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NUMER SPECJALNY 

 

Witajcie!  

Czy Wy też już czujecie atmosferę świąteczną? Ten 

zapach choinki i pierniczków? A czy macie już plany na 

wolne dni? Wielkimi krokami zbliżają się Święta 

Bożego Narodzenia. W naszej gazetce też 

postanowiliśmy przywołać świąteczną atmosferę, 

zapraszamy więc do czytania naszego numeru 

specjalnego.   

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

- Życzenia 

- Ciekawostki 

- Śmiechu 

warte 

- Do stołu 

podano 

- Practice 

your English 

- Pokoloruj 

- Co warto 

obejrzeć 

- Jak napisać 

list do 

Mikołaja 
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W te święta magiczne, życzenia ślemy liczne. 
Pachnących jodełek z ogromem światełek. 

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka. 
Prezentów pod choinką od Mikołaja z wesołą 

minką. 
Ciepła rodzinnego w Dzień Narodzenia 

Pańskiego. 
Dużo jedzenia na stole,  

NIECH TE ŚWIĘTA BĘDĄ WESOŁE!!! 

 

Redakcja 
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Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. 

 Oto nasze propozycje: 

 

Białych myśli lekkich jak puch niech anioł przywieje z nieba, 
otworzy skrzydłem nadziei i niech kolędę zaśpiewa. 

Bo dzisiaj jest piękny dzień, wszystko się rodzi na nowo, 

więc w blasku tajemnych świąt żyj zdrowo i kolorowo. 

 

 

                                 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru  
 przyniesie Ci spokój i radość.  

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje 
własnym pięknem,  

a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością 

 i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,  
w stroiku z bibułek stoi choineczka. 

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami, 
wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. 

 

 

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie świeci 
bardzo się cieszą wszystkie dzieci. 
Bo pod choinką znajdą prezenty, 

zostawił je tam Mikołaj Święty. 
Więc chcę by Tobie aniołku mały 

wszystkie życzenia się spełniały. 
Żeby prezenty bardzo cieszyły 

i żeby święta udane były.  
Niech radość zawsze z Tobą będzie. 
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Boże Narodzenie to cudowny czas. 
 Wszyscy już czekają na choinki blask. 

 Na jej świeży zapach i kolorów moc. 
 Na tę pierwszą gwiazdką w wigilijną noc. 

 

 

 

 

Dzieląc się opłatkiem, w te piękne Święta, 
 życzymy samych radości.  

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, 
dobrobyt niech w Was gości.   

 

 

Dziś anioły latają po niebie i ogłaszają Boże 

Narodzenie. 
 A gdy gwiazdka betlejemska zabłyśnie, 

 to życzenia spełni wszystkie. 
 Życzę wszystkiego co najlepsze, zdrowia, 

szczęścia i miłości, a to wszystko resztę 
wynagrodzi. 

 

 

Gdy nadejdą te piękne święta, 
 każdy o bliskich swoich pamięta. 

 Przesyłam gorące życzenia. 
 Niech gwiazdka pomyślności co zabłyśnie znów o zmroku, 

zaprowadzi Was do szczęścia w Nowym Roku. 

 

 

Jeden jest wieczór tak pełen słodyczy,  

co wszystkie serca łączy i jednoczy. 

 Człowiek dobrze człowiekowi życzy i wszyscy 
jasno patrzą sobie w oczy. 

 Wesołych świąt Bożego Narodzenia.  
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Ciekawostki  

Skąd się wzięły nazwy miesięcy? 

 
 

Styczeń – Nazwa ta pochodzi od słowa „stykać” – Stary Rok „styka 

się” z Nowym Rokiem.  

Luty – Dawniej słowo „luty” oznaczało „mroźny”. Stąd nazwa 

najzimniejszego miesiąca w roku. 

Marzec – ta nazwa pochodzi od łacińskiego Martius czyli „miesiąc 

Marsa? (boga wojny). W marcu Mars jest najlepiej widoczny na 

naszym niebie. 

 

Kwiecień – Kwiecień kwieci – czyli ozdabia naszą Ziemię kwiatami . 

Maj – Rzymianie poświęcili ten miesiąc bogini Mai, zaczynał się wtedy 

okres pełen radości (po łacinie miły, pełen radości to majus ) 

Czerwiec – ta nazwa wiąże się z maleńkim owadem – czerwcem 

polskim. Dawniej właśnie w czerwcu zbierano poczwarki tego owada, 

suszono je na słońcu i wykorzystywano je do robienia barwnika do 

barwienia płótna. 
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Lipiec – Lipiec wziął sobie swoją nazwę od lip, które kwitną w tym 

czasie 

Sierpień – Kiedyś w tym miesiącu używano sierpów żniwnych i stąd 

nazwa miesiąca. Co prawda teraz używa się wielkich maszyn 

rolniczych, a nie sierpów, ale nazwa miesiąca została ta sama. 

 

Wrzesień – Dziewiąty miesiąc zawdzięcza swą nazw wrzosom, które 

kwitną w tym okresie zapowiadając zbliżającą się jesień. 

Październik - Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu, wielu ludzi 

zajmowało się przerabianiem tej rośliny na płótno. Podczas tej 

przeróbki powstawały odpady lnu - paździerze. I właśnie o tej porze 

roku wszędzie pełno było paździerzy. 

