
Zobacz, co Cię czeka w najbliższej przyszłości !!! 
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W numerze: 

- rozmowy (nie) poważnie – s.2 

 -wywiad – s.3 

- wiadomości z Laponii – s.4 

- reportaż – s.5 

- krzyżówka – s.6 

- świąteczne życzenia – s.7 

- horoskop – s.8 



Rozmowy na (nie) poważnie 
Gdzie szukać świątecznych prezentów? 

 
Oskar Krzywy klasa Ib 

Ja zawsze piszę list do  Gwiazdora , a on 
najczęściej mi to przynosi. Chyba przed 
świętami, bo widziałem to u mamy 
w garderobie. 

 
Dawid Lis klasa II 

Gdy nie ma rodziców w domu, to przed 
świętami przeszukuję cały dom. Raz 
znalazłem prezenty u dziadków w pokoju. 

 
Julia Adamek klasa II 

Zawsze szukam prezentów  u mamy w szafie. 
Chyba rodzice się zorientowali, bo ostatnio 
znalazłam puste kartony. 

 
Dawid Kois klasa II 

Tradycyjnie przed świętami przeglądam w 
domu wszystkie szafy. W tym roku chyba 
tego nie zrobię, bo później nie ma 
niespodzianki. 

 
Maria Kuźniacka klasa 

III 

Uważam, że nie należy szukać świątecznych 
prezentów, bo w Wigilię nie ma niespodzianki, 
często jednak ciekawość zwycięża. Wtedy 
odsuwam w domu wszystkie kanapy. 

Wywiad przeprowadziły :  
- JaGoDa 
-Jul@ :)  

 

Weronice Wykrętowicz, Wesołych Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku  życzy siostra 
Krysia :) 

 

  

 
 
 
 
 

Sto choinek w lesie. 
Prezentów ile Mikołaj uniesie. 
Bałwana ze śniegu. 
Mniej życia w biegu. 
Tyle radości, co ryba ma ości! 
tego wszystkim pracownikom szkoły 
życzy Monika Kucharczyk z kl. VI 

 

Mikołaja w kominie, 
prezentów ile się nawinie, 
cukierków skrzynki, 
dwumetrowej choinki, 
przed  domem bałwana, 
i sylwestra do rana. 

  tego życzymy Pani A. Grudziak i Pani 

A.  Tyrakowskiej 
  uczniowie kl. VI 
Wesołych świąt Pani Hani Matuszczak   

życzą uczniowie kl. II  Krysi Wykrętowicz 

  życzę Szczęśliwego Nowego Roku  

  oraz spełnienia  wszystkich Twoich 
marzeń. 

  Siostra Weronika. 

Zdrowych i Wesołych Świąt   

oraz bogatego Gwiazdora  Wesołych Świąt i bogatego 
Gwiazdora 

uczniom kl. II  Pani A. Grześkowiak  
i Pani V. Kozielczyk 

życzy wychowawca H. Matuszczak  życzy zespół redakcyjny gazetki „ 
Taczanowskie To i Owo ” 

 

Jull :) Jul@ 

 



Świąteczna 

Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

1. „… się rodzi” – tytuł jednej z kolęd. 
2.Wieszamy ją pod sufitem. 
3.Dostajemy je pod choinkę. 
4.Mieszka tam święty Mikołaj 
5.Łamiemy się nim przy wigilijnym stole. 
6.Miejsce narodzin Jezusa. 
7.Pojazd Gwiazdora. 
8.Matka Jezusa. 
 

Kupony konkursowe należy dostarczyć p. A. Grześkowiak do dnia 21.12. 
 
Zuu;) 

 

Święta mojego 
dzieciństwa 

 
 
 

• Czy dzisiaj święta różnią się od tych z Pani 
dzieciństwa? 

- Cały grudzień to dla mnie cudowny czas. Wigilia należy do rodziny, tak 
było w czasach mojego dzieciństwa, tak jest i obecnie. Kolacja wigilijna 
składała się z 12 potraw, które przygotowywała moja babcia Frania wraz 
z dziadkiem Stefanem. Ja również przygotowuje tyle samo potraw. Dbam 
o wszystkie tradycje związane z tym wyjątkowym wieczorem.  

• Czy jest coś, co wspomina Pani z wielkim sentymentem? 

- Oczywiście. Jest coś, czego obecnie mi brakuje, co wspominam 
z czułością. To wspólne śpiewanie kolęd po Wigilii, gdy dołączyła do nas 
mamy siostra, ciocia Halinka z mężem i kuzynostwem.  

