
 

NA WESOŁO 

O Jasiu…  
 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając  

w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jaś i pyta:  

- Łowi pan ryby? 

- Nie, prezenty! Spadły mi z sań i muszę je 

wyłowić! 
 

 

 

Tata pyta Jasia:  

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 

dwa komplety kolejki elektrycznej?  

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 
 

 

Św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.  

Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:  

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.  

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.-  

nie masz mi za co dziękować.  

- Wiem, ale mama mi kazała.  
 

 

 

Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, 

to popraw swoją jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.  
 

Burek mówi do Azora:  

- Już nie mogę się doczekać tych świąt!  

- Dlaczego?  

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości,     

  to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć   

  Jasiowi, co o nim myślę! 

 

 
 

 

 

 

 

Babcia przychodzi w odwiedziny w święta         

i pyta wnuczka: 

-Jak tam się chowasz mój wnusiu? 

- Staram się jak mogę, ale mama i tak mnie 

znajdzie  i każe się myć. – odpowiada wnuczek 
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  Zaczarowane drzewko M.Terlikowska 
 

Choinka proszę pana 

jest chyba zaczarowana, 

bo zaraz wszystko odmienia: 

było szaro, a ona wchodzi do domu – 

zielona i spełnia marzenia. 

Choinka – niby królewna 

taka zielona i srebrna, 

taka czerwona i złota. 

A pod nią – nasze marzenia: 

Lalka dla Mani i miś dla Henia, 

nawet piłeczka dla kota. 

Dobrze się bawić przy świeczkach, 

tu miś, tu kot, tu laleczka. 

I spać nam nikt jeszcze nie każe. 

Choinka, proszę pana 

choinka zaczarowana – 

drzewko spełnionych życzeń 

 

 

           
 

 

                                       Szkolna gazetka klas I – III 
 



      Nasze sprawy 
 

            Cześć! 
 

        Witam wszystkich Czytelników, szczególnie tych najmłodszych, z klas pierw-

szych, którzy po raz pierwszy do nas dołączyli. 

         W związku z panującą pandemią, nauczanie odbywa się zdalnie, dlatego gazet-

ka została umieszczona na stronie szkoły. 

  Podobnie jak w poprzednich latach, spośród uczniów klas trzecich powstał 

zespół redakcyjny. Będą pisać o tym, co wydarzyło się w szkole, a także poza 

nią. Przy ich nazwiskach będzie zamieszczony taki znak        
      Dzięki Internetowi i poczcie mailowej, redaktorzy mogli przesłać swoje teksty. 
 

Do współpracy zapraszam również Was, drodzy Czytelnicy! Piszcie do mnie 

o tym, co ciekawego dzieje się w Waszych klasach. Możecie również przesyłać 

swoje krzyżówki, wiersze, rymowanki, ciekawe teksty, które piszecie na lekcjach, 

recenzje przeczytanych książek na adres  
 

 

iskierka47@interia.pl 
 

 

                                                                                             Iskierka 

 

P.S. Zapraszam do lektury! 
 

 
 

   

   W każdym numerze będzie ogłaszany konkurs. Szukajcie informacji na ten temat 

na dalszych stronach gazetki 

 

Skład redakcji „Iskierki” 
 

Maja Gniadek kl.3a Anna Guzik kl. 3c 

Julia Michno kl. 3b Natalia Rumian kl. 3d 

Kamil Cup kl.3e 
 

 

opiekunka: mgr Małgorzata Mońka  
 

 

WYWIAD  
    

 

 

  W tym miejscu zamieszczamy wywiad. Tym razem będzie on z tajemniczym go-

ściem.” 

 

Cześć. Nazywam się Maja Gniadek z klasy 3a.  Będzie to mój pierwszy wywiad do 

szkolnej gazetki "Iskierka". Kilka dni temu przeprowadziłam z Kimś wywiad. Ale z 

Kim, to się już sami dowiedzcie...  

  
  
Red. „Iskierki” 

- Dziękuję, że zgodził  się  Pan na udzielenie mi wywiadu, choć wiem, że ma 

Pan teraz bardzo dużo pracy.   
Tajemniczy Rozmówca   

- Nie ma za co Maju. Bardzo się cieszę z tego powodu.  
 

Red. „Iskierki” 

- To w takim razie zacznijmy nasz wywiad.   

