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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

Świętujemy i …ratujemy Ziemię… 

Co możemy zrobić w święta, aby uratować Ziemię? To bardzo ważne pytanie. Otóż 

właśnie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas wielkiego marnotrawstwa: w Polsce w 

okresie świątecznym zabijamy co roku sześć milionów drzew, marnujemy tony jedzenia, 

papieru i plastiku. Boże Narodzenie stanowi drugi po Wielkanocy czas marnowania ogromnej 

ilości jedzenia. Nie przygotowujmy więc potraw w nadmiarze. A jeśli już coś zostanie, oddajmy 

posiłki do jadłodzielni lub do tak zwanej społecznej lodówki. Na pewno ktoś biedny się ucieszy. 

Marnujemy nie tylko jedzenie. Co roku ścinamy i wyrzucamy około sześć 

milionów...choinek. Tak, choinek. Co z tym zrobić? Drzewka można kupować z plantacji (rzecz 

jasna, ekologicznych) albo takie, które były wycięte (np. przy budowie drogi). Warto kupić 

sztuczną, składaną choinkę. Jednak kiedy się na to zdecydujemy, nie możemy jej od razu 

wyrzucić. Musimy używać jej przez wiele lat, żeby taki zakup był rzeczywiście ekologiczny. 

Równie dobrze, a przy tym ciekawie i nowocześnie wyglądają choinki z kartonu, książek, 

patyków, itp. W Internecie można znaleźć milion pomysłów na niezwykłe drzewka stworzone 

z różnych surowców.  

Pozostaje problem produkcji niepotrzebnych śmieci. Nie pakujmy prezentów w siedem 

warstw papieru i plastiku. Zwracajmy uwagę na to, jak jest zapakowany prezent. 

Święta są czasem postanowień. Postanówmy więc: nie marnować.  

Naprawdę to ma znaczenie!  

Anna Sz., Antonina K. 4a 

integrujemy się… 

Poznajemy polskie i ukraińskie tradycje oraz potrawy związane z Bożym Narodzeniem 

Polacy i Ukraińcy z podobną niecierpliwością czekają na grudniowe święta. Mamy 

podobne tradycje, jednak Polacy w grudniu świętują przede wszystkim Boże Narodzenie, a 

Ukraińcy Nowy Rok. Boże Narodzenie w Polsce obchodzone jest 25 grudnia, a większość 

ludności ukraińskiej obchodzi Boże Narodzenie 7 stycznia. W obu krajach na wigilijnym stole 

powinno pojawić się 12 potraw. W Polsce barszcz czerwony, kapusta z grzybami, gołąbki, 

pierogi, karp, śledzie, bigos, zupa grzybowa, łazanki, sałatka jarzynowa, sałatka ziemniaczana, 

kluski z makiem. Na Ukrainie barszcz, pierogi, ryba, grzyby, kasza, fasola, ziemniaki, gołąbki, 

ciastka, kutia, uzwar, sałatka ziemniaczana. W Polsce, w przeciwieństwie do Ukrainy, jest 

tradycja, żeby zostawić jedno wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa. Zarówno 

w Polsce, jak i na Ukrainie w czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewa się kolędy. W Polsce 

ważnym zwyczajem wigilijnym, nieznanym na Ukrainie, jest łamanie się opłatkiem (czyli 

przaśnym chlebem, przypominającym cienkie wafle) przed wieczerzą wigilijną. Ciekawym 

zwyczajem na Ukrainie jest chodzenie z miniaturowym teatrem lalek, który znajduje się w 

skrzynce. Pokazuje się za jego pomocą spektakle na temat Bożego Narodzenia.  

Anastazja M. 7a 
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wspólnie pomagamy 

2 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty świąteczne przygotowane przez Panią 

Iwonę Szymę i Radę Rodziców. Uczestniczyli w nich uczniowie wraz ze swoimi Rodzicami. Przy 

świątecznych melodiach powstawały piękne ozdoby świąteczne. Pachniało piernikami, które 

dekorowaliśmy. Wśród wszystkich uczestników warsztatów panowała rodzinna i świąteczna 

atmosfera. Ozdoby i udekorowane pierniczki przeznaczone były do sprzedaży w czasie 

Kiermaszu Świątecznego. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel - dla dzieci z 

Centrum Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu. 

