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Od redakcji 
Witajcie świątecznie i radośnie! Przygotowaliśmy dla WAS kolejny numer 
e-gazetki szkolnej, tym razem w świątecznej oprawie. Czytajcie, 
rozwiązujcie łamigłówki i przysyłajcie odpowiedzi do nas. Czekamy!!!! 
Nagrodę za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę  z listopadowej gazetki 

otrzymał Kuba Fober z 2a. Gratulujemy i nadal liczymy na owocną 
współpracę!!!!!!!  
 

Dla mnie Święta Bożego Narodzenia to: 
 

                                                                                          

         
  
 
 

A dla Ciebie? Napisz, czym są dla ciebie święta. Najciekawsze odpowiedzi 
opublikujemy w styczniowej gazetce. 
 
 



Świąteczna opowieść 
 

Historia ta wydarzyła się naprawdę w Rosji, dawno temu. Pewna biedna 
kobieta zastanawiała się , co zrobić, aby mimo tak wielkiej biedy, Święta 
Bożego Narodzenia były dla jej dwójki ukochanych dzieci wyjątkowe.  Były to 
bardzo ciężkie czasy. Pięć miesięcy wcześniej ojciec rodziny został zabrany do 
niewoli przez żołnierzy wroga. 

Kobieta wyglądając przez okno, patrzyła na padający śnieg i myślała: „W 
jaki sposób mogę świętować Boże Narodzenie? Nie mamy pieniędzy. Nie 
będzie ciasteczek, ozdób, prezentów. Może przynajmniej będę mogła przynieść 
choinkę z lasu.” 

Nazajutrz  kobieta udała się z dziećmi do lasu po choinkę.  Kiedy 
postawiono ją w kącie maleńkiego pokoiku, wyglądała dość biednie, ale 
przynajmniej rozsiewała wokół zapach zimowej zieleni. 

Rodzina zasiadła do kolacji. Na stole leżał chleb i trzy jabłka. Dzieci 
poczęstowały się chlebem, po czym chłopiec wypolerował swoje jabłko i 
zawiesił na choince. „To dla Ciebie Jezu” – cichutko wyszeptał. Gdy zobaczyła 
to dziewczynka, rozplotła jedyną wstążeczkę, jaką miała we włosach i zawiązała 
ją na jednej z gałązek. „To dla mojego Zbawiciela” – powiedziała.  

Po kolacji matka położyła dwójkę swoich bardzo już śpiących dzieci do 
łóżek i uklękła do modlitwy. Łzy potoczyły się po jej twarzy, gdy przypomniała 
sobie dawne Święta Bożego Narodzenia. „Oh, gdyby mój mąż mógł być z 
nami?” – westchnęła. 

Następnego ranka, ostre promienie słońca, wpadające przez okno do 
środka obudziły matkę. Usiadła na łóżku i zaniemówiła z wrażenia. Wzięła 
głęboki oddech i obudziła swoje pociechy: „Dzieci, dzieci, wstawajcie szybko, 
chodźcie i popatrzcie!” – wołała niecierpliwie mama. 

Dzieci przybiegły natychmiast. Przytuliła je mocno i razem wpatrywali 
się w ten cudowny widok. Calutką choinkę, od wierzchołka aż po sam dół, 
oplatała srebrząca się w promieniach wschodzącego słońca, precyzyjnie utkana 
pajęczyna. „Oh, mamusiu, to najpiękniejsza choinka w całej wsi! Żeby tylko 
tatuś mógł ją zobaczyć” – wykrzyknęły z przejęciem wzruszone dzieci. 

Nagle otworzyły się drzwi i do środka wszedł ojciec, zmęczony, lecz 
bardzo szczęśliwy, że jest znów z rodziną w domu. 

Tego wieczoru światło świecy oświetlało piękną, przystrojoną pajęczyną 
choinkę, a cała rodzina śpiewała radośnie kolędy. 

 
Opracowano na podstawie opowiadania pt. Świąteczny Pajączek 

 

 
Uwaga………!!!!!!!! 

 
Zróbcie ilustrację do opowiadania i prześlijcie do Redakcji. Na pewno znajdzie się 

miejsce w styczniowej gazetce na Wasze prace!!! 



Świąteczne Łamigłówki                                 

1. Św.+     - Kopernik = 

 
2. Jeśli Mikołaj ma sanie, a do sań 

jest zaprzężone 179 reniferów,  
        a każdy z nich ma po 2 rogi to ile       
        razem jest nóg reniferów?  
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SKŁADNIKI    

• 2 szklanki m ąki 
• 2 łyżki miodu 

• 3/4 szklanki cukru                                              Smacznego !!!!!!  
• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej   
• 10 g  przyprawy piernikowej 
• 1 łyżka masła 
• średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)  
• około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka 



NASZE PUPILE W  
ŚWIĄTECZNEJ ODSŁONIE  

 
 
 

 
 

  
 
 
Zachęcamy wszystkich do przysyłania zdjęć swoich pupili  w 

świątecznym ubiorze lub w świątecznej scenerii do naszej redakcji. 
Najciekawsze zdjęcia ukażą się w styczniowym numerze gazetki. 
Zdjęcia można przysyłać na naszą pocztę: 
krecie.newsy@gmail.com.      

 
Czekamy!!!!! 

 
 

 



ŚWIĄTECZNY 
KĄCIK DowcipMISIA 

       
 
Co mówi bombka do bombki?: 
-Chyba nas powieszą! 
  
          
 
Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
-Mamo, a teraz firanka się świeci. 
 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!!!!!!!!! 

 
 



Nadszedł czas na życzenia !!!!! 
 
Z okazji grudniowych, przepięknych Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy naszym drogim CZYTELNIKOM i 
CZYTENICZKOM pogody ducha, uśmiechu od ucha do 
ucha, świątecznych przemyśleń i spełnienia 
najskrytszych życzeń.  
PS. Z radości świąt czerp garściami, by wrócić w 
styczniu do szkoły z nowymi siłami!!! 

Redakcja gazetki Krecie Newsy 
 

 
W prezencie od redakcji świąteczne motto: 

“Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. 
Ks. Jan Twardowski 

 

 
 

 
 



Jeszcze jedno…….. 
 

Zapach piernika, błyszczące bombki,  świąteczne dekoracje, 
kuchnia oprószona mąką - dziś trudno sobie wyobrazić  drugą 
połowę grudnia, bez tych elementów. Sednem jednak świąt są 
narodziny Bożego Syna. W gorączce przygotowań, w biegu 
po kolejne prezenty nie zapomnij KTO jest solenizantem tej 
grudniowej imprezy!!!!!! 
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