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Wigilia to nie jest czas,  
gdy jest prezentów moc 
Wigilia to nie jest czas,  
gdy potraw sto na stole. 

Wigilia to przepiękny czas, 
Bożonarodzeniowy czas, 

Gdy siedzimy wszyscy w kole, 
i MAMY bliskich przy stole. 

Życzymy WSZYSTKIM wesołych, 
spokojnych i zdrowych Świąt spędzonych  

w gronie najbliższych! 

Redakcja 
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Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z czerwonym strojem  

i czapką oraz z tym, że lata on z prezentami na wielkich 

saniach zaprzęgniętych przez renifery. Mikołaj, nazywany 

biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji 

około 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo 

pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo 

zamożnymi ludźmi. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary 

popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za 

mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. 

Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. 

Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając  

w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia. 

  

 

 

Wesołych Świąt w różnych językach 
 
Angielski: Merry Christmas 

Hiszpański: Feliz navidad 

Francuski:  Joyeux noel 

Chorwacki: Sretan Božić 

Czeski:  Veselé Vánoce 

Grecki:  Καλά Χριστούγεννα 

Japoński:  メリークリスマス 

Kataloński: Bon Nadal 

Hawajski: Mele Kalikimaka 

Portugalski: Feliz Natal 

Włoski: Buon Natale 

Turecki: Mutlu Noeller 

Ukraiński: З Різдвом Христовим 

Rosyjski: Счастливого Рождества 

Cebuański: Malipayong Pasko 
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,,W noc grudniową'' 
 

W noc grudniową księżyc świeci,  

Biały śnieg się skrzy, 

Cicho wszędzie, śpią już dzieci, 

Cudne mają sny. 

Spiesz się, spiesz się Mikołaju! 

Zejdź z wysokich wzgórz,  

Grzeczne dzieci cię czekają.  

Kiedy przyjdziesz już. 
 

      Jerzy Ficowski 

 

 
 

 

 
 

. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY SŁOWNIK: 

Choinka - pojawiła się dopiero w XIX wieku (zwyczaj ten przywędrował z Niemiec). Wcześniej, już w XV 

wieku, na Gody przynoszono do domów zielone gałązki albo całe drzewka, jemiołę, wieszając u pułapu. Zieleń 

taka, jaka była dostępna o tej porze roku, była symbolem życia. 

Dzień św. Szczepana - św. Szczepan - pierwszy męczennik (ukamienowany przez tłum). 26 Grudnia 

we wsiach obsypywano się owsem, by sprowadzić urodzaje. 

Jasełka - przedstawienia związane z biblijną i ludową tradycją Bożego Narodzenia, obrazujące narodziny 

Jezusa w żłóbku (jasła - dawna ludowa nazwa żłobu). 

 

,,Święta'' 
Cały rok na to czekałam, 

W życie grzecznie grałam, 

By w ten czas, 

Poczuć iskierkę szczęścia choć raz. 

 

Dążmy do miłości bliźniego, 

Okażmy empatie dla innego, 

W ten świąteczny czas, 

Bądźmy ludźmi choć raz. 

 

Magia świąt nie wygasa, 

Nie rzucajmy końca asa, 

Usiądźmy przy kominku, 

Świętujmy te święta bez liku. 
 

Uczcijmy ten czas, bądźmy szczęśliwi choć raz 

Rosetta Versusee VIIB 
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Nowy Rok na świecie: 
Afryka- Nowy Rok witany jest salwami i biciem 
kościelnych dzwonów. W pierwszy i drugi dzień na ulicach 
odbywają się zabawy i tańce w rytmie dźwięku bębnów. 

Anglia- Nowy Rok obwieszcza bicie londyńskiego Big 
Bena. Według najstarszej tradycji, szczęście domowi może 
zapewnić jedynie wizyta gościa, który przyniesie symbole 
dostatku- pieniążek, kawałek chleba lub węgiel. 

Australia- świętowanie rozpoczyna się już 31.12, by  
o północy powitać Nowy Rok wystrzałami petard, gwizdem 
i dźwiękiem klaksonów. Resztę dnia Australijczycy 
spędzają na plażach i rodzinnych piknikach. 