Jan Sz. 5a 
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Kiermasz okiem 6c 

W naszej szkole, jak co roku, odbył się Kiermasz Świąteczny. Wydarzenie miało miejsce 

07.12.2022 roku. Grupa dziewczynek z klasy 6c: Milena, Maja, Eliza i Iga sprzedawała babeczki 

na pomarańczowym piętrze. Każdy z wypieków miał inny wzór i inną wróżbę. Sprzedaż nie szła 

nam szczególnie szybko, mimo że babeczki były naprawdę przepyszne! Konkurencja była 

jednak silna, na trzech piętrach zorganizowano różne stoiska. Każde z nich było ciekawe i 

wszystkie przyciągały uwagę klientów.  

Na parterze Bartek z naszej klasy razem ze swoim tatą sprzedawał frytki. Panowie 

zdecydowanie przyciągnęli największą liczbę klientów! Do stoiska z frytkami ciągnęła się 

bardzo długa kolejka. Ci, którym wystarczyło cierpliwości, twierdzą jednak, że warto było 

czekać! 

Podczas kiermaszu było tłoczno i głośno, odwiedzili go nawet nasi goście z Hiszpanii! 

Dzieci z klas 1-3 mogły przyprowadzić do szkoły swoich rodziców i ich oprowadzić. Oprócz 

jedzenia można było również kupić drobne upominki, książki, stroiki itp.. Na ostatnim piętrze 

działała kawiarenka, dziewczyny z ósmych klas sprzedawały kawy i herbaty.  

Kiermasz był bardzo wesoły. Wydaje się nam, że wszyscy świetnie się bawili. Mamy 

nadzieję, że za rok nasz szkolny kiermasz będzie jeszcze większy. Wesołych Świąt! 

 

Milena, Maja, Maria, Marcelina 6c 

 

 

     .  
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Wydarzyło się… 

Andrzejki 

Pewnego dnia obudziłam się w bardzo dobrym humorze. Chwilę później 

przypomniałam sobie, że są andrzejki. Ubrałam się i pojechałam do szkoły. Zapomniałam, że 

miałam przynieść ciasteczka z wróżbą. Na szczęście ktoś inny o tym pamiętał i nasza klasa 

mogła zacząć świętować. Zaproponowałam klasie kilka zabaw, miedzy innymi wyścigi butów, 

kim będę w przyszłości, andrzejkową niespodziankę i figury woskowe. Jednak moja ulubiona 

część andrzejek to zawsze było jedzenie ciastek z wróżbą. Dlatego od razu się do tego 

zabrałam. Wszyscy losowali wróżby o treści: „będziesz miał miły dzień”, „dostaniesz 5 z 

matematyki” i tym podobne banały. Jednak moja wróżba była inna. Brzmiała następująco: 

„dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim”. Trochę się zaniepokoiłam, ale nie wzięłam tego na 

poważnie. Kiedy szłam korytarzem, poczułam, że ktoś złapał mnie za nogę. Przewróciłam się i 

zapanowała ciemność. Kiedy otworzyłam oczy, leżałam w łóżku w swoim pokoju. Nic nie 

rozumiałam. Nagle do mojego pokoju weszła mama i powiedziała, żebym ubierała się i 

szykowała na wigilię. Odetchnęłam z ulgą i zaczęłam się szykować. A tak obchodziliśmy 

andrzejki w naszej klasie: 

 

…. 
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Eliza, Iga, Jula, Jagoda, Fabian  6c 
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Warsztaty dziennikarskie 

24 listopada 2022 roku w naszej szkole w ramach Szkolnego Festiwalu Nauki odbyły się 

Warsztaty dziennikarskie Gazetki Szczęśliwka dla uczniów klas 4-6. Zajęcia prowadzili 

uczniowie klas 7 i 8 przy wsparciu Pani Joanny Adamowskiej oraz Pani Martyny Cicheckiej. 

