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Jeżeli macie jakieś uwagi, to 

podzielcie się z nami. Redakcja 
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albo online w aplikacji Teams. 

 

Z okazji zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia  –  

Dyrekcji, Nauczycielom, 
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życzymy zdrowia i spokoju 

podczas wspólnego świętowania  

oraz dużo prezentów . 
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Aniołowie, aniołowie biali,  

na coście to tak u żłobka czekali,  

po coście tak skrzydełkami trzepocąc  

płatki śniegu rozsypali czarną nocą?  

 

                                  Krzysztof Kamil Baczyński „Kolęda” 



SZKOLNE NEWSY 

 

 

 

15. rocznica nadania sztandaru 

Szkoła w Sokołach posiada 
wielowiekową tradycję. 

 

 

Znaczącym momentem w jej historii 
było powstanie w 1905 roku 
murowanego budynku przy ulicy 
Kościelnej – do tego roku placówka nie 
miała stałej siedziby. 

 

 

 

10 listopada 1935r. wyświęcono  
i oddano do użytku parter oraz pierwsze 
piętro nowego budynku. 

 

 

W 1974 r. nadano Zbiorczej Szkole 
Gminnej im. Adama Mickiewicza  
w Sokołach sztandar. 

 

Po ponad trzydziestu latach 

nauczyciele, uczniowie, rodzice  

i przyjaciele placówki ufundowali nowy 

sztandar, którego uroczyste nadanie 

odbyło się 10 listopada 2005r. 

Od tej pory 10. listopada obchodzimy 

ŚWIĘTO SZKOŁY, zawsze ściśle 

związane z kolejną rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

 

            W tym roku, z powodu pandemii  

i zdalnego nauczania, przygotowano  

w aplikacji Teams prezentację 

multimedialną i zamieszczono ją na 

stronie szkoły. Głosu użyczyli uczniowie 

klasy VIIc. Całość przygotowały  

i złożyły panie z biblioteki szkolnej. 

 

Redakcja 

Budowa nowej szkoły 



NASZ PATRON – Adam Mickiewicz 

15 lat temu przypadała 150 rocznica śmierci wieszcza, 

którą obchodzilibyśmy w tym roku? 

Ile lat miałby Mickiewicz, jeżeli wiemy, że żył 56? 

A jakim był dzieckiem? 

 

Oto kilka ciekawostek na ten temat: 

 Urodził się w Wigilię 1798r. 

 Miejsce narodzin nie jest dokładnie znane, o ten zaszczyt konkuruje kilka 

miejscowości: Nowogródek, Zaosie (folwark będący własnością stryja Adama - 

Bazylego Mickiewicza), karczma Wygoda na drodze z Zaosia do Nowogródka, folwark 

Ossowiec (również niedaleko Zaosia) oraz Litówka, wioska na przedmieściach 

Nowogródka.  

 Ochrzczono go 12 lutego 1799 r. w Nowogródku. 

 Imię Adam otrzymał ze względu na dzień narodzin oraz aby uhonorować jego 

stryjecznego dziadka. 

 Był jednym z pięciu synów Barbary i Mikołaja Mickiewiczów – miał więc czterech braci: 

starszego o dwa lata Franciszka, młodszych: o trzy lata -Aleksandra, o sześć lat – 

Jerzego, o siedem lat – Antoniego (zmarł we wczesnym dzieciństwie). 

 Miał słabe zdrowie i drobną postać. 

 Jako dziecko "lubił siadać na ogoniastej sukni matki i ciągnąc się w ten sposób za nią 

po pokoju wyobrażać sobie, że płynie, albo jedzie sankami". 

 W wieku kilku lat wypadł przez okno i bardzo groźnie się potłukł – mama poleciła go 

opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej, o czym wspomina w swoim dziele pt. „Pan 

Tadeusz”. 

 Lubił zwierzęta – w domu Mickiewiczów trzymano lisa, wilka i kruka. Potem, jako 

dorosły nauczyciel w Kownie, miał psa, kota i węża (prawdopodobnie zaskrońca). 

 Miał problemy z kaligrafią, czyli pisaniem. Mama mówiła mu, że pisze jak kura grzebie. 

