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A     k     t     u     a 

 4 grudnia w naszej szkole 
obchodziliśmy mikołajki. Lekcje 
odbyły się w świątecznych prze-
braniach, nie zabrakło historii o 
świętym Mikołaju, tradycji miko-
łajkowych różnych krajów, świą-
tecznych quizów, prac plastycz-
nych, filmów, gier i rozmów o wy-
marzonych prezentach oraz listów 
do świętego Mikołaja.       Redakcja 

Fot. H. Maciałczyk 

Fot. A. Jarantowska 

Konkurs bożonarodzeniowy świetlicy szkolnej  
W kategorii klas I – IV: 
1.miejsce– Lena Kołaczek, klasa II 
2.miejsce– Julia Bąk, klasa III 
3. miejsce – Gabriela Oleszek, klasa IV 
W kategorii klas V – VIII: 
1.miejsce– Jan Tomalak, klasa VI 
2.miejsce– Aleksandra Kowal, klasa VI 
3. miejsce – Marcjanna Urbaniak, klasa V 
Wyróżnienia otrzymali: 

• Bartosz Nazarek, klasa I 

• Fabian Laskowski – Białożyk, klasa I 

• Ksawery Mania, klasa I 

• Aleksander Kułton, klasa I 

• Maja Kapitaniak, klasa II 
• Kinga Stempin, klasa VI          Organi-
zator konkursu: p. A. Jarantowska 

Fot. p. Tomalak 
Fot. p. Kołaczek 
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 l     n     o     ś     c     i 
Nasze sukcesy 

 

I miejsce  
w gminnym konkursie fotograficznym 

pt. „Mój klimat na czytanie”     
w kategorii klas IV-VI  

Aleksandra Kowal, kl. VI 
 

 II Przegląd Poezji  
śpiewanej i Recytowanej 

„LISTOPADOWE WER-
SY” 

 Aleksandra Kowal, kl. VI - I miejsce 
Paweł Puszczyk, kl. VII - III miejsce 

 

 
Powiatowy Konkurs Literacki 

„Opowiedz mi baj-
kę” 
II miejsce w kat. 
klas IV-VI  
-Aleksandra  
Kowal, kl. VI 
II miejsce w kat. 
klas VII-VIII - 
Wiktoria          
Korzeniewska, 
kl. VII 

Fot. A. Kowal 

Wł. J. Olejniczak 

Fot. A. Korzeniewska Fot. U. Adrian 
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Projekt „Zrób to sam!” 
 

Nasi uczniowie udowodnili, że spod 
ich rąk potrafią wyjść niecodzienne 
podarki, przy tym niejednokrotnie an-
gażowali swoich bliskich. Czas spę-
dzony z rodziną jest najcenniejszy, a 
własnoręcznie wykonane prezenty są 
pamiątką na całe życie. Uczniowie 
wykonali prace i instrukcje w ramach 
projektu „Zrób to sam, czyli bank po-

mysłów na prezenty Bożonarodzeniowe”. Prace uczniów można oglądać 
w galerii na stronie  internetowej szkoły.  

U. Adrian 

Czy na mikołajki  
Twoja rodzina kupuje sobie prezenty? 

 
Jeśli chcesz to zmienić, ale nie wiesz jak, to mam dla Ciebie pomysł! 
Ja, moja siostra i moi rodzice co rok na mikołajki kupujemy sobie prezen-
ty. 
Ale w jaki sposób? 
Jest nas czworo, więc przygotowujemy losy z naszymi imionami. Każda 
osoba losuje po jednej karteczce. Kwota prezentu wynosi 25zł. Do tego  
albo układamy wierszyk o tej osobie, albo rysujemy jej portret. Jest to 
super zabawa!  Pamiętaj, że nie musisz bawić się tylko z rodzicami lub 
rodzeństwem, możesz rozszerzyć zabawę tak jak ja np. na dalszą rodziną 
lub znajomymi.  Na Święta Bo-
żego Narodzenia tak odwza-
jemniamy sobie prezenty z mo-
ją kuzynką, bo wtedy się widzi-
my. Musisz spróbować! 
                          Ola Kowal kl. VI 

Fot. U. Adrian 

Fot. U. Adrian, Canva 
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ATRYBUTY  świętego Mikołaja  
 
atrybut – charakterystyczny element stroju lub wyglądu 
 
1. Święty mikołaj nosi czerwoną czapkę z białym pomponem. 
2. Ma długą siwą-białą brodę. 
3. Nosi czerwone ubranie. 
4. Ma worek na ramieniu. 
5. Ma czarny lub czerwony pasek. 
6. Ubiera czarne buty. 
7. Ma różowe policzki. 
8. Może mieć pastorał.                                          Ola 

Kowal kl. VI 

Pixabay 

Czy święty Mikołaj istnieje naprawdę? 
 