Osoby prowadzące opowiadały o swojej współpracy ze szkolną Gazetką Szczęśliwka, o 

własnych zainteresowaniach i o przeżyciach związanych z pisaniem. Następnie przedstawiono 

uczniom młodszych klas prezentację na temat różnic pomiędzy faktem a opinią. Uczestnicy 

warsztatów mogli sprawdzić zdobytą wiedzę, rozwiązując interaktywne zadania. Później nasza 

koleżanka z klasy 7a zaprezentowała swoje kunsztowne prace plastyczne, narysowane na 

tablecie graficznym. Niezwykłe obrazy Kasi pojawiają się w Gazetce Szczęśliwka jako ilustracje 

do artykułów. Tym inspirującym, artystycznym akcentem zakończyło się spotkanie szkolnych 

dziennikarzy z młodszymi kolegami. 

         Michał G. 7b 
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Kasia P. 7a 
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ERASMUS 

Hiszpańska przygoda 

W niedzielę, 27 listopada 2022 roku, o czwartej nad ranem, spotkaliśmy się na 

wrocławskim lotnisku, a dwie godziny później wylecieliśmy do Alicante, gdzie znajduje się 

hiszpański port lotniczy. Widoki z samolotu były zachwycająco piękne. Z Alicante odebrały nas 

rodziny goszczące. W każdym domu spały dwie polskie uczennice, razem z nauczycielkami było 

nas dziesięć osób. Tego dnia opiekowały się nami rodziny, które oprowadziły nas po swoich 

domach i po mieście. 

W poniedziałek mieliśmy okazję zobaczyć szkołę. Hiszpanie mają również boisko 

sportowe oraz ogródek warzywny. Obok znajduje się przedszkole, przed którym jest duży plac 

zabaw. Szkoła jest podzielona na kilka budynków. Dzień zaczęliśmy od gier integracyjnych, 

podczas których poznaliśmy się nawzajem i wykonaliśmy plakat przedstawiający uczestników 

wyjazdu oraz polską i hiszpańską szkołę. Następnie przygotowywaliśmy dekoracje świąteczne. 

Zgodnie z hiszpańskim zwyczajem poszliśmy odpocząć na świeżym powietrzu. Graliśmy w 

koszykówkę z tamtejszymi uczniami. Po przerwie dokończyliśmy plakat i zaczęliśmy robić 

ekologiczne, świąteczne ozdoby. Pracowaliśmy także w szkolnym ogrodzie. Po skończonych 

zajęciach zjedliśmy obiad i graliśmy w gry sportowe do czasu, aż przyjechały po nas rodziny. 

Wieczorem spędziliśmy z nimi czas. 

Wtorek zaczęliśmy od upieczenia ciastek. Następnie pracowaliśmy z programem 

Tinkercard. Hiszpanie pokazali nam swoje regionalne gry, między innymi taką, która bardzo 

przypomina piłkę nożną, tylko zamiast nóg używa się w niej otwartej dłoni. Jedynie bramkarz, 

kiedy broni, może użyć nóg. Skończyliśmy także dekoracje świąteczne i poszliśmy na przerwę. 

Po czasie wolnym zjedliśmy obiad i czekaliśmy na rodziny. 

W środę odwiedziliśmy przepiękną Orihuelę. Najpierw poszliśmy do centrum, gdzie 

organizator programu opowiadał o historii miasta. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy 

i wyruszyliśmy do podziemnego muzeum. Podczas drogi widzieliśmy różne obiekty 

turystyczne, w tym piękną fontannę. W muzeum można było zobaczyć XIV-wieczne ściany 

Orihueli. Później poszliśmy do katedry, która wyglądała niesamowicie. Po zwiedzaniu kościoła 

wyruszyliśmy do domu hiszpańskiego poety, Miguela Hernándeza. Było to ciekawe miejsce, 

dzięki któremu poznaliśmy życie artysty. Po powrocie do szkoły zjedliśmy obiad i pojechaliśmy 

do domów rodzin. 

