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Listopad - Grudzień|2021/2022 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Zagórzanach 

  W  NUMERZE: 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Już od kilku lat prowadzimy naszą gazet-
kę szkolną, a w głowach nadal mamy wiele po-
mysłów o czym możemy pisać i jakie 
ciekawostki Wam przedstawiać. Tak samo 
będzie również w tym Prześwietlaczu. Oprócz 
omówienia przeróżnych wydarzeń jak 
11 listopada, Mikołajki czy Andrzejki, 
przygotowaliśmy dla Was zabawne żarty oraz 
horoskop. Znajdziecie także temat o filmie, 
który możecie obejrzeć z bliskimi. Dodatkowo 
kilka innych, równie ciekawych tematów. 
Życzymy mile spędzonego czasu!  

 

Listopad 

 Listopad liśćmi płacze 

 za przeminionym latem. 

 Wiatr biegnie szosą nieba, 

 popędzają chmury batem. 
 

 Jesienne słońce blade 

 wyzłaca igły sosnom. 

 A las jesienny szumi 

 jak potok górski wiosną. 

Domeradzki W. 

Gabriela Hebrajska – redaktor naczelna 
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Wywiad z księdzem katechetą 
 - Leszkiem Wieczorkiem 

 Dzień dobry, dziękuję, że zgodził się 
ksiądz na przeprowadzenie wywiadu. 
 

J.Ś.: Ile lat ksiądz służy? 
 

L.W.: Służę już 19 lat. 
 

J.Ś.: Kim byłby ksiądz, gdyby nie był kapłanem?  
 

L.W.: Gdyby nie był księdzem, zostałbym pewnie 
żołnierzem lub oficerem jak moi koledzy. 
  

J.Ś.: Jakie jest księdza hobby? 
 

L.W.: Bardzo lubię podróżować, szczególnie w góry. 
Spacerowanie po górskich szlakach uspokaja mnie. 
 

J.Ś.: Ulubiona potrawa  
 

L.W.: Raczej nie mam ulubionej potrawy, ale bardzo 
lubię lody, szczególnie te z lodziarni w Nowym Są-
czu. 
 

J.Ś.: Od kiedy ksiądz gra na gitarze?  
 

L.W.: Gram od bardzo dawna. Około 30 lat. 
 

J.Ś.: Czy lubi ksiądz sport? 
 

L.W.: Nie jestem zagorzałym fanem sportu. 
 

J.Ś.: Jak pracuje się księdzu w parafii Zagórza-
ny? 
 

L.W.: Co prawda próbuję się jeszcze dopasować do 
otoczenia, ale czuję się tutaj dobrze. Cały czas po-
znaję nowych ludzi.  
 

J.Ś.: Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania 

 
 

Wywiad przeprowadziła: 
 Julia Środulska 
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 11 listopada - święto państwowe w Polsce ob-
chodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia 
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, 
po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało 
ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesio-
ne ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, 
przywrócono je ustawą w okresie transformacji syste-
mowej w 1989. W naszym kraju jest dniem wolnym 
od pracy. 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było pro-
cesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić 
można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem 
I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Com-
piègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną 
klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warsza-
wy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 li-
stopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni 
odzyskanie niepodległości. 
 

Opracował Miłosz Grabowski 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe 

11 listopada! 



