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Jak to z ,, cichą nocą” 

było ... 

Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszech-

nie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia)

Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji 

ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych 

kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codzienneg               

nazywana jest pastorałką. 

Cicha noc! Święta noc!”, bodajże najpopularniejsza kolęda świata, ma 196 lat.      

Po raz pierwszy wykonali swój utwór w niewielkim kościółku św. Mikołaja             

w       Oberndorf pod Salzburgiem podczas pasterki w 1818 r., ks. Joseph Mohr 

oraz      nauczyciel i miejscowy organista Franz Xaver Gruber. Kolęda bardzo się         

spodobała wiernym, a dziś śpiewana jest w ok. 300 językach na całym świecie.    

Mimo sędziwego wieku "Cicha noc" nadal jedną z najpopularniejszych kolęd. 
 

"Pieśń pozostałaby jednak zapewne w Obendorfie, gdyby nie mała kościelna mysz, która 

zabrała się do konsumowania miechów napędzających organy i do samego  instrumentu. 

    

     Do naprawy poproszono znanego w całej okolicy specjalistę, Karola Maurachera, 

który po naprawie poprosił Grubera o ich wypróbowanie. Ten zagrał m.in. "Cichą noc". 

Zachwycony utworem organmistrz zabrał do Tyrolu nuty i słowa kolędy. Tam zaczął 

uczyć dzieci  i dorosłych nowej pieśni, która bardzo szybko stała się niezwykle lubiana    

i śpiewana nic tylko w czasie świąt.  

   Rodzina Strasserów, mieszkająca nieopodal, miała szczególnie uzdolnione   muzycznie 

potomstwo: Karolinę, Amalię, Józefa i Andrzeja. Jak co roku, dzieci   wędrowały na targ 

do Lipska, sprzedawać rękawiczki szyte przez rodziców. By dodać sobie odwagi, nuciły 

różne melodie, w tym i naszą kolędę. No i stało się tak, że usłyszał je pewien starszy pan 

i zaprosił na koncert do domu cechowego lipskich sukienników. Na koncercie, na któ-

rym obecna była para królewska, onieśmielone dzieci wykonały oczywiście "Cichą 

noc". Sala podobno zamarła w zachwycie. Dzieci musiały śpiewać kilkakrotnie. Zostały 

zaproszone na zamek królewski w Plisenburgu, gdzie   również śpiewały swoją kolędę. 

Było to w 1832 roku. Od tej pory "Cicha noc"       ruszyła w świat. 

 
Cicha noc, święta noc,  

Pokój niesie ludziom wszem,  

A u żłobka Matka Święta  

Czuwa sama uśmiechnięta,  

Nad Dzieciątka snem,  

Nad Dzieciątka snem.  

Cicha noc, święta noc,  

Pastuszkowie od swych trzód,  

Biegną wielce zadziwieni,  

Za anielskim głosem pieni,  

Gdzie się spełnił cud  

Gdzie się spełnił cud.  

Cicha noc, święta noc,  

Narodzony Boży Syn,  

Pan wielkiego majestatu  

Niesie dziś całemu światu  

Odkupienie win,  

Odkupienie win.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82ka


 

 
  

Pierogi z kapustą i grzybami 
 

Ciasto pierogowe:  
• 4 szklanki mąki 

• 2 łyżeczki soli 

• 2 łyżeczki oleju 

• około 2 szklanek ciepłej wody 

 

 

 

Farsz: 

• 1 słoik litrowy suszonych grzybów 

• 1 kg kiszonej kapusty 

• 1 marchewka 

• 1 pietruszka 

• sól i pieprz 

• 3 łyżki oliwy 

• 3 cebule, pokrojone w kosteczkę 

Przygotowanie: 
 Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin lub na noc. Następnego dnia 

zagotować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę i gotować aż będą miękkie. Pod koniec 

gotowania doprawić solą i pieprzem. Kapustę ugotować do miękkości z dodatkiem soli, do-

kładnie odcisnąć. 
 Grzyby, marchewkę i pietruszkę odcedzić, zachowując wywar np. do zupy grzybowej. 