 Świąteczną tradycją, jak już pew-
nie dobrze wiecie i z niecierpliwo-
ścią na nią czekacie, jest rozdawa-
nie prezentów przez świętego Mi-
kołaja. Przynosi on prezenty, ale 
właściwie skąd się on wziął? Po-
dobno święty Mikołaj urodził się w 
Turcji. Można zadać pytanie, czy 
święty Mikołaj z włoskiej Miry to ten sam człowiek? I dlacze-
go ten święty  dzisiaj mieszka w Laponii? Istnieją teorie, że la-
ta on w saniach, które ciągną renifery. W każdym razie każde 
dziecko najbardziej czeka właśnie na świętego Mikołaja i pre-
zenty. Ale tak naprawdę nikt nie wie czy to święty Mikołaj roz-
nosi podarki. A czy ty wierzysz w świętego Mikołaja? 

Magda Wasielewska kl.6 

Fot. U. Adrian 

Pixabay 
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Tradycje świąteczne  

  
Jak co roku na całym świecie są obchodzone święta Bożego Narodzenia. W 
Polsce są przepiękne tradycje. Jednymi z najbardziej znanych są: ubieranie 
choinki przed 24 grudnia, pieczenie pierników przez rodzinę, na stole zawsze 
musi być 12 potraw wigilijnych. We Wigilię jest zwyczaj powiedzenia modli-
twy oraz podzielenie się z całą rodziną opłatkiem. Zgodnie z tradycją wiecze-
rzę rozpoczyna pierwsza gwiazdka na niebie, jest to nawiązanie do gwiazdy 
betlejemskiej. Po wieczerzy można odpakować prezenty od świętego Mikoła-

ja. Zawsze po kolacji wszyscy udają 
się do kościoła na pasterkę. Po 
świętach wszyscy wyczekują sylwe-
stra czyli rozpoczęcia nowego roku. 
Jest wtedy kolorowo na niebie i 
bardzo głośno. Myślę, że wszyscy 
uwielbiają święta Bożego Narodze-
nia oraz sylwestra, właśnie dlatego, 
że jest to czas przepięknych trady-
cji.                                                                             
Jagoda Biegańska, kl. VII 

Pixabay 

Moje rodzinne tradycje świąteczne… 
1. Czekamy na pierwszą gwiazdkę. 
2. Pod obrus babcia lub mama chowają 
sianko. 

3.Przed kolacją najmłodsza osoba         
z naszej rodziny czyta Pismo Święte. 

4. Po modlitwie dzielimy się opłat-
kiem. 
5.Przed wieczerzą spod talerzy wyciągamy pieniążki (różna 
ilość). 
6.Przed otworzeniem prezentów musimy zaśpiewać piosenkę 
lub powiedzieć wierszyk.                                            Ola Kowal, kl. VI 

CHOINKA 

Pixabay 
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Jakie potrawy można ugotować  
na Wigilię,  

by mieć ich 12?  
Można przygotować::  
1.Karpia  
2. Barszcz z uszkami  
3. Pierogi 
4. Zupę grzybową  
5. Zupę owocową  
6. Rybę po grecku  
7. Kluski z makiem  
8. Sernik  
9. Makowiec  
10. Kompot z suszonych owoców  
11. Zupę rybną 
12. Kapustę z grzybami                      
Klaudia Lewicka, kl. VI 

Pixabay 

 Święta Bożego Narodzenia w innych krajach 
 

 Każde państwo ma inne tradycje i co się z tym wiąże mieszkańcy 
inaczej obchodzą święta. 
Święta w USA 
W USA  Boże Narodzenie obchodzone jest 25 grudnia. Nie ma tradycji 
typu 12 potraw przy stole. Jednak na stole musi się pojawić indyk. Pre-
zenty są rozpakowywane rano, a nie wieczorem po kolacji. 
Święta w Niemczech 
Trwają one dwa dni 25 i 26 grudnia. To tradycji tego państwa należy sa-
łatka ziemniaczana, która musi się pojawić na stole. 

