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Grenlandia to największa wyspa na 
świecie, pokryta lądolodem. Panuje 

tu klimat polarny, jedynie na wybrzeżach - subpolarny. 
Klimat Grenlandii charakteryzuje się m.in. częstymi 
zmianami pogody, ostrymi zmianami temperatur i dość 
dużymi opadami (zwłaszcza w części południowej). 

Najkorzystniejszy klimat panuje na wybrzeżach, zwłasz-
cza  
w południowo - zachodniej części wyspy. Średnia tem-
peratura  
w tym rejonie w styczniu wynosi -7°C, zaś lipcu - 
+10°C. Pozostałe obszary kraju leżące nad brzegiem 
morza są znacznie chłodniejsze: temperatura spada w 
miarę przesuwania się na północ; zimą na północnych 
skrajach wyspy osiąga wartość średnią - 36°C, a latem 
zaledwie +3°C. 
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Wie feiert man Weinachten in Deutschland 

Spätestens an den Tagen vor Heiligabend wird der Christbaum geschmückt. Die 
Tradition stammt etwas aus dem 17. Jahrhundert. Als Baum wird eine Tanne oder 
Fichte ausgewählt, die als immergrüner Baum ein Zeichen für Leben und Hoffnung. 
Der Baum wird je nach Geschmack mit Kerzen, Christbaumkugeln, Lametta oder 
Holzspielzeug geschmückt. Traditionell wurde der Baum auch mit Äpfeln und 
Süßigkeiten behangen. Unter dem Christbaum wird eine Krippe aufgestellt, d.h. ein 
kleiner aus Holz nachgebildeter Stall, in dem das neugeborene Jesuskind mit 
seinen Eltern, den Hirten und den Tieren liegt. In Deutschland ist die Variation an 
Krippen sehr groß. In Kirchen werden auch große Krippen aufgebaut. Am Heiliga-
bend wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen oder aber von Kindern in der Kir-
che aufgeführt. Auch wenn viele Deutsche nicht mehr regelmäßig in die Kirche ge-
hen, gehen sie meist doch noch an diesem einen Tag, um nach einem langen Jahr 
Ruhe zu finden und die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Meist fällt auch erst 
mit dem Kirchgang der Stress der vielen Weihnachtsvorbereitungen und  einkäufe 
ab. Am Abend isst man im Kreise der Familie und tauscht die Geschenke aus. Für 
Kinder schließt man jedoch oft das Wohnzimmer zunächst ab und lässt sie erst hi-
nein, wenn die Kerzen am Baum entzündet und die Geschenke aufgebaut sind. 
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Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wiel-
kanocy, święto w roku.  Upamiętnia on narodziny 
Jezusa w Betlejem. Z czasem powstał zwyczaj 
budowania stajenki, powstała msza zwana pa-
sterką by upamiętnić nocną wizytę pasterzy w 
noc Bożego Narodzenia. W naszych domach tak-
że w święta zmienia się klimat, tradycja jest 
ubieranie choinki, świąteczne wypieki i oczywi-
ście prezenty. ;) W Wigilie spotykamy się z cała 
naszą rodzina, łamiąc się opłatkiem, potem za-
siadamy do stołu i jemy najróżniejsze wigilijne 
potrawy. Składamy sobie życzenia oraz słuchamy 
kolęd. 

Data narodzin Jezusa Chrystusa – wielowiekowa 
tradycja chrześcijańska wiąże narodziny Jezusa 
Chrystusa z dniem 25 grudnia roku 1 p.n.e., na-
tomiast wynik i  badań historycznych 
(prowadzonych od XIX wieku) przeczą tej trady-
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Zgodnie z tradycją, na wigilijnym stole powinno być 12 potraw.  

W Polsce w większości rodzin jest obchodzone jako święto gromadzące wielu krew-
nych. Typowymi atrybutami są: 

-opłatek 

-kolędy 

-choinka, a często i szopka bożonarodzeniowa 

-prezenty 

-postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni fikcyjny 
Święty Mikołaj (którego pierwowzorem była jednak autentyczna postać), ale w za-
leżności od regionu może być to: Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek (Galicja) lub 
Gwiazdor (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze). Wśród Polaków na Kresach Wschod-
nich może być to także Dziadek Mróz. 

-(pierwsza) gwiazdka 

-karp 

-makówki 
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Zapewne każdy z was zna kogoś, kto udostępnił na Facebooku 
stronę na której „można wygrać iPhone”.  

To zadziwiające, jak wielu użytkowników się na to nabiera. Ludzie, 
którzy sądzą, że dostaną coś darmo są niestety w błędzie. Bez większego zasta-
nowienia po prostu lajkują, udostępniają konkursowe obrazki z nadzieją, że wy-
grają. 

A co tak naprawdę dzieje się w rzeczywistości?  

Użytkownicy Facebooka powinni pamiętać, że na ich pieniądze cały czas czyhają 
oszuści. 

Zadajcie sobie jedno sensowne pytanie: 

„Czy kiedykolwiek, zdarzyło się mi dostać coś za darmo?” 

Jeśli tak to gratulujemy, lecz nie chodzi mi o rzeczy typu: lizak, guma czy pacz-
ka chipsów, a o coś, czego cena jest większa niż 1000 zł.  