W późniejszych latach swoje teksty często dawał do przepisania na czysto znajomym. 

 W 1811r. w Nowogródku wybuchł pożar, o czym Adam napisał wiersz, który bardzo 

się wszystkim spodobał. 

 W Nowogródku, jako 12-letni chłopiec, obserwował wiosną 1812 roku wspaniały marsz 

armii napoleońskiej na Moskwę i tu w zimie oglądał przerażający odwrót tej armii.  

 Wyjazd na studia do Wilna to ostateczny koniec dzieciństwa Adama. 

 

Oto gatunek i tytuł utworu Adama Mickiewicza związany z naszą redakcją: 

C1, A2, B1, B1, A2, A4, A2 

 

B5, A5, C3, B4, C5, A1       C1, A3, A4, A5, B2, C5, B3, C2 

 1 2 3 4 5 

A H A U D R 

B L Y Ó E T 

C B W Z C S 

 

Mateusz 



KILKA PYTAŃ DO...       

Mikołaja  

1. Czy jesteś biskupem? 

Nie! Prawdziwy święty Mikołaj żył na przełomie III i IV w., był biskupem Mirry w Lacji, 

wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym  

z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego 

sanktuarium znajduje się we włoskim Bari, a wspominamy go 6 grudnia, czyli w tzw. 

mikołajki. 

2. Kim więc jesteś i gdzie mieszkasz?  

Jestem starszym mężczyzną z białą brodą, ubranym w czerwony strój, który wedle 

różnych legend i baśni w okresie Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 

saniami, ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Mieszkam z żoną - panią Mikołajową  

i elfami kilka kilometrów na południe od północnego koła podbiegunowego. Oto adres, 

na który możecie do mnie pisać: Święty Mikołaj, Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 

Arctic Circle, Laponia. 

3. A jaka jest historia fińskiego adresu? 

Historię o tym, że Mikołaj mieszka w Laponii wymyślił niejaki Markus Rautio – spiker 

radiowy, który pewnego razu opowiedział o zamieszkiwaniu Świętego na Wzgórzu 

Ucho a więc graniczącej z Rosją górze Korvatunturi. Po wojnie fińsko-sowieckiej 

siedzibę przesunięto właśnie do Rovaniemi, a w latach osiemdziesiątych XX wieku 

zbudowano całą wioskę Świętego Mikołaja. 

4. Co w tej wiosce jest wyjątkowego? 

W tej wiosce są listy z całego świata od dzieci, są tam też zwierzęta polarne i lodowa 

zjeżdżalnia, psie zaprzęgi, wielkie lodowisko z atrakcjami, fabryka prezentów. Można 

się tam spotkać i porozmawiać ze Świętym Mikołajem, a także zrobić pamiątkowe 

zdjęcie! 

5.  Ile masz naprawdę lat? 

Jestem stary jak świat  

6. A jak dostarczasz w jedną noc tyle prezentów? 

To dzięki magii, saniom i reniferom… Dodatkowo, mimo skłonności do słodyczy 

(uwielbiam szarlotkę), regularnie pracuję nad swoją kondycją, np. wybieram schody 

zamiast windy! Poza tym piję mleko sojowe, herbaty ziołowe i świeżo wyciskane soki 

owocowo-warzywne. To wszystko sprawia, że pomimo upływu lat jestem nadal 

energiczny! 

7. Gdzie trzymasz tyle prezentów i kto pomaga je pakować? 

 Gotowe, spakowane prezenty przechowujemy w tajnym magazynie, a pakowaniem 

zajmują się oczywiście moje miłe elfy. 



       

8. Co jeszcze robią elfy? 

Elfy robią wszystko, o co je poproszę np. przygotowują mi smakołyki i czytają ze 

mną listy od dzieci. Polecam stronę https://santaselfclub.fi/ , tam można się 

dowiedzieć ciekawych rzeczy. 

9. O jakie prezenty dzieci proszą najczęściej?  

 Oczywiście o zabawki, a także o zwierzątka - pieska lub kotka. To nie jest jednak 

dobry pomysł, bo często dzieci nudzą się otrzymanymi prezentami, a zwierzę, to 

uczucia i obowiązek.  