Na początek chciałabym wiedzieć, czy lubi Pan swoje zajęcie?   
Tajemniczy Rozmówca 

- Oczywiście że tak. Nie wyobrażam sobie innego. Moja praca jest też moim 
hobby.  
 

Red. „Iskierki” 

- Co Pan lubi najbardziej w swojej pracy?  
Tajemniczy Rozmówca  

- Najbardziej lubię sprawiać radość innym. Patrzeć na uśmiechnięte buzie.  
 

Red. „Iskierki” 

- Czy ma Pan dużo pracy?  

 Tajemniczy Rozmówca   

- Tak, bardzo dużo, ale to mi nie przeszkadza, gdyż mam wielu pomocników.  
 

Red. „Iskierki” 

- Jaką przygodę najbardziej Pan wspomina?  
Tajemniczy Rozmówca  

mailto:iskierka47@interia.pl


- Najbardziej to chyba tę, gdy prawie nie zdążyłem wszystkiego roznieść.  
Oj nie chcę, żeby to się znowu powtórzyło...  
 

Red. „Iskierki” 

- A jak Pan to robi, że zdąży Pan wykonać swoją pracą w jedną noc?  
Tajemniczy Rozmówca  

- Aaa ,to jest już moja tajemnica.  
  

Red. „Iskierki” 

- Czytelnicy Iskierki i ja chcielibyśmy wiedzieć, gdzie Pan mieszkasz?  
Tajemniczy Rozmówca  

- Mogę jedynie zdradzić, że gdzieś, gdzie jest bardzo zimno i biało.   
 

Red. „Iskierki” 

- A jaka jest Pana ulubiona potrawa?  
Tajemniczy Rozmówca  

- Pierogi z kapustą i grzybami.  
 

Red. „Iskierki” 

- Na koniec – ostatnie pytanie: 

Jak Pan poznał swoją żonę?  
Tajemniczy Rozmówca  

Gdy kiedyś wpadłem do kominka, w którym palił się ogień (na szczęście nic 
mi się nie stało) zobaczyłem piękną panią ubraną na czerwono. Tak właśnie ją 
poznałem.  
 

Red. „Iskierki” 

Dziękuję jeszcze raz za ten wywiad.  
Tajemniczy Rozmówca Nie ma za co. A teraz lecę do pracy.  

Życzę Tobie, Twojej rodzinie i wszystkim Czytelnikom Waszego pisma Weso-
łych Świąt i spełnienia marzeń w Nowym Roku!  
 

Wywiad przeprowadziła Maja Gniadek z kl. 3a 

  
Czy domyślacie się kto był rozmówcą Mai?? 

 

   

 Co się wydarzyło?  
 

 

 

   Tu zamieszczamy informacje o różnych zdarzeniach, które miały miejsc na 

terenie szkoły. 

    Zazwyczaj w szkole dużo się dzieje, ale ten rok jest inny pod wieloma 

względami. Powodem, oczywiście, jest pandemia. 

     Mimo tego przedstawiciele MSU wraz ze swoimi opiekunkami starają się 

działać. 

 

         Z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowali konkurs pod hasłem: „Portret 

naszej Pani”, wykonali gazetkę na korytarzu oraz, zachowując wszelkie środki 

ostrożności, nagrali krótki film z życzeniami, który można było odtworzyć w 

klasach podczas zajęć. 

         Kolejną inicjatywą było ułożenie haseł z okazji Dnia Życzliwości ob-

chodzony 21 listopada. Oto one: 

 

„ W DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI TRZEBA WCZEŚNIE WSTAĆ I NA DOBRE 

UCZYNKI WSZYSTKO Z SIEBIE DAĆ!” 

„ BĄDŹ ŻYCZLIWY, NIE LENIWY!” 

„BĄDŹ DLA INNYCH  ŻYCZLIWY, A ŚWIAT BĘDZIE SZCZĘŚLIWY!” 

„ŻYCZLIWOŚĆ SIĘ OPŁACA I W DOBROCI DO NAS WRACA!” 

„ NIE BĄDŹ GBUR, RZUĆ UŚMIECHÓW CAŁY WÓR!” 

 

 



Mikołajki 
 

Mikołajki to tradycyjna polska nazwa święta ku czci Świętego Mikołaja. 

Wtedy dzieci otrzymują drobne upominki i prezenty od Mikołaja. 
 

Święto to przypada w dniu 6 grudnia. W ten dzień w kalendarzu są imieniny 

Mikołaja, a także rocznica śmierci Biskupa Mikołaja. 
Kim był Biskup Mikołaj? 

