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Drodzy Czytelnicy! 
Witamy Was w zimowym wydaniu naszej szkolnej 

gazetki „SKARBNICA”. Zobaczcie zimowy kalendarz. 

(źródło ilustracji: pl.freepik.com) 

 

6 grudnia  MIKOŁAJKI 

22 grudnia POCZĄTEK KALENDARZOWEJ ZIMY 

24 grudnia   WIGILIA 

25 – 26 grudnia ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

31 grudnia SYLWESTER 

01 stycznia 2023r. NOWY ROK 

06 stycznia  ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

16 stycznia – 29 stycznia  FERIE ZIMOWE 

21 stycznia  DZIEŃ BABCI  

22 stycznia DZIEŃ DZIADKA 

14 lutego WALENTYNKI 

16 lutego TŁUSTY CZWARTEK 
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6. GRUDNIA – MIKOŁAJKI 

Szóstego grudnia dzieci budzą się wyjątkowo wcześnie. Gdy tylko 

otworzą oczy, zaglądają pod poduszkę, pod łóżko lub do butów. Czy 

święty Mikołaj zostawił tam dla nich prezenty? Oczywiście! Tak jak 

przypuszczały, dzień zaczął się wyjątkowo. Szóstego grudnia także 

pójście do szkoły staje się czystą przyjemnością, bo na uczniów czeka 

wyjście do kina albo teatru, zabawy w gronie koleżanek i kolegów lub 

przynajmniej bardzo luźne lekcje. Bardzo często także w szkole dzieci 

otrzymują drobne podarunki. W tym dniu odwiedził nas święty Mikołaj, 

który życzył nam wszystkiego najlepszego.  

(źródło ilustracja mikołaja- pl.freepik.com) 
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22 GRUDNIA –  KALENDARZOWA ZIMA 

 

Nadeszła zima i  zaczął padać śnieg.  

Na pewno wszyscy się z tego cieszycie. Gdy mróz 

mocno trzyma, pamiętajcie o ciepłych czapkach i 

szalikach. Rękawiczki również będą Wam potrzebne do 

lepienia bałwanków, iglo i bitwy na śnieżki. Zimowe 

szaleństwo na podwórku to przede wszystkim 

bezpieczna zabawa.  

Uważajcie na siebie i innych! 

Myślimy, że ten śnieg tak szybko nie stopnieje i 

będziecie mogli spędzać czas na podwórku, jeździć na 

sankach i lepić bałwanka. 

 
Źródło: pl.freepik.com 
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Gdy nie idę na sanki, drukuję kolorowanki!  
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Skarbnicy kącik przyrodniczy 

Zwierzęta w zimie 

Czym karmić ptaki? 

 

1. Sikorki jedzą surową słoninę, łuskane orzechy włoskie, nasiona 

słonecznika oraz konopie. 

2. Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa, 

a w trakcie surowej zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. 

3. Gawrony, gołębie sierpówki jedzą ziarna pszenicy i kasze, z 

wyłączeniem palonej kaszy gryczanej. 

4. Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze i łuskany słonecznik. 

5. Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie, a trznadle 

proso, łuskany owies i płatki owsiane. 

6. Kosy i kwiczoły jedzą pokrojone jabłka, morele, przemrożone 

owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek, jagód a także 

rodzynki i pokrojone daktyle. 

 

 

Źródło: pixabay.com 
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Czym nie wolno karmić ptaków? 

 

1. Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi – orzeszkami 

solonymi, soloną słoniną 

2. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) 

lub pieczywo namoczone i zamarznięte. 

Warto wiedzieć: 

Pamiętajmy, że karmnik może przyciągać drapieżniki (np. koty), 

dlatego umieśćmy go tak, aby utrudnić im dostanie się do niego. 

Powinien być zamocowany solidnie do podłożą lub drzewa, aby nie 

spadł podczas silnych wiatrów. 

 

A co ze zwierzętami w lesie? 

Zwierząt dziko żyjących w lasach nie należy dokarmiać samodzielnie, 

bez porozumienia z leśnikami, czy lokalnym kołem łowieckim. Leśnicy 

zwykle już jesienią przygotowują drewniane paśniki dla zwierzyny 

płowej (sarny, jelenie, daniele łosie), a dla dzików specjalne paśniki w 

ziemi, gdzie wysypuje się buraki, kukurydzę czy pszenicę. 