10. Jak spędzasz wolny czas i czy sam masz psa? 

Czytam książki, bawię się z elfami, dużo wypoczywam, żeby mieć siły przed 

świętami. Nie mam psa, ale bardzo chciałbym mieć.  

11. Dostaniemy w tym roku wymarzone prezenty? 

Tak, jeśli będziecie grzeczni. W tym roku, szczególnie dobrym sposobem okazania 

grzeczności będzie podtrzymanie w bezpieczny sposób kontaktu z przyjaciółmi czy 

bliskimi. 

12. Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia  

 

Przemek 

 

 

 

 

 
 
 

 
A teraz rozszyfrujcie imiona elfów:   
 

 A B C D 

1 e f s r 

2 v p k x 

3 d i y x 

4 l a n x 
Pamiętajcie, że imiona zaczynamy wielką literą! 

 

Miłej zabawy, powodzenia     
 

 

 

A2. B4. C4. B3. A4. A4. B4. 

 

B1. A4. B2. B2. B3. A1. 

 

B1. A1. D1. A3. B3. A1. 

 

B2. B3. B2. C1. B3. A1. 

 

C1. B2. B4. D1. C2. C3. 
 

https://santaselfclub.fi/


 



RENIFERY  

Renifery to zwierzęta z gatunku jeleniowatych, od pozostałych różnią się tym, że: 

 bez względu czy to samiec, czy samica oboje mają poroże;  

 przystosowane są do życia w mrozie;  

 ich nosy są bardzo ukrwione, przez co ogrzewają powietrze, za nim ono dostanie się 

do płuc;  

 ich ciało, łącznie z kopytami, pokryte jest warstwą grubej skóry i futra;  

 ich futro działa jak sprzęt wypornościowy, przez co są dobrymi pływakami; 

 ich podeszwy racic zmieniają się w zależności od sezonu: zimą poduszki na dolnej 

części racic kurczą się i wycofują, ich kopyta stają się czymś w rodzaju szpikulców do 

lodu, których używają do rozcinania i kopania w lodzie oraz śniegu, w celu znalezienia 

jedzenia; latem, gdy ziemia jest bardziej miękka i wilgotna, poduszki na racicach 

ponownie się rozszerzają, co zapewnia reniferom lepszą przyczepność; 

 ich noworodki potrafią wstać już po pierwszej godzinie życia i niedługo później 

zaczynają biegać; 

 pierwszy zestaw poroża pojawia się około drugich urodzin, a młode osiągają 

dojrzałość w wieku od 4 do 6 lat; 

 długość życia renifera wynosi zwykle od 15 do 18 lat. 

Renifery Mikołaja: 

W skład zaprzęgu Mikołaja wchodzi dziewięć reniferów, każdy z nich ma swoje imię, które 

zostało wymienione w wierszu Clementa C. Moora z 1823 roku. Każdy z nich zajmuje swoje 

miejsce w zaprzęgu. Potrafią latać i pomagają Mikołajowi rozwozić prezenty w wigilijną noc.   

Historia Rudolfa - czerwononosego renifera, zaczęła się w 1939 roku, od opowieści którą 

napisał Robert L. May dla sieci sklepów Montgomery Ward.  

Rudolf to syn Profesorka. Przez swój wygląd był odrzucany i wyśmiewany przez innych. 

Doceniono go, kiedy mgła o mało nie pokrzyżowała planów rozwiezienia prezentów w wigilijną 

noc. Mikołaj wpadł na pomysł, że świecący nos Rudolfa, będzie działał jak lampka i od tej pory 

to czerwononosy renifer zajmuje najważniejsze miejsce w zaprzęgu. 