To był biskup z Miry, który żył na przełomie III i IV wieku. Cały swój 

majątek rozdał biednym i potrzebującym, po śmierci został uznany za 

Świętego. 

Święty Mikołaj jest bardzo popularny w całej Polsce. Ale w różnych 

częściach naszego kraju lub regionach w wyniku tradycji z dawnych lat 

zamiast Mikołaja 6 grudnia prezenty przynoszą:  Gwiazdor, Aniołek, 

Dzieciątko lub Gwiazdka w dzień Wigilii czyli 24 grudnia. W Wigilię, w 

środkowej części Polski, nad Bałtykiem, na terenach wielkich jezior polskich 

dzieci odwiedza Gwiazdor, na Śląsku czyli na zachodniej części Polski  

prezenty przynosi Dzieciątko lub Gwiazdka, a na południu, w górach Tatrach 

czy Bieszczadach jest Mikołaj, Aniołek  lub Gwiazdka, na wschodzie kraju 

Mikołaj. 

                                                                                                                            

                                                                   Anna Guzik klasa 3  

 

 MARZENIE  ŚWIĘTEGO  MIKOŁAJA 

O czym marzy św. Mikołaj? Ułóż odpowiedź z rozsypani wyrazowej. 

 

 

                             

                                       
 

 Co nas czeka? 

 Święta Bożego  
             Narodzenia 

 Nowy Rok 

 

KĄCIK  TWÓRCZOŚCI      
 

  W tym miejscu zamieszczane są Wasze teksty i prace, które powstają na 

lekcjach lub sami przesyłacie do Iskierki. 

 

Z klasy 3e otrzymałam pracę Piotra Mąki: 

 

     Przedstawiam Wam wspaniałego psa Czarusia. Czaruś jest labradorem o 

czekoladowej sierści i oklapniętych uszach. Można powiedzieć, że to jest naj-

słodszy pies, jakiego kiedykolwiek widziałem. 

Warto tutaj podkreślić, że Czaruś ma wyjątkowe, błyszczące oczy, którymi 

patrzy mądrze na otaczający świat. 

 

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

 

  Szkoła świeci pustkami, ale lekcje się odbywają. Wszyscy spotykamy się on 

- line. Nie są to zwykłe lekcje, ale dzieci uczą się jak w zwykłej, stacjonarnej 

szkole. 

     O tej nietypowej formie nauki uczniowie z klasy 2a napisali w sowich li-

stach 

 

                                           Cześć Stasiek!                     Kraków, 09.12.2020 r.                             

 

  Wreszcie znalazłem chwilę, aby do Ciebie napisać. Dawno się nie 

widzieliśmy na żywo. 

    Chciałbym się z Tobą znowu zobaczyć, żeby się pobawić, pooglądać, 

pograć, posłuchać muzyki, porysować, poczytać książki i zrobić wiele innych 

rzeczy razem. Ja mam codziennie lekcje on-line, pewnie Ty też? Nawet lubię 

te lekcje, a Ty je lubisz? Przynajmniej można wstać później i porozmawiać z 

kolegami, ale niestety tylko on-line. Pewnie Ty też rozmawiasz z kolegami po 

lekcjach, ale to nie to samo co na żywo. Nie mogę się doczekać jak się 

spotkamy. Może przyjdziesz do nas w weekend i wtedy razem się pobawimy. 

                                                                       Pozdrów swoich rodziców i brata. 

 

                                                                                                  Trzymaj się!                                                                                                                

                                                                                                Do zobaczenia.                                         

                                                                                                   Wiktor 

(autor listu – Wiktor Kuś klasa 2a ) 

 

TEŻ 

 JA 
 

CHCIAŁ-

BYM 

 

PREZENT ! 

 

DOSTAĆ 



 

                                            

                                                                       Kraków, 09. 12. 2020 

 

Cześć Lena!                   

 

     Mam nadzieję,  że u Ciebie  jest  okej,  bo  u  mnie  jest  super.   

Piszę, bo bardzo się stęskniłam za Tobą. Bardzo mam ochotę na wyjście do 

parku linowego z Tobą jak ostatnio,  lecz  coronavirus  nam  przeszkadza.  

Mam  nadzieję, że  niedługo  się skończy. Jestem ciekawa, czy podoba Ci się 

zdalne nauczanie, bo ja wolę spotkać się z innymi dziećmi w szkole. Ale 

pewnie niedługo pandemia się skończy… 

  Na koniec życzę Ci pięknej pogody w Wieliczce. 