Brazylia- W pierwszy dzień Nowego Roku  
w brazylijskich domach podaje się zupę z soczewicy oraz 
soczewicę z ryżem, które zapewnić mają bogactwo. 

Chiny- chiński Nowy Rok-,,Yuan Tan”, w zależności od 
tradycyjnego księżycowego kalendarza, przypada na okres 
pomiędzy 21.01 a 20.02. W miastach odbywają się wtedy 
huczne parady z tańczącymi smokami i lwami, mające 
zapewnić szczęście w nadchodzącym roku. Huk petard 
odpędza złe duchy. Domy ozdobione są czerwonymi 
wstęgami i kwiatami- symbolem pomyślności. 

Holandia- w Nowy Rok Holendrzy w huku strzelających 
petard palą na ulicach bożonarodzeniowe choinki. Zwyczaj 
ten ma odpędzić duchy minionych 12 miesięcy. 

Hiszpania i Portugalia- gdy zegar wybije północ, 
Hiszpanie i Portugalczycy zjadają 12 winogron 
 z gałązki, co ma zapewnić szczęście w nadchodzącym roku. 

Japonia- Oshogatsu, czyli Nowy Rok, Japończycy witają 
pierwszego stycznia przynoszącym szczęście śmiechem. Złe 
duchy mają odpędzić słomiane sznury, zawieszone na 
drzwiach każdego domu. 

Niemcy- z kształtów, które powstaną po wlaniu 
stopionego ołowiu do wody, Niemcy próbują poznać swoją 
przyszłość. I tak serce lub koło to rychły ślub, statek to 
podróż. Pełną spiżarnię ma zapewnić zwyczaj 
pozostawiania po północy na talerzach resztek wszystkich 
noworocznych potraw. 

Stany Zjednoczone- szczęśliwego Nowego Roku życzą 
sobie wszyscy Amerykanie, gdy wielkie, świecące 
elektryczne jabłko „zjedzie” z wieży w dół na nowojorskim 
Time Square.  

Szwajcaria- 13.01 zgodnie z juliańskim kalendarzem- 
Szwajcarzy, poprzebierani w kolorowe stroje, świętują na 
ulicach Dzień Starego Sylwestra.  

Węgry- w noworoczny wieczór Węgrzy publicznie palą 
podobiznę ,,Słomianego Jasia”- symbol diabła i nieszczęść 
minionego roku. 

ŚWIĄTECZNY SŁOWNIK c.d.: 

Kolęda - obyczaj ludowy związany z Bożym Narodzeniem. Kolędnicy z gwiazdą, turoniem, Herodem  

i aniołami chodzą po domach ze śpiewami i życzeniami pomyślności. Nie wypadało ich nie wpuścić do domu lub 

wypuścić bez odpowiedniego poczęstunku. 

Kolędy - pieśni religijne o tematyce związanej z narodzinami Jezusa Chrystusa i śpiewane w okresie od Bożego 

narodzenia do Popielca. Polskie teksty kolęd pochodzą z rękopisów XV-wiecznych. Słowa najbardziej znanej polskiej 

kolędy "Bóg się rodzi" napisał Franciszek Karpiński. 

Pasterka - msza św. pasterka odprawiana w Boże Narodzenie o północy na pamiątkę zwiastowania pasterzom  

w nocy przez aniołów nowiny o narodzeniu Chrystusa. Nazywana jest też mszą anielską. 

Wigilia - w kulturze ludowej, 24 grudnia rozpoczyna okres zwany Godami, który trwa przez 12 dni, tj. do Trzech 

Króli. W chłopskiej tradycji Wigilia to powtórzenie sytuacji z raju, gdzie nie ma różnicy między biednymi a bogatymi, 

między ludźmi, a zwierzętami. Przebieg całego wigilijnego dnia był wróżbą na przyszłość. Przepowiadano zwłaszcza 

pogodę. 