Przedstawienie się zaczęło, na scenę weszła postać, 
bardzo nietypowa postać. Wydawało się, że jest 
wręcz przeźroczysta. Miała na sobie łańcuchy. We-
szła idealnie na środek sceny. Spojrzała Sc-
rooge'owi prosto w oczy, aż przeszły go ciarki. Jed-
nak postać nie była zła, w zasadzie wyglądała przy-
jaźnie. Uśmiechnęła się i zaczęła mówić: 
- Ebenezerze. - Zaczęła dumnie, a Scrooge się 
przeraził jeszcze bardziej. - Spokojnie, starego przy-
jaciela nie poznajesz? 
Scrooge zamarł. O co chodziło? Skąd ten ktoś wie-
dział jak ma na imię? Jakiego przyjaciela? Nie mógł 
wydusić z siebie słowa, więc postać na scenie kon-
tynuowała. 
- Przecież to ja! Jakub Marley! - Powiedział i pod-
niósł ręce z łańcuchami, jakby chciał się do niego 
przytulić. - Muszę ci coś przekazać, zanim skoń-
czysz jak ja. - Tutaj spojrzał na łańcuchy i dosłow-
nie rozpłynął się na scenie. Ebenezer nie wiedział 
co robić. Na scenie pojawiła  się kolejna postać. 
Znowu przeźroczysta, ale z bardzo specyficznym 
ubiorem.  
- Witam wszystkich zebranych! - Powiedziała to 
jakby chciała zażartować. - Potocznie nazywają 
mnie Duchem przeszłych świąt! Chcę pokazać 
wam, co działo się rok temu! Scrooge dostał wizji, 
w której była kobieta, którą kiedyś kochał, ale jego 
skąpstwo zajęło jej miejsce w jego sercu. Kobieta 
opiekowała się dziećmi, kiedy nagle jej mąż wszedł 
do pomieszczenia, mówiąc, że spotkał Scrooge 
spędzającego wigilię samotnie. Scrooge to zabolało 
i w tym momencie wizja zniknęła i ponownie wi-
dział scenę, bez ducha na niej. Rozejrzał się i kiedy 
jego wzrok wrócił na scenę, zobaczył kolejnego 
ducha.  
- Mojego przyjaciela już poznałeś, więc pora bym 
i ja się przedstawił! - Powiedziała dumnie postać. - 
Jestem Duchem tegorocznych świąt! Pokażę Ci, co 
dzieje się w domach innych, w tym cudownym 
okresie! - Scrooge doznał kolejnej wizji. Teraz był 
w ubogim domu swojego kancelisty. 
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 Ebenezer Scrooge spacerował po ulicy w po-
nury dzień. Niebo wyglądało tak, jakby miało się roz-
padać w każdym momencie. Mimo tego Scrooge nie-
wzruszony szedł przez ulicę. Kiedy tak samotnie spa-
cerował, widocznie zamyślony, zaczęło padać. Scroo-
ge nie wziął parasola, więc stwierdził, że pójdzie do 
najbliższego budynku i tam przeczeka ulewę. Wybór 
padł na teatr. Ebenezer rozejrzał się po pomieszcze-
niu. Było tam kilka ludzi, nikt nie zwrócił uwagi na 
Scrooge'a, co mu odpowiadało. Spojrzał przez szkla-
ne drzwi i wyglądało na to, że pada coraz mocniej. 
Pomyślał, że w takim razie obejrzy jakieś przedstawie-
nie. Podszedł do biletera. Nawet nie próbował wyglą-
dać przyjaźnie.  
- Witam - Powiedział niechętnie - Mogę wiedzieć czy 
aktualnie trwa jakiś spektakl? 
- Witam Pana! - Odpowiedział chętnie bileter, jakby 
chciał go zarazić radością - Tak się składa, że tak. 
Wolne miejsca są, a przedstawienie jest o... 
- Proszę Pana, wszystko mi jedno o czym jest, i tak 
będzie ciekawsze niż przebywanie tutaj. - Uciął szyb-
ko Scrooge. - Ile kosztuje bilet? 
- U nas w teatrze płacimy dopiero po spektaklu! - Po-
wiedział z pewnością siebie mężczyzna - Więc, oto 
Pański bilet. Życzę Panu miłej zabawy! 
Scrooge był bardzo zdziwiony.  
"Teatr gdzie płaci się po spektaklu? Przecież to non-
sens. - Zadał sam sobie pytanie, ale po chwili w jego 
głowie pojawił się zły pomysł - Jeśli wyjdę szybko, 
chowając się za innymi, to nawet sobie przyoszczę-
dzę!" 
Mimo, że to kradzież, Ebenezer postanowił, że tak 
zrobi. Wszedł na salę. Nikogo jeszcze nie było na sali, 
więc usiadł w takim miejscu, żeby wszystko dobrze 
widzieć. Po kilku minutach, spektakl się zaczął, mimo 
tego, widownia składała się z tylko jednej osoby, 
Scrooge'a. Pasowało mu to, nikt nie będzie mu prze-
szkadzać.  