Następny dzień również rozpoczęliśmy w szkole. Poszliśmy do szpitala, aby 

udekorować go własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Następnie pokazaliśmy 

Hiszpanom polskie gry. Później zjedliśmy obiad i spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, skąd 

odebrali nas nasi opiekunowie. 

W piątek odwiedziliśmy największy gaj palmowy w Europie - gaj palmowy w Elche. 

Odwiedziliśmy piękną katedrę Świętej Marii i wspięliśmy się na wieżę widokową, skąd można 

było zobaczyć całe miasteczko. Po powrocie do szkoły otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa 

w mobilności oraz upominki. 

Sobota była dniem, w którym nie jechaliśmy do szkoły, więc rodziny goszczące 

zaplanowały nam popołudniowe spotkanie w mieście Torrevieja. Urzekły nas znajdujące się 

tam wesołe miasteczko oraz wysoka choinka wykonana ze świateł. Chodziliśmy blisko brzegu, 
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skąd widać było piękne morze. Po drodze mijaliśmy oryginalne rzeźby i pomniki, a po 2-3 

godzinach spaceru pojechaliśmy do domów rodzin. 

Nasza podróż była niezwykła i pełna przygód. Nawiązaliśmy nowe kontakty i 

poznaliśmy kulturę hiszpańską. Na pewno wszyscy zapamiętamy tę wyprawę na długo. Już nie 

możemy się doczekać wyjazdu do Rumunii i Finlandii! 

 

Karolina M., Martyna C., Kornelia S. 8a 

 

 

 

Kolejna odsłona Erasmusa - goście z Hiszpanii w Polsce 

W dniach 5.11 - 10.11.22 gościliśmy w naszej szkole 18-osobową grupę uczniów oraz 

troje nauczycieli z hiszpańskiej szkoły w San Bartolome. W tym samym czasie, aby obserwować 

naszą pracę, z wizytą przyjechało również troje nauczycieli ze szkoły w San Miguel de Salinas. 

Nasz tydzień był wypełniony mnóstwem atrakcyjnych zajęć, nowych przyjaźni, śmiechem, 

dobrą zabawą i nauką. 
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Dzień pierwszy, poniedziałek  

Od rana z niecierpliwością wyczekiwaliśmy naszych gości. Około godziny 9.30 Pani 

Dyrektor Lucyna Dąbrowska Ożóg, Pani Urszula Opłocka - koordynatorka projektu oraz Pani 

Martyna Cichecka wraz z uczniami z klas 8a, 8d, 7a, 6c, 5a i 5b powitali Hiszpanów. 

Już we wczesnych godzinach porannych grupa erasmusowa spotkała się, aby przygotować grę 

escape room w sali gimnastycznej. Uczniowie przebrali się za postacie z bajek, które stawiały 

przed gośćmi kolejne zadania do wykonania. Po kilku godzinach zabawy uczniowie polscy wraz 

z Hiszpanami wykonali kilka tańców.  

 

Dzień drugi, wtorek  

Nasi goście dołączyli do zajęć klas młodszych prowadzonych przez Panią Joannę 

Szwagrzyk. Hiszpanie mieli okazję samodzielnie przygotować, a następnie zjeść polską sałatkę. 

Później drużyna Erasmusa udała się na przygotowane przez Panią Martynę Cichecką warsztaty 

o Unii Europejskiej.  