Święta we Francji 
Francuzi rzadko dzielą się opłatkiem czy śpie-
wają kolędy. Jednak silnie kultywują tradycje 
szopki. Jest również wiele jarmarków. 

 
Wiktoria Korzeniewska, kl. VII 

Jarmark świąteczny w Berlinie 

Fot. U. Adrian 
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Chyba każdy z nas ma choinkę w domu na święta Bożego Na-
rodzenia. Ubieramy ją w bombki i ozdobne łańcuchy. A na 
końcu, na czubek choinki zakładamy gwiazdę! Uważam, że 
lampki upiększają choinkę o 360 stopni. A jak było kiedyś? 
Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były ciast-
ka, pierniczki, orzechy. Gwiazda Betlejemska, którą 
umieszczano na szczycie drzewka od ubiegłego wieku, miała 
pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. Tradycja 
ubierania świątecznego drzewka jest całkiem młoda – liczy 
sobie 100 lat.  

Janek Tomalak, kl. VI 

Choinka jest symbolem światła i nadziei, a także życia. 
Choinkę ubieramy w bombki, łańcuchy, lampki i w świe-
cącą lub zwykłą gwiazdę. Niektórzy mają choinki sztucz-
ne, inni żywe, małe i duże. Można pod nią znaleźć pre-

zenty. Choinki szybko 
stały się popularne w 
Niemczech, ponieważ 
stamtąd pochodzą.  

Marcysia Urbaniak, kl. V 

Fot. U. Adrian 
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Najpiękniejsze ozdoby świąteczne… 

Najpiękniejsze ozdoby świąteczne to według mnie te wykonane własno-

ręcznie i bardzo naturalne. Zapraszam do galerii.            Ola Kowal, kl. VI 

 

Fot. Pixabay 

Ozdoby świąteczne 
 

Dzisiaj podam propozycję jak można ciekawie ozdobić swój 
dom lub wnętrze domu. Na zewnątrz 
tradycyjnie zawieś lampki, możesz też 
postawić małą, ozdobną choinkę przed 
domem, poukładaj elfy lub sztuczne mi-
kołaje. Jeżeli nie masz takiej możliwo-
ści, bo np. mieszkasz w bloku, to mo-
żesz postawić na parapecie ozdobne fi-
gurki lub poprzyklejać świąteczne na-
klejki na okno. W środku tradycyjnie 
ozdobiona choinka   i małe ozdoby 
świąteczne.  
                                              

 Magda Wasielewska, kl. VI 

Fot. U. Adrian 
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Z  pasji do szklanych bombek 

FOTOREPORTAŻ 

Mają bardzo różne kształty, pięknie błyszczą, są delikatne jak płatki 

śniegu i bardzo różnorodne - zabawne, patetyczne, pamiątkowe. Kie-

dy zawieszam bombki na choince, przede mną maluje się konkretna 

historia, konkretne osoby, konkretne Boże Narodzenie…                 

Zapraszam do spaceru pomiędzy moimi szklanymi bombkami.          

Psss, tylko ostrożnie…                                                 Urszula Adrian 

 

 

Te pamiętają jeszcze  
pradziadków 

Bombka mojego  
dzieciństwa 
- podarek  
od babci 

Bombki z górnej gałązki 
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Baśniowy świat 
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Typowo mikołajowo 

Środki transportu 
dla jegomościa  
powyżej 

Coś do zjedzenia? 
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Pierniki pani Ani 
Składniki: 

1,5 kg mąki pszennej 
0,5 kg cukru 
0,5 kg miodu 
0,5 kg masła 
6 jajek 
100g kakao 
2 opakowania przyprawy 

do piernika 
1 łyżeczka cynamonu 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka sody 
1 łyżeczka amoniaku 
ok. 0,25 szklanki mleka 

Sposób wykonania: 
Masło rozpuścić w rondlu. 
Połowę cukru przypalić na patelni na karmel, dodać rozpuszczone 

masło, miód, dobrze wymieszać, lekko przestudzić. 
Do miski wsypać mąkę, kakao, cynamon, proszek do pieczenia, przy-

prawę do piernika, wymieszać. 
Jajka ubić z drugą połową cukru i wlać do miski z mąką, zamieszać. 
Wlać letni karmel z patelni, zamieszać. 
Na koniec wlać do miski amoniak i sodę rozpuszczone w mleku. 
Wszystko dobrze wymieszać i zagnieść. Miskę przykryć ściereczką i 

ciasto pozostawić do następnego dnia najlepiej w chłodnym miej-
scu. 