Wigilijny Teatr  



Scrooge pognał do rodziny kancelisty ogłasza-
jąc, że da mu podwyżkę, przez co ten się zdzi-
wił, ale serdecznie podziękował. 
Scrooge również kupił im wielką gęś, by mogli 
odbyć wielką ucztę. Od tamtego czasu, Scrooge 
kompletnie się zmienił, był pogodny, pomagał 
innym (zwłaszcza Maleńkiemu Timowi), a duchy 
już nigdy nie musiały interweniować. 
 

Gabriela Hebrajska 
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Na stole była niezbyt duża gęś i mały pudding, dooko-
ła dwójka rodziców i sześcioro rodzeństwa. Najmłod-
szy syn, Maleńki Tim, chodził o kulach i był słaby. 
Mimo tego, wszyscy byli szczęśliwi i cieszyli się, że są 
razem. Scrooge chciał wiedzieć czy Tim przeżyje, a 
duch powiedział, że jeśli nadal będzie tak skąpy, nie 
zastanie Tima w następnym roku. Scrooge'owi złama-
ło to serce i wtedy wizja zniknęła. Scrooge miał dość, 
ale przez strach nie mógł się ruszyć. Zamknął oczy, 
mając nadzieję, że może przynajmniej to prześpi. Na-
gle poczuł chłód, więc otworzył delikatnie oczy i zo-
baczył kolejnego ducha. Postać była mroczna i milcza-
ła, ale Scrooge domyślił się, że to Duch przyszłych 
świąt. Chciał coś powiedzieć, żeby duch się odezwał, 
ale coś ściskało go w gardle. Postać mimo milczenia, 
dała mu kolejną wizję. Scrooge znalazł się wokół lu-
dzi, którzy mówili o śmierci jakiegoś człowieka. Nie 
byli nią przejęci. Jedna osoba niechętnie przyznała, że 
pewnie będzie musiała pójść za trumną, bo wymienia-
ła z nim kilka słów, kiedy się widzieli, więc czuła, że 
była przyjacielem tego człowieka. Nagle wizja pokaza-
ła dwie osoby, które zabierały wartościowe rzeczy 
z prawdopodobnie domu zmarłego. Nie bardzo inte-
resowali się śmiercią nieszczęśnika, chcieli zabrać jak 
najwięcej, by najpewniej sprzedać. Scrooge chciał wie-
dzieć czy są ludzie, których poruszyła śmierć tego 
człowieka. Duch, jakby czytając jego myśli, pokazał 
mu rodzinę, która cieszyła się tylko dlatego, że ma nie-
co więcej dni na spłacenie długu. Scrooge więc chciał 
zobaczyć rodzinę, której było przykro z powodu czy-
jejś śmierci. Ujrzał rodzinę swojego kancelisty, którzy 
opłakiwali Tima. Scrooge wtedy zrozumiał, że to on 
jest nieszczęśnikiem, którym nikt się nie przejmuje. 
Zjawa przeniosła go wtedy na cmentarz, gdzie był jego 
nagrobek. Ebenezer zaczął przysięgać, że zmieni się na 
lepsze, już nigdy nie będzie tak skąpy i będzie czcić 
każde święta. Scrooge wrócił do sali teatralnej, a zjawy 
nigdzie nie było. W końcu mógł się ruszać, więc wy-
szedł jak poparzony. Przy wyjściu zobaczył, że nie ma 
poprzedniego biletera, jest za to inny, któremu od razu 
zapłacił, a bileter pytając się z jakiej to okazji usłyszał, 
że z okazji świąt.  

