


Drodzy czytelnicy! 

Przedstawiamy Wam drugi numer naszej szkolnej gazetki „Usta Augusta”. Mamy nadzieję, że pierwsze 

wydanie spodobało się Wam i z chęcią sięgniecie po kolejne. Tym razem jest to egzemplarz specjalny, 

bo świąteczny. W tym numerze będziecie mogli poczuć świąteczną atmosferę dzięki artykułom, które 

napisaliśmy. Przeczytacie o tradycjach świątecznych kultywowanych w domach nauczycieli i uczniów 

naszej szkoły. Dowiecie się jakie zwyczaje bożonarodzeniowe są tymi najstarszymi i skąd się wywodzą. 

Nie zabrakło również przepisów na pyszne słodkości wigilijne oraz recenzji książki i filmu, po które 

warto sięgnąć w długie zimowe wieczory. Aby rozruszać troszkę głowy zachęcamy do rozwiązania 

krzyżówki oraz wykonania wykreślanki, oczywiście w tematyce świątecznej. Zachęcamy Was cały czas 

do tego, abyście wysyłali pozdrowienia dla swoich kolegów i koleżanek oraz dzielili się swoją twórczo-

ścią! Na koniec chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na te nadchodzące Święta Bożego 

Narodzenia. Aby były spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Oraz aby cały przyszły rok był pełen 

zdrowia szczęścia i aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia!  

Wesołych Świąt! 

Zespół redakcyjny pod opieką 

Justyny Nurkowskiej i Emilii Werpechowskiej 
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Wieczorek gier on-line 

 

 Dnia 26 listopada o godzinie 18 w aplikacji Microsoft Teams odbył się wieczorek 

gier on-line, który zorganizował Samorząd Uczniowski. Opiekunowie Samorządu utwo-

rzyli zespół, w którym każdy mógł wybrać różne gry. Rozpoczęliśmy od omówienia regu-

laminu. Następnie każdy uczestnik dołączył na spotkanie do wybranej przez siebie gry. 

Czas na wspólną zabawę minął bardzo szybko.  Uczniowie naszej szkoły mogli się zin-

tegrować i spędzić razem miło czas.                       

 

                                                                   Paulina Zerbst  



                                       Tradycje Bożonarodzeniowe 

 

     Boże narodzenie to jedne z najwspanialszych świąt,  na które czekamy przez cały rok. Od wielu lat w 

naszych domach rodzinnych  istnieją tradycje wigilijne. Dlatego właśnie powstał  poniższy artykuł, 

który prezentuje najważniejsze i najbardziej nam znane tradycje świąteczne.  

Pierwsza gwiazda 

Według tradycji, kolację wigilijną powinno rozpoczynać się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazd-

ka. Ma to symbolizować Gwiazdę Betlejemską, która doprowadziła Trzech Króli do nowonarodzonego 

Jezusa. Zadanie polegające na odnalezieniu gwiazdki jest powierzone dzieciom.  

Dodatkowe nakrycie 

Na świątecznym stole powinno stać jedno dodatkowe nakrycie na wypadek, gdyby przyszła 

niezapowiedziana osoba. Oznacza to także pamięć o naszych bliskich, których już z nami nie ma  

Ubieranie choinki 

Tradycyjnie ubieramy choinkę tuż przed wigilią, ponieważ bez niej trudno wyobrazić sobię magię świąt. 

Przystrajanie choinki jako drzewka bożonarodzeniowego zaczęło się w XVI wieku, ale w Polsce 

zdobyło popularność bardzo długi czas później. Początkowo drzewko w rodzinnych domach dekoro-

wane było owocami, słodyczami i różnymi kolorowymi pysznościami. Nasze współczesne ozdoby 

zaczęto wieszać dopiero po długim czasie.  

Dwanaście potraw 

Na wigilijnym stole oprócz dodatkowego nakrycia, powinny pojawić się różne potrawy. Tradycja mówi, 

że powinno byś ich dwanaście. Liczba ta symbolizuje dwunastu apostołów. Natomiast niektórzy 

twierdzą, że wywodzi się to od tego, że mamy dwanaście miesięcy w roku. Najpopularniejsze potrawy to 

na przykład: barszcz czerwony z uszkami, różnorodne ryby, pierogi oraz kutia. 

Śpiewanie kolęd 

 W Polskich domach jedną z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych jest wspólne śpiewanie 

kolęd. Jest to wspaniały czas, gdy cała rodzina usiądzie przy choince i razem zacznie śpiewać kolędy, 

wtedy robi się bardzo przyjemna świąteczna atmosfera.  