Bardzo dobrze odcisnąć z wody i razem z kapustą zmielić w maszynce do mięsa o bardzo 

dużych oczkach, ok 1 cm średnicy. Jeśli nie masz maszynki, grzyby i warzywa można drob-

no pokroić na desce. 
 Na patelni na oliwie usmażyć cebule, dodać do farszu. Składniki farszu dobrze wyrobić, 

łącząc wszystkie składniki, doprawić solą i pieprzem. 
 Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić w niej wgłębienie, dodać sól i olej. Stopniowo dodając 

ciepłą wodę wyrabiać ciasto, zagarniając mąkę do środka wgłębienia. Ciasto wyrabiać aż 

będzie miękkie i elastyczne, przez około 15 minut. Przykryć ściereczką. Nastawić wodę w 

garnku na gotowanie, posolić. 
Ciasto podzielić na 2 części, rozwałkować na placki. Małą szklanką wycinać kółeczka, na 

środek nakładać farsz, składać na pół i zlepiać brzegi w pierogi. Gotować do miękkości, 

przez około 3 - 5 minut. Można sprawdzić czy pierogi są już miękkie, odławiając jednego 

na łyżkę cedzakową i dotykając palcem. Podawać ze smażoną na oleju pokrojoną cebulą. 
 

                                     Opracowała Gabrysia Kaliska, kl. VIb 



 

 

 

   Adwent 

  

    Adwent, czyli okres przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia. Tegoroczny adwent będzie wyjątkowo 

krótki, co wynika z układu niedziel. Potrwa tylko 22 dni 

i zakończy się w Wigilię. W tym czasie w kościołach 

odprawiane przed wschodem słońca będą roraty, czyli 

nabożeństwo ku czci Matki Bożej, na które zwyczajowo 

przychodzi się ze świecami. W kościołach protestanc-

kich w adwentowe niedziele zapala się kolejne świec 

adwentowego wieńca. Także w kościele prawosławnym 

trwa teraz 40-dniowy Post Filipowy, który przygotowuje do świąt.  

 

Wieniec adwentowy 
W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wyko-

nywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery 

świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej mo-

dlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świe-

cę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność ro-

dziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 

  

Świeca roratnia 
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Du-

cha Świętego płonące w duszy człowieka.  

Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświęt-

szej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza 

się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą 

jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka 

przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spo-

cznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na 

którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z 

tego rodu pochodziła Matka Boża. 

       Przygotowała: Iza Maślak, kl. VIb  



 

 

 

We wtorek 28 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się przedstawie-

nie pt.: ,,Szeptytura’’. Tematem przewodnim było ukazanie piękna jednej 

z pór roku – jesieni. Scenariusz napisała pani Edyta Jasińska, a oprawą 

muzyczną przygotowała pan Karol Solarski. W przedstawieniu wzięli 

udział uczniowie oraz nauczycielki. Gości przywitali Natalia Zimnińska i 

Tyron Ejma. Po czym rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie dwa 

razy pojawił się chór, a osoby z koła teatralnego mówiły wiersze, np.: 

,,Wiersz w kolorze śliwkowym’’, ,,Pokochaj jesień’’ oraz ,,Jesienny pan’’. 

W międzyczasie Ala Lipecka i Zosia Pomagalska zaśpiewały piosenkę ,,Z 

uśmiechem przez jesień’’. Jednak hitem spektaklu była piosen-

ka  ,,Kasztany’’ w wykonaniu Anastazji Kubiak. Wzruszyła ona naszych go-

ści i wprowadziła ich w miły nastrój. Występ uświetniła Dominika Ptak, 

która wystąpiła z piosenką ,,Anioły’’. Przedstawienie zakończyło się grom-

kimi brawami. 

