z palnika garnek                     

i ostudź. W osobnej misce wymieszaj mąkę, sól i przyprawę korzenną. Następnie wszystko razem mieszamy. 
Sodę rozpuść w zimnym mleku i też dodaj do masy, razem z jajkami. Ciasto należy wymieszać tak, aby wszystkie składniki 
się połączyły. Masa powinna byt miękka i lepiąca. Ciasto wkładamy do ceramicznej lub szklanej miski, nakrywamy lnianą 
lub bawełnianą ściereczką i odkładamy w chłodne miejsce na 2 do 8 tygodni. Dojrzale ciasto wałkujemy i wycinamy 
foremkami różne kształty. Najlepiej jak mamy foremki świąteczne lub związane z zimą. Ciasto nie może być zbyt cienkie, 
bo będzie się rozrywało. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni przez 10-15 min. Na koniec można zrobić 
polewę, np. lukier lub roztopić czekoladę (można też kupić pisaki do ozdabiania ciastek).                            Nadia Solarska  
 

GOTOWE! SMACZNEGO!   
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Grinch to fikcyjny wielki włochaty stwór, który nienawidzi Bożego  

Narodzenia. Mieszka w jaskini w pobliżu Ktosiowa. Jest niezwykle złośliwy  
i nieuprzejmy, ze wszech miar stara się je zepsuć.  
Co mnie najbardziej „grinchuje”? 
1. Reklamy elektromarketów.   
2. To, że trzeba zmienić opony na zimowe.  
3. I to, że należy zmieniać płyn do spryskiwaczy na zimowy.  

       napisał: Jakub Konieczny   
 
Dzień dobry! Z racji tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, polecam obejrzeć filmy  
świąteczne. Na Netfliksie to „Święta jak malowane” i „Ekspres polarny”, poza tym, takie tytu- 
ły jak: „Zaczarowany kalendarz” i „Grinch”. Moim zdaniem warto obejrzeć wyżej wymienione  
filmy, bo oddają świąteczny klimat. Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, kinomanom  
polecam obejrzeć ekranizację lektury Karola Dickensa pod tytułem „Opowieść  
wigilijna” na kanale TV Puls (24 grudnia, 18:10 / 26 grudnia, 11:55 / 31 grudnia,  
18:10 / stycznia, 16:05).                                                                                      Klaudia Bąk  
 

 
OPIS 

Walt Disney przedstawia adaptację klasycznego dzieła Karola Dickensa.  
Ebenezer Scrooge, jak co roku, z wielką pogardą podchodzi do świąt Bożego Narodzenia. W tym 
czasie poddaje się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli podliczaniu rocznych zysków. 
Niespodziewanie zostaje odwiedzony przez duchy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Goście zabierają starca w niezwykłą podróż, podczas której odkrywa, co w życiu jest naprawdę 
ważne oraz jakie jest prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

KFC czy McDonald’s? Co jeszcze powinno powstać przy obwodnicy? 
  

Nowa obwodnica w Wałczu ma na celu zmniejszenie ruchu na drogach. Nie możemy więc zapomnieć o punktach 
przy obwodnicy, które zapewnią nam komfortowy postój w czasie długiej podróży. Niezbędne są stacje paliw, gdy zajdzie 
potrzeba tankowania. Przydadzą się także parkingi, aby zmęczeni kierowcy mogli odpocząć po długiej podróży. 
Nieodzowne będą też warsztaty samochodowe w razie awarii pojazdów. Trzeba też pomyśleć o dzieciach. Z myślą o nich 
można wybudować place zabaw, na których  znudzone podróżą maluchy, będą mogły trochę się ożywić, spędzając czas 
na zabawie. Moim zdaniem przy obwodnicy powinny znaleźć się restauracje, aby można było smacznie i zdrowo zjeść 
oraz KFC lub McDonald’s dla tych, którzy gustują w fast foodach. Przypadłby się również aquapark. Obok niego 
należałoby wybudować park rozrywki, coś podobnego do Energylandii. Obok mogłoby znajdować się lotnisko. Kawałek 
dalej powinno znaleźć się miejsce na Disneyland.  

Pomysłów jest mnóstwo, więc trzeba teraz przystąpić do ich realizacji.                                    Marcelina Kamińska 
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Sylwester tuż-tuż 
 

Rok dobiega końca. Za chwilę święta oraz sylwester! Jak co roku rozbłysną fajerwerki  
(bezpieczniejsze i cichsze są zimne ognie, powie ci to podczas Wigilii każdy Reksio). W tym roku przy lampce  
musującej oranżady spotkamy się w mniejszym gronie. Osobiście cieszę się, że 2020 już się kończy.   
Był trudny dla nas wszystkich. Pandemia, noszenia maseczek, zdalne lekcji i restrykcje…  
Mam nadzieję, że w 2021 będzie lepszy. A skoro nowy rok, to i  postanowienia noworoczne. Będę starała się lepiej 
uczyć. Oprócz tego postanawiam, że pokonamy koronawirusa, będziemy zdrowi i szczęśliwi.   

Życzę wszystkim optymizmu, uśmiechu i radości! Na koniec kilka utworów, przy których na pewno będziecie 
się dobrze bawić.                                 Aleksandra Wenio 
 

 
 

1. Smith & Thell Year Of The Young 
2. Baranovski Lubię być z nią 
3. Purple Disco Machine with Sophie And The Giants Hypnotized 
4. Sam Smith Diamonds 
5. James Hype feat. Harlee Afraid 

 
 
                  
 
 
     
             Dwunastka to symbol zupełności i zorganizowania. W klasie szóstej ma się 12 lat, tyle jest godzin na zegarze i 
miesięcy w roku. Ogłaszam nowy challenge – 12 postanowień noworocznych.   
 

1. Nie będę odkładała niczego na później. Prace domowe będę odrabiała na bieżąco.  
2. Nie wyjdę z domu bez śniadania.  
3. Będę dotrzymywała danych obietnic.  
4. Będę raz w tygodniu ćwiczyła swój angielski.  
5. Będę codziennie czytała 20 minut książkę.  
6. Będę ćwiczyła 3 razy w tygodniu.  
7. Nie będę kłóciła się z siostrą.  
8. Będę sprzątała swój pokój.  
9. Będę codziennie ścieliła swoje łóżko.  
10. Będę sprzątała po swoim kocie.  
11. Będę mniej oglądała telewizję i korzystała z telefonu komórkowego.  
12. Będę wieczorem pakować się do szkoły. 

 
Z nadzieją, że chociaż połowa się ziści…  
Natasza Pawlik                                                                                       
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