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Od redakcji 
Witajcie świątecznie i radośnie! Przygotowaliśmy dla WAS kolejny numer 

e-gazetki szkolnej, w iście świątecznej oprawie. Czytajcie, rozwiązujcie 

łamigłówki i przysyłajcie odpowiedzi do nas. Czekamy!!!! „Niepytajka” tym 

razem powędrowała do Wiktorii Majchrowskiej z klasy 6b. Gratulujemy i 

nadal liczymy na owocną współpracę!!!!!!!  
 

 

 

 
 



Nasze zwierzaki na święta 
 
W świątecznym ferworze nie zapomnijmy 
o naszych czworonożnych przyjaciołach. 

Oto kilka zdjęć, jak nasze zwierzaki 
przygotowują się do tegorocznych świąt! 
 

                                        
 
 



Choinka w różnych językach świata 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Święta w różnych zakątkach 

świata 
 

Polska 
Tradycyjna potrawa: karp w różnej postaci 

Ozdoby: choinka, wieniec na drzwi 
 

Niemcy 
Tradycyjna potrawa:  pieczona gęś 

Ozdoby:  Światełka, kolorowe gałązki i różne figurki z 
papieru umieszczane w oknach 

 
Holandia 

Tradycyjne potrawy:  indyk, kaczka lub gęś 
Ozdoby: stroiki, wieńce i ozdoby w stylu skandynawskim 

 
Belgia 

Tradycyjna potrawa: indyk z borówkami, ciasto polan 
Ozdoby: różnorodne światełka 

 
Francja 

Tradycyjna potrawa:  indyk z kasztanami, owoce morza 
Ozdoby: stajenka 

 
Rosja 

Tradycyjna potrawa: zupa rybna, 
Ozdoby: różne ozdoby z choinki 

 
USA 

Tradycyjna potrawa: pieczony indyk, sos z żurawiny 
Ozdoby: renifery 



Znajdź 10 różnic! 

 
 
Pomóż Mikołajowi roznosić prezenty 
 

 
 



 
 

Zapytaliśmy wybranych  nauczycieli i uczniów o 
ulubioną kolędę. Najwięcej głosów zdobyły 
następujące kolędy:  

� ,,Cicha Noc” 
� ,, Przybieżeli do Betlejem” 
� ,,Lulajże Jezuniu” 

A jaka jest Twoja ulubiona kolęda?  Podziel się z 
nami swoją  opinią. CZEKAMY!!! ☺ 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Składniki: 
1. 2 szklanki mąki 
2. 2 łyżki miodu 
3. ¾  szklanki cukru 
4. 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 
5. 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej  
6. 1 łyżka masła 
7. 1 średnie jajko  
8. około 1/3 szklanki ciepłego mleka 

Przygotowanie: 

• Na mąkę wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać. 
Dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie 
masło i jedno jajko. 

• Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką 
ciasto aż będzie średnio twarde i gęste, przypominające 
ciasto kruche.  

• Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na   
placek o grubości max. 1 cm. Foremkami wykrajać 
pierniczki. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni  



 

 

Kolędowa lista przebojów 

1. "Mizerna cicha"-  Świetna kolęda! Łatwa do zaśpiewania lub zagrania. 

2. "Przybieżeli do Betlejem" – piękna tradycyjna polska kolęda 

 3."Pójdźmy wszyscy do stajenki" – skoczna , wesoła kolęda, która nigdy 

się nie nudzi! 

4."Kolęda dla nieobecnych" – z łatwością wpada w ucho! 

5. "Kolęda Warszawska"  - chwytająca za serca wszystkich którzy ją 

słuchają! 

 6. "We wish you a merry Christmas" – znana angielska kolęda! 

7. "Gdy sie Chrystus rodzi" – pełna emocji kolęda! 

8. " Oj maluśki, maluśki"  - ciepła kolęda – kołysanka! 

9 "Bóg się rodzi"-  stara, polska a jakże piękna kolęda!! 

I0."Gdy śliczna panna" - ciekawa, wzruszająca kolęda!!!  



W naszej e-gazetce rozpoczynamy nową serię wpisów. W każdym 
numerze znajdziecie największą, najbardziej oryginalną lub  wpisaną 
do księgi rekordów Guinessa budowlę na świecie, a dziś 
przedstawiamy wam… 
 
 

 
 

Największy na świecie śnieżny labirynt pierwszy raz  powstał w 
jednym z najpiękniejszych zakątków świata - w  Zakopanem pod 
Wielką Krokwią, początkiem stycznia 2016 roku. Budowlę tworzyło 
40 osób, które zużyły ponad 60 tysięcy lodowych bloków. Labirynt 
znajdował się w parku rozrywki SnowLand, jego projektantem był 
Darek Pytlik.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Czas na życzenia 
Z okazji nadchodzących świąt życzymy 

wszystkim czytelnikom naszej gazetki 

skrzypiących śniegiem pod nogami, 

ciepłych, pachnących choinką Świat 

Bożego Narodzenia oraz, aby każdy z nas 

mógł się nimi delektować kawałek po 

kawałku jak przepyszną czekoladą i z 

każdym kawałkiem coraz bardziej się  

zachwycać. 
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