
Moi Drodzy!  

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam           
i Waszym bliskim zdrowia, pokoju i nadziei. Niech narodzona w Betlejem 
Miłość sprawi, że spojrzymy na innych z życzliwością i troską, że zapomni-
my o tym, co nas różni, a zaczniemy dostrzegać to, co nas łączy. Życzę 
Wam powrotu do normalności w Nowym Roku, abyśmy jak najszybciej 
spotkali się wszyscy w szkole.                              
  Dyrektor ZS nr 3 w Przytkowicach   Urszula Wilczyńska 
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Wesołych Świąt ! 

Życie nie musi dawać wiele, 
byleby wciąż nie zabierało; 
niech się narodzi w nas nadzieja, 
której nam ciągle jest za mało! 
   
                                    Redakcja 

Z serca życzymy rzeczy prostych, 
bez których jednak żyć się nie da: 
zdrowia, uśmiechu, życzliwości 
i by nas omijała bieda. 

Na czas świąteczny, tak szczególny, 
na czas Bożego Narodzenia, 
chociaż nie razem - bliscy sercem 
chcemy przekazać dziś życzenia. 



Było już późno, Wigilia już dawno się skończyła. Piotruś leżał w łóżku z czerwonym wozem stra-
żackim, który znalazł pod choinką. Był bardzo szczęśliwy, jego marzenie się spełniło. Nie mógł 
jednak zasnąć, jakby przeczuwał, że coś się jeszcze wydarzy tego wieczoru. Właśnie zamykał 
oczy, gdy usłyszał:  puk-puk. 
-Chyba mi się zdawało-pomyślał głośno. 
Po chwili znowu to samo. puk -puk! Za trzecim razem, gdy  usłyszał pukanie, wstał i podszedł do 
okna. Przez  szybę zobaczył małego ptaszka, który siedział na balkonie. Otworzył okno i nagle 
usłyszał.   
-Proszę cię, daj mi coś do jedzenia – powiedział ptaszek. 
-Ty mówisz? To niemożliwe!- zdziwił się Piotruś. 
-Od kilku dni nic nie jadłem. Ziemia jest pokryta śniegiem i zamarznięta. Daj mi coś zjeść.- prosił  
dalej.   
Piotruś zrozumiał, że ptaszek naprawdę do niego mówi. Przypomniał sobie słowa mamy: 
„Wigilia to taki  wyjątkowy wieczór, że nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem”. 
Prawdę mówiąc nigdy w to nie wierzył, ale tym razem pobiegł szybko do kuchni i zabrał kromkę 
chleba. Pokruszył ją na kawałki i rzucił na balkon. Zamknął okno i patrzył, jak ptaszek wydziobuje 
okruszki chleba ze śniegu. Najadł się i odfrunął. Piotruś poszedł do łóżka, był bardzo zmarznięty.   
Przytulił się do poduszki, wtulił w kołderkę i zasnął. Rano obudził się i przypomniał sobie o ptasz-
ku.  
Zastanawiał się, czy to był tylko sen.  
-Tato, czy możesz mi zrobić karmnik?- zapytał przy śniadaniu. 
-Karmnik? Przecież chciałeś remizę- zdziwił się ojciec. 
-Zmieniłem zdanie. Chcę karmnik! – krzyknął Piotruś. 
-Dobrze, zrobię ci w sobotę- odparł tata. 
Chłopiec ucieszył się, bo sobota była za dwa dni. Święta jak to święta - szybko przeleciały.  
W sobotę po południu tata powiesił karmnik na balkonie. Chłopiec po kolacji zaniósł okruszki 
chleba do karmnika i zobaczył, że ptaszek już na niego czeka. 
-Podoba ci się karmnik? – spytał chłopiec - Przyniosłem ci okruszki. – mówił dalej.  
Ptaszek jednak milczał. 
-Co, pogniewałeś się na mnie? – spytał. – Dlaczego się nie odzywasz?  
Chłopiec zadawał pytania, a ptaszek tylko zajadał cichutko.  
Po kilku dniach dopiero zrozumiał,  że ptaszek się już do niego nie odezwie.  
-Trudno, będę musiał poczekać do następnej Wigilii – pomyślał głośno Piotruś. 
Teraz uwierzył, że tylko w Wigilię zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem.   
                                                                                                   

                                                                                                                                                Oskar Tupta kl.6b 
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Opowiadanie „Piotruś i ptaszek” 
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Święcenie szopki - kiedy przychodziliśmy do kościoła 
na nieszpory w drugi dzień świąt (dzień św. Szczepana), ksiądz poświęcał szopki. 

Kolędowanie - polega na chodzeniu od domu do domu ze święconą szopką i śpiewaniu 
różnych kolęd. 

