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Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego     
Narodzenia oraz samych szczęśliwych 
zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku 
całemu Gronu Pedagogicznemu i wszyst-
kim pracownikom Publicznej Szkoły 
Podstawowej   w Ujeździe życzy redakcja 
gazetki KONTAKT. 

JUŻ WKRÓTCE! 
Z okazji zbliżających się Dni Patrona Szkoły-moc kon-
kursów zatytułowanych „Śladami Adama Mickiewi-
cza”. Czy dobrze znasz patrona swojej szkoły? Sprawdź 
się! 

MOC ŻYCZEN DLA… 
Wychowawców, rodziców, 
koleżanek, kolegów. Czytaj 
na stronie 10! 

Nowy Rok w Polsce i na 
świecie. 
 
 
Wieczerza wigilijna. 
Zwyczaje ludowe. 
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 5 grudnia 2011 Akcja biblioteczna pod nazwą „Kiermasz taniej książki”  ma już w naszej szko-
le kilkuletnią tradycję. Cieszy się stale dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży,  a 
także pośród grona nauczycielskiego i innych pracowników szkoły. 

W bibliotece uczniowie mogli wybierać z bogatej oferty 
książek dostarczonych przez Księgarnię i Hurtownię Ta-
niej Książki z Tuliszkowa (Żychlin/ Wielkopolska). Była 
to głównie literatura dla dzieci  i młodzieży. Dzieci mogły 
znaleźć dla siebie coś z klasyki bajek i wierszyków, baśni, 
legend polskich  oraz wiele innych pozycji. Oprócz wy-
mienionych, dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród 
uczniów  klas młodszych  książki do uzupełniania  i kolo-
rowania. Uczniowie klas IV-VI  zwracali uwagę na lektu-
ry, albumy, atlasy z historii i przyrody oraz inne serie po-
pularnonaukowe. Nie zabrakło też  nowości wydawni-

czych, książek edukacyjnych dla młodzieży i poradników. Zorganizowanie tego typu imprezy 
bibliotecznej to najlepszy sposób do zachęcania uczniów, aby 
w wolnym czasie „pochłaniali” lektury i inne opowiadania za-
miast bezczynnego siedzenia przed komputerem. Dodatkowym 
atutem przedsięwzięcia była możliwość zakupu miłego upo-
minku dla bliskich z okazji zbliżających się Mikołajek jak rów-
nież Świąt Bożego Narodzenia. Kiermasz poprowadziła pani 
bibliotekarka  Ewelina Ogaza, która przyglądała się sukcesowi 
tej wyprzedaży. W kiermaszu ochoczo i z zaangażowaniem po-
magały uczennice klas VI a i VI b. 
6 grudnia jak co roku do naszej szkoły zawitał Święty Miko-
łaj. Każde dziecko otrzymało od Mikołaja paczuszkę ze słodyczami.  
W niedzielę 13.XI.2011r. w Hali Sportowej w Strzelcach Op. odbył się II Wojewódzki Turniej 
Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców pod hasłem „Siatkówka Nauka Plus Wychowanie”, 
w którym brali udział uczniowie klas piątych: 
Dziewczęta: Gruntkowska Magda, Kolus Ewa, Kałużna 
Oliwia. 
Chłopcy: Duk Marcin, Kałużny Michał, Michał Wantuch. 
W Turnieju uczestniczyło 7 zespołów dziewcząt oraz 14 
zespołów chłopców. Nasze dziewczęta zdobyły II miejsce 
w Turnieju, natomiast chłopcy zdobyli 10 miejsce. Turniej 
stał na bardzo wysokim poziomie  o czym świadczy liczeb-
ność drużyn. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych. Trenerem naszych siatkarzy jest pan Marcin Napieracz.  
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niemiecki klub sportowy z siedzibą w Monachium   w Bawarii. Jest 
to najbardziej znany i najbardziej utytułowany niemiecki klub. 22 
razy zdobył tytuł Mistrza Niemiec i 15 razy wygrał Puchar Nie-
miec. 

Klub został założony w 1900 przez jedenastu piłkarzy pod prze-
wodnictwem Franza Johna. Pomimo iż Bayern zdobył swoje pierw-
sze Mistrzostwo w 1932 roku, klub nie został wybrany do powstałej 
w 1963 nowej Bundesligi.  

Czasy największych sukcesów przypadły na połowę lat 70., gdy zespół z Franzem Beckenbau-
erem jako kapitanem trzy razy z rzędu wygry-
wał Puchar Europy (1974–76). W ostatnich 
latach Bayern zdominował niemieckie roz-
grywki ligowe zdobywając 7 z ostatnich 10 
tytułów mistrzowskich.  