Zaszyfrowane imiona reniferów świętego Mikołaja:  

 1 2 3 4 5 

A A B W P N 

B I M F S Ś 

C C Ł O T U 

D N Y Z R E 

E D S L J K 

 

 E5, C3, B2, D5, E5  

 A1, B2, C3, D4, D5, E5  

 A2, C2, D2, B4, E5, A1, A3, B1, C1, D3, A5, D2  

 B3, B1, D4, C1, D2, E5  

 A4, D2, B4, D3, A1, E5, D5, C5  

 C4, A1, D1, C1, D5, D4, D3  

 D1, E5, C3, B5, D1, B1, E5  

 A4, D4, C3, B3, D5, B4, C4, D4,   

 D4, C5, E1, C3, E3, B3                       

Marcin 



ULUBIONE   

KOLĘDY  

 

16 listopada w piątej 

klasie podczas godziny 

wychowawczej  

w aplikacji Teams odbyło się 

głosowanie na ulubioną kolędę lub 

pastorałkę. Oto wyniki: 

1. Dzisiaj w Betlejem 

2. Świeć Gwiazdeczko… 

3. Skrzypi wóz 

4. Cicha noc 

5. Lulajże Jezuniu 

Parę ciekawostek o tych 

tytułach: 

Dzisiaj w Betlejem, to kolęda, 
wyrażająca radość z powodu 
narodzin Boga-Człowieka. Została 
zapisana dopiero w 1878 r. w 
Śpiewniczku zawierającym pieśni 
kościelne ks. Jana Siedleckiego, 
chociaż prawdopodobnie pochodzi 
z 1631r. Jej melodia nawiązuje do 
skocznego poloneza. Kolęda 
zyskała dużą popularność i stała się 
pierwowzorem kolęd patriotycznych, np. 
jednej z pieśni grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. 

Świeć Gwiazdeczko, mała świeć, to utwór, który powstał najprawdopodobniej w 

drugiej połowie XVIII wieku – nie znamy autora tekstu ani melodii. Współcześnie 

najpopularniejszym wykonaniem kolędy jest wersja dziecięcego zespołu Arka Noego. 

Skrzypi wóz – polska kolęda nr 151 ze zbioru Kantyczek kolęd, pastorałek i jasełek. 
Po raz pierwszy wydana w 1904 r. Opowiada o wizycie Trzech Króli w Betlejem. Co 
ciekawe, rzadko gości w kościołach, ale za to jest często prezentowana podczas 
różnorakich bożonarodzeniowych koncertów muzycznych, jasełek czy też konkursów.  

Cicha noc – jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie (śpiewana jest w 100. 
językach), po raz pierwszy wykonana podczas pasterki w 1818 roku, w austriackim 
Oberndorf bei Salzburg. Autorem słów Stille Nacht był Joseph Mohr, melodię ułożył 
Franz Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr 
Maszyński. 

Lulajże Jezuniu, przepiękna polska kolęda o charakterze kołysanki. Najwcześniejsza 

zachowana wersja tekstu pochodzi ze zbioru z 1705r., przechowywanego w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Poznaniu. Utwór tak bardzo kojarzony jest z polskością,  

że do jego melodii niejednokrotnie układano nowe teksty o wymowie patriotycznej. 

Istnieje m.in. jej legionowa wersja autorstwa  Ludwika Markowskiego czy 

inspirowana strajkiem szkolnym we  Wrześni przeróbka Kajetana Sawczuka, 

podlaskiego poety i działacza niepodległościowego. 

Przemek 

Źródło: www.pixabay.com  

https://bliskopolski.pl/leksykon/koncert/
https://bliskopolski.pl/leksykon/konkurs/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_(1914%E2%80%931918)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwik_Markowski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajetan_Sawczuk
http://www.pixabay.com/


KRÓTKA HISTORIA BOMBKI  

 

Źródło tekstu: https://www.kalendarzrolnikow.pl/7389/historia-bombki-choinkowej 
           obrazów: https://pixabay.com/pl/ 

 

 W Polsce pierwsze choinkowe bombki ze szkła dmuchanego pojawiły się  

w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Początkowo ich kształty przypominały 

owoce i orzechy. 

 

 Produkcję bombek zdominowali Niemcy, nieustannie doskonaląc  

i wprowadzając nowe techniki wytwarzania. 

 

 

 W Europie produkcja choinkowych bombek była już na tyle popularna,  

a stosowane zdobienia tak różnorodne, że w 1860 roku wydano ich katalog, 

który obecnie znajduje się w zbiorach Sonneberg Museum w Niemczech. 