 

Pozdrawiam Cię                                                                   

Ula 

(autorka listu – Urszula Lasota klasa 2a ) 

 

 

 

 

Kraków 9XII 2020r 

 

                                            Drogi kuzynie Kacprze! 

 

          Na początku mojego listu bardzo serdecznie Cię pozdrawiam.   

Dawno się nie widzieliśmy i jestem ciekawy co u Ciebie słychać? U mnie 

wszystko jest ok. Nadal  uczę się zdalnie w domu. Bardzo brakuje mi spotkań 

z kolegami z klasy i wygłupów na przerwach. Czy masz może już jakieś plany 

na ferie zimowe? Ja w pierwszym tygodniu pojadę z bratem i rodzicami w 

góry. Będziemy tam chodzić na długie spacery, bawić się śniegiem i może 

nauczę się jeździć na nartach. Drugi tydzień ferii spędzę w domu i jak będzie 

śnieg to z bratem ulepimy bałwana i będziemy jeździć na sankach.  

      Na koniec mojego listu chciałbym zaprosić Cię do mnie na noc. Będziemy 

się bawić, grać w gry planszowe, będzie fajnie.  

                                                                            Czekam na twoją odpowiedź. 

 

Pozdrawiam Cię  

Patryk 

(autor listu – Patryk Łach klasa 2a ) 

 

    Na zajęciach pojawiły się ostatnio tematy świąteczne . Uczniowie pisali 

listy, układali życzenie, projektowali kartki świąteczne… 

 

Oto kilka przykładów: 

 

                                      Drogi Dziadku!                             Kraków, 9 XII 2020  

 

      Bardzo się cieszę, że będą Święta i przyjadę z Rodziną do Ciebie. Bę-

dziemy razem ubierać choinkę. Czy Babcia upiekła już pierniczki? Chciała-

bym jej pomóc udekorować ciasteczka. Dziadku, czy jest już śnieg u Ciebie? 

Bardzo bym chciała ulepić bałwana i pojeździć na sankach.  

 

                                                                    Pa, Dziadku, całusków sto dwa!  

Milena 

(autorka listu – Milena Mazur klasa 2a ) 

 

 

 
Alicja Rusin klasa 3e 



 
                                                                            Alicja Kowalczyk   klasa2a 

 
 

Oliwia Nikolas klasa 2a 

 

Olaf Bucki klasa 2a 

 
Patryk Łach klasa 2a 

 
Wiktor Kuś klasa 2a 

 
Szymon Zając klasa 2a 



 

„DBAJ  O  SWOJE  ZDROWIE 

 I  BEZPIECZEŃSTWO” 
 

 

   Bezpieczeństwo w drodze do szkoły jest bardzo ważnym tematem, dlatego 

zawsze co roku zapraszani są do szkoły policjanci, aby porozmawiali z dziećmi 

na ten temat. 

    We wrześniu odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, któ-

rzy przypominali dzieciom najważniejsze przepisy ruchu drogowego. 

 

Zwracali uwagę na konieczność noszenia odblasków. O tym bardzo obszernie 

napisała jedna z naszych redaktorek: 

 

CO DAJE ODBLASK? I DLACZEGO WARTO GO NOSIĆ? 
•Szybko zapadający zmrok 

•Długie wieczory 

•Trudne warunki atmosferyczne 

sprawiają, że piesi mogą być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników 

ruchu. 

Piesi i rowerzyści to grupa, która najbardziej narażona jest na najpoważniejsze 

skutki wypadków drogowych. 

 
Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla pieszych z uwagi na szybko zapada-

jący zmrok i zmienną pogodę. Niestety kurtki, płaszcze, czapki i szaliki w 

ciemnych kolorach nie wpływają na dobrą widoczność pieszego na drodze. 

Widoczność poprawiają zdecydowanie odblaski. Posiadanie jakiegokolwiek 

elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 

150 metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do 

warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie, 

czy nawet życie. 

Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla pieszych z uwagi na szybko zapada-

jący zmrok i zmienną pogodę. Niestety kurtki, płaszcze, czapki i szaliki w 

ciemnych kolorach nie wpływają na dobrą widoczność pieszego na drodze. 

Widoczność poprawiają zdecydowanie odblaski. Posiadanie jakiegokolwiek 

elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 

150 metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do 

warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie, 

czy nawet życie. 