Ostatnim międzynarodowym trofeum zdoby-
tym przez klub jest Puchar Interkontynentalny 
w 2001. Od początku sezonu 2005/06 Bayern rozgrywa mecze w roli gospodarza na stadionie 
Allianz Arena. Wcześniej przez 33 lata zespół występował na Stadionie Olimpijskim. Barwami 
klubu są czerwień i biel, zaś na herbie znajdują się też barwy Bawarii. Bayern obecnie zrzesza 
152 000 członków. Istnieje również 2400 zarejestrowanych fanklubów zrzeszających około 177 
000 fanów. Klub posiada sekcje zajmujące się szachami, piłką ręczną, koszykówką, gimnastyką, 
kręglami, tenisem stołowym, sędziowaniem sportowym oraz seniorską piłką nożną i zrzeszają 
one w sumie 1100 zawodników. 

 



Str. 4 Quiz 

 
 

Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycz-
nia każdego roku (w kalendarzu gregoriańskim), w Polsce 
jest to dzień wolny od pracy. W powszechnie przyjętym zwy-
czaju obchodzenie święta należy rozpocząć od otworzenia 
butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 

następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi 
w polskiej tradycji miano Sylwestra. 
Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego 
dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzo-
wej Gaius Iulius Caesar (Juliusz Cezar). Rzymianie czci-
li w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. 
Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły 
właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. Janu-
ary). Wcześniej Rzymianie Nowy Rok witali 1 marca.  
W Rosji i na Ukrainie, również w Polsce, prawosławni    
i grekokatolicy witają Nowy Rok 1/14 stycznia 
(podwójne datowanie), tj. 1 stycznia wg kalendarza ju-
liańskiego, ale 14 stycznia wg gregoriańskiego. Wyznawcy obrządku wschodniego bawią się na 

noworocznych balach nocą 13/14 stycznia, zwanych 
"małankami", witając "Stary Nowy Rok". 
W Azji dzień Nowego Roku jest ruchomy (jest używany tam 
bowiem kalendarz księżycowy; liczący od dwunastu do trzy-
nastu miesięcy), ale zazwyczaj obchodzony jest  w styczniu 
albo w lutym. 
Sylwester w Nowym Jorku 
W Nowym Jorku ważąca 5386 kg oraz 3,7 m średnicy, kula 
znajdująca się wysoko nad Times Square zaczyna się obniżać 
o godzinie 23:59 i dociera do podnóża wieży, na której się 

znajduje punktualnie o północy, w towarzystwie sztucznych ogni, migocących świateł i inten-
sywnego medialnego przekazu. Ta uroczystość przyciąga corocznie ok. miliona osób.  
Sylwester w Australii 
W Australii Nowy Rok wita cały kraj. Szczególnie dużo ludzi przybywa do Sydney, aby obejrzeć 
największy na świecie pokaz sztucznych ogni. W porcie w Sydney zbiera się wtedy 1,5 miliona 
osób. Australia jest drugim krajem po Nowej Zelandii świętującym nadejście Nowego Roku. 
 Sylwester w Korei Południowej 
W Korei Południowej najpopularniejszym sposobem świętowania jest wybranie się w podróż do 
Dong Jung jin na półwyspie, gdzie słońce jest widziane codziennie najwcześniej.  

Dzień 1 styczeń 

Typ Międzynarodowe 

Podobne 
święta 

Święto Tet, Akitu 
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WIECZERZA WIGILIJNA TRADYCJE LUDOWE 
 W wierzeniach ludowych noc wigilijna to noc, w czasie której błąkają się duchy, jest to czas 
dziwów i nadprzyrodzonych mocy. Tej nocy nie ma rzeczy niemożliwych. Ptaki rozmawiają ludz-
kim głosem, mówią także zwierzęta domowe. Zatopione w zamarłych jeziorach dzwony głucho 
jęczą. Woda w źródłach i rzekach na chwilę zamienia się w wino i miód, a nawet w płynne złoto.  
 Korzenie wieczerzy wigilijnej sięgają czasów prasłowiańskich. Zamiast wieczerzy wigilij-
nej dawni Słowianie mieli stypę zaduszną. Do niedawna na wsi wierzono, że w dzień wigilijny 
zjawiają się na ziemi dusze zmarłych i przybierając postać wędrowców czy zwierząt (szczególnie 
wilków), przychodzą do swoich domów. Dla przybysza z zaświatów zostawiano wolne miejsce 
przy stole. Dziś puste miejsce zostawiamy dla niespodziewanych gości. Wigilii przypisywano zna-
czenie symboliczne, wręcz magiczne. Za symboliczny uznawano sposób zachowania się przy sto-
le, do wielu drobnych zdarzeń całego dnia przywiązywano wielką wagę - mogły bowiem zadecy-
dować o pomyślności i zdrowiu w przyszłym roku. Wierzono, że nieposzanowanie świętego wie-
czoru może spowodować wszelkie nieszczęścia.  
Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej zasiadała parzysta 

liczba osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą śmierć jednego z biesiadników.  
 

Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u chłopów było 5 do 7 po-
traw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba potraw miała zapewnić urodzaj w na-
stępnym roku.  

 
Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w ciągu roku nie zazna 

się głodu.  
 

Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice chrześcijańskiej wyraża ra-
dość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod obrusem układano siano lub słomę - 
jako symbol narodzin Pana Jezusa w stajence.  

 
Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, że kto w Wigilię 

kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano z rzepy, z nadzieją, że 
uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas wieczerzy miały zapobiegać bólowi 

gardła, a orzechy bólowi zębów.  
 
W Wigilię starano się nic nie pożyczać, uważano bowiem, że kto tego dnia coś z domu swojego 

wydaje, ten niczego się nie dorobi.  
 

Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze - wtedy będą przez cały rok. Myjąc się 
rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych monet. Dotykano ich, aby być sil-
nym jak kruszec, z którego monety zrobiono.  

 
Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i pomyślność w przyszłym 

roku.  
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Marylin Kaye „Replika”,  wyd. DA CAPO 

Cykl książek „Replika” składa się z 14 części. Pierwsza ma tytuł „Amy nu-
mer siedem”. Tytułowa bohaterka -Amy Candler– jest inna. Jest we wszyst-
kim doskonała. Widzi i słyszy z dużej odległości. W sporcie osiąga niepraw-
dopodobne wyniki. W szkole zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie zna 
tylko odpowiedzi na zagadkę  przeszłości. Wie tylko, ż  dręczący ją koszmar 
wydaje się bardzo rzeczywisty. Że ma na plecach znamię w kształcie półksię-
życa. Że obcy człowiek robi jej zdjęcia. Że mama zachowuje się bardzo 

dziwnie. Że ktoś przysyła jej anonimowe ostrzeżenia. O co w tym chodzi? Czy Amy pozna ta-
jemnicę? Przekonaj się! Polecamy! 

  
Fiona Watt, „Jak rysować. Święta”, wyd. Olesiejuk 
 Książka pełna jest pracowitych elfów, wesołych łyżwiarzy oraz błysz-
czących ozdób. Znajdują się w niej proste instrukcje, pomocne w ma-
lowaniu kartek świątecznych. Tworzone rysunki można uzupełnić do-
łączonymi do książki naklejkami – dzięki nim powstaną barwne i nie-
zwykłe kompozycje. W środku znajduje się ponad 250 złotych, błysz-
czących naklejek.  
 

 

Rene Goscinny „Przepisy Mikołajka, wyd. ZNAK 

Mikołajek i jego koledzy są wielkimi łasuchami - i to wcale nie tylko 
Alcest! A teraz pokazują, że gotowanie może być ogromną frajdą. Sza-
lone szaszłyki, trzypiętrowa kanapka, skaczący popcorn - Przepisy 
Mikołajka to mnóstwo smacznych i zabawnych dań dla małych i du-
żych. Rodzinne gotowanie jest coraz modniejsze, a gotowanie z Miko-
łajkiem - to gwarancja pysznej zabawy! 
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Święty Mikołaj 
             Święty Mikołaj to stary mężczyzna w czerwonym płaszczu, który przyno-
si prezenty grzecznym dzieciom, a niegrzecznym – rózgi, obierki i węgiel. Wiele 
dzieci wierzy w Mikołaja i czeka na niego 6 grudnia wieczorem, szykuje dla nie-
go ciepłe mleko i nadziewane czekoladą ciasteczka. Jego znak rozpoznawczy to 
zawołanie: ,,-Ho, ho, ho”. Zwykle, kiedy dzieci to słyszą, udają że śpią. Mikołaj 
wchodzi na palcach do domu i wkłada prezenty do dużych wywieszonych nad ko-
minkiem, skarpet. Oczywiście każde dziecko marzy o tym, by zobaczyć na wła-
sne oczy samego Świętego Mikołaja, który w jedną noc okrąża cały świat, by roz-
dać wszystkim dzieciom prezenty w tę cudowną, magiczną noc, na którą dzieci 
czekają z utęsknieniem .  

 

Listy z życzeniami do Świętego Mikołaja dzieci 
mogą wysyłać na adresy trzech urzędów poczto-
wych: 
do Drøbak w południowej Norwegii: 

Julenissen’s Postkontor, Torget 4, 
                                             1440 Drøbak, Norwegia 

do Rovaniemi w Finlandii: 

Santa Claus, Arctic Circle, 
96930 Rovaniemi, Finlandia 

do Kanady: 

Santa Claus, North Pole, 
Canada, H0H 0H0 
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1.Gdy pierwsza … zaświeci. 
2.Czekają pod drzewkiem. 
3.Msza o północy. 
4.Drzewo z gwiazdką na czubku. 
5.Oplata świąteczne drzewko. 
6.Nadchodzi … Rok. 
7.Czerwona wigilijna zupa. 
8.Narodził się w Betlejem. 
9.Puszysty, biały. 
10.Uroczysta kolacja. 
11.Przynosi prezenty. 
12.. . . nastrój lub wystrój. 
13.Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną. 
 