                        na podstawie materiałów z Internetu - redakcja 



              Gimecho świąteczne                                                                                                           Strona 5 z 10 

 
 

„ Amerykańskie spotkanie” 
W dniu 10.12.2018 r. klasę III a odwiedził niezwykły gość, którym był 

niewątpliwie Pan Caleb West – Amerykanin, który  jest  wielkim pasjonatem 

sportu, a w szczególności koszykówki. Dyscyplina ta jest bardzo popularna  

w Stanach Zjednoczonych. Zrzesza ogromną ilość kibiców i przez wielu jest 

uznawana za sport narodowy.  W Polsce nie jest ona tak bardzo 

rozpowszechniona, aczkolwiek ma też swoich fanów. Wizyta Amerykanina była 

świetną okazją dla uczniów, aby poznać bliżej kulturę, obyczaje oraz sposób życia ludzi mieszkających w USA.  

Dodatkowym plusem całego przedsięwzięcia była możliwość aktywnej rozmowy w języku angielskim, gdyż to 

właśnie komunikacja jest najlepszą metodą nauki języka obcego. Wszyscy podczas lekcji języka angielskiego 

mieli możliwość zadawania pytań na interesujące tematy dotyczące Polski i USA. 

Na drugą część spotkania zaplanowano rozegranie meczu koszykówki. Na początku Caleb wyjaśnił wszystkim 

zasady jakie obowiązują w tej grze, a potem pokazał przykładowe ćwiczenia m. in. w jaki sposób najlepiej 

trzymać piłkę przy oddawaniu rzutu  z tzw. dwutaktu. Następnym punktem programu był mecz. Wybrano 

dwie drużyny, a w jednej z nich wystąpił nasz gość. Wykazał się znakomitymi umiejętnościami - bardzo dużą 

dynamiką, dobrą kontrolą piłki, prezentacją zwodów oraz inteligencją gry. Każdy grał na 100%, bo nikt nie 

chciał przegrać. Lekcja minęła bardzo szybko a mecz dobiegł końca. Na zakończenie lekcji Caleb pożegnał się 

ze wszystkimi i został nagrodzony gromkimi brawami.  

Podczas całego spotkania nie zabrakło humoru, zabawy, ale także elementów dydaktycznych. Gość nie 

stronił od żartów, a sytuacji do tego nie brakowało. Był bardzo otwarty na wszystkie pytania, na każde starał 

się udzielić jak najkonkretniejszej i jasnej odpowiedzi. Wszyscy miło będą wspominać to spotkanie, 

zwłaszcza, że sposobność do niego nie zdarza się zbyt często. 

Kamil Grabarczyk  

 klasa III a gimnazjum 

O szczęściu - nie tylko w święta 
Szczęście kryje się w każdym z nas. Niektórzy doświadczają go w magicznych chwilach, inni w rutynie 

zwykłego dnia. Są też tacy, dla których szczęście to żona, przyjaciele, jak również dom pełen rozradowanych 

dzieci w wigilijną wieczerzę. Łakniemy szczęścia jak powietrza, bez niego trudno nam odnaleźć się w często 

ponurej codzienności. Wyrazem naszego zadowolenia jest uśmiech na twarzy. Tak- warto dążyć do  radości, 

dzięki niej nie tylko uszczęśliwiamy innych, ale sami jesteśmy w dobrym nastroju.    Oczywiście potrzeba 

szczęścia osobistego nie powinna stanowić  dla nas największego i jedynego priorytetu. Przecież miło jest, 

kiedy dzięki nam na buzi kolegi czy koleżanki zagości uśmiech. Właśnie z radości innych powinna wynikać 

nasza uciecha. Fajnie jest dostawać prezenty od naszych bliskich, tak samo przyjemne jest je rozdawać. Nie 

chodzi mi tu konkretnie o rzeczy materialne, ale raczej o duchowe. Osobę chorą możemy wspierać i trwać 

przy niej przez okres choroby, cierpiącemu z miłości należy okazać, jak wiele dla nas znaczy. Starajmy się 

powodować uśmiech nie tylko na naszej twarzy, bo na pewno kiedyś, gdy będzie nam smutno, on do nas 

wróci z podwojoną mocą, bo jak mawiał Julian Tuwim:,, Dwa szczęścia są na świecie: jedno małe- być 

szczęśliwym, drugie wielkie-uszczęśliwiać innych”. Pamiętajmy o tych ważnych słowach, by nie zawładnął 

współczesnym światem egoizm i wygodnictwo.  