My też możemy pomóc zwierzętom leśnym np. biorąc udział akcjach 

zbierania kasztanów i żołędzi, które zazwyczaj jesienią organizuje 

nadleśnictwo. 
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Skarbnica wiedzy… 
Przysłowia polskie o grudniu 

Ludowe przysłowia o grudniu mają być dla nas wskazówką, co czeka 

nas w następnych miesiącach: 

• „Gdy w Barbarę pada – zima ostra się zapowiada” – to przysłowie 

odnosi się do święta Barbary, inaczej Barbórki, które wypada 4 

grudnia. 

• „Piąty grudzień stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty 

przepowiada, siódmy grudzień o marcu gada”. 

• „Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha”. 

• „Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami”. 

• „Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato”. 

 

Przysłowia polskie o styczniu 

 

 

• Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, 

czasem w błocie utyka. 

• Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 

• Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń 

mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

• Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam 

obiecuje. 

• Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

• Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

• Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

 
źródło: https://vk.com/@muzykapolska1-przysowia-o-zimie 

 

 

https://vk.com/@muzykapolska1-przysowia-o-zimie
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HO HO HO IDĄ ŚWIĘTA I 
NOWY ROK! 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 

Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od wielu lat. 

Ubieranie choinki, dawanie prezentów, 12 wigilijnych potraw, łamanie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd – to najbardziej znane zwyczaje świąteczne w naszym kraju. 

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce są podobne w większości regionów 

naszego państwa. Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez pięknie przystrojonej choinki 

z mnóstwem światełek, śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem. Wyjątkowo atrakcyjne 

tradycje świąteczne dla dzieci to oczekiwanie, aż na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka 

i otrzymywanie prezentów w wigilijny wieczór. Wielu Polaków nie wyobraża sobie też 

świąt bez Pasterki o północy.  

 

 Najpopularniejsze zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce: 
 

1. Ubieranie choinki 

2. Łamanie się opłatkiem 

3. Sianko pod obrusem  

4. Tradycje świąteczne dla dzieci - dawanie prezentów  

5. 12 potraw 

6. Śpiewanie kolęd  

7. Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole. 

8. Pierwsza gwiazdka na niebie 

 
Obejrzyjcie również jak spędza się święta u Oli. 

https://www.youtube.com/watch?v=dHqiAxJ0gb4 

Ola i choinka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=rD_cLVSxcQ0 

https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#ubieranie%20choinki
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#łamanie%20się%20opłatkiem
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#sianko%20pod%20obrusem
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#dawanie%20prezentów
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#12%20potraw
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#śpiewanie%20kolęd
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#dodatkowe%20nakrycie%20przy%20wigilijnym%20stole
https://mamotoja.pl/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-najwazniejsze-zwyczaje,boze-narodzenie-artykul,30547,r1p1.html#pierwsza%20gwiazdka%20na%20niebie
https://www.youtube.com/watch?v=dHqiAxJ0gb4
https://www.youtube.com/watch?v=rD_cLVSxcQ0
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25. – 26. GRUDNIA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

Przeczytajcie Historię o narodzeniu Jezusa Chrystusa 

Józef i Maria żyli w mieście Nazaret. Maria oczekiwała dziecka. W tym 
czasie ogłoszono spis ludności i Maria z Józefem powinni byli pójść do 
Betlejem, żeby zapisać swoje imiona na specjalnej liście. Oni przyszli do 
Betlejem, ale w hotelu nie było wolnych miejsc. Tylko w chlewie znalazło się 
miejsce dla Marii i Józefa. I tam oni zostali na nocleg. 
Marii przyszła pora rodzić i tej właśnie nocy w chlewie urodził się Jezus, Który 
został Zbawicielem świata. Maria i Józef zawinęli Go w pieluszki i położyli w 
jasełkach – karmniku dla zwierząt. 

Tej nocy wydarzyło się jeszcze kilka cudownych rzeczy, związanych z 
narodzinami Chrystusa-Zbawiciela. 

W polu byli pastuszkowie. Nagle przed nimi stanął anioł Pański i ogłosił 
im radosną nowinę – narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan! 
A potem do anioła dołączyło mnóstwo innych aniołów, którzy śpiewali i 
wychwalali Boga. To było zadziwiające i ogromne widowisko. 

Pastuszkowie od razu zaś pośpieszyli do Betlejem, żeby popatrzeć na 
nowonarodzonego Chrystusa i pokłonić się Mu. 

Daleko na Wschodzie żyli mędrcy. Oni oczekiwali narodzin Cara, 
obiecanego przez Boga. I kiedy na niebie zabłysła i zapłonęła niezwykła, 
bardzo jasna gwiazda, mędrcy przygotowali drogie podarki, zaopatrzyli 
karawanę wielbłądów i wybrali się w daleką drogę. Gwiazda w cudowny sposób 
prowadziła ich do Betlejem. 