Nazajutrz ciasto wałkować na grubość ok. 5 – 7 mm i wycinać pier-
niczki. 

Piec w temperaturze 160 - 170 °C około 10 min. 
Upieczone pierniczki udekorować w dowolny sposób lukrem lub cze-

koladą. 
Anna Jarantowska 

Fot. A. Jarantowska 
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Co można zrobić podczas 
 przerwy świątecznej? 

 
 Oto kilka pomysłów, co można zrobić przez długą przerwę 
świąteczną, która przed nami. Można rozwijać swoje tajemni-
cze pasje np. rysowanie, śpiewanie. Nie zapomnijmy o świą-
tecznej herbacie z przyjaciółmi lub rodziną, oczywiście online. 
W taką przerwę mamy możliwość poprawić kontakt z najbliż-
szą rodziną, pograć w planszowe gry, poczytać książkę, prze-
myśleć istotne sprawy w naszym życiu. 
                                                   Magda Wasielewska kl.6 

Śnieg! 

3.12.2020 roku spadł śnieg. Bardzo się z tego ucieszyliśmy. 

Spadł on na lekcji historii. Na początku było mi troszkę smut-

no, że nie było go dużo, ale po niecałej godzinie zobaczyłam, 

że jest go całkiem sporo. Po naszych lekcjach wyszłam ciepło 

ubrana z moim psem do ogródka. Mój pies ma rok. Drugi raz 

na oczy widział śnieg. Fibi, gdy tylko zobaczyła śnieg, zaczęła 

łapać go do pyszczka. Na moim oknie były nawet sopelki.  A to 

są zdjęcia z mojego pokoju: 

Tekst i fot. O. Kowal 
Fot. O. Kowal 
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Moja kolekcja kaktusów 
Kaktus to roślina, która nie wymaga wiele pielę-
gnacji, tak naprawdę trzeba ją podlewać raz lub 
dwa razy na dwa tygodnie. Moja kolekcja liczy 22 
kaktusy, nie mam swojego ulubionego, bo każde-
go kaktusa lubię tak samo. Wszystkie moje rośliny 
są raczej małe,  największa ma 12 cm „wzrostu” i 
24 cm w „talii”. Mam dwa kaktusy, które są z różo-
wymi kolcami, jednego, który ma fioletowe kolce i 
jednego z żółtymi kwiatkami. Trzymam je w dosyć 

dużych doniczkach, jedne są w nich razem, a 
niektóre są za duże i muszą być osobno. Kak-

tus, który jest ze mną najkrócej, przypomina aloes, a mój pierwszy 
okaz wygląda jak trzy dęby. Osobiście kaktusy polecam osobom 
zapracowanym, ale nie polecam rodzinom z małymi dziećmi. 

                                                    Marcelina Tyl, kl. IV 
 
 

Fot. M. Tyl 

W co można ubrać choinkę? 
Bombki 
Gwiazdki 
Figurki z masy solnej 
Bombki ze styropianu 
Aniołki 
Ola Kowal, kl. VI 

Fot. U. Adrian 

Lampeczki 
Kolorowe łańcuchy 
Zdjęcia 
Bałwanki 
Renifery ozdobne 

 Nasza tradycja klasowa 

Rok temu na mikołajki nasza klasa losowała osoby, 

którym mieliśmy kupić prezenty do ograniczonej 

kwoty. Na lekcji wychowawczej każdy dawał sobie 

upominki, które wcześniej przygotowaliśmy. Nasza 

pani także dostała prezent. Takie mikołajki bardzo 

nam się podobały, jednak w tym roku nie mogliśmy 

ich zrobić. Mamy nadzieję, że za rok powrócimy do 

tej tradycji.                        Ola Kowal, kl. VI 

Pixabay 
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ZWIERZYNIEC 
 

Grudniowe urodziny - mój piesek 
Fibi jest mieszańcem z labradorem. Ma ona ponad rok. Jest u nas od 22 