Kolejną aktywnością były zajęcia z szycia i projektowania ubrań z używanych 

materiałów. Pod czujnym okiem Pani Martyny i Pani Urszuli nasi hiszpańscy goście starali się 

udowodnić, że przy odrobinie kreatywności stare ubrania mogą zyskać nowe życie. Po 

stworzeniu kreacji każda z grup zaprezentowała je podczas małego pokazu mody. Następnie 

hiszpańscy uczniowie wraz z Polakami zatańczyli poloneza i belgijkę. 
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Dzień trzeci, środa 

Cała erasmusowa drużyna wybrała się rano do Muzeum Pana Tadeusza, gdzie odbyły 

się warsztaty artystyczne. Następnie wróciliśmy do szkoły na Kiermasz Świąteczny. Kiedy już 

wszyscy zaopatrzyli się w świąteczne ozdoby i skosztowali pierniczków, babeczek i innych 

słodkości, polska grupa przygotowała świąteczne spotkanie. Nasi przyjaciele z San Bartolome 

mieli okazję spróbować tradycyjnych, polskich potraw. Polska drużyna zadbała także o oprawę 

artystyczną: uczniowie grali i śpiewali tradycyjne polskie kolędy. 
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Dzień czwarty, czwartek  

W godzinach porannych hiszpańscy uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają 

lekcje w Polsce. Na kilka godzin dołączyli do polskich klas i uczyli się razem z nami. Kolejną 

aktywnością były zajęcia teatralne z Panią Katarzyną Kopyś oraz warsztaty kreatywne z 

trenerkami, które swoją drużynę doprowadziły do finału Międzynarodowej Olimpiady 

Kreatywności w Chinach, Panią Beatą Żarską oraz Panią Joanną Połeć. Po dniu pełnym wrażeń, 

doświadczeń teatralnych i nauki nowego spojrzenia na świat, przyszedł czas na relaks i zabawy 

ruchowe. 

 

Dzień piąty, piątek 

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Piątek był ostatnim dniem wizyty Hiszpanów w 

naszej szkole. Tego dnia wybraliśmy się na rynek, aby podziwiać piękno Wrocławia w pełnej 

krasie. Odbyła się także pełna zagadek i zwrotów akcji gra miejska. Po powrocie Panie 

Wicedyrektor Małgorzata Cendrowska i Wicedyrektor Anna Świda rozdały certyfikaty oraz 

drobne upominki uczestnikom. Czas pożegnań zwykle bywa smutny. To już koniec przygody z 

hiszpańską grupą, ale z pewnością nie koniec naszych podróży! W przyszłym semestrze 

drużyna Erasmusa będzie nie tylko podejmować kolejnych gości, ale także odkrywać nowe, 

piękne miejsca na mapie Europy! 

Martyna Cichecka, Karolina L. 8a, Tymon D. 8a 
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Wyjście do Muzeum Pana Tadeusza 

Z okazji przyjazdu gości z Hiszpanii zespół Erasmusa zorganizował wycieczkę do Muzeum Pana 

Tadeusza we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpierw chwilę zwiedzaliśmy. Obejrzeliśmy rękopisy Adama Mickiewicza, dokumenty i 

przedmioty codziennego użytku z XVIII i XIX wieku.   
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Następnie wzięliśmy udział w warsztatach. W czasie zajęć wykonaliśmy własne pieczątki oraz 

dodatkowo zintegrowaliśmy się z naszymi Gośćmi. Po wizycie w muzeum poszliśmy do rynku 

na Jarmark Bożonarodzeniowy i gorącą czekoladę.  

Ola S. 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus 
 

Jeśli chcesz poznawać ludzi,  

świat ciekawość w Tobie budzi,  

wiele rzeczy chcesz zobaczyć,  

w Erasmusie zacznij pracę.  

 

Tam ciekawe są zadania,  

wiele jest do wykonania.  

I w debacie się podszkolisz,  

wtedy siebie zadowolisz.  

 

Oprócz prac do wykonania,  

miejsca są do podziwiania.  

Każdy zwiedza piękne kraje  

i przyjaciół w nich poznaje.  
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Po angielsku się rozmawia  

i ten język się poprawia.  

W Erasmusie jest ciekawie,  

Uczniu, poświęć się tej sprawie.  

Wojtek I. 8a 

 

 

Językowe łamańce po angielsku od Pani Katarzyny Kopyś: 

 

Snowman 

It was snowing snowing all the night. 

Let’s make a snowman big and white. 

Look! It’s standing under the tree and calling to us: 

Hello! It’s me! 

