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Od redakcji 
Witajcie tuż przed Świętami Bożego Narodzenie! Przed nami wiele 

przygotowań, ale warto znaleźć czas, by zajrzeć, co dla Was 

przygotowaliśmy w nowej e-gazetce. Czytajcie, rozwiązuje zadania. 

Czekamy na Wasze odpowiedzi!  

 

 
 

 

 
Opracował: Hawier Jaworski 

 



 
 

 

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS 

2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

4 grudnia – Barbórka 

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia -  Dzień św. Mikołaja 

7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

8 grudnia -  Uroczystość Niepokolanego Poczęcia  

Najświętszej Mari Panny 

9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania 

Korupcji 

10 grudnia - Dzień Ochrony Praw Dziecka 

11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 

13 grudnia - Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 

17 grudnia - Dzień bez Przekleństw 

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

19 grudnia - Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy 

Południe - Południe 

20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności 

22 grudnia – Światowy Dzień Wody 

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień) 

28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 grudnia – Sylwester 

 
Opracowała: Katarzyna Siąkała 

 

 



WYWIAD ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 

– Święty Mikołaju, jak dajesz radę dostarczyć 

prezenty wszystkim dzieciom świata w jedną jedyną 

noc? – To ciekawe pytanie. Musisz pamiętać, że mam 

bardzo długie doświadczenie w tej pracy. Ale tak 

między nami, i nie mów tego nikomu, korzystam z 

różnic czasowych – opowiada Mikołaj w 

„ekskluzywnym” wywiadzie w swojej własnej 

internetowej telewizji (www.santatelevision.com). Na 

mikołajowym kanale można też zobaczyć, jak tworzy 

on interaktywną trasę na dany rok i po kolei planuje 

odwiedziny u wszystkich dzieci, jak wyrusza saniami 

zaprzężonymi w renifera, a nawet, jak zbiera borówki 

w lapońskim lesie. 

          
 

Lena Jaworska 5b 
  

 

 



 
 

Początkiem grudnia dziennikarki z krecich Newsów chciały się dowiedzieć, 

dlaczego lubimy święta. Oto odpowiedzi nauczycieli i uczniów z SP6. 

 

Lubię święta za: 

 

1.Miło spędzony czas z rodziną – [14x] [nauczyciele:8,uczniowie:6] 

2.Wesołą atmosferę [17x][nauczyciele:7,uczniowie:10] 

3.Prezenty [6x][uczniowie:6]  

4.Wolny czas od szkoły i pracy [7x][nauczyciele:2,uczniowie:5] 

5.Po prostu święta są fajne [3x][nauczyciel:1,uczniowie:2] 

6.Śnieg [4x][uczniowie:4] 

7.Dobre i obfite jedzenie [12x][nauczyciele:3,uczniowie:9] 

8.Cudowne wspomnienia [8x][nauczyciele:4,uczniowie:4] 
 

 

 

                                                                                                                                        

 
 

 

Zebrały: Kaja Piotrowska i Nadia Pojasek 

 

 

A Ty za co lubisz święta? Napisz do nas! Czekamy na Twoje 

odpowiedzi! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Co kojarzy Wam się z Świętami Bożego Narodzenia? Mi kojarzą się z choinką, 

światełkami, ciepłą herbatą  i oczywiście PIERNICZKAMI! W tym artykule 

dowiecie jak zrobić szybie i łatwe ciasto na pierniczki i szybo się nimi zajadać. 

 

Przepis na pierniczkowe ciasto ( około 30 sztuk): 
2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej 

2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

 

 
 

Przygotowanie: 
• Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać 

(najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i 

przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 



• Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż 

będzie gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy 

nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 

10 minut. 

• Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości 

ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 

• Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli 

pierniczki będziemy dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 

stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności 

od grubości. 

 

 

 

Smacznego!!! 
 

 
 

 

 

Marta Kępińska 8a 

 

 

 

 

 

 



 

Tabliczka mnożenia za tabliczkę 

czekolady 

 

 

31 x 31 =  

961  x  =  

   

x x  =? 

 

x 2 =  

x  = 62 

x x = ? 
Opracowała: Noemi Grabiec 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  Postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego 

w czerwony strój, który w okresie świąt Bożego 

Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami 

ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych 

wersji zamieszkuje wraz z 

grupą elfów Laponię lub biegun północny. 

 

 
 

Laponia jest największą i jedną z ostatnich krain, 

gdzie jeszcze jest praktykowany spęd wielkich stad 

zwierząt. 

region kulturowy i geograficzny w północnej Europie, 

obejmujący swoim zasięgiem północne części Półwyspu 

Kolskiego i Półwyspu Skandynawskiego. Leży na 

terenie 4 państw: Rosji oraz trzech państw 

nordyckich: Finlandii, Szwecji i Norwegii. 