• Czy otrzymywała Pani prezenty takie jak Pani córki? 

- Tak. Lale, misie i książki, to chyba uniwersalne prezenty. Dzisiaj moje 
córki otrzymują od Mikołaj bardziej nowoczesne upominki np. telefony 
komórkowe czy filmy DVD. 

• Jaka jest Pani ulubiona kolęda? 

- Już od dzieciństwa moją ulubioną kolędą jest „Cicha Noc”. 

•  Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani radosnych świąt. 

- To ja dziękuję za chwilę wspomnień. 
Jull :) 

             

             

             

             

             

             

             

             

Rozwiązanie....................................... 

Imię i nazwisko.................................... 

Z którym pracownikiem szkoły został przeprowadzony wywiad? 

Rozwiązanie ........................................................ 

Imię i nazwisko ..................................................... 



Wiadomości z Laponii 
 

Elf: Mikołaju, dziś 24 grudnia mamy, czy do 
dzieci w drogę ruszamy? 
Mikołaj: Trudne to zadanie, jeśli tego nie 
zrobimy, czeka mnie od żony lanie. 
Elf: A gdzie prezenty? A gdzie są sanie? 
Mikołaj: (brak odpowiedzi na to pytanie) 
Elf: Co teraz poczniemy? Co się stanie? Czy 

dzieci nie dostaną prezentów moc? 
Mikołaj: Pamiętam, że  prezenty schowałem pod koc. 
Elf: Och, Mikołaju skleroza nie boli, ale czy Świętemu to tak przystoi? 
Mikołaj: W mej chatce porządki robiliśmy i wszystkie koce za okno 
wyrzuciliśmy. 
Elf: Pracowałem u Pana całe wieki, ale teraz muszę zażyć antydepresyjne 
leki. 
Mikołaj: Nie rozpaczaj Elfie kochany! Przecież Rudolfa w stajni mamy! 
Elf: Niech żyje Rudolf! Niech żyją święta! Dziś każda buzia dziecka 
będzie uśmiechnięta! 
Mikołaj: Sanie w stodole, Rudolf już podpięty! 
Wsiadł i poleciał. 
A Elf na to: A GDZIE  PREZENTY!!! 
 
 
Drogie dzieci. W 
związku z 
zaistniałą 
sytuacją, w tym 
roku prezentów 
nie będzie. 
Panna Ryś. 
 

Boże Narodzenie dookoła świata 
Anglia: 

Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w 
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem 
jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa 
oraz tzw. christmas pudding-rodzaj deseru.  

Argentyna: 
Tutaj święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym 
stole zastawionym jedzeniem  mieszkańcy wraz rodziną, znajomymi i sąsiadami 
bawią się i żartują. Główny i najważniejszym daniem jest pieczony prosiak. 

Australia: 
Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia w Australii spędza się 
w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą się na 
plażach, rozkładają śnieżnobiałe  obrusy, na których nie brak niczego. Nie brakuje 
również prezentów, które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej 
skarpecie. Australijczycy rozdają je sobie w domu, po „wielkiej uczcie’’ na plaży. 

Grecja: 
Podobnie jak w pozostałe dni roku, Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają 
poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. 
Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym 
daniem jest faszerowany indyk.  

Indie: 
Wg zwyczaju, zawsze na święta – zarówno chrześcijanie, hindusi jak i muzułmanie – 
kupują nowe ubrania. Tradycyjnie na ok. 10 dni przed Bożym Narodzeniem 
zaczynają się wielkie przygotowania świąteczne. Mieszkańcy dekorują ulice, domy i 
kościoły, malując różne wzory na podłogach i przed domami. 

Szwecja: 
Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw. „dopp i grytan” , gdzie 
spożywają specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w podgrzanym sosie. 
Podczas Wigilii na tzw. szwedzkim stole znaleźć można potrawy tj. : śledzie 
przyrządzane na różne sposoby, wędzonego łososia i węgorza, galaretkę cielęcą, 
kiełbaski, pasztety, szynkę i małe kulki z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty 
oraz mnóstwo słodkości. 

Hiszpania: 
W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi się święto Trzech 
Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który na swym pokładzie przywozi tychże 
Władców wraz z ich jucznymi wielbłądami. Nowy Rok jest witany przez mieszkańców 
Hiszpanii zazwyczaj na ulicach miast. 