Wigilijny Teatr  

Święty Mikołaj nocą wędruje, 
w okna zagląda i nasłuchuje. 

Gwiazdka w okna świeci, 
gdzie są grzeczne dzieci?  

 

Święty Mikołaju, 
Na Ciebie czekamy. 

Przez okno zmarznięte 
Ciągle wyglądamy. 

 

Mikołaju, Mikołaju, 
przybądź z dalekiego kraju. 
Grzeczne dzieci cię witają, 
a niegrzeczne przepraszają. 

 

Mikołaju usiądź z nami wkoło 
pobawimy się wesoło. 

Zatańczymy wokoło choinki, 
chłopcy i dziewczynki. 

Zaklaszczemy, zaśpiewamy 
i prezenty wszystkim damy. 

 
Opracował: Bartosz Woźniak 

Źródła: https://mamotoja.pl/wierszyk-o-
mikolaju 

Wiersz o Mikołaju 



Japonia 
Wiele rzeczy w Japonii jest znacznie innych niż 
w pozostałych zakątkach globu. Dotyczy to 
również tradycji wigilijnych, których tam w zasa-
dzie nie ma. Japończycy traktują Boże 
Narodzenie jako bardziej spektakularne Walentyn-
ki. Miasta są bogato przyozdobione, wystawy skle-
pów zmieniają się tematycznie ale wieczór wigilijny 
większość osób woli spędzić na romantycznej ko-
lacji aniżeli wspólnej biesiadzie w gronie rodziny. 
Co więcej, sporą popularnością cieszy się tam wigi-
lijny obiad w całości zamówiony z KFC (Kentucky 
Fred Christmas Dinner) co mogłoby przyprawić 
wiele tradycyjnych polskich mam o zawał. 
 

Norweskie miotły 
Drobną, ale bardzo starą, tradycją w Norwegii jest 
chowanie mioteł przed wigilijną wieczerzą. Daw-
niej wierzono, że złe moce używają mioteł jako 
środka lokomocji. Żeby ich nie prowokować i trzy-
mać z dala od domu w ten odświętny dzień, miotły 
należy ukryć w ciemnym miejscu, najlepiej pod klu-
czem. Przyjęło się, że kiedy gospodyni chowa mio-
tłę to znak, że można zasiadać do Wigilii. 
 

Wiktoria Kuk 
https://ekantor.pl/ciekawe-zwyczaje-

bozonarodzeniowe-za-granica/ 
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Australia 
Wigilia to doskonała okazja do wylegiwania się na 
plaży, surfowania do późna i wspólnego 
grilla przez pół nocy. Wszak przypada na środek 
lata w Australii. Nic więc dziwnego, że nikt 
tam sobie nie zawraca głowy kolacją złożoną z wie-
lu dań, a element symboliczny owszem 
występuje, ale w postaci kąpielówek i parasoli sło-
necznych. 
 

Chiny 
Tradycyjnie świąt się w Chinach nie obchodzi. Nie-
wielki odsetek chrześcijan w Kraju Środka 
praktykuje zwyczaj dawania prezentów i wspólnego 
biesiadowania, natomiast urzędowo Boże 
Narodzenie nie jest dniem wolnym od pracy. Nie 
przeszkadza to jednak wielkim sieciom 
handlowym przyozdabiać witryn na świąteczną mo-
dłę i robić wielkich wyprzedaży, które stały 
się właściwymi zwyczajami bożonarodzeniowymi.  
 

Austria 
Zdaniem praktycznych Austriaków osoba tak miła 
jak Święty Mikołaj nie może trudnić się 
sprawianiem dzieciom przykrości. Od tego jest jego 
mroczne alter ego – Krampus. Osoba jest 
naprawdę okropna – zwyczajowo straszy napotkane 
dzieci, a te najgorsze i najbardziej niegrzeczne wsa-
dza do wora i porywa. Można go spotkać na ulicach 
i placach dużych austriackich miast od początku 
grudnia aż do Wigilii. Aż strach pomyśleć jakie pro-
blemy wychowawcze mieli dawni Austriacy skoro 
wytworzyli taki świąteczny zwyczaj. 
 