 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99%C5%BCczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renifery_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elf_%C5%9Awi%C4%99tego_Miko%C5%82aja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laponia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_p%C3%B3%C5%82nocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_kulturowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Kolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Kolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Skandynawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_nordyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_nordyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia


DLACZEGO KAŻDA ŚNIEŻYNKA JEST 

INNA?  
 

Śnieżynki badane są już od ponad 100 lat i 

nadal kryją przed nami wiele tajemnic. Pod 

koniec 19 wieku po raz pierwszy uwieczniono 

na zdjęciach małe płatki śniegu. Odkryto 

wtedy że przyroda nie tworzy naturalnie 

dwóch takich samych śnieżynek. 

 

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? 

 
Otóż płatki śniegu są różne, ponieważ nie 

powstają równomiernie we wszystkich 

kierunkach ale skokowo. Zmieniają także swój 

kształt i symetrię w momencie opadania na 

ziemię, w zależności od warunków w jakich się 

to odbywa (ciśnienie, temperatura i 

wilgotność). 

      
   

Hawier Jaworski 8a 

 



Depresja 
Choroba, czy wymysł 

dzisiejszych czasów? 

 

Zacznijmy od definicji słowa depresja w słowniku PWN: 
«chorobliwe, głębokie i długotrwałe przygnębienie» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najczęstsze cechy osoby mogącej mieć depresję: 
- wewnętrzne poczucie winy, przypominanie dawnych 
błędów, wyborów życiowych, doznanego cierpienia , 
brak nadziei  
- izolowanie się od społeczeństwa ( niechęć do rozmowy, 
porzucenie zwykłych kontaktów) 
- brak zainteresowania swoimi obowiązkami ale i hobby 
- poczucie zmęczenia, utraty energii 
- ciągłe niezadowolenie ( drażliwość, wpadanie w gniew, 
frustracja, płaczliwość) 

 Choroba 

Nie trwa krótko. To 
nie gorszy dzień, czy 

smutek z powodu 
złej oceny. 

Stan 
psychiczny 
człowieka 



- zaburzenia snu 
- niezdolność/ trudności w zachowaniu koncentracji 
- apatia (nastrój żalu, smutku, obojętności) 
-  bóle głowy, spadek/wzrost apetytu, wagi 

DEPRESJA 
 

mmm  
 
 
 
 
 
Przyczyny depresji: 
Biologiczne (wynikają z nieprawidłowego 
funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)to 
m.in. : 
- zaburzenie transportera serotoniny 
- zmniejszenie się pobudzenia receptorów 
melatoninowych -> bezsenność 
- zaburzenie neuroplastyczności neuronalnej 
(dostosowywanie się struktur mózgu do potrzeb 
funkcjonowania człowieka tudzież stresu) 
 
Genetyczne (zaburzenia depresyjne mogą być chorobą 
dziedziczną, co prawda nie odkryto (jeszcze) genu 
depresji, ale osoby na nią chorujące mają kilkanaście 
miejsc w genomie różniących się  
w porównaniu do osoby zdrowej) to m.in.: 

Reaktywna 
 
 
 
 

Endogenna 
 

Maskowana 
 



- okres po porodzie, około menopauzalny 
- występowanie innych chorób np. zespołów 
metabolicznych, zapalenie tarczycy, czy choroby 
przewlekłe lub nowotworowe 
Psychologiczne: 
- negatywny sposób myślenia 
- wspominanie raczej złych wydarzeń niż szczęśliwych 
- zły dotyk – psychiczne znęcanie się, molestowanie 
seksualne 
- błędne koła zachowań 
- uległy wzorzec zachowania 
- przyjmowanie winy za nieszczęśliwe sytuacje na siebie 
- samo wzmacnianie się depresji 
- odkładanie problemów i decyzji 
 
Leczenie depresji : 
Leczenie depresji należy do psychiatry, ale może także 
leżeć po stronie lekarza rodzinnego. Zwykle leczenie 
powinno trwać 6-9   miesięcy od uzyskania poprawy. 
 
 
Psychoterapia : 
Najskuteczniejszą metoda leczenia depresji jest CBT – 
psychoterapia poznawczo – behawioralna, a jej celem 
jest : 
- zmiana negatywnych wzorców myślowych 
- regulowanie uczuć 
- trening rozwiązywania problemów 



- zmiana destruktywnych zachowań 
- uczenie się komunikacji (asertywność)  
 
Pomóż SOBIE w depresji : 
- depresja jest uleczalna to znaczy, że gdy chorujesz 
udajesz się do lekarza, przyjmujesz leki, chodzisz na 
kontrole 
- wbrew pozorom warto suplementować witaminy, 
wiele badań wykazało, że podczas depresji występuje 
obniżone stężenie cynku we krwi, a sama choroba 
występuje w niedoborach witamin tj.: B12, B9 i B11 
- ważne decyzje odłóż na później 
 
Co to skala depresji Becka? 
To skala samooceny i służy do rozpoznawanie  
u siebie objawów depresji. 
 