 

Postanowiłyśmy także zapytać kilka osób o ich ulubione tradycje świąteczne 

Najbardziej lubię świąteczny nastrój-  wywiad z dyrekcją, nauczycielami  

i uczniami naszej szkoły 

 

    Pani dyrektor: Moją ulubioną tradycją świąteczną, bez której trudno jest wyobrazić święta Bożego 

Narodzenia jest ubieranie choinki. W moim rodzinnym domu choinka zawsze była żywa, a nie sztuczna  

i moment jej strojenia oznaczał przyjazd św. Mikołaja z bożonarodzeniowymi prezentami. Czas ubierania 

choinki zawsze oznaczał, że cała rodzina jest razem i każdy przy ubieraniu miał swoje zadanie: mój tata 

przynosił ze strychu wszystkie ozdoby i zawieszał lampki, mój młodszy brat dekorował dolną część 

choinki i był odpowiedzialny za zrobienie papierowego łańcucha, ja wieszałam bombki, a mama dekoro-

wała część pokoju, gdzie ustawialiśmy choinkę.  

 

    Pani Jolanta Ejsmont: Bardzo lubię święta Bożego Narodzenia, tę atmosferę, zapachy świątecznych 

ciast, potraw, świąteczny nastrój, dekoracje, migające światełka oraz śnieg otulający cały świat. Najbar-

dziej lubię moment przygotowywania stołu wigilijnego. Mój stół jest zawsze przykryty białym 

haftowanym obrusem, który wyjmuję z szafy tylko na tę okazję. Pod obrus wkładam pachnące sianko. Ust-

awiam świąteczną zastawę, świece i stroik, który każdego roku sama wykonuję. Na środku stołu pojawia 

się opłatek otulony w świerkowe gałązki. Właśnie czas dzielenia się opłatkiem i składania sobie nawzajem 

życzeń jest tym, na co czekam przez cały rok. Jest to moment bardzo podniosły, ale jednocześnie taki 

ciepły i miły. Wtedy czuję, że moja najbliższa rodzina jest tuż, tuż, tak blisko, że możemy spojrzeć sobie w 

oczy i życzyć sobie wszystkiego tego o czym marzymy. To są najpiękniejsze chwile podczas świąt Bożego 

Narodzenia 

Pan Jacek Zabłocki: Moją ulubioną tradycją świąteczną jest dzielenie się opłatkiem i spotkanie z całą 

rodziną    

  Justyna Kaźmierczak Przewodnicząca SU: Moją ulubioną tradycją świąteczną jest dzielenie się opłat-

kiem z całą rodziną. Każdy może wtedy osobiście dostać oraz złożyć wszystkim życzenia i krótko poroz-

mawiać. Wydaję mi się także, że w tym roku jest to szczególnie ważne, ponieważ w ostatnim czasie nie 

zawsze można było się z kimś spotkać twarzą w twarz, a podczas dzielenia się opłatkiem każdy stoi blisko 

siebie i można wtedy poczuć cudowną, miłą atmosferę.    



Pani Dorota Maj: Najbardziej lubię świąteczny nastrój podczas śpiewania kolęd i pastorałek. 

Wspólne granie i śpiewanie.    

Pani Eliza Lenczewska: Na wigilijnym stole, pod obrusem ułożone jest pachnące siano. Po 

rodzinnej kolacji, jeszcze przed wizytą Mikołaja, każdy członek rodziny wyciąga po jednym kłosie. 

Osoba, która wyciągnie najdłuższy, według wierzeń, będzie żyła najdłużej. Co roku, takie właśnie 

źdźbło siana trafia się babci. To właśnie jest moja ulubiona tradycja bożonarodzeniowa.  

Paweł z klasy 8b: Moją ulubioną tradycja świąteczną jest pieczenie jabłek  

z cynamonem.  

Karolina z klasy 7a: Ubieranie choinki, ozdabianie domów i gotowanie, wprowadza to bardzo 

świąteczną i rodzinną atmosferę . 

Andrzej z klasy 7b: Moją ulubioną tradycją jest ubieranie choinki. Uwielbiam to robić, ponieważ 

mieszkanie jest wtedy urocze oraz wygląda lepiej niż normalnie.  

  Ola z klasy 7e: Moją ulubioną tradycją świąteczną jest wspólny posiłek  

i czekanie na prezenty. 

                                                                                             

       Paulina Zerbst, Nicola Łopatowicz 



“Najstarsze tradycje bożonarodzeniowe kontra współczesne zwyczaje” 

 

Pada śnieg, mróz zaczyna opiekać nosy i policzki, a dni stają się coraz krótsze. Przyozdobiona choinka, 

kolędy, stół zapełniony potrawami, a pod obrusem siano i oczywiście prezenty. Wszyscy, nawet dzieci, 

wiedzą, że zbliża się czas świętowania. Zwyczaje Bożonarodzeniowe każdy z nas zna, ale skąd pocho-

dzą? Oto słowiańskie Szczodre Gody.  