Cieszmy się życiem, bo mamy je tylko jedno i to od nas zależy, jak je wykorzystamy. 

                                                                                                                                                                      Kasia 
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Szczerców,01.12.2018 r. 

Drogi Święty Mikołaju! 
Mamy już początek grudnia. Jesteśmy coraz bliżej świąt Bożego 

Narodzenia. Jeszcze tak niedawno dzieliliśmy się wielkanocnym jajkiem,  

a już teraz wyczekujemy pierwszej gwiazdki na niebie. Jak co roku  

o tej porze piszę do Ciebie list i choć z roku na rok jestem coraz 

starszy, sprawia mi to ogromną przyjemność. Jak wiadomo, święta to 

Twój najbardziej pracowity czas na przestrzeni całych 12 miesięcy. 

Tysiące dzieci z całego świata wysyłają do Ciebie listy z prośbą o świąteczne prezenty. Ja też 

chciałbym przedstawić Ci moją prośbę i cieszyłbym się, gdyby udało Ci się ją spełnić. 

W ostatnich dniach bardzo dużo rozmyślam o istocie świąt Bożego Narodzenia. Czym one są  

i w jakim celu je w ogóle obchodzimy? Niektórzy pojmują je jako zwykły, wolny czas od pracy, 

jeszcze inni odbierają to jako świetną okazję do spotkania z bliskimi, dzieci natomiast czekają 

tylko na ten moment, aż wreszcie będą mogły zajrzeć pod choinkę w poszukiwaniu prezentów. 

Wielu z nas niestety podchodzi do świąt bardzo sceptycznie. Nie widzi sensu w tych 

corocznych przygotowaniach, ciągłym biegu i nieuniknionych wydatkach finansowych. Lecz ile 

razy zadaliśmy sobie pytanie o sens i istotę tych obchodów? Choć powszechnie wiadomo, że 

jest to czas narodzin Syna Bożego, to nigdy nie myślimy co one, tak naprawdę, oznaczają. 

Stwórca zsyła nam Zbawiciela, który swoją śmiercią ma nas wybawić od grzechu. Jezus jest 

oznaką pokoju i dobra. I wydaje mi się, że nie jest to tylko kwestia wiary. Jezus jest postacią 

historyczną. On był, wiadomo, co robił i czym się zajmował. Potwierdza to wiele źródeł. Dlatego 

uważam, że każdy z nas powinien przyjąć Jezusa, bez względu na wyznawaną religię. Przecież 

pokojem i chęcią bycia dobrym człowiekiem powinni kierować się nie tylko chrześcijanie. Czyż 

nie mam racji? I to jest właśnie moim marzeniem na tegoroczne i każde kolejne święta. Niech 

Chrystus napełnia nas pokojem i  życzliwością. Wiem, że nie jest to życzenie materialne, toteż 

nie wiem, czy jesteś w stanie je spełnić. Ale wierzę w Ciebie. Bo jeśli jesteś w stanie jednego 

wieczoru rozwieźć miliony prezentów po całym świecie, to i z tym sobie poradzisz. Nie proszę 

Cię o gry komputerowe, gadżety i inne akcesoria, ponieważ sądzę, że nie to jest najważniejsze. 

Moim zdaniem świat duchowy  powinien brać górę nad materialnym, a Boże Narodzenie jest 

świetną okazją do tego. To czas refleksji i wewnętrznej przemiany. Niech nasze serca będą dla 

Jezusa małymi stajenkami, w których znajdzie dla siebie miejsce.  

Tak ja obieram święta Bożego Narodzenia i chciałbym, żeby tak wyglądały. To byłby dla mnie 

największy prezent. Ale wiem także, że to zależy od nas samych i od naszego nastawienia. Tak 

więc życzę Ci wesołych świąt i przyjemnej pracy. Z gór y dziękuję za wszystko, co uda Ci się 

zrobić w mojej sprawie. Pozdrów całą gromadę elfów, reniferów oraz swoich najbliższych. 

Łączę worek serdeczności  

Kamil 
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1. Kto to jest patriota ? 

- Osoba, która w pełni poświęca swoje życie 

ojczyźnie. 

- Człowiek.  

- Osoba, która jest wierna swojemu kraju.  