 

Pamiętajmy, pieszego chroni tylko jego zdrowy rozsądek oraz odpowiednie 

zachowanie.  

 
Oprócz odblasku ważne jest też bezwzględne stosowanie przepisów i prze-

chodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach. Ale i w tych miej-

scach trzeba stosować zasadę „ograniczonego zaufania”. To, że widzimy sa-

mochód nie znaczy wcale, że kierowca widzi nas: bo może być w tym czasie 

zajęty rozmową przez telefon; zmieniać stację w radiu; rozmawiać z dziec-

kiem, które siedzi na tylnym fotelu. Zatem nie ryzykujmy własnym życiem! 

•W Polsce jest ustawowy obowiązek noszenia odblasków. 

•Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w 

światłach samochodu z 20m. 

•PIESZY Z ODBLASKIEM JEST WIDOCZNY W ŚWIATŁACH 

SAMOCHODU ZE 150 - 300M. 

•Droga hamowania jadącego ze średnią prędkością to 40m. 



•Od zmroku do świtu zdarza się 50% wszystkich śmiertelnych wypadków 

drogowych chociaż ruch jest wtedy dziesięciokrotnie mniejszy. 

•Widoczność decyduje o czasie reakcji. 

 
PAMIĘTAJ! 

                                              
  

Szanuj przepisy ruchu drogowego! 

  Życie ludzkie jest tylko jedno  

i jest najpiękniejszym i najcenniejszym darem, jakie mamy! 

  

NIE WARTO GINĄĆ! 

 
Życzę bezpiecznej drogi! 

                                                 Natalia Rumian  klasa 3 d 
 

 

Wszyscy wiemy, że o zdrowie należy dbać, a w dzisiejszych czasach szczególnie.  

Oto, co na ten temat napisała jedna z redaktorek:  

 

 
,,Ślachetne zdrowie,  

Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  

Aż się zepsujsz." (J. Kochanowski) 

 

   Nadeszła jesień. Nie ma tak dużo słońca jak latem. Jest zimno, deszczowo, 

wietrznie, nawet czasami pada śnieg. Spadła nasza odporność łatwo złapać 

jakiegoś wirusa, zarazić się od kogoś jakąś bakterią albo się  przeziębić. 

Trzeba szczególnie uważać w czasie pandemii. Musimy zadbać o dobrą formę 

naszego organizmu. Często myć ręce, często się ruszać na świeżym 

powietrzu, dobrze się wysypiać, odpoczywać po pracy i nauce np. czytając 

książkę. 

 

 

 

 

 

   

  Jak podnieść odporność organizmu? 

Trzeba jeść trzy razy dziennie owoce i warzywa bogate w witaminę C np. 

jabłko, kiwi, cytrusy, brokuł, papryka. Imbir, czosnek, miód, kiszona kapusta i 

kiszone ogórki są bardzo zdrowe i warto je spożywać, by podnieść odporność. 

W obecnym czasie by zabezpieczyć się przed koronawirusem warto nosić 

maseczkę, często myć ręce, unikać spotkań z wieloma osobami na raz w 

klubach,w zamkniętych parkach rozrywki i zachowywać odstęp. 

 
                                                                 Anna Guzik kl. 3c  

                                    
 



 

WARTO  PRZECZYTAĆ, 

                         WARTO OBEJRZEĆ… 
 

     

  
W tej rubryce zamieszczamy recenzje przeczytanych książek lub obejrzanych 

przedstawień. Może to być recenzja indywidualna lub klasowa. Prace indywidu-

alne są nagradzane! Piszcie, a my zamieścimy je w tej rubryce! 

Oto recenzja jednego redaktora. 
   

 

 

 

  

  Chciałam Ci polecić książkę pod tytułem „Za-

mek Zagadek” Davida Glovera z serii: Matema-

tyczne Śledztwo, dlatego bo to nie jest taka zwy-

kła książka, którą się czyta po kolei strona za stro-

ną. Tutaj trzeba skakać do przód lub do tyłu książ-

ki! 

   Czytając tę książkę staniesz się detektywem i 

będziesz rozwiązywać zagadkę, kto dokonał ta-

jemniczej kradzieży. Książka ta okazuje się mapą 

po Zamku Zagadek prowadzącą do rozwiązania 

sekretu. 

 

   

Jest ona bardzo ciekawa, czasem straszna, ale też trochę trudna.  Bo potrzeba 

wiedzy matematycznej, żeby móc gdzieś pójść, coś zrobić i się nie zgubić. 