Gwiazda przyprowadziła mędrców tam, gdzie żyli Maria, Józef i maleńki 
Jezus. Mędrcy pokłonili się nowonarodzonemu Jezusowi i złożyli Mu 
drogocenne dary. 

Źródło: http://www.parafia.sidcom.pl/parafia/dzieci/opow_bozonar.html

  

Źródło: https://terrasanta.pl/p4455,narodziny-pana-jezusa-10-obraz-religijny.html 

http://www.parafia.sidcom.pl/parafia/dzieci/opow_bozonar.html
http://www.parafia.sidcom.pl/parafia/dzieci/opow_bozonar.html
https://terrasanta.pl/p4455,narodziny-pana-jezusa-10-obraz-religijny.html
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Łamigłówki mądrej główki 

Na zimowe wieczory, najlepsze są ciekawe zadania do 

wykonania. Nasze koleżanki przygotowały krzyżówkę – 

zadanie dla prawdziwych bystrzaków !  

 

Wykonanie:  Anna Kaliszewska IIIc,  Gabriela Szałek I d,   

Milena Weiland I d, Sofija Żylińska I d, Oliwia Karpińska I d 
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21. – 22. STYCZNIA DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

Skąd się wziął Dzień Babci i Dziadka? Historia święta 

 

Dzień Babci wywodzi się z Poznania. To tam zapoczątkowano tradycję doceniania osób 

starszych i okazywania im odpowiedniego szacunku. 21 stycznia 1965 r. miała wystąpić tam 

Mieczysława Ćwiklińska, znana sława polskiego teatru i kina. Tego dnia akurat przypadały jej 85. 

urodziny, a w spektaklu grała rolę babci. Redakcja "Expressu Poznańskiego" postanowiła 

przygotować dla artystki tort i tym samym ustanowiła nowe święto - Dzień Babci. 

Dzień Dziadka powstał później, bo w latach 70. Telewizja Polska ogłosiła konkurs na ustalenie 

daty tego święta. Na początku miał być to 30 maja, czyli urodziny Mieczysława Fogga. Data ta jednak 

nie przyjęła się i wszyscy zaczęli obchodzić to wydarzenie po prostu 22 stycznia, dzień po Dniu 

Babci. W innych krajach święto to obchodzone jest w jednym dniu lub rodziny skupiają się wyłącznie 

na babciach. W Polsce jednak doceniamy i babcię, i dziadka! 

Źródło:https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/kiedy-jest-dzien-babci-i-dziadka-aa-SwXG-QYYL-AHYZ.html 

 
Źródło:pixabay.com

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/kiedy-jest-dzien-babci-i-dziadka-aa-SwXG-QYYL-AHYZ.html
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Skarbnica pisarzy 
Gdy jest zimno i mróz mocno trzyma, a na dworze 

prawdziwa zima, ja za pióro chwytam i nikogo  

o pomoc nie pytam! Myślę, piszę, tworzę i rymuję, bo 

twórczością dziecięcą się zajmuję ! 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Zima 

Gdy zima śniegiem prószy, 
marzną nos i uszy, 

lecz my szaliki mamy 
I mrozom sie nie damy. 

Pomimo mrozu chodzimy na sanki, 
robimy kulki, lepimy bałwanki. 

A gdy do domu zmarznięci 
wracamy, 

pijemy gorącą herbatkę od mamy. 

 

Maja Kotela III a 
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Mimo mrozu, gorąco zachęcamy do zgłaszania 

własnych wierszy i opowiadań do publikacji w 

Skarbnicy! Przywołajmy wiosnę radosną twórczością! 

Swoje propozycje możecie zostawić w świetlicy nr 4 u 

Pani Małgosi Pakos. 

 

Krótkie opowiadanie o Mikołaju. 

 

Przyszły święta. Wszyscy ubierają 

bombki na choinkę.  

Nadeszła noc.   

Wszystkie dzieci czekaja na 

prezenty pod choinką.  

Mikołaj powiedział że przyjdzie 

do grzecznych dzieci.  

Pada śnieg wszyscy śpiewaja 

kolędy świateczne.  

Mikołaj powiedział: - Ja lubię 

pierniczki z lukrem. 

Cała rodzina bawiła się bardzo 

fajnie i miło.  

Był to wspaniały rodzinny czas. 