- Osoba, która kocha swój kraj, utrzymuje 

tradycje i kulturę  oraz przestrzega prawa. 

2. Co to jest patriotyzm ? 

- Wywieszanie flagi podczas ważnych świąt 

państwowych, szanowanie symboli 

narodowych oraz znajomość hymnu 

państwowego. 

- Postawa, która charakteryzuje się miłością do 

ojczyzny  

oraz chęcią ponoszenia za nią życia. 

- Przywiązanie do ojczyzny. 

3. Co dzisiaj jest przejawem 

patriotyzmu ? 

- Oddawanie szacunku do symboli i świąt 

narodowych.  

- Uczestniczenie w świętach narodowych. 

- Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. 

- Kupowanie polskich produktów oraz 

dopingowanie polskich sportowców 

- Mówienie w języku polskim.  

- Obrona państwa podczas walk. 

- Dbanie o pomniki upamiętniające poległych 

podczas walk. 

4. Czym jest dla ciebie ojczyzna ? 

- Domem, miejscem w którym żyje, w którym 

się urodziłem. 

- Wartością, ponieważ wyraża mnie samego. 

- Miejscem do którego zawsze mogę wrócić. 

- Rodziną 

5. Czym jest niepodległość ? 

- Wolność i niezależność państwa. 

- Oznacza to, że nasz kraj widnieje na mapie, 

ale także w naszych sercach. 

6. Za co cenisz swój kraj ? 

- Zabytki 

- Poświęcenie i walkę za nasze państwo  

- Bogata historia  

- Duży wybór szkół  

- Bezpieczeństwo  

- Sprawiedliwość  

- Krajobraz  

7. Czego nie lubisz w Polsce lub 

Polakach ? 

- Okrucieństwa wobec innych państw 

- Chamstwa i samolubności 

- Rasizmu i braku tolerancji 

- Staromodnego podejścia do życia  

- Obojętności, chciwości i zazdrości 

8. Podaj 3 znanych Polaków 

- Józef Piłsudski 

- Irena Sendlerowa 

- Wiesława Szymborska  

- Jan Paweł II 

- Fryderyk Chopin  

- Adam Mickiewicz 

- Henryk Sienkiewicz  

- Lech Wałęsa 

-Maria Skłodowska - Curie  

- Tadeusz Kościuszko  

-Robert Lewandowski 

- Andrzej Duda  

- Ignacy Krasicki  

- Mikołaj Kopernik  

- Kamil Stoch  

- Jan Matejko  

- Czesław Miłosz  

9. Twoja przyszłość to Polska czy świat ? 

Polska - 55% ankietowanych  

Świat - 35 % ankietowanych  

10% ankietowanych nie podjęło jeszcze 

decyzji. 

10. Dlaczego ? 

- Jeśli wyjadę z kraju, zawsze będę mieć go w 

sercu.  

- W innych krajach jest więcej możliwości. 

- Nie czuję potrzeby, aby wyjeżdżać.  

- Chcę podróżować i zwiedzać nowe miejsca.  

- Pozostaję tam, gdzie się urodziłem.  

- Chcę coś zmienić w swoim życiu.
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Jak każdy wie, są tzw. przesądy sylwestrowe. Kilka zasad jakie większość ludzi wykonuje 

przed północą, by nadchodzący rok był lepszy. Zapewne chciecie znać je, a więc zapraszam 

do czytania. 

1. Aby nie wymieść szczęścia z domu, nie róbcie dużych, gruntownych porządków. 

2. Staramy się oddać wszystkie długi, żeby one nie ciągnęły się z nami i nie mnożyły się  

w nowym roku. 

3. Żeby w następnym roku nie dopadła nas bieda, powinniśmy mieć lodówkę pełną jedzenia. 

4. Rankiem w sylwestra i Nowy Rok dobrze jest umyć twarz zimną wodą, żeby cieszyć się 

dobrym zdrowiem. 

5. Jeśli chcecie aby następny rok zapowiadał się pomyślnie, niech w Nowy Rok jako pierwszy 

próg domu przekroczy mężczyzna. 

6. Przed wyjściem na zabawę sylwestrową wkładamy do portfela łuski  

z wigilijnego karpia koniecznie nieparzystą ilość, żeby zapewnić sobie stabilne finanse. 