Dwadzieścia lat po wydaniu katalogu te piękne choinkowe ozdoby zaczęto 

rozpowszechniać poza Europę. 

 

A może Wy pobawicie się w projektantów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/7389/historia-bombki-choinkowej
https://www.kalendarzrolnikow.pl/7389/historia-bombki-choinkowej
https://pixabay.com/pl/


KRAINA SŁODKOŚCI 

Pierniki 

Składniki na około 55 sztuk: 

 300 g mąki pszennej 
 100 g mąki żytniej pełnoziarnistej 
 2 duże jajka 
 130 g cukru pudru 
 100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego 
 100 g łagodnego miodu* 
 1 łyżka przyprawy do piernika 
 1 łyżka kakao 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 

Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić do otrzymania 

gładkiego ciasta, (można mikserem). Ciasto może być klejące, ale nie dodawać mąki. 

 

Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm (nie cieniej), podsypując je małą ilością mąki – 

tylko tyle, by nie kleiło się do stolnicy. 

 

Wykrawać różne kształty pierników. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około 8 – 10 

minut, (długość pieczenia zależy od wielkości pierników, mniejsze pieczemy nawet 

krócej). Wyjąć, wystudzić na kratce. Dowolnie udekorować. 

 

Pierniki z powyższego przepisu pozostają miękkie przez wiele tygodni. Może się 

jednak zdarzyć, że stwardnieją, a wtedy… 

Co zrobić, by pierniczki zmiękły? 

 Potrzebują pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci, wtedy będą rozpływały się  

w ustach! Najlepszym sposobem jest schowanie pierników do szczelnej puszki  

z kawałkami obranych jabłek lub kromką chleba. Jabłka trzeba wymieniać co parę 

dni, by nie zaczęły pleśnieć.  

* Miód o stałej konsystencji podgrzewamy w garnuszku. 

Smacznego  

Źródło: www.mojewypieki.pl ; rysunki – www.pixabay.com  

Marcin 

                            

 

http://www.mojewypieki.pl/


ROZRYWKOWO  

                                                                    REBUSY 

SUDOKU OBRAZKOWE                                    

 

 
 

 

  

 
 

   
 

  
  

 

 

SUDOKU LICZBOWE 

 

Źródło: www.sfinks.org.pl    

 

CO TO ZA HASŁO?  

 

    

1 T H C W 

2 S Y Ł I 

3 Ś Ą O E 

 

1       , 3        ,  2         , 3          ,2         ,  2          ,1          ,1              

 

 

3          , 1          ,  2         ,  3          ,  1          

Mateusz 

    +      +     ia 

               lk 

     +        +  

  jko             r=ł                  fo 

    +         +       a 

u                       dy 

http://www.sfinx.org.pl/


MIKOŁAJOWE ŻARTY 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę  

na zakończenie ferii świątecznych! 

*** 

Nauczycielka pyta uczniów: 

- Kto mi poda przykład zwierzęcia, które, tak jak niedźwiedź, 

 zapada w sen zimowy? 

Zgłasza się Jaś: 

- Święty Mikołaj! Tylko on zapada w sen letni. 

*** 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

*** 

Przed świętami Bożego Narodzenia tata przyniósł do domu choinkę i wstawił do 

specjalnego stojaka. Po chwili mama mówi do córki: 

- A teraz Małgosiu, ubierzemy choinkę! 

- A w co ją ubierzemy? W sweterek, sukienkę czy w garnitur?  

*** 

Jaś wykręca numer telefonu i grzecznie pyta: 

- Halo, czy to święty Mikołaj? 

- Nie. 

- Skoro pan nie jest świętym Mikołajem, to po co pan podnosi słuchawkę?! 

 

 

 

Po świętach Bożego Narodzenia do 

psychiatry przychodzi mały Jaś   

i mówi: 

 

- Panie doktorze, z moim tatą coś 

jest nie w porządku. Przed kilkoma 

dniami przebrał się za starego 

dziadka i twierdził, że nazywa się 

Mikołaj! 

Mateusz 
 
 