Tradycje świąteczne za granicą  



Laura – Jest dobrą uczennicą, ale woli uczyć się wła-
snymi sposobami, niż z podręczników. Uwielbia do-
wiadywać się nowych rzeczy. Rodzinę zakłada później 
niż inne kobiety, po to by osiągnąć sukces i być przy-
kładem działania dla innych kobiet. Jej mąż musi mieć 
podobne poglądy co ona, inaczej mogą się nie doga-
dać. W związku dzielą się obowiązkami i uważają, że 
każdy powinien robić to co lubi, a nie to, co uważa 
społeczeństwo. Od swoich dzieci wymagają tego sa-
mego. 
 

Gabriela Hebrajska 
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Znaczenie imion 

 Paulina – Żeńska forma imienia Paweł, mimo 
tego jest kompletnym przeciwieństwem Pawła. Pauli-
na ma specyficzny i trudny do okrzesania charakter. 
Często jest nadpobudliwa lub niestabilna emocjonal-
nie. Lubi zmiany, co niekiedy może sprawiać kłopoty. 
Nie jest najlepszą uczennicą, więc jeśli chce otrzymać 
wymarzone stanowisko, musi poświecić dużo czasu na 
naukę. Jednak jest bardzo pracowita oraz ambitna, 
więc jest w stanie osiągnąć sukces. Często wybiera sa-
motne życie, ale lubi się wyróżniać, jest również bar-
dzo pomysłowa i kreatywna. 
 
 Dariusz – Osoba z tym imieniem należy do 
bardzo szczerych osób. Nie boi się wyrazić swoich 
myśli, ale nawet jeśli już to robi, to w taki sposób by 
nikogo nie urazić. Dariusz woli działać samotnie i kie-
dy osiągnie swój cel, lubi zawdzięczać to tylko sobie. 
Nawet jeśli będzie potrzebować pomocy to o nią nie 
poprosi, mimo tego chętnie pomaga innym. Lubi spę-
dzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Już od najmłod-
szych lat wykazuje dużo cierpliwości.  
 
 Celina – Zawsze wie co i jak robić by zyskać 
aprobatę innych. Nie zawsze to co robi lub mówi jest 
szczere, ale to nie przez złe intencje. Zwyczajnie boi 
się wyrazić swoją opinię, zwłaszcza gdy inni w grupie 
mają odmienne zdanie. W grupie nie lubi wdawać się 
w dyskusję, woli wykonywać polecenia zgodnie z tym, 
co powiedział szef. Już jako mała dziewczynka okazu-
je dużo miłości, zwłaszcza swoim rodzicom i dziad-
kom. 
 
 Fabian -  Mężczyzna z tym imieniem jest bar-
dzo spokojny i zrównoważony. Nawet z uśmiechem 
na twarzy jest w stanie okiełznać swoje emocje. Obda-
rzony jest dużą wyobraźnią. Odznacza się dobrą intu-
icją, ale rzadko z niej korzysta jeśli chodzi o ważne 
decyzje. Jest w stanie dużo zrobić, by jego najbliższym 
żyło się jak najlepiej. 

Gdy choinka  

rozświetla ciemną noc 

 
Gdy choinka rozświetla ciemną noc, 
To każdy odczuwa świąteczną moc. 

 
Gdy świat zasypie biały puch, 

To wiedz, że Mikołaj przyjdzie już. 
 

Piękna jest ta zima mroźna, 
I bałwana ulepić można. 

 
Sypie śnieg, biały śnieg, 
Fajna nasza zima jest. 

 
Zimą chodzimy na sanki, 

I lepimy bałwanki. 
 