 

 
https://feelingnifty.com/how-to-paint-a-snowman-for-beginners-paint-and-sip-idea/ 
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Świąteczne opowiadania 

 

Prawdziwy Święty Mikołaj 

Pewnego mroźnego, zimowego wieczoru w cichym, małym miasteczku mały chłopiec 

o imieniu Janek wracał po lekcjach do domu. Szedł przez zaspy i przedzierał się przez zamieć 

śnieżną. Sypało tak mocno śniegiem, że widział tylko to, co znajdowało się dwa metry przed 

nim. Nagle coś świsnęło i błysnęło, i usłyszał potężny trzask w parku niedaleko. Szybko pobiegł 

zobaczyć, co się stało. Na drzewie w pierwszej alejce ujrzał zwisające sznury, a wokół 

rozrzucone prezenty. Gdy spojrzał w górę, zobaczył wiszące, piękne, czerwone sanie. Chłopiec 

bardzo się zdziwił, bo już od dawna był przekonany, że nie ma Świętego Mikołaja.  

- Co to więc było? - powiedział do siebie. Nagle zobaczył opartą o pień drzewa postać ubraną 

w czerwone szaty. Było prawie jak w bajce. Nagle postać odezwała się grubym głosem: 

- Ojej! Co ja teraz zrobię? 

- Czy mogę panu pomóc? - zapytał chłopiec. 

- Spadłeś mi z nieba, chłopcze! - odpowiedziała postać. - Wiatr zniósł mój balon w stronę parku. 

- Co to za balon? - spytał Janek. 

- To balon z saniami Mikołaja, który po paradzie świątecznej miał zawieźć prezenty dla dzieci 

z domu dziecka - odpowiedziała postać. 

Okazało się, że postacią przebraną za Mikołaja był Pan burmistrz, a balon był częścią 

parady, która miała odbyć się tego wieczoru na ryneczku. Po chwili rozległ się trzask i sanie z 

hukiem spadły z drzewa na ziemię. Na szczęście przetrwały upadek, tylko balon wisiał w 

strzępach na gałęziach. Pan Mikołaj-burmistrz zaczął lamentować: 

- Co ja teraz zrobię! Dzieci nie dostaną prezentów! 

- Niech pan się nie martwi. Coś wymyślimy - powiedział chłopiec. 

Janek zauważył, że park mieści się na wzniesieniu, a u dołu znajduje się placyk, przy którym 

jest dom dziecka. 

- Jak dobrze się rozpędzimy, to może uda nam się tam dojechać na tych saniach. Tylko musimy 

szybko pozbierać prezenty.  

Obaj z burmistrzem ustawili sanie i zaczęli do nich wrzucać paczki. Było ich sporo, ale szybko 

się z tym uporali. W samą porę, bo w dolinie słychać było już idącą paradę. 

- Wskakuj do sań! Ja je popchnę! - krzyknął burmistrz. 

Po czym popchnął sanie i sam do nich wskoczył. Cudem minęli kilka drzew, a wiatr świstał im 

w uszach. Po chwili znaleźli się tuż przed orkiestrą dętą, która weszła już na placyk przed 
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domem dziecka. Dzieci usłyszały muzykę i wszystkie wybiegły na dwór zachwycone saniami 

Mikołaja. Pan burmistrz rozdawał im prezenty, a mały Janek pomagał mu w tym. Było mu 

bardzo miło, gdy widział uśmiech na twarzach dzieci. Od tej pory co roku pomaga burmistrzowi 

w akcji charytatywnej. A burmistrz sprawił mu piękny strój elfa na tę okazję. 

Sebastian 8d 

 

 

Pamiętnik ze świąt 

24 grudnia  

Dzisiaj wstałam bardzo wcześnie. Zapomniałam wyłączyć budzik, a potem nie mogłam 

już zasnąć. Wczoraj był ostatni dzień w szkole przed świętami Bożego Narodzenia. Zapaliłam 

świeczki w moim pokoju, aby stworzyć odpowiedni klimat. Na śniadanie miałam kakao z 

piankami i bitą śmietaną oraz pyszne pierniczki roboty mojej mamy. Po śniadaniu poszłam do 

salonu i nagle coś zaczęło się dziwnie ruszać w kominie. Wzniósł się tuman kurzu, a z komina 

wyszedł Święty Mikołaj. Okazało się, że to mój wujek Czesiek. 