Listopad – Ta nazwa wywodzi się od liści, które spadają z drzew.  

Grudzień – w tym miesiącu pojawiają się pierwsze mrozy, a w języku 

naszych przodków zamarznięta ziemia to gruda.  

 



7 
Nr 3    grudzień 2015  
Cena 1 zł 

Śmiechu warte! 

 
W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 

„Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię,  

przynieś mi rower górski i klocki Lego.” 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 

przeczytała pocztówkę Jasia. 

Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom  

z pracy. Wszyscy postanowili 

zrobić Jasiowi niespodziankę.  

Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. 

 Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 

„Mikołaju, dziękuję za klocki.  

Rower pewnie ukradli na poczcie.” 

 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając  

w ręku wędkę. Podchodzi do niego Jaś i pyta:  

- Łowi pan ryby?  

-Nie, prezenty. 

 

 

Tata pyta Jasia: 

– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 

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

 

 

Dwa karpie oglądają program telewizyjny „Ryba na każdym stole”. 

Gdy prowadzący audycję pokazuje telewidzom, jak usmażyć karpia 

w piekarniku, jedna z ryb mówi: 

– Wyłącz natychmiast ten telewizor. 
Ostatnio pokazują za dużo przemocy! 
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Do stołu podano… 

  

Domowa gorąca czekolada 

Idealna na chłodne, zimowe wieczory. Nic tak nie poprawi humoru jak kubek 

gorącej czekolady! 

 

Składniki:  

-mleko 

-śmietana 30% 

- czekolada mleczna lub gorzka 

-przyprawy (np. cynamon) 

 

Mleko i śmietankę gotujemy na małym ogniu w rondelku, gdy 

zaczną wrzeć, dodajemy pokruszoną czekoladę i mieszamy powoli, 

aż się rozpuści. Po zdjęciu z ognia, dodajemy wybrane przyprawy, 

możemy też lekko posłodzić napój miodem. 

Pamiętajcie aby poprosić o pomoc osobę dorosłą! 

Smacznego! 
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Warto obejrzeć… 

Polecamy dla najmłodszych film pod tytułem     

„Dobry Dinozaur”. 

 

Co by było, gdyby asteroida, której potężne uderzenie 

miliony lat temu doprowadziło do zagłady dinozaurów, 

jednak nie uderzyła w Ziemię? W alternatywnej 

historii, w której dinozaury nie wymarły, młody 

Apatozaur Arlo wpada do rzeki i zostaje porwany przez 

jej nurt. Starając się znaleźć drogę powrotną do domu, 

zaprzyjaźnia się z małym jaskiniowcem o imieniu 

Bąbel.  

 

A teraz coś dla starszych. 

 „Sawa. Mały wielki bohater” 

 

Sawa to 10-letni chłopiec, który chce obronić 

swoją rodzinną wioskę. Musi stawić czoła 

złowrogim magicznym istotom. Wspierany 
przez białą wilczycę Angi, przezabawnego 

stworka o imieniu Pafik oraz niezwykle 
czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana, 

Sawa wyrusza w pełną przygód  
i niebezpieczeństw podróż przez magiczną 

krainę. Przyjaciele pomogą dotrzeć chłopcu do 
tajemniczego Maga, który jako jedyny posiada 

moc zdolną zniszczyć zło i uratować wioskę 

Sawy. Chłopiec nie przypuszcza, że każdy  
z jego towarzyszy ma swój powód, aby spotkać 

się z Magiem. 
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Pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj. 

 

 

 

Święty Mikołaj- Santa Claus                                 bałwan- snowman  

 

 

        choinka- Christmas tree                           gwiazda- Star 
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Practice your English! 
 

 

Can you find all hidden words? 
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Dot to dot challenge 

 

Join the dots and colour.  
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Wszyscy w Redakcji chcemy abyście dostali od Mikołaja wymarzone prezenty. Pamiętajcie jednak, że 

Mikołajowi będzie znacznie łatwiej przeczytać wszystkie listy jeśli napiszecie je po angielsku. Damy 

Wam małą ściągawkę jak to zrobić. Wystarczy, że wypełnicie odpowiednie pola poniżej i wyślecie list 

pocztą na adres Mikołaja: 

Santa Claus 

North Pole H0H 0H0 

Canada 

 

Pamiętajcie aby list do Mikołaja wysłać jak najszybciej– poczta potrzebuje czasu zanim go dostarczy. 

Być może Mikołaj Wam odpisze? Nie zapomnijcie podać też adresu nadawcy, po to żeby wiedział 

gdzie wysłać odpowiedź. Na listy do Mikołaja nie trzeba naklejać znaczków :)  



14 
Nr 3    grudzień 2015  
Cena 1 zł 

 

 

Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby spróbować 

swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. Jeśli masz jakiś pomysł 

skontaktuj się z p. Izabelą Piwowarczyk lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji: Julia Bonat, Wiktoria Gotowicka, Jakub Górski, Aleks 

Kaliniak, Małgorzata Kołodziejak, Wiktoria Kruk, Amelia Kucharska, Kamil 

Nowak, Amelia Paczuska, Małgorzata Roman, Maciej Wyrębiak, p. Justyna 

Troć, p. Izabela Piwowarczyk 
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