SZEPYTURA 



 

 

 

 

 

 

Strzelczyk od 22 listopada do 21 grudnia 
 

  Roznosi dom i nie daje żyć rodzicom. W szkole nauczyciele siwieją, bo 

Strzelec biega po klasie, robi psikusy kolegom.  

Na niczym nie potrafi się skoncentrować. Dopiero gdy grozi mu powtarzanie 

klasy, przysiada i jako tako zdaje. Zmuszony przez rodziców, może nawet 

zaliczyć studia. Głupi nie jest, ale tak bardzo interesują go zabawa, sport,     

towarzystwo lub amory, że do nauki nie ma głowy. 

 

   Żądza wiedzy przychodzi mu z wiekiem. Wtedy na gwałt się dokształca na 

kilku kursach. Robi wszystko, by praca upłynęła mu na podróżach. Doskonale 

posługuje się też piórem. W każdej sytuacji sobie poradzi, bo wierzy w swoje 

szczęście. Często na starość zaczyna życie na nowo. Najwięcej utracjuszy,     

a także bankrutów i hazardzistów jest właśnie wśród Strzelców. 

 

★ RADA: 

Jest bardzo ufne i bezpośrednie, nie będzie miało przed tobą tajemnic,         

podobnie jak i przed innymi – będzie opowiadać na prawo i lewo, co dzieje 

się w domu i między rodzicami. Jest lubiane za swoją szczerość,                 

prostoduszność i talent do wymyślania dowcipów. Jeśli zabronisz mu           

spotykać się ze znajomymi lub ruszać się, biegać, uprawiać sporty - będzie 

bardzo nieszczęśliwe! 

     Aurelia Szapowicz, kl. VIb  



 

 

 

 

Nasze wymarzone Święta 
- gdzie uczniowie chcieliby spędzić święta?  Zapytaliśmy o to 49 osób ,               

a oto     wyniki sondażu:  

 

 

I .  Na wyspach tropikalnych        19 głosów                                                                                                               

II. W górach                                 18 głosów 

III. Na wsi                                       8 głosów 

IV. Nad morzem                             3 głosy    

V. W domu                                    1 głos 

Jak nie trudno zauważyć lubicie podróżować, mamy nadzieję, że zabraliby-

ście na swoje wymarzone święta również najbliższych, bo przecież to rodzin-

ny czas!! 

Własnoręczny pomysł na prezent  

Instrukcja wykonania:  

1. Wyciąć szablon renifera 

2. Zrobić dziurkę tak, aby zmieścić lizaka 

3. Włożyć lizaka 

4. Skleić                           GOTOWE! 

                                                                                                                   



 

 

 

 
       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień przed świętami do babci przyjeżdża dwoje wnu-

ków. Przed spaniem jeden z nich bardzo głośno się modli: 

-Modlę się o klocki LEGO, łyżworolki, pociąg... 

Nagle drugi mu przerywa i mówi: 

-Czemu tak głośno mówisz Pan Bóg nie jest głuchy! 

-Pan Bóg nie, ale babcia tak. 

 

Nauczyciel zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo tępej 

klasie: 

-Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was nie ma po-

jęcia o matematyce! 

-Przesadza pan psorze!Tylu to nas nawet nie ma w klasie 

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

-Pańska córka jest nieznośną gadułą! 

Nazajutrz dziewczynka przynosi dzienniczek z adnotacją 

od ojca: 

-To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę! 

 

                                                                                               

     Basia  Sawościanik, kl. VIb  
 

"Jeżeli tak uroczyście  

obchodzimy narodzenie Jezusa, 

czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,  

że każdy człowiek jest kimś jedynym 

i niepowtarzalnym… " 
Jan Paweł II 

Serdecznych Świąt otulonych  

śniegiem i ciepłem rodzinnym 

oraz spełnienia marzeń i nadziei  

w Nowym 2018 Roku 

życzy Wszystkim Uczniom ,  

Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom  szkoły  

Zespół redakcyjny Dzwonka! 

 

Wesołych Świąt!!!! 