- Cześć moja mała! - powiedział do mnie.  

- Witaj, wujku Cześku. Co ty tutaj robisz?  

- Przyniosłem prezenty dla grzecznych dzieci.  

- Wujku, ja mam już 17 lat. Robisz tak co roku. Wiem, że to ty, a nie Święty Mikołaj. 

- Jesteś już taką dużą dziewczynką. 

Chciałam coś powiedzieć, ale wtedy do salonu weszła moja mama. Kiedy zobaczyła „Czesiunia” 

(bo tak do niego zawsze mówiła), rzuciła mu się na szyję i mocno go przytuliła.  

- Jak dobrze, że jesteś! Dawno cię nie widziałam, braciszku! - wykrzyknęła. 

- Ciebie też miło widzieć - ze zdziwieniem odpowiedział wujek. 

Wtedy do pokoju wszedł tata. Zdziwiony obecnością ,,Mikołaja” powiedział: 

- Czesiek napisał mi, że będzie za 5 minut. 

Mama tak gwałtownie odskoczyła, że upadła na choinkę i ją przewróciła. Szybko pomogłam 

mamie wstać, a po chwili choinka stała, jakby nic się nie stało. Na ziemi nie było zbitych 

bombek ani ozdób. Pod drzewkiem pojawiły się prezenty. Wszyscy ze zdziwieniem popatrzyli 

po sobie, a potem wzrok przenieśli na Mikołaja. Wtedy do pokoju wszedł wujek Czesiek we 
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własnej osobie. Zapytał, czy Mikołaj już u nas był. Spojrzałam w miejsce, w którym 10 sekund 

wcześniej stał Mikołaj. Zrozumiałam wtedy magię świąt i to, że Mikołaj naprawdę istnieje.  

Basia, Wiktoria R., Konstancja, Amelka, Karolina, Maciek 8d 

 

 

 

Przygoda Mikołaja 

Gdy przygotowywałem prezenty razem z moimi elfami, zauważyłem brak worka na 

moich saniach. Bardzo się zestresowałem, ponieważ w tym worku znajdowały się wszystkie 

upominki, które mieliśmy rozdać dzieciom na całym świecie.  

- O nie! O nie! - zawołałem.  

- Co się stało? - zapytał jeden z elfów. - Czy wszystko w porządku?  

- Mój worek zniknął? Kto go wziął? - nagle w sali zrobił się wielki szum. Każdy elf zaprzeczał.  

Oczywiście, że wierzyłem swoim pomocnikom. Niechętnie musiałem przyznać, że w naszej 

pracowni musiał być zdrajca.  

- Cisza! - krzyknąłem w celu uciszenia elfów.  

- Co tu się stało? - do sali weszła Pani Mikołajowa.  

- Zniknął nasz worek!  

- Ktoś zabrał nam worek! 

- Czy to pierwsze święta, które mogą się nie udać?!  

Elfy zaczęły wpadać w panikę. Sam byłem mocno podenerwowany, lecz znowu zacząłem 

uciszać skrzaty. Pobiegłem do gabinetu. Bardzo się zestresowałem, kiedy zobaczyłam czarną 

postać, buszującą po moim pokoju. Był to mężczyzna. Miał czarne ubranie i czarną maskę, 

przez co nie było widać jego włosów. Na ramieniu trzymał przewieszony worek.  

- Mój worek! - szepnąłem sam do siebie.  