 

Szczodre Gody przypadające na okres zimowego przesilenia.  W pewnych regionach zwane było także 

pod nazwą Zimowego Stanisłońca i trwać mogła ona kilka tygodni. Uznawano to święto za początek 

nowego roku słonecznego, a w chrześcijaństwie początek roku liturgicznego. Zwycięstwo światła nad 

ciemnością symbolizowało moment, w którym zaczyna przybywać najkrótszego jak dotąd dnia w roku, 

a najdłuższej nocy ubywać. Przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem. Słońce 

znów zaczyna odzyskiwać panowanie nad światem. Stary cykl się zamykał, odchodził stary rok, a nowy 

się rozpoczynał. W czasie Zimowego Stanicłońca, oddawano cześć bóstwom solarnym i bóstwom ura-

nicznym (które władają niebem, na przykład Perum). Jednym z bogów rezonującym z tym świętem jest 

Wales, jest to bóg z zaświatów, wróżenia, magii, kupców i bogactwa, który ma wiele wspólnego ze 

Świętym Mikołajem.  

 

Podczas Sczodrych Godów podobnie jak np. w „Dziadach” Słowianie starali się nie pracować i skupiali 

się na relacjach , śpiewaniu pieśni i na przyjmowaniu gości. Wieczór przed zakończeniem celebracji 

godów. Nazywano go “Szczodrym Wieczorem”. Właśnie wtedy Słowianie obdarowywali się prezenta-

mi najczęściej postaci owoców, bakalii, które miały symbolizować zdrowie i witalność. Dawano  

również Szczodraki -tradycyjne kruche i słone pierożki, które miały przynosić szczęście i obfitość. Sło-

wianie zapalali wtedy ognie by zmarli nie zbłądzili w ciemnościach. Zostawiali także puste miejsce 

przy stole, aby przodkowie mogli zasiądź z nimi do wspólnej wieczerzy. Rodzimowiercy słowiańscy 

nie stawiali typowych choinek z lampkami i bombkami. U naszych przodków taką rolę współczesnego 

drzewka miała gałązka drzewa iglastego, wieszana przy suficie i ozdobiona orzechami i owocami, które 

mają symbolizować płodność i dobrobyt. Ważną słowiańską tradycją były pochody kolędników, które 

oczywiście znamy współcześnie. Ich wizyta gwarantowała domownikom urodzaj plonów w nadchodzą-

cym roku. Symbolem kolędników była duża gwiazda, która oznaczała triumf słońca. Gwiazdę trzymał 

gwiazdor, a w pochodzie towarzyszyły maszkary, czyli różni przebierańcy. Współcześnie taka gwiazda 

kojarzy nam się z gwiazdą Betlejemską. Podczas godowej wieczerzy na słowiańskim stole znajdowało 

się dwanaście potraw. Symbolizowały one wszystkie miesiące roku, każda z nich była podziękowaniem 

za dany miesiąc. 



 

Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach zostały zaczerpnięte  

z dawnych tradycji. Obecnie Szczodre Gody w danej postaci czczone są przed grupy rodzimo-

wiercze. To o czym należy pamiętać z dawnych zwyczajów przodków to, iż w czasie świąt prze-

de wszystkim powinniśmy się cieszyć i świętować, niezależnie czy obchodzimy Szczodre Gody 

czy chrześcijańskie Boże Narodzenie. 

 

                                                                           Lama 



Wojciech Letki „Zbójeckie historie” 
 

          Wszystkim szukającym dobrej zabawy, chwili z absurdalnym humorem i świetnie skonstruowany-

mi postaciami polecam kolejną książkę –„Zbójeckie historie” autorstwa Wojciecha Letkiego. 

          Na pierwszych stronach lektury poznajemy Janka, młodego chłopaka, którego pech nie odstępuje 

na krok. Jednak dzieje się tak tylko do czasu, gdy wreszcie uśmiechnie się do niego szczęście. Janek spo-

tyka bowiem na swojej drodze Madeja – dobrego zbója, który postanawia wziąć chłopaka pod swoje 

skrzydła. Jeśli jednak myślicie, że „Zbójeckie historie” to opowieści tylko o przygodach Janka i Madeja 

na ich wspólnej, nowej zbójeckiej ścieżce, to grubo się mylicie. Autor kreśli jeszcze kilka bardzo waż-

nych historii z udziałem tych bohaterów, jednak zupełnie niespodziewanie, wprowadza na karty książki 

kolejne postaci. Zły zbój Krwawy Euzebiusz, Strach na wróble czy król Dzierżymur Dwunasty  

z czasem spychają na plan dalszy Janka i Madeja. I chociaż czytelnik trochę żałuje, że wspólne ścieżki z 

bohaterami pierwszych stron książki już się rozeszły, to kolejne rewelacyjne przygody nowych bohate-

rów zupełnie ten żal niwelują. 