Jest w niej też bardzo dużo rysunków i ciekawostek.  

Co najfajniejsze, podczas czytania potrzebny jest notes do zapisywania róż-

nych niezbędnych wiadomości. Będziesz potrzebować też torbę na różne 

przedmioty, które zbierasz. 

 Gdy rozwiązałam zadanie i skończyłam czytać tę książkę, to od razu chcia-

łam mieć następną z tej serii. 

 

Naprawdę polecam!!!! 

 

                                                              Julia Michno klasa 3 b 

 

 

 
 

 

Podglądając  przyrodę      
             

 

 

Zima to czas, w ciągu roku, kiedy przyroda odpoczywa. Zimą 

temperatura jest bardzo niska. Jeszcze późną jesienią wiele gatunków ptaków 

opuszcza nasz kraj i odlatuje do ciepłych krajów. Kiedy pojawia się pierwszy 

śnieg, niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy, który nazywamy 

hibernacją. Do takich zwierząt należą: niedźwiedzie, borsuki, czy nietoperze. 

Również niektóre owady, płazy i gady chowają się przed zimnem w 

drzewach, jaskiniach, norkach, a nawet w mule rzecznym. Dzięki temu, że 

zwierzęta zapadają w sen zimowy, mogą przetrwać zimę bez pożywienia. Są 

też zwierzęta, które zimą musimy dokarmiać, na przykład sarny, dziki, jelenie 

oraz ptaki, które pozostały na zimę w naszym kraju. Leśnicy bardzo dbają o 

to, aby zimą tym zwierzętom  nie zabrakło pożywienia.  

 
 
 

Rośliny także przygotowują się do zimy. Już jesienią niektóre z nich w swoich 

pędach gromadzą substancje, dzięki którym będą mogły przetrwać zimę. 

Przygotowanie do zimy roślin, to także zrzucanie przez nie liści jesienią. 

Istnieją rośliny, które przez całą zimę pozostają zielone, nazywamy je 

roślinami zimozielonymi. Zalicza się do nich drzewa iglaste. Są także rośliny, 

które musimy odpowiednio zabezpieczyć przed mrozem, odpowiednio je 

nawożąc i okrywając.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kamil Cup klasa 3e 

Ciekawostka: 

21 grudnia i przez ten cały tydzień można zobaczyć na niebie ,,Gwiazdę Be-

tlejemską’’. Jowisz i Saturn będą tak blisko siebie, że będą wyglądały jak jed-

na duża gwiazda. To zjawisko widziano ostatnio w 1226r. Naukowcy mówią, 

że to gwiazda Trzech Króli.  

                                          Henryk Huzarek-Despradel klasa 3 c 



 

 

CIEKAWOSTKI  Z  KARTEK  KALENDARZA 
 

      Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające na-

rodziny Jezusa. Jest to święto stałe, wypadające 25 grudnia. Poprzedzone jest 

okresem czterotygodniowego postu, zwanego Adwentem. W niektórych ko-

ściołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 

poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa - Wigilii (wieczór 24 grudnia), 

zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką. W dniu tym obowiązuje tradycyjny 

post ścisły jakościowy (od mięsa) i ilościowy (można spożywać 3 posiłki w 

tym jeden do syta - jest to uroczysta kolacja), do której tradycja nakazywała 

zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiaz-

dy prowadzącej Trzech Króli do stajenki). 

 W okresie Bożego Narodzenia 

Czesi przepowiadają przy-

szłość z przeciętego na pół 

jabłka. Pestki  w gniazdku uło-

żone w gwiazdę oznaczają 

pomyślność, natomiast krzyż 

to zła wróżba. 

   W Polsce duże porcje słodkie-

go, świątecznego maku przy-

sparzają szczęścia w małżeń-

stwie, soczewica zapewnia do-

statek. 

 Na Węgrzech dziewczęta rzucają za 

siebie jak najdłuższy kawałek skorki z 

jabłka. Kiedy skórka upadnie na pod-

łogę, z jej położenia można odczytać 

pierwszą literę imienia przyszłego mę-

mę-

ża

      wyszukano na stronach Internetu 
 

Uwaga! Konkurs! 
 

Kuba znalazł prezent po choinką.  

Jak myślicie – co to jest? 

Narysujcie i podpiszcie. Format pracy –  

kartka z zeszytu. 

 

Czekają nagrody!  

