
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA GRUDNIOWE 

SZKOLNE 

            W dniu  8 grudnia  w naszej szkole odbyły 

się apele dotyczące bezpieczeostwa w szkole oraz 
zdrowego trybu życia. Pani Dyrektor powiedziała nam, 
jak należy zachowywad się w szkole, jak wiele 
zachowao może byd niebezpiecznych i jak często 
niektóre "zabawy" mają przykre konsekwencje. Każde 
złe zachowanie dziecka będzie wpisane do zeszytu 
uwag. Kolejnym tematem było zdrowe odżywianie i 
dbanie o higienę osobistą.  

Pamiętajmy!  

Zachowujemy się zgodnie z ustalonymi 

zasadami i dbamy o zdrowie! 

 

9 grudnia  odbył się szkolny kiermasz ciast. 

Wiele klas brało w nim udział. Z  naszej klasy brały w 

nim udział następujące osoby: Dominika Paradzioska, 

Alicja Żuchowska, Laura Rożek i Agata Tambowcew. 

Wszystkie te osoby są w gazetce klasowej. Zajęłyśmy 

piąte miejsce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASOWE 

 

W naszej klasie 30 listopada o  godz. 17:00 

odbyły się ANDRZEJKI. Były wróżby, zabawy i taoce. 

Bawiliśmy się wspaniale. Całą imprezę przygotowali dla 

nas – nasi kochani RODZICE! Dziękujemy! 

 

 

1 grudnia  kilka osób z naszej klasy poszło 

na koncert Majki Jeżowskiej. Było tam dużo konkursów 

i zabaw. Bardzo nam się podobało.    

Ciekawostka: Majka to piosenkarka, która śpiewa tylko 

dla dzieci!  

 

9 grudnia  z okazji  „MIKOŁAJEK „ 

poszliśmy do kina na film "Rio". Poszło też wiele 
innych klas. My musieliśmy byd w szkole o 
godzinie 7:50! Film bardzo nam się podobał.  

Po obejrzeniu animowanej komedii – USA 
uczniowie naszej klasy wrócili do szkoły i tam 
czekała nas kolejna niespodzianka – nasza Pani 
rozdała nam słodkie mikołaje z „Vobro”.   

Dziękujemy naszym RODZICOM za tak 

wspaniałą niespodziankę!     

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W BRODNICY 

 

red. Alicja Żuchowska 

 

red. Dominika Paradzińska 

 

red. Dominika Paradzińskai Alicja Żuchowska 



 

12 grudnia jechaliśmy PKS do fabryki 

parkietu w Grzybnie. W związku z tym musieliśmy byd 

w szkole o godzinie 7:00! Byliśmy w biurze i w fabryce. 

Dostaliśmy po kawałku parkietu i po czekoladowym 

mikołaju. Było fajnie i ciekawie.  

 

22 grudnia w naszej klasie odbyła  się 

WIGILIA KLASOWA. Podzieliliśmy się opłatkiem i 

złożyliśmy życzenia.  Podarowaliśmy sobie upominki. 

W miła atmosferę wprowadził nas koncert kolęd 

przygotowany przez nasze koleżanki. Dominika grała 

kolędy na skrzypcach , Alicja na organach.  To była 

bardzo miła niespodzianka. Ale mamy talenty! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT  

WYNIKI LOSOWAŃ NA EURO 2012 

 

                    

 

  

 

 

   Grupa A : Polska, Grecja, Rosja, Czechy 

    Grupa B : Holandia, Dania, Niemcy, Portugalia 

    Grupa C : Hiszpania, Włochy, Irlandia,    

Chorwacja 

    Grupa D : Ukraina, Szwecja, Francja, Anglia 

 

 

red. Dominika Paradzińska 

 

red. Weronika Kuchczyńska 



 

Smutna wiadomość 

Dwukrotny mistrz 

olimpijski w boksie doznał 

zawału serca podczas 

sobotniego benefisu Daniela 

Olbrychskiego. Na całe 

szczęście na widowni obecny 

był kardiolog, Adam Torbicki, który od razu rozpoczął 

akcję ratunkową. Chwilę później pojawiła się karetka 

pogotowia. 

Kulej stoczył 348 walk; 317 wygrał, 6 zremisował, 25 

przegrał. Nigdy nie leżał na deskach, nawet podczas 

"strasznego" boju z Kubaoczykiem Enrique 

Regueiferosą w finale IO w Meksyku, ale przyznawał 

skromnie, że to nie tylko jego zasługa - po prostu nie 

ma bokserów odpornych na ciosy... - powtarzał. 

Rozpoczęła się akcja wybudzania z farmakologicznej 

śpiączki Jerzego Kuleja. Stan dwukrotnego mistrza 

olimpijskiego poprawia się. 

 

DOBRE   KSIĄŻKI 

 Na miesiąc grudzieo 

polecam super pozycję książkową 

pt."Opowieśd wigilijna"- autor 

Charles Dickens. Bohaterami tej 

opowieści są dwaj wspólnicy: 

Jakub Marley i Ebenezer Scroog. Bohaterowie tej 

opowieści nie należeli do grupy ludzi , którzy słynęli ze 

swej szczodrości i miłości wobec bliźnich-ludzi 

potrzebujących pomocy. Nie cieszyło ich nic poza 

zyskiem. Jednak wszystko się zmieniło , gdy pewnej 

nocy Ebenezera odwiedziły cztery duchy: przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości oraz duch zmarłego siedem 

lat temu wspólnika- Jakub. Te podróże w czasie i 

przestrzeni pozwoliły Ebenezerowi zrozumied i 

przypomnied sobie o tym, co w życiu najważniejsze. O 

jakich wartościach zapomniał, kogo w życiu skrzywdził. 