            Postaci w książce są zabawne i nietypowe, tak zresztą określiłabym całą historię: jako nietypową. 

Lektura zawiera komiksowe ilustracje, które cieszą oko. Polecam tę książkę, szczególnie osobom młod-

szym. 

                                                                             Lama 

Warto przeczytać…  



„Dziewczynka w trampkach” 

 

Ta recenzja jest trochę inna niż zwykle. Będzie dotyczyła filmu „Dziewczynka  

w trampkach” w reżyserii Haifaa al-Mansour. Stwierdziłem, że warto się nim z Wami podzielić. Pole-

cam go dla uczniów starszych klas ze względu na trudną tematykę. 

Historia opowiada o 10 letniej dziewczynce, o imieniu Wadjda (Wadżda), która mieszka w Rija-

du, stolicy Arabii Saudyjskiej. Marzy ona o rowerze, żeby prześcignąć przyjaciela Abdullaha. Niestety 

w krajach arabskich kobiety mają mniej praw niż mężczyźni, co utrudnia jej spełnienie marzenia. Jej 

matka zajmuje się pracą, do której ma niedogodny dojazd (mówi, że jedzie na „koniec świata”). Na do-

datek jej mąż zastanawia się nad poślubieniem drugiej żony, ze względu na to, że ona sama nie może 

mieć więcej dzieci (ich religia tego nie zakazuje). Wadjda sprzedaje bransoletki w szkole i swoje mixta-

py, aby pomóc mamie. Decyduje się też na wzięcie udziału w konkursie recytowania Koranu.  

Czy Wajda wygrała konkurs i czy zdobędzie upragniony rower? Aby znaleźć odpowiedź na to 

pytanie musicie obejrzeć film. Poruszany jest w nim temat traktowania kobiet.  Opowiada też, że nie 

wolno poddawać. Bardzo go polecam! 

 

Jegi 

 



 

Świąteczne  przepisy kulinarne  

 

Pierniczki  

Potrzebne składniki:  

mąka - 60 gramów  

miód- 3 łyżki  

cukier -170 gramów  

soda -1,5 łyżeczki  

Cynamon -1 szczypta  

Imbir - 1 szczypta  

masło -30 gramów  

jajka-2 sztuki  

mleko-50 mililitrów  

cytryna-1 sztuka  

cukier puder -20 gramów  

 

 

Sposób przygotowania: 

1.Wymieszać cynamon i imbir z przesianą mąką.  

2.Dodać do niej kolejno miód, cukier, sodę, masło i jedno jajko. Zacząć wyrabiać ciasto dodając stopnio-

wo ciepłe mleko.  

3.Gładkie, wyrobione ciasto wałkować partiami na grubość 0,5 cm i wycinać kształty foremkami do 

pierniczków.  

4.Gotowe pierniczki ułóżyć na dużej blaszce wyłożonej pergaminem i posmarować roztrzepanym jaj-

kiem.  

5.Piec z w piekarniku przez 8-10 minut w temperaturze 180 st C.  

6.Cukier puder wymieszać z sokiem z cytryny i utrzeć na bardzo gęstą, gładką masę. Przestudzone pier-

niczki udekorować lukrem za pomocą pędzla lub patyczka.  

 



Gorąca czekolada  

Składniki:  

1. Szklanka mleka  

2. Pół tabliczki czekolady  

3. Dwie łyżki Nutelli  

Sposób przygotowania: 

1.Mleko wlać do małego garnka i podgrzewać mocno.  

2.Do gorącego mleka ze śmietanką wrzucić połamaną na mniejsze kawałki czekoladę  

i dwie łyżki nutelli.  

3.Naczynie zdjąć z ognia i mieszać do uzyskania jednolitego płynu.  

 

 

Smacznego! 

 

Paulina Zerbst 



 

 Paulina Zerbst  

Gimnastyka mózgu. 

                 Trochę rozrywki 

 



 

 Rozwiąż krzyżówkę, wpisując hasła w języku angielskim.  

 

 

  

Paulina Zerbst  
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Jeżeli chcesz, by twój artykuł, wywiad z kimś interesującym, znalazł się w naszej gazetce, napisz do nas. W temacie maila po-

daj temat pracy , w załączniku (dokument Word) zamieść swój tekst, nadaj mu tytuł i koniecznie się podpisz.  

gazetkaaaa@gmail.com 
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