Nagrodzone prace zamieścimy w następnym numerze. 

Zdjęcie prac proszę przesyłać na adres iskierka47@interia.pl do 29.01.2021r. 

KRZYŻÓWKA                           Z  CHOINKĄ 
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      Pod gwiazdkami ukryły się litery. Jeśli ułożysz z nich wyraz, to dowiesz 

się, kto przybył do stajenki powitać małego Jezuska   
1.Dodaje się do klusek 

2.W stajence nad żłobem. 

3.Położony na sianie. 

4.Stały w niej bydlęta. 

5.Mały baran. 

6.Dzielimy się nim podczas Wigilii. 

7.Świecą się na choince. 

8.Przychodzą do nas z szopką. 

9.Przybyli do szopy ze wschodu. 

10.Śpiewanie kolęd. 

11.Mąż Maryi.  

 

      

mailto:iskierka47@interia.pl


KRZYŻÓWKI 

         Krzyżówka 1 

Rozwiąż krzyżówkę a litery z ponumerowanych pól utworzą hasło. 
 

      

1. 1 
      

     

2.     6   
    

    

3. 2           
   

   

4.             4   
  

  

5.             7       
 

 

6.           5             

7.        
 

3   
 

                  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1.Pierwsza nuta gamy. 

2. Ma 365 dni. 

3. Gdy jesteś wesoła masz dobry … 

4. To danie lepi się na Wigilię. 

5. Najpyszniejsza jest mleczna. 

6. Malusieńki ulepiony ze śniegu. 

7. Co robią dzieci z prezentami.  

                        Julia Michno klasa 3b               

 

             Krzyżówka 2 

      1       

   2         

     3       

   4         

5            

 6           

 

1. Pada w zimie. 

2. Zrobiony ze śniegu. 

3. Ostatnia pora roku. 

4. Śpiewamy je w święta. 

5. Dostajemy 6 grudnia. 

6. Przynosi prezenty. 

                                          Henryk Huzarek-Despradel klasa 3 c 

          

 Krzyżówka 3 

  1           

  2           

     3        

4             
 

1. To co dostajesz od Mikołaja. 

2. Nimi jeździ Mikołaj. 

3. Ten co przynosi dzieciom prezenty 6 grudnia. 

4. To, co śpiewamy przy wigilijnym stole. 

                                              Anna Guzik klas 3c 

 

          Krzyżówka 4 

      1        

     2         

   3           

       4       

    5          

  6            

       7       

8              

 

 

1. Dzielimy się nim przy wigilijnym 

stole. 

2. Wigilijna ryba. 

3. Pojazd Świętego Mikołaja. 

4. Na przykład barszcz. 

 

5. Prószy za oknem. 

6. W niej narodził się Jezus. 

7. Pod nim sianko na Wigilii 

8. Prowadzą sanie Świętego Mikoła-

ja. 

 

 

                                                                              Kamil Cup klas 3e 



          Krzyżówka 5 

      
1             

2               
     

      
3         

  

  
4             

    

     
5         

    

1. Jest powolny, ma czułki i  nosi swój domek na plecach. 

2. Jest wielkości dłoni, za jego pomocą można się komunikować. 

3. Mieszkają w nim Innuici, jest on zrobiony z kostek twardego lodu. 

4. Może być klasyczny, nowoczesny lub starodawny. 

5. Jest ostra, ma dziurkę i można przy jej pomocy złączyć dwa materiały. 

                                                                          Natalia Rumian klasa 3d 

          

 Krzyżówka 6 

   1          

  2           

3             

     4        

5             

  6           

7             

 

1. Wiszą na choince. 

2.Ciągą sanie Mikołaja. 

3.Dzwonią przy saniach Mikołaja. 

4. Dzielimy się nim przy wigilijnym 

stole. 

5. Według tradycji – ludzie całują się 

podczas świąt pod jej gałązkami. 

6.Na czubku choinki. 

7. Miejscowość, w której urodził się 

mały Jezus. 
 