Dzielenie się opłatkiem. 

Ubieranie choinki - niegdyś ubierano choinkę w dzień Wigilii różnymi ozdobami domowej 
roboty, np. jeżykami czy karmelkami. 

Potrawy wigilijne - powinno być 12 potraw na stole wigilijnym.          

Wigilia nie może odbyć się bez tradycyjnej zupy – siemionki. 

 Przepis na siemionkę 

Składniki: 

- 0,5 kg siemienia konopnego 

- 1,5 litra mleka 

- 1 łyżka mąki pszennej 

sól do smaku 

Przygotowanie: 

Siemię gotujemy w wodzie, dopóki nie puści kiełków. Gdy siemię się ugotuje, odcedzamy na 
sicie. Następnie trzeba je zmielić w maszynce do mięsa. Przemielone siemię zalewamy mle-
kiem i dobrze mieszamy. Następnie przecieramy przez gęste sito i cedzimy przez płótno te-
trowe, aby usunąć wszystkie ostre łuski z siemienia. Dobrze przecedzone siemię gotujemy. 
Następnie mąkę mieszamy w mleku i wlewamy do gotującej się siemionki , aby danie było 
zawiesiste. Mieszamy, żeby się nie przypaliło i ponownie gotujemy. 

                                                                                                     Mateusz Mróz kl. 6a 
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Tradycje świąteczne       
w mojej rodzinie  

  



Do Biblioteki Szkolnej zakupiono wiele nowych książek i zapewniam,                                           
że są to nie tylko lektury. 

Najmłodszym czytelnikom polecam kilka tytułów z 
serii Kicia Kocia, Basia …, 

czy Mądra Mysz . Są też nowe tytuły z serii Zaopie-
kuj się mną oraz  Zosia i jej zoo. 

Mam nadzieję, że spodoba się czytelnikom nowa 
seria Misia  i jej mali pacjenci. 

Starszych uczniów zachęcam do sięgnięcia po nowe 
tomy Zwiadowców oraz tegoż autora serię Drużyna.   
Dla miłośników psów i literatury fantasy polecam se-
rię Sfora.  

Czeka tu na Was również Hania Humorek , a także  
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn oraz wiele innych 
tytułów. 

 

Bibliotekarz szkolny Anna Kucharczyk  
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Zapraszamy do Biblioteki Szkolnej  



Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
,,Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii zimowych”. 
 
Tata pyta Jasia: 
-Dlaczego napisałeś  w liście, aby Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elek-
trycznej? 
-Bo ja też chcę się bawić, kiedy ty jesteś w domu. 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 
-Co dostałeś na gwiazdkę? 
-Trąbkę. 
-Mówiłeś, że dostaniesz lepszy prezent! 
-To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie zło-
tówkę! 
-W jaki sposób? 
-Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 
Jasio mówi do mamy: 

-Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 
-Nie trzeba, synku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją         
jedynkę z matematyki. 
-Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
 
                                                                             Zebrała Julia Lelek kl.6a 
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Humor świąteczny 
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Ciasteczka z jabłkami  

Składniki: 

25dag mąki 

25dag zmielonego sera białego 

12.5dag masła 

3 łyżeczki cukru 

5 jabłek 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki wyrobić na stolnicy. Gotowe ciasto włożyć na godzinę                  
do lodówki. W tym czasie obrać jabłka i pokroić je na ćwiartki, a następnie 
każdą ćwiartkę na cztery części. Po schłodzeniu ciasto rozwałkować na cien-
ki placek i szklanką wyciąć z niego kółka. Potem kawałki jabłka położyć na 
kółkach i złożyć tak, aby jabłko było zawinięte     w ciasto. Tak przygotowane 
ciastka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170oC na około pół godziny. 
Upieczone ciastka można posypać cukrem pudrem. 

                                                                                                                

                                                                       Jadwiga Serwin kl. 7b 

Przygotuj sam - 
PYSZNE! 
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Grudniowy wiersz ... 

Wiem, że przychodzisz co roku 
i woń rozsiewasz piernika, 
mgły bury tuman rozwiewasz 
i melancholię - niech znika! 
 
I niby czekam na ciebie, 
woń jodły, zapach jałowców... 
Gdy przyjdziesz - zawsze tak samo 
zaskoczysz mnie i drogowców! 
 
Czekam cię zawsze z nadzieją, 
a ty mnie traktujesz z chłodem... 
Co roku, niezmiennie, Grudniu, 
kolory chowasz pod lodem...  
 
    M.B. 

Ze względu na zawieszenie zajęć i 
zamknięcie Biblioteki ,    

gazetka tylko w wersji            

 elektronicznej 