 

 

Aurelka poleca… 
 
Sara spędza przedświąteczne ferie u 

dziadka. Kilka dni przed Bożym Na-

rodzeniem mocno zaczyna padać 

śnieg. Dziadek zabawia wnuczkę niesamowitymi opowie-

ściami o ludziach mieszkających w Arktyce. Opowiada 

również o tym, jak przygarnął i opiekował się niedźwiad-

kiem polarnym - to ulubiona opowieść Sary.Dziadek po-

maga Sarze też zbudować w ogrodzie igloo, którego pil-

nuje mały niedźwiadek ulepiony ze śniegu.Ale kiedy Sara 

budzi się w środku nocy, wszystko na dworze wygląda zu-

pełnie inaczej. Dziewczynka rusza w magiczną podróż przez 

zaczarowany lodowy, śnieżny świat. Ale czy uda jej się 

wrócić do domu? 

Northpole - Miasteczko Świętego Mikołaja 

    Northpole to magiczne miasteczko, gdzie mieszka Świę-

ty Mikołaj wraz ze swoimi elfami. Miejsce to istnieje tylko 

dzięki ludziom wierzącym w magię Bożego Narodzenia. 

Jednakże w obecnych czasach każdy jest zbyt zajęty i po-

chłonięty własnymi sprawami, by odczuwać świąteczną at-

mosferę, przez co wioska Mikołaja zaczyna obumierać. 

Młody chłopiec, Kevin, postanawia ocalić Northpole i prze-

konać swoją sceptyczną matkę, dziennikarkę Chelsea , do 

celebrowania tego okresu. Pomagają mu w tym charyzma-

tyczny nauczyciel Ryan, tajemnicza i przypominająca elfa 

Clementine oraz wokalistka muzyki gospel Josephine. 

 

Fajny świąteczny film dla dzieci, ale dorośli też mogą go z 

przyjemnością obejrzeć. 

Aurelia Szapowicz, kl. VIb 



 

 

Samochodem po 

Europie: NIEMCY 

   

                     Co roku w grudniu w całych Niemczech organizowa-

ne są jarmarki świąteczne o nazwie Weihnachtsmarkt. Jest to niemiecka tradycja. 

Weihnachtsmarkt trwa przez kilka dni, w ciągu których dla uczestników organizo-

wane są liczne atrakcje. Dla dzieci   przygotowywane są karuzele różnych rozmia-

rów, od tych małych do diabelskich młynów, a dorośli mogą napić się grzanego wi-

na. Co roku można także kupić przysmaki rzadko spotykane w Polsce np. pieczone 

kasztany, ogromne naleśniki oraz wszelkiego rodzaju  napoje. Ja odwiedziłem w 

ubiegłym roku jeden z największych jarmarków w Berlinie.  Przy okazji podziwia-

łem również zabytki tego pięknego miasta. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia 

berlińskiego Weihnachtsmarkt, to nie tak daleko, a można się świetnie bawić. 

 

Szopka na jarmarku przy placu Aleksandra w Berlinie                



 

 

 

Pomyśl! 
Rozwiąż krzyżówkę. 

 

1. Wisi na każdej choince. 

2. Prowadzi sanie Mikołaja. 

3. Jest zielona i kłująca. 

4. Śpiewana w każdym domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

5. Lepimy go ze śniegu. 

6. Zjeżdżamy na nich z górki. 

7. Zielona…w święta zawiesza się ją pod sufitem.   

 

 
 

Hasło: ………………………………….. 

                

  
              

  

              
  

  
            

  

  
            

  

  
          

  

  
              

      



 

 

ŚWIĄTECZNE KŁOPOTY JĘZYKOWE 
 
 
 

Święta, a w szczególności przygotowania do nich, nastręczają wielu kłopotów. Również języko-

wych! Wiele osób pyta bowiem, czy należy pisać: Święta Bożego Narodzenia czy święta Bożego 
Narodzenia, Wigilia  czy wigilia, Gwiazdka  czy gwiazdka, Sylwester  czy sylwester, Nowy 
Rok  czy nowy rok. Spróbujmy rozwiać te wątpliwości… 

1. Święta Bożego Narodzenia  czy święta Bożego Narodzenia ? 