 
 

 

  1                 
2                   
3                   
4                     

    5                 
  6               
7                 
  
  

8                   

  9 
10 

              

  
  
  

                

  11                   
  12                       

13                         
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In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Das Wort "Advent" kommt aus der late-
inischen Sprache und heißt "Ankunft". In dieser Zeit denken wir daran, daß Jesus Christus als 
Kind in diese Welt gekommen ist und daß er als HERR bald wiederkommen wird. 

Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte hell beleuchtet. Überall hängen Lichterketten und 
bunter Schmuck. In den Fenstern hängen Sterne und andere Figuren aus Papier. Und aus vielen 
Küchen kommt ein schöner Duft. Die Menschen fangen an, Weihnachtsplätzchen und besondere 
Weihnachtskuchen zu backen. 

 

 

W czasie Adwentu przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Słowo "Adwent" pochodzi z łaci-
ny i oznacza "przybycie". W tym czasie musimy pamiętać, że Jezus Chrystus przyszedł jako dziecko 
na ten świat i że wróci tu jako nasz Pan. 

W czasie Adwentu, ulice miasta są jasno oświetlone. Światła i kolorowe ozdoby wiszą wszę-
dzie.        W oknach wiszą gwiazdy i inne ozdoby z papieru. W wielu kuchniach panuje piękny zapach. 
Ludzie zaczynają piec ciasteczka świąteczne oraz specjalny placek. 
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Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla mojej koleżanki Dominiki, która daje ściągać 
na polaju. 
                                                                                                                                              Anonim 
Mojej wychowawczyni, pani Małgorzacie Sopała, życzę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo 
zdrowia, szczęśliwych chwil w rodzinnym gronie, dużo prezentów oraz grzecznych uczniów         
w 2012 roku. 

                                                Kamil Ścibor 
 
Dla mamy. Mamo, chcę żebyś była szczęśliwa i żebyś miała bardzo dużo prezentów pod choinką! 

Sandra Kampka 
 
Wesołych Świąt i  pomyślnego Nowego Roku dla moich koleżanek Karoliny Azarczyk, Iwony 
Szymroszczyk, Angeliki Wientzek, Dominiki  Wątroby   życzy  

Ola Przybyła 
 
Pani Małgosi Sopała życzymy dużo, dużo prezentów pod choinką i szczęśliwego Nowego Roku. 

Uczniowie klasy IV 
 
Wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla mojej mamy.   

Karolina Tomaszek 
 
Serdeczne życzenia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku dla pani  
Gizeli Gorki  

składa klasa VIb 
 
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla Natalii i Darii Mosler życzy  

Ola Przybyła 
 
Wesołych Świąt, dużo prezentów, szczęśliwego Nowego Roku dla najnajnajwspanialszej przyja-
ciółki Martyny Kozioł. 

Życzy Karolina i Marcin 
 
Życzę moim rodzicom na Święta Bożego Narodzenia dużo zdrowia, prezentów i szczęśliwego 
Nowego Roku. 

Piotr Lazar 
 
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku dla Dominiki Wątroby, Angeliki Wientzek                  
i Aleksandry Przybyły życzy  

Karolina Azarczyk 
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Wsiadaj mały 

 
Siedmioletni chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód. Kierowca opuszcza szybę i 
mówi: 
- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. 
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się za-
trzymuje: 
- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy. 
Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód powoli jedzie za nim: 
- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, chipsy i cola. 
- Oj, odczep się tato. Skoro kupiłeś matiza, to naucz się z tym żyć 
Kaloryfer 

 
W szkole: 
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel 
- Nie wiem. 
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.... 
Kradzież 

 
Żona policjanta wygląda przez okno i krzyczy do męża leżącego na kanapie: 
- Józek tam ktoś kradnie auto! 
- No to co?! 
Po 10 minutach. 
- Józek , ale to nasze auto! 
Policjant wybiegł na podwórko. Po chwili wraca do żony.  
- Złapałeś złodzieja?  
- Nie, ale zapisałem numer samochodu… 
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Przekaż 1%    
 

   NA NASZĄ SZKOŁĘ  
Zachęcamy  wa-  
szych  Rodziców   
do przekazania   
1%  podatku   
na naszą szkołę. 

Zebrane środki   
finansowe chcemy wykorzy-
stać na zakup pomocy dy-
daktycznych dla naszych 
uczniów. 

Poniżej podajemy wzór jak 
wypełnić druk PIT. 
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