7. Jeśli chcesz być urodziwy i błyszczeć w nadchodzącym roku, musisz uwzględnić nową 

bieliznę, którą trzeba włożyć na siebie koniecznie z metką. 

8. Po toaście noworocznym bąbelki szampana w kieliszku. Jeżeli są duże i intensywne, 

zapowiadają ciekawy, dobry rok, pełen nowych znajomości i wrażeń. 

9. By zapewnić sobie pomyślność w następnym roku, zaraz po północy dobrze jest nakręcić 

zegary. 

I najważniejsza zasada!: trzeba zaopatrzyć się w dobry humor, czy to na prywatce czy na 

wielkim balu, bo przecież jaki sylwester, taki cały rok.  
 

 

 

Nagle Jasiu przychodzi do mamy  
i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
-Mamo, a teraz firanka się świeci. 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 

zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.  

 

 

 

Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste 

miejsce.  

       Nagle pukanie do drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce? 

- Jest. 

- A mogę skorzystać? 

- Nie. 

- Ale dlaczego?!  
- Bo tradycyjnie musi być puste
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Przepis na świąteczne pierniczki 
 

 Składniki na 50 - 60 sztuk: 

 1/4 szklanki miodu 
 80 g masła  
 1/2 szklanki brązowego cukru lub cukru pudru 
 1 jajko 
 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 1,5 - 2 łyżki przyprawy do piernika 
 opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy kolor) 

Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, 
przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie zbyt 
sypkie dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji i 
zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało). 

Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze pierniczki 
są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i 
przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 

Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 - 10 minut w 
temperaturze 170 - 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą miały 
posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. 

 

 

Ciasto: 

3 szklanki mąki 

3/4 margaryny 

1 szklanka cukru 

3 żółtka 

2 łyżki śmietany 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

 

Masa serowa: 

80 dag sera białego 

1/2 szklanka cukru 

1/2 szklanka oleju 

1 budyń śmietankowy 

3  jajka 

1/2 l. mleka 

sok z 1 cytryny, cukier waniliowy 

 

 
 

Wszystko razem zagnieść, 

wyłożyć na blachę, na ciasto 

wylać masę serową. Piec 55 min. 

Wystawić, na gorące ciasto 

położyć pianę z 3 białek i 1/2 

szklankę cukru, piec jeszcze przez 

10 min. 
 

Ser rozkruszyć ręką, wszystkie 

składniki stopniowo dodawać  

ucierając mikserem, pod koniec 

dodać mleko, masa serowa jest 

rzadka, a  po upieczeniu jest 

puszysta. 
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Cześć! 
Jestem Twoim tajnym agentem. Przygotowałem dla Ciebie szyfr, który pomoże Ci otworzyć kłódkę. 

Wypełniony kupon z rozwiązaniem zagadki oraz imieniem, nazwiskiem i klasą wrzuć do pudełka 

oznaczonego kłódką na świetlicy. Wśród osób, które podadzą prawidłowy kod do otworzenia 

kłódki, rozlosowane zostaną nagrody.  

 

1.Pierwszą cyfrą jest odwrócona ocena celująca. 

2.Drugą cyfrą jest odwrotność liczby  0,2 

3.Trzecią cyfrą jest r 

1 0 2 1 3 2 

4 3 5 4 6 5 

7 6 8 7 9 8 

1 0 2 1 3 2 

4 3 5 r 6 5 

7 6 8 7 8 9 

 

4.Czwartą cyfrę można zakodować jako  C + E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

              

             

             

             

             

             

             

 

1.Zazwyczaj jest okrągła i wiesza się ją na choince. 

2.Dbając o środowisko jesteś............... 

3.Je się przy świątecznym stole. Są to…………… wigilijne. 

4.Oświetlenie choinki. 

5.Piecze się je na święta Bożego Narodzenia i najczęściej 

ozdabia się je lukrem. 

6.Narodził się w Boże Narodzenie,25 grudnia. 

7.Rozdaje je Mikołaj. 

8.Inaczej Jezus. 

 

Hasłem jest miasto, gdzie narodził się Jezus. 