Ta noc przed dniem Bożego Narodzenia była czasem 

rozliczeo i rachunku sumienia. To była ostatnia chwila 

na nawrócenie i mocne postanowienie poprawy. Aby 

dowiedzied się ,czy bohaterowi  udało się dokonad 

zmiany -zachęcam do przeczytania tej książki. 

 

CIEKAWOSTKI 

24 grudnia to Dzieo Bożego Narodzienia.  

W tym dniu dzieci bardzo się cieszą, ponieważ 
przychodzi święty Mikołaj z prezentami. Dorośli 
zazwyczaj dostają czekoladę. Dzieci jak chcą dostad 
prezent to muszą zaśpiewad piosenkę lub powiedzied 
wierszyk. U nas w szkole jest troszkę inaczej, ponieważ 
ze starszych klas wybiera się dzieci aby przebrały się za 
świętego Mikołaja, który rozdaje cukierki                              
w klasach 1-3. 
 

A jak to jest w innych krajach? 
 
 

Anglia: 
W Anglii nie obchodzi się Wigili. Świąteczny posiłek 
spożywa się  w pierwszy dzieo Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany 
kasztanami, zupa żółwiowa oraz christmas pudding. 
Drugi dzieo świąt jest zwany dniem pudełek, gdyż 
otwiera się wtedy otrzymane prezenty. 
 

Austria: 
W Austrii znany jest obyczaj przygotowywania szopki, 
czyli figurek Świętej Rodziny małego Jezusa. Jedna z 
najpiękniejszych kolęd świata ,,Cicha noc,    Święta 
noc" powstała właśnie tam, w małej wiosce koło 
Salzburga w grudniu 1988 roku. 
 

Czesi: 
W Wigilię Bożego Narodzenia, Czesi odwiedzają 
cmentarze. Tego dnia groby najbliższych ozdabia się 
wieocami, kwiatami, gwiazdami betlejemskimi oraz 
koszyczkami ze specjalnymi bożonarodzeniowymi 
ciasteczkami. W wielu czeskich domach podczas 
Bożego Narodzenia słucha się kolęd. 
 

Choinka: 
Zwyczaj ustawiania w domach i przystrajania choinek 
w okresie Bożego Narodzenia pochodzi z Niemiec. 
Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w IV wieku.  
 

Pasterka: 
Pasterka, odprawiana w Wigilię o północy to uroczysta 
msza św., uznana jest za jedną z tradycji 
bożonarodzeniowych. Nazwa nabożeostwa ma 
przypominad pasterzy, którzy najszybciej przyszli 
pokłonid się narodzonemu Bogu.  
 
    red. Julia Surmiak     

 

 

red. Martyna Glinka 

 

red. Dominika Paradzińska 



 

POTRAWY WIGILIJNE 

Jak głosi tradycja, na stole powinno się znaleźd 

12 potraw wigilijnych, jednak niektóre źródła podają, 

że było we zwyczaju podawanie 13 potraw u 

magnatów, 11-tu u szlachty, a 9-ciu u mieszczan. W 

tym dniu na stole królują ryby (karp wigilijny, śledzie), 

potrawy z nasion (groch, mak), kapusta, grzyby, postny 

barszcz, kompot z suszu itp. Klasyczne potrawy 

wigilijne to : barszcz z grzybami, uszkami lub 

pasztecikami (czasami żur lub zupa grzybowa), karp w 

galarecie, karp smażony, kapusta z grochem, pierogi z 

kapustą i grzybami, kutia, śledzie w oliwie, kulebiak 

i kompot z suszonych owoców. W kuchniach 

innych paostw nie zawsze przestrzega się postnego 

charakteru i tradycyjne wigilijne potrawy to np. kaczka 

(Austria), kiełbaski (Niemcy), Indyk (Wielka Brytania). 

 

PRZYSŁOWIA 

 Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.  

 W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały 
styczeo chodzi.  

 Jak w Wiliję gwiazdy świecą, kury dobrze jajka 
niesą. 

 Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po 
wodzie.  

 

 

WIGILIJNE PRZESĄDY 

1. W tym dniu nie należy się sprzeczad, kłócid 

ani płakad, bo niezgoda i smutek będą częste w domu 

aż do następnej Wigilii. 

              2. Zachorowanie lub zranienie się zapowiada 

słabe zdrowie przez cały rok 

              3. Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie lub 

zatelefonuje mężczyzna to szczęście dla tego domu, a 

jeśli kobieta-to choroba lub inne niepomyślne 

zdarzenie. 

              4. Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt 

dużo mówid czy przerywad innym, aby w przyszłym 

roku nie kłócid się i nie wyjawiad powierzonych 

sekretów. 

 

                                             

HUMOR 

 
    

     

 Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam   

codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbid! 
 

 

- 

 

 

 

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarowad pod 
choinkę. 
- Nie trzeba syneczku. Jesli chcesz mi 
sprawid przyjemnośd, 
  to popraw swoją jedynke z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem Ci już 
perfumy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red. Martyna Brodalska 

 

red. Agata Tambowcew 

 

red. Agata Tambowcew 



 

ROZRYWKA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Koniec! 
Ufff… 

Z kroniki klasy… 
Miesięcznik-gazetka klasowa – klasy 3b 
Zespół redakcyjny: Dominika Paradzińska, Alicja Żuchowska, Weronika Kuchczyńska,  

Agata Tambowcew, , Julia Surmiak, Martyna Brodalska 
Redakcja techniczna ,korekta, oprac. graf. : Katarzyna Kahl 

 

 