Więc zaraz po przeczytaniu czegokolwiek na Facebooku lub innym portalu doty-
czącego wygrania czegoś za darmo powinna zapalić się wam czerwona lampka. 
Natomiast gdy chodzi coś typu iPhone, czerwona lampka powinna zamienić się 
w gigantyczną latarnię.  

Cena jednego egzemplarza wynosi około 2,5 tysiąca. 

Przeliczając szybko suma budżetu takiego konkursu wynosiłaby : 1,5 mln zło-
tych. 

Pewnie każdy z was zada sobie te pytania: 
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Losowanie Euro 2016 podzieliło 24 finalistów na sześć grup po cztery dru-
żyny. Polska zmierzy się z Niemcami, Ukrainą i Irlandią Północną w grupie 
C. Meczem otwarcia turnieju będzie zaplanowane na 10 czerwca spotkanie 
gospodarzy - reprezentacji Francji z Rumunami na Stade de France w pod-

KIBICUJMY NASZYM! 
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(ur. 21 czerwca 1990 w Łodzi) – polski siatkarz, grający na pozy-
cji libero, reprezentant Polski. Jest wychowankiem Skry Bełchatów. W latach 
2008–2010 był zawodnikiem AZS Częstochowa, do którego został wypożyczony ze 
Skry[2]. W maju 2014 roku podpisał kontrakt z Zaksą Kędzierzyn Koźle. 

21 września 2014, wraz z reprezentacją Polski, wywalczył złoty medal Mistrzostw 
Świata 2014. 
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Musierowicz na Gwiazdkę 
Małgorzata Musierowicz 
 
Niespodzianka gwiazdkowa; ciekawa i miła 
gawęda o świętach, aniołach, piernikach i śmiesznych 
zdarzeniach z życia Autorki, o prezentach, bigosie,            
o życiu i miłości. 
Ta ciekawa książka w eleganckiej oprawie graficznej 
będzie atrakcyjnym prezentem pod choinkę!  

Chłopak na Gwiazdkę 
Kate Brian 
 
Kilka dni przed Bożym Narodzeniem rodzice sie-
demnastoletniej Lili Beckwith wyjeżdżają na week-
end. Jako że chata będzie wolna, Lila zamierza urzą-
dzić największą imprezę w sezonie. Jednak kiedy 
Cooper, jej ogarnięty świąteczną obsesją brat, dowia-
duje się, że w wyniku globalnego ocieplenia śnieg na 
biegunie północnym może stopnieć, wyrusza razem 
ze swoim przyjacielem Tylerem na misję, której ce-
lem jest uratowanie Świętego Mikołaja.  
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Tajemnica Bożego Narodzenia 
Jostein Gaarder 
"Tajemnica Bożego Narodzenia" to zaproszenie do 
niezwykłej wędrówki, w której przyłączamy się do 
orszaku podążającego do Betlejem, aby zdążyć na 
Narodziny Chrystusa. 
Jesteśmy na tropie zagadki, gdzie współczesność 
przeplata się z przeszłością i towarzyszy rodzicom, 
takim jak my, którzy wciągają się powoli w bajko-
wy świat odkrywany przez ich synka. Podobnie 
jak w "Świecie Zofii", Autor po mistrzowsku łączy 
poetycką fikcję z lekcją historii i refleksją o życiu. 
Tak jak w "Świecie Zofii", zanurzamy się w klima-
cie naturalnej bliskości w rodzinie, do którego w 
głębi serc tęsknimy, spotkania z Tajemnicą i... z 
sobą 

Boże Narodzenie w Bullerbyn 
Astrid Lindgren, Ilon Wikland 
Zbliża się Boże Narodzenie. W Bullerbyn 
dzieci z zapałem pomagają w przygotowa-
niach.  
Wystawiają ptakom snopki owsa, pieką 
pierniczki i jadą do lasu ściąć cztery choinki 
- jedną dla zagrody Północnej, jedną dla 
Środkowej, jedną dla Południowej, i jedną 
dla dziadziusia.  
W powietrzu unosi się zapach pierników, 
laku do lakowania prezentów i wszystko 
jest tak piękne i świąteczne, że aż brzuch 
może od tego rozboleć. I wreszcie nadcho-
dzi Wigilia... 
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Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej o adresie: 
 

spujazd.wodip.opole.pl 

Redaktor naczelny: Piotr Osadnik 
Zastępca: Markus Kiebiel 
Skład:  N. Mosler, K. Kolus, W. Masztakowska, E. 
Jokiel, A. Kocurek, M. Piątek, Michał Siuta, Bar-
tosz Sosnowicz, Agnieszka Gródecka, Magdalena 
Paterok, Wiktoria Wagner.  
 

OPIEKUN: Joanna Hermanowicz,  

Krystyna Kwaśniok,  

Katarzyna Nossek-Dżaluk. 

 Z	okazji	zbliżających	się	Swiąt	Bożego	Narodzenia	
życzymy	wszystkim	nauczycielom,	dyrekcji	oraz	
innym	pracownikom	szkoły,	aby	przy	świątecz-
nym	stole	nie	zabrakło	światła,	ciepła	i	rodzinnej	

atmosfery,	a	Nowy	Rok	niósł	ze	sobą	wiele		

szczęścia	i	pomyślności. 