                                                                                            Maja Gniadek klas 3a 

         Krzyżówka 7 

   
1             

  
  

  
2                 

 
  

      
3             

 
      

4               

 
5                 

  
  

 
6             

    
  

    
7             

 
  

     
8               

 
       

x 
    

  

      
9           

  

      
10               

     
11               

 12                     
 

  

   
13                 

   

1. Ulepisz go ze śniegu 

2. Składane w wigilijny wieczór 

3. Może być z ruchomymi postaciami 

4. Dzielisz się z nim przy wigilijnym stole 

5. Potrawa wigilijna. Kluski z makiem i bakaliami. 

6. Śpiewa je się w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 

7. Imię jednego z Trzech Króli 

8. Ozdobione drzewko świąteczne  

9. Pada w zimie, gdy temperatura spadnie poniżej 0C 

10. Dzień poprzedzający Boże Narodzenie 

11. Najlepsze lepi babcia. Mogą być z kapustą, grzybami, ruskie lub na 

słodko. 

12. Narodziło się w betlejemskiej stajence 

13. Uroczysta msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia 

                                                                               Karolina Rzeszutek klasa 3d 



 

Który dom najpierw odwiedził św. Mikołaj? 

 

    A 

 

 

 

 

 

                                  
 

                                       

 

 
 

  B 

  C 

     D 

 
 

ŚWIĄTECZNE  ŻYCZENIA 

Odczytaj rebus, a dowiesz jakie życzenia składa Ci „Iskierka” 

 

 
rafa = czę 

 

z +  

            ga = wych 

       
      a = ą 

 

 
            b 

 
 

    ! 

 

 

ZAGADKI 
 

 

Zagadka 1 

Zimą z lasu przywieziona, 

w piękne bombki  

                      ustrojona. 

Kiedy lampkami zaświeci 

cieszy dorosłych  i dzieci. 

Zagadka 2 

Czerwony płaszcz,  

siwa broda, 

jak prezentów nie 

przyniesie, 

będzie dzieciom 

szkoda. 

Zagadka 3 

Co to za gość nowy? 

Powiedz, a nie zwle-

kaj 

Gdy zawita do nas, 

To stary ucieka. 

Zagadka 4 

Jeden raz to święto  

                       w roku, 

Łza się zawsze  

                  kręci w oku, 

Gdy choinka się zieleni, 

Tysiącem kolorów mieni. 

 

 

Zagadka 5 

Choinkowe ozdoby 

Okrągłe jak słońce, 

Jak ono złociste 

I blaskiem świecące. 

 

Zagadka 6 

Co roku w grudniową 

noc, 

wszystko ma czaro-

dziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj 

Święty, 

rozdaje dzieciom ...... 

źródło : wikipedia 
 

   

ZNAJDŹ UKRYTE SŁOWA 

 
W każdym zdaniu ukryło się 1 słowo związane ze świętami Bożego Narodzenia. 

Odszukaj je! 

 

1. Cicho Inka, obudzisz dziecko! 

2. Jola zaprezentowała, jak działa mikser. 

3. Na rysunku jest małpa, szop, kangur i małpa. 

4. Wszędzie biało, płatki śniegu tańczą w powietrzu.  

5. Gawron, kiwi, gil i albatros to ptaki. 

6. To zdobycz kotka Filemona. 

 

 

 
 

 
 



 

                      
 

KUPON  KONKURSOWY 

 

 wyślij na adres  iskierka47@interia.pl 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. 
 

klasa………………………………. 

 

 

Z kim był przeprowadzony wywiad?  …………………………………… 
 

 

Rozsypanka - O czym marzy św. Mikołaj? 

 

………………………………………………………………………………. 
 

Który dom najpierw odwiedzi św. Mikołaj?  ………………………………… 

 

Zagadka 1…………………………….. ………………………………….         

 Zagadka 2……………………………………………………………….. 

Zagadka 3…………………………………………………………………           

Zagadka 4………………………………………………………………… 

Zagadka 5………………………………………………………………….         

 Zagadka 6…………………………………………………………………. 

                     

         

                      
 
 

                        KUPON  KONKURSOWY 

 

Krzyżówka 1………………………………………………………..         

Krzyżówka 2   ………………………………………………………         

Krzyżówka 3………………………………………………………….         

Krzyżówka 4  ………………………. ……………………………….         

Krzyżówka 5 …………………………………………………………         

Krzyżówka 6  …………………………………………………………          

Krzyżówka 7 ………………………………………………………….. 

Krzyżówka z choinką …………………………………………………………. 

 

Ukryte słowa  ……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 
 

Świąteczne życzenia 

 

…………………………………………………………………………………. 

 
Lista Czytelników, którzy prawidłowo wypełnili kupon zostanie zamieszczona w na-

stępnym numerze.  

Nagrody otrzymają Ci Czytelnicy, którzy prześlą kupony z wszystkich numerów 

Iskierki. 
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