Milena Orlof 



 Wylewanie wosku na zimną wodę przez ucho 
od klucza i wróżenie z kształtu zastygłego 
wosku lub rzucane przez niego cienie np. 
przyszłego wielbiciela lub akcesoriów związa-
nych z przyszłym zawodem. 

 Dziewczyny kładły na ławie placki posmaro-
wane tłuszczem i sprowadzały psa. Ta, której 
placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza 
miała wyjść za mąż. 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch 
kartkach: na jednej imiona dziewczyna, na 
drugiej chłopców. Potem dziewczyna prze-
kłuwała z jednej strony kartkę z imionami 
chłopców tak, by nie widzieć imion. Dziew-
czyna miała wyjść za mąż za chłopca o imie-
niu, które przekłuła. Chłopcy natomiast prze-
kłuwali kartkę z imionami dziewczyn. 

 
Informacje pozbierała:                                                                                                      

Julia Środulska                                                                                                      
Źródła: Wikipedia,                                                                                                      

Radio Zet 

 Andrzejki jest to wieczór wróżb z 29 na 30 
listopada. Obchodzone są one w wigilię świętego 
Andrzeja, który jest patronem Szkocji, Grecji i Ro-
sji. To święto ludowe, które jest ostatnią okazją do 
hucznych zabaw przed adwentem.  
 

Andrzejki w Polsce: 
Święto to pojawiło się w Polsce około 1557, dzięki 
Marcinowi Bielskiemu. Jest obchodzone z 29 na 30 
listopada 
 

Andrzejki na świecie: 
 Według badaczy początki tego święta sięgają sta-
rożytnej Grecji. Andrzejki na świecie zazwyczaj są 
obchodzone tego samego dnia, co w Polsce. Jed-
nak np. w Szkocji dzień świętego Andrzeja, który 
obchodzony jest zazwyczaj 30 listopada, jest świę-
tem narodowym.  
 

Sposób wróżb i zabaw podczas Andrzejek: 
 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień 

i modliła się do św. Andrzeja, to we śnie 
mógł ukazać się przyszły ukochany. 

 

„Andrzejki 29 na 30 listopada”  
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Mikołajki 2021 

 6 grudnia dzień wszystkim dobrze znany. 
W tym roku przywitał nas białym puchem, dlatego 
atmosfera tego dnia w naszej szkole była wspaniała. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły 
ubrani na czerwono.  Warto dodać ze mieli różne 
gadżety mikołajkowe. Do najmłodszych klas przy-
był Mikołaj rozdając prezenty. Starsze klasy rozdały 
upominki miedzy sobą. Wszyscy byli bardzo zado-
woleni i uśmiechnięci. W tym też dniu nikt nie był 
pytany, to taki mały prezencik od naszych pedago-
gów i Pani dyrektor. 

 
Mikołaj Pyrcioch 



 Pierwszym filmem, który mogę polecić jest 
„Enola Holmes”. Opowiada on o młodej, silnej 
kobiecie, która została wychowana przez swoją 
matkę na wiejskiej posesji. Enola posiadała dwóch 
braci Sherlocka i Mycrofta. Imię bohaterki czytane 
od tyłu daje nam angielskie słowo “alone” czyli 
samotna. Główną bohaterką tego filmu jest Milly 
Bobby Brown, która w tym filmie służy też jako 
narratorka i opowiada oglądającym o świecie, tłu-
maczy jak go postrzega. Po pewnym czasie matka 
Enoli znika i wtedy przyjeżdżają jej bracia, którzy 
chcą się nią zaopiekować. Główna bohaterka wy-
jeżdża na poszukiwanie swojej matki. Jeśli jesteście 
ciekawi jak dalej potoczyły się losy bohaterki za-
chęcam do obejrzenia tego filmu. Można go zna-
leźć na platformie Netflix.  