 

 

Sofija Żylińska kl I D. 
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Walentynki, 

Walentynki … dla 

chłopca i dla 

dziewczynki  

 

Walentynki  to coroczne święto zakochanych przypadające 14. lutego. 

Nazwa pochodzi od patrona, czyli św. Walentego, 

którego wspomnienie w Kościele katolickim obchodzone jest również tego 

dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie kartek zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miłość
https://pl.wikipedia.org/wiki/Święty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Źródło: pinterest.com 

Walentynki – czy pamiętasz kolory z języka angielskiego? Na pewno tak 

😊 Pokoloruj walentynkowy obrazek według kodu 😊 
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Skarbnica kulinarna 

16. lutego Tłusty Czwartek 

W tłusty czwartek warto zjeść choć jednego pączka, a przy okazji dowiedzieć 

się o tradycjach kojarzonych z tym świętem, bo nie wszyscy tego dnia jedzą pączki. 

Niektórzy smażą faworki, zwane chrustami. 

Z tłustym czwartkiem związanych jest wiele przesądów. Najważniejszy mówi o tym, że 

w tłusty czwartek trzeba zjeść coś słodkiego – jeśli nie zjemy żadnego pączka, to 

skazujemy się na klęskę. Według kolejnego przesądu ważna jest liczba zjedzonych 

pączków. 

Przepis na pączki: POPROŚ O POMOC OSOBĘ DOROSŁĄ 

Składniki na pączki 

• 500 g mąki pszennej - około 3 szklanki 

• 1 szklanka ciepłego mleka - 250 ml 

• 4 żółtka średnich jajek 

• 40 g cukru - około 3 pełne łyżki  

• 25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży suchych  

• 1/4 kostki masła - 50 g 

• szczypta soli 

• 1 litr oleju lub smalcu do smażenia pączków 

Jajka wyjmij wcześniej z lodówki. Mleko lekko podgrzej a masło 
roztop w rondelku na małej mocy palnika lub roztop je w 

mikrofalówce i odstaw do przestudzenia. 

Ze składników na ciasto weź po łyżce mąki, cukru oraz 3 łyżki 
ciepłego mleka i całe 25 gramów świeżych drożdży. Drożdże 

rozetrzyj z resztą składników. Całość dobrze wymieszaj, przykryj 
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na minimum 15 minut. 

Zaczyn powinien urosnąć i bardzo się spienić. 

W dużej misce umieść: niecałe 500 gramów mąki pszennej 
(minus łyżka użyta do zaczynu). Dodaj szczyptę soli, cztery 

żółtka jajek, 50 gramów roztopionego i przestudzonego masła 
oraz pozostałe dwie łyżki cukru. 

Wlej również niecałą szklankę ciepłego mleka. Wymieszaj 
wszystkie składniki i zacznij wyrabiać ciasto na pączki. Ciasto 
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wyrabiaj tak minimum 5 minut. Ciasto po wyrabianiu powinno być 
jednolite, jednak dość lepkie i luźne. Ciasto będzie się nadal 

przyklejało do ścianek miski.  
 

Takie ciasto zostaw w tej samej misce. Przykryj je ściereczką 
bawełnianą lub folią. Odstaw do wyrastania na minimum godzinę. 

Najlepiej do lekko nagrzanego piekarnika. 

Przygotuj sobie stolnicę. Wysyp na nią trochę mąki. Na tak 
przygotowaną stolnicę przełóż wyrośnięte ciasto drożdżowe. 

Puszyste ciasto rozwałkuj delikatnie na grubość około 2,5 cm. 
Wykrawaczką wycinaj pączki. Układaj je jeden obok drugiego na 

lekko oprószonej mąką desce. 

W trakcie wyrastania pączków przygotuj sobie średniej wielości 
garnek. Wlej do niego  olej. 

Na nagrzany olej kładź po kilka pączków. Nie kładź ich za dużo 
na raz. Pączki jeszcze rosną w garnku, więc powinny swobodnie 

w nim pływać. Smaż je na rumiano po około 2-3 minuty na 
stronę. 

 

Źródło: https://aniagotuje.pl/przepis/paczki  

https://aniagotuje.pl/przepis/paczki
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Zespół redakcyjny: 

Anna Boczkowska 

Małgorzata Pakos 

Agnieszka 

Szymkowicz 

Drodzy Czytelnicy 

Skarbnicy życzymy 

Wam Wesołych Świąt i 

samych sukcesów w 

Nowym 2023 Roku! 

 Do zobaczenia w 

wiosennym wydaniu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