grudnia zeszłego roku. Fibi bardzo lubi się przytulać i szaleć, ale 

wszystkiego się boi . Zawsze gdy przyjeżdżają do mnie moje koleżanki 

to albo na nie szczeka, albo szaleje razem z nami. Gdy 

ją wzięliśmy do do-

mu, nie 

wiedziała  co się dzieje. Teraz 

jest ona moją cudowną przyjaciółką.                            Ola Kowal, kl. VI 

Ciekawostki o kotach 
-Obecnie koty są najbardziej popularnym zwierzęciem domowym na 
świecie. 
-Kociaki śpią ok. 13-16 godz. wciągu doby. 
-Najcięższy kot na świecie ważył 21kg. 
-Kotki są najczęściej praworęczne, a kocury leworęczne. 
-Serce kotów bije 2 razy szybciej niż u ludzi. 
-Posiadanie kota może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca 
o jedną trzecią. 
-Koty i ludzie mają prawie identyczne części mózgu. 
-Kot może przeskoczyć około siedmiokrotnie wyższe przeszkody niż 
wynosi jego wzrost. 
-Dzikie koty żyjące na zewnątrz mają żywotność około 4 lat. Te, które 
żyją w domu, mogą żyć do 16 lat lub nawet dłużej. 
-Najstarszy kot na świecie przeżył 31 lat a co na 
kocie daje ok. 150 lat, Był on rasy Maine Coon. 
Wiktoria Korzeniewska, kl. VII 

Fot. A. Kowal 

Fot. W. Korzeniewska 
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Warto obejrzeć - Grinch 
 
Grinch to film z 2018 roku nakręcony na podstawie książ-
ki Dr. Seussa. Głównym bohaterem jest zielony stwór, 
który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia i niszczy je in-
nym próbą ukradnięcia prezentów. Mimo że Grinch jest 

postacią negatywną, to film 
ma pozytywny wydźwięk i do-
brze się kończy. Grincha 
zmienia jego psiak, który jest 
przeciwnością zielonego bo-
hatera. Ten seans powinien 
spodobać się dzieciom jak i 
dorosłym i właśnie taki był cel 
autora. 

 

Wiktoria Korzeniewska, kl. VII 

Pixabay 

Nasze świąteczne zwierzaki 
 

 
 

 

Fot. K. Lewicka 

Fot. K. Lewicka 

Fot. U. Adrian 

Fot. U. Adrian 
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ABC Rodzica 
Nauczanie zdalne – zalecenia dla rodziców 

Autor: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ; mgr Agnieszka Baran  
(fragment artykułu ze strony Nowej Ery) 

 
Czas nauki i pracy zdalnej to czas bardzo wymagający – postawił przed 
rodzicami nowe wyzwania. Z drugiej strony, stwarza możliwość rozwija-
nia u dzieci umiejętności samodzielnego planowania i organizowania na-
uki. Wyjdźmy naprzeciw marzeniom wielu rodziców, którzy czas spędza-
ny na wspólnej nauce z dziećmi mogliby zamienić na czas budowania 
wartościowych i trwałych relacji. 
 
1. Zadbajmy o właściwą organizację nauki w domu 
Podstawą wszelkiego uczenia się jest koncentracja uwagi. Bez skupienia 
się na pewnym wybranym zakresie dostępnych nam informacji nie ma 
możliwości ich zapamiętania. W skupieniu uwagi na istotnych treściach 
może być pomocna właściwa organizacja przestrzeni i czasu nauki. 
Dom stanowił do tej pory głównie miejsce spędzenia czasu z bliskimi 
oraz odpoczynku. Dziś musi dodatkowo pełnić funkcję klasy lekcyjnej 
czy wykładowej. Zorganizujmy więc w nim odpowiednie miejsce do nau-
ki. Najbardziej optymalne byłoby pomieszczenie inne niż to, w którym 
dziecko się bawi czy śpi. Jeśli warunki mieszkaniowe na to nie pozwala-
ją, wyodrębnijmy osobne strefy do nauki i innych aktywności. Ucząc się 
w domu, łatwo ulec pokusie, by w ogóle nie wstawać z łóżka i cały dzień 
spędzać w piżamie. Mimo to warto zachęcać dzieci, by w dni powszednie 
weszły w rutynę porannego wstawania, ubrania się jak do szkoły i rozpo-
czynania nauki w wyznaczonym do tego miejscu i czasie.[…] 
  