 Z okazji tego że nadchodzą święta następ-
nym filmem jaki mogłabym polecić jest „Grinch 
świąt nie będzie”. Akcja filmu rozgrywa się w 
małym, uroczym miasteczku, które zamieszkują 
dobrzy ludzie kochający święta Bożego Narodze-
nia. W miasteczku jest jedynie dwoje osób, które 
nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia.  
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Filmy, które warto obejrzeć! 

Jest to dziewczynka Betty Lou. Uważa ona, że święta 
nie polegają tylko na kupowaniu prezentów i Grinch, 
który nienawidzi Gwiazdki. Pewnego dnia wpadł on na 
pomysł, aby zakraść się do miasteczka i ukraść wszyst-
kie świąteczne ozdoby. A jak przebiegł jego plan i czy 
mu się udało, dowiecie się, gdy obejrzycie ten film. 
Można znaleźć go na platformie Netflix.  

 
Wiktoria Kuk 

 
 Zdarzają się wyjątkowo dobre filmy, które 
trzeba w życiu zobaczyć chociaż raz. Czasami warto 
otworzyć się na coś nowego albo z sentymentem 
powrócić do ulubionych klasyków gatunku. Akcja, 
romans, a może stare kino?  
 

Najbardziej polecane filmy/seriale na jesień 2021 są: 
 

- Filmy miłości: 
 Czas na miłość 
 Amelia 
 Zakochany bez pamięci 

 

- Filmy z bohaterami: 
 Władca pierścieni  
 Apollo 13 
 Harry Potter  
 Stars Wars  

 

- Filmy, które poprawią humor: 
 Jak stracić chłopaka w 10 dni 
 O północy w Paryżu  
 Big Lebowski 
 Myśl jak facet 

 
 

Mikołaj Pyrcioch  
,,Magazine zalandolounge” 
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 W restauracji zdenerwowany gość zwraca się do kel-
nera: 

-Czy może mi pan powiedzieć co robi ta mucha w mo-
im lodzie? 

-Czy ja wiem? Może jeździ na łyżwach. 

*** 

 Z czego informatyk pije wodę? 

Z e-kranu! 

*** 

 Co fryzjer ma w lodówce? 

Ma-szynkę! 

*** 

 -Mówię Ci, to było niesamowite! 

Jadę na słoniu, patrzę do tyłu, a tu lew, patrzę w bok, a 
tam dwa tygrysy! 

- O matko! I co zrobiłeś?! 

- Nic karuzela się zatrzymała i zszedłem... 

*** 

 Mama uczy liczyć synka, zadaje pytania? 

- Ile nóg ma pies? 

- Cztery. 

- A ile ma uszu? 

- Dwoje. 

- A oczu? 

-Mamo, czy ty nigdy nie widziałaś psa?! 

  

                                                                                
Wyszukała: 

Julia Środulska 

Baran 
W tym miesiącu będziesz miał okazję poćwiczyć 
swoje umiejętności muzyczne. Może muzyka stanie 
się ważnym elementem twojego życia. 

Byk 
Staraj się jak najlepiej pomagać swoim najbliższym. 
Jest duża szansa, że będziesz potrzebować pomocy 
od nich. 

Bliźnięta 
Czas skupić się na nauce. Jeżeli poświęcisz na nią 
trochę czasu, na pewno zauważysz rezultaty. 

Rak 
W najbliższym czasie będzie cię czekać trudna de-
cyzja. Dobrze się zastanów przed wyborem. 

Lew 
Niestety to nie będzie twój najlepszy czas. Jednak 
nie przejmuj się porażkami. Staraj się jeszcze bar-
dziej.  

Panna  
Nie powinieneś ufać nowo poznanym osobom. 
Możliwe, że nie mają wobec ciebie dobrych inten-
cji. 

Waga 
Czeka cię dobra niespodzianka. Jedno z twoich 
największych marzeń niedługo się spełni. 

Skorpion 
Ostatnio nie idzie ci najlepiej. Zajmij się bardziej 
sobą. Nie próbuje wszystkim dorównać innym. 

Strzelec 
Uśmiechnij się. Zacznij myśleć optymistycznie. To 
wystarczy byś był szczęśliwy. 