Należy pisać wyłącznie: święta (małą literą) Bożego Narodzenia. Jest tak dlatego, że 

to Boże Narodzenie jest właściwą nazwą uroczystości przypadającej 25 grudnia,  

a zwrot święta Bożego Narodzenia to już nazwa opisowa Bożego Narodzenia, tzw. peryfraza.  

 

2. Wigilia czy wigilia ? 

Poprawne są obie pisownie, ponieważ oba słowa różnią się znaczeniem. Otóż wigilia  (małą    

literą) to "dzień poprzedzający inny dzień, zwykle świąteczny", jak również "tradycyjna, uroczy-

sta wieczerza w przeddzień świąt Bożego Narodzenia". Pisownia wigilii małą literą, gdy mowa 

o kolacji przed Bożym Narodzeniem, może wydawać się dość kłopotliwa, ponieważ od wielkiej  

litery należy pisać Wigilię, gdy mamy na myśli dzień poprzedzający Boże Narodzenie, czyli 24 

grudnia. Wydaje się to dość subtelnym rozróżnieniem – wigilia (kolacja) zawsze przecież odby-

wa się 24 grudnia, czyli właśnie w… Wigilię. Tym samym należy pisać np. tak: W tegoroczną 
Wigilię mieliśmy wielu gości na wigilii. Gdy mowa jednak o zupełnie innej wigilii (czyli nie o 24 

grudnia), piszemy ją małą literą, np. Już w wigilię swoich urodzin otrzymałem pierwsze prezen-
ty. 

 

3. Gwiazdka czy gwiazdka ? 

I w tym wypadku poprawne są obydwie pisownie – zależnie od znaczenia, choć te (znowu!) 

różnią się nieznacznie. Mianowicie możemy pisać Gwiazdka, gdy mamy na myśli "wigilię          

i święta Bożego Narodzenia", a wyłącznie gwiazdka – gdy mówimy tylko o "zwyczaju obdaro-

wywania się prezentami". Zilustrujmy to przykładami: Nie mogę się już doczekać tegorocznej 
Gwiazdki, ale: Nie pamiętam już, co dostałem na gwiazdkę w zeszłym roku. Granica między obu 

definicjami jest mało klarowna, ale cóż poradzić – z ortografią się nie dyskutuje… 

 

4. Sylwester czy sylwester ? 

Sylwester pisany wielką literą oznacza oczywiście imię męskie. Natomiast sylwester to albo 

bal, na który wybieramy się 31 grudnia, albo po prostu ów ostatni dzień roku, a właściwie noc z 

31 grudnia na 1 stycznia. Bardzo często jednak spotkać można pisownię Sylwester, gdy mowa 

właśnie o balu noworocznym, ale językoznawcy nie akceptują (jeszcze?) takiej praktyki, gdyż 

nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów (a do nich zalicza się sylwester) piszemy mały literami, 

np. andrzejki,  mikołajki,  oczepiny, walentynki, zaręczyny. 

 

5. Nowy Rok czy nowy rok ? 

Inaczej rzecz się ma z Nowym Rokiem. To właśnie jest właściwa nazwa święta przypadające-

go       1 stycznia, a zatem należy pisać ją wielką literą. Oczywiście gdy mamy na myśli nowy 

rok jako przeciwieństwo starego roku, to poprawny jest wyłącznie zapis małymi literami.   
  

A więc jaki bilans? Z 10 podanych form… 9 poprawnych. Tak to już jest z tą naszą ortografią. 

Niby i jedno, i drugie poprawne, ale jak się źle użyje, to i jedno, i drugie będzie błędem :)                                                                                                                        

Zebrane w ramach innowacji pedagogicznej „Przygoda z ortografią” przez E. Szczepaniak i P. 
Stachowiak (źródło Internet). 