2. Rozwijajmy samodzielność w uczeniu się 
Nauczanie zdalne otwiera przed nami możliwość rozwijania u dzieci 
umiejętności samodzielnego planowania i organizowania własnej nauki. 
Im młodsze dzieci, tym oczywiście będą w tym procesie wymagały więk-
szego wsparcia osób dorosłych. Nawet najmłodszym zostawmy jednak 
przestrzeń do samodzielnego mierzenia się z zadaniami i pomagajmy do-
piero wtedy, gdy dziecko o to poprosi. 
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[…] Wdrażajmy dzieci do korzystania z kalendarzy, planerów, aplikacji 
do planowania, różnorodnych narzędzi ułatwiających organizowanie nau-
ki. Razem możemy też poszukać, które rozwiązania technologiczne mogą 
się okazać szczególnie przydatne. 

 
Pokażmy dzieciom, jak każdego dnia, po przejrzeniu otrzymanych zadań 
do wykonania i uwzględniając ustalone lekcje zdalne, tworzyć własny 
terminarz. Pomóżmy układać hierarchię wagi aktywności tak, by dzieci 
zaczynały pracę od tego, co konieczne, choć nie zawsze przyjemne, i 
przechodziły do tego, co sprawia im większą radość, ale być może jest 
mniej istotne. Ważne jest też, by uczenie się było przeplatane chwilami 
na odpoczynek, a czas nauki zawierał przerwy pomiędzy poszczególnymi 
aktywnościami. Na początku dnia mogą być one krótsze, później – dłuż-
sze. Podpowiadajmy także, w jaki sposób spędzać przerwę, zmieniając 
rodzaj dotychczas wykonywanej aktywności – tak, by po czasie skupienia 
przed komputerem oderwać wzrok od ekranu, odłożyć na chwilę na bok 
książkę i zeszyt, trochę się poruszać. Mała przyjemność w przerwie może 
być także rodzajem nagrody za czas skupienia i motywacją do dalszej 
pracy. 
  
3. Z ostrożnością włączajmy rodzeństwo do pomocy w zdalnym nau-
czaniu 
[…] Najlepiej uczymy się, a szczególnie utrwalamy wiedzę, ucząc in-
nych. Nauczanie innych pozwala także spojrzeć z innej perspektywy na 
to, co sami umiemy. Pomoc w nauce młodszemu bratu lub młodszej sio-
strze jest także okazją do rozwijania relacji, zacieśniania więzi między 
rodzeństwem i uczenia się odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za kształcenie spoczywa na 
szkole i rodzicach, a rodzeństwo nie ma obowiązku partycypować w tym 
procesie. Warto więc do takiej pomocy zachęcać, prosić o nią, ale nie 
można jej wymagać. Pamiętajmy, że starsze rodzeństwo samo ma dużo 
nauki, zwykle więcej niż młodsze, a także wiele innych obowiązków. 
[…]  
 

Więcej na: https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-
nauka-i-relacje/nauczanie-zdalne-zalecenia-dla-rodzicow 
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA Z NAGRODAMI 

LOSOWANIE NAGRÓD 
 

Hasła należy przesłać na czacie w Teams 
do p. Urszuli Adrian do dnia 12.01.2021 

z dopiskiem - hasło krzyżówki świątecznej. 
Wszystkie zgłoszenia wezmą udział  

w losowaniu nagród. 
 

W poprzednim numerze nagrody  
wylosowały Marcelina T. i Gabrysia O. 

 

1.Na choince. 
2.Pora roku, podczas której obchodzimy 
Boże Narodzenie. 
3.Wigilijna ryba. 
4.Renifer Mikołaja. 
5.Nim się dzielimy przed wieczerzą  
wigilijną. 
6.Potrawa z uszkami. 
7.Maryja i ….. – rodzice Jezusa. 

Jagoda Biegańska, kl. VII 