Koziorożec 
Zaryzykuj. Wyjdzie ci to na dobre. 

Wodnik 
W najbliższym czasie będziesz miał wiele sił. Do-
brze je wykorzystaj. 

Ryby 
Wkrótce poznasz osobę, z którą znajdziesz wspól-
ny język. Będzie was wiele łączyło. 

 

Oliwia Kamińska 

Humor!!! 

Horoskop 



 Boże Narodzenie - tradycja chrześcijańska 
jest to upamiętnienie narodzin Jezusa Chrystusa. Ta 
uroczystość przypada 25 grudnia. Boże Narodzenie 
jest poprzedzone adwentem, czyli 4 niedzielami. 
Jest to święto nakazane w Kościele katolickim. 
Zwyczajami tego święta jest wigilia, pasterka i kolę-
dy, a symbolami choinka, szopka, prezenty i kwiat - 
gwiazda betlejemska. Święta Bożego Narodzenie są 
poprzedzone Wigilią, która przypada 24 grudnia w 
Polsce - wtedy obowiązuje post jakościowy. Naj-
ważniejszym wydarzeniem tego dnia jest uroczysta 
kolacja, która rozpoczyna się, gdy na niebie pojawi 
się pierwsza gwiazdka. Najczęstszymi potrawami, 
które goszczą na naszych wigilijnych stołach są: 
zupa grzybowa z łazankami lub barszcz czerwony 
z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, śledź 
w śmietanie lub śledź z jabłkiem, pierożki smażone, 
karp smażony, karp w galarecie,  ryba po grecku, 
kluski z makiem, makowiec, sernik, piernik, kom-
pot z suszu. Rzadszymi daniami, które występują na 
wigilijnym stole są: kutia, zupa rybna, drożdżowe 
pierogi, chleb domowy z daktylami, pampepato, 
łosoś w glazurze. Najczęściej na stołach wigilijnych 
jest 12 potraw. 26 grudnia jest obchodzony drugi 
dzień świąt na pamiątkę świętego Szczepana, który 
był pierwszym męczennikiem za wiarę chrześcijań-
ską. Najczęściej te dni są wolne od pracy. 
 

Wiktoria Kuk 
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Święta Bożego Narodzenia 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie 
Do Betlejem pospieszajcie 

Przywitać Pana 
Czym prędzej się wybierajcie 
Do Betlejem pospieszajcie 

Przywitać Pana 
 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkimi znaki danymi sobie 

Jako Bogu cześć Mu dali 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości 

Jako Bogu cześć Mu dali 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości 

 
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany 

Cztery tysiące lat wyglądany 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 

Nam się objawił 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 

Nam się objawił 
 

Źródło:  https://mamotoja.pl/koledy-teksty-
koled-do-druku,boze-narodzenie-artykul, 

 
Kolędy znalazła: 

Julia Środulska 

Kolędy - ,,Wśród nocnej ciszy…” 
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Hasło: ________________ 

 

Jagoda Bukowska i Amelia Czyżykiewicz 

 

Szkolny humor 
W szkole na lekcji klasa 8 rozmawiała na temat lektury, którą właśnie mieli czytać.  
Gdy jeden z uczniów zadaje pytanie: 
-Ile ksiąg ma Pan Tadeusz? 
Któryś z uczniów dopowiada:  
-12 ksiąg. 
Wtedy inny uczeń mówi: 
-Ale ja mam tylko 1 książkę. 

Humor opisała: Julia Środulska 

Rebusy - rusz głową!!! 
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Krzyżówka - rusz głową!!! 

 
 

 

 
 

1. Ciepły napój 
2. 997 
3. Ostra przyprawa 
4. Dzień i ... 
5. Królewski ptak 
6. Siedzi się na nim 
7. Ciasto z ważniejszej okazji  
8. Dziki królik  
9. Pomarańczowy owoc 

 

Mateusz Bargieł 