Jak widać depresja to choroba, a NIE wymysł 
współczesnego świata. W całym artykule każde słowo 
depresja zostało podkreślone, ale nie bez powodu. 
Zadanie, dzięki któremu możecie wygrać 
niepytajkę/czekoladę brzmi następująco: 
Policz ile razy w tekście pojawiło się podkreślone słowo 
depresja, a następnie napisz tyle pomysłów jak można 
pomóc osobie na nią chorą. Na wasze prace czeka p. 
Lucyna Raszka! 

 
Kornelia Wilczek 



ZRÓBMY COŚ DOBREGO!!! 
Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za dary okazane dla 

wychowanków Domu Dziecka w Bielsku-Białej. Zostały zebrane 63 paczki. 

Daliście Państwo dowód ogromnych Serc i wielkiej wrażliwości. Wasze dary 

zostały przekazane w dniu 30.11.2019r. na rzecz dzieci placówki opiekuńczo-

wychowawczej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.  

Organizatorzy akcji: 

Elżbieta i Marcin Bujok 

Edyta Gancarz    

 

 

PREZENT POD CHOINKĘ 

 

 
 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali 

prezenty!!! 

 



***************************************************************************
* 

Świąteczna historia z życia wzięta 
***************************************************************************

* 

 
 

Święta to czas,  który spędzamy z rodziną i znajomymi. Chyba wielu z nas może 

się podzielić niezwykłą historią świąteczną, która powstaje w  świątecznej 

atmosferze uczty przy wigilijnym stole i rozpakowywaniu prezentów. Czy 

wierzysz lub wierzyłeś w św. Mikołaja? W tą magiczną postać, która niesie 

radość dzieciom na całym świecie, rozdając prezenty? Tak, też w niego mocno 

wierzyłam. Przychodził w nocy by usiąść na krześle w salonie, wysłuchać 

piosenki i obdarować niezwykłym prezentem. Lecz pewnego grudnia było 

inaczej… 

To było około 6 lat temu. Wraz z moją rodziną wyruszyliśmy na świąteczne 

zakupy, po bombki i te sprawy. Rozradowana z powodu tego jedynego w swoim 

rodzaju szczęśliwego dnia w całym roku, uśmiech nie znikał mi z twarzy ani  

na chwilę. Za oknem nie było zbyt dużo śniegu, dlatego zastanawiałam się jak 

Mikołajowi uda się przyjechać na saniach. Gdy wróciliśmy już do domu, a było 

już ciemno, włączyłam swoją ulubioną bajkę i położyłam się na kanapie. Była 

już godzina 20.00, a Mikołaja dalej nie było. Zaczęło się to dla mnie robić 

dziwne, bo zazwyczaj przychodził około godziny 19.00, więc zaczęłam szukać 

po domu czy może się gdzieś nie chowa po kącie. W końcu mnie mama 

zawołała, że jedziemy do babci i że już wszyscy siedzą w samochodzie. 

Zrezygnowana przeszukałam ostatnie pomieszczenie i zniknęłam za drzwiami 

ciepłego domu. Pomyślałam, że może Mikołaj odwiedzi nas u babci, więc z 

niecierpliwością czekałam aż dojedziemy. Jednak mój uśmiech zniknął z 

twarzy kiedy dowiedziałam się, że tam już Mikołaj był. Czekałam już na powrót 

do domu. Całą wizytę u babci rozmyślała dlaczego Mikołaj mnie ominął. 

Przecież starałam się calusieńki rok, by być grzeczną i cały mój humor  

schował się niczym słońce za czarną chmurą. Gdy wróciłam byłam w szoku. W 

miejscu, które sprawdzałam chyba 40 razy, był prezent dla mnie i dla mojej 

siostry. Wiem, wtedy byłam przekonana, że to sprawka świętego Mikołaja. 

Dzisiaj wiem, że rodzice załatwiają sprawę z prezentami.  

 

Julia Cieślar 



B - Bóg 

O - Opłatek 

Ż - Życzenia 

E - Ekstra prezenty 

 

 

N - Narodzenie Pana Jezusa  

A - Atmosfera 

R - Rodzina 

O - Odpoczynek  

D - Dom  

Z - Zima 

E - Emocje 

N - Nowy Rok 

I - Iglaki 

E - Entuzjazm 

 

 

 

 

 

 

Opracowała : Noemi Grabiec 



Z - ZIMNO  

I - IGLO  

M - MIKOŁAJ  

A – ATMOSFERA RODZINNA   

 

 

A TOBIE Z CZYM KOJARZY SIĘ ZIMA ? 

 

OPRACOWAŁA MONIKA CHRUSZCZ 
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