Od razu ruszyłem w pogoń za złodziejem, jednak przez śnieg na moich butach zachwiałem się 

i upadłem. Szybko wstałem, lecz po złodzieju nie zostało ani śladu. Wróciłem do fabryki 

zabawek i opowiedziałem wszystkim, co się stało. Po dłuższych rozmyślaniach postanowiliśmy 

wdrożyć nasz plan. Przygotowaliśmy potrzebne rzeczy. Niestety, jedyne, co ustaliliśmy, to fakt, 

że rabuś nie ma drogi ucieczki i nadal znajduje się na naszym terenie. Wszyscy byliśmy już 

zmęczeni, jednak nie mogliśmy odpuścić, ponieważ zawiedlibyśmy wszystkie dzieci na świecie. 

Lekko zirytowany wszedłem z trudem na krzesło i krzyknąłem: 
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- Czy nie wstyd Ci, że krzywdzisz wszystkie dzieci? Czekają z nadzieją na swój wymarzony 

prezent, na który pracowały cały rok!  

Nagle na środek sali wyszedł elf w podeszłym wieku, wzdychał co parę sekund. Otwierał buzię 

i ją zamykał, tak jakby chciał coś powiedzieć. W końcu się na to zdecydował.  

- To ja! To ja ukradłem worek!  

Patrzyłem na elfa ze zdziwieniem i ulgą. Znałem go. To był Rupet! Mój stary przyjaciel. 

Pokłóciliśmy się wieki temu.  

- Czułem się niedoceniony. Widziałeś tylko inne elfy, ale tylko ja umiałem stworzyć 

najpiękniejsze prezenty - powiedział.  

- To nie tak!- krzyknąłem, widząc jego zakłopotanie. - Źle to zrozumiałeś! Zawsze byłeś dla 

mnie najważniejszy i zawsze będziesz.  

- Naprawdę? - zapytał z ulgą. Przytuliłem go na zgodę, a on oddał uścisk i zwrócił worek.  

Na sali od razu rozpoczęło się pakowanie prezentów. Po skończeniu naszej pracy ruszyłem 

razem z moimi reniferami rozdawać świąteczne upominki. A wszystkie dzieci cieszyły się jak 

zwykle w czasie świąt Bożego Narodzenia.  

Ewa M., Staś O., Ewa K. 8d 

 

 

Tajemnicze pudełko 

Była ciemna, burzliwa noc. Każdy myślał o nadchodzących świętach. Każdy, oprócz 

jednej osoby, która głowiła się nad tajemniczym przedmiotem pozostawionym przez matkę 

przed śmiercią. Nikt oprócz matki nie wiedział, co znajduje się w środku. Ania nigdy od 

drugiego roku życia nie była szczęśliwa. Zawsze nosiła czarne ubranie, była chuda i wysoka. 

Gdy przyszło Boże Narodzenie, na jej twarzy znów nie pojawił się uśmiech. Ojciec jak zwykle 

zaprosił rodzinę. Gdy dziewczynka znalazła swój jedyny prezent, otworzyła go, zobaczyła 

książkę i małe pudełeczko z szyfrem i napisem „ostatni”. Odrzuciła pudełko i zaczęła czytać 

książkę. Przeczytała ją w czasie Wigilii i Bożego Narodzenia. Pod koniec drugiego dnia świąt do 

pokoju Ani przyszedł Ojciec i podał jej pudełko, które przed laty zostawiła dla niej mama... 

- Pomyśl chociaż przez chwilę - odparł. 

- Dobrze - zawsze tak mówiła, chyba że chodziło o wybór posiłku. 

Najpierw nie okazała Tacie zainteresowania, ale gdy odszedł, rzuciła się na pudełeczko od 

mamy i usilnie starała się rozszyfrować kod. Po wpisaniu kilku kombinacji wstukała numery 

261210 i nagle pudełko otworzyło się. W środku dziewczynka znalazła paczuszkę. Otworzyła 

ją i znalazła stary klucz. Od razu spróbowała otworzyć kluczykiem pudełko od Mamy. Niestety, 
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nie udało się. Ania przypomniała sobie o kredensie w pokoju rodziców. Otworzyła go i znalazła 

srebrny kluczyk, pasujący do pudełka. W środku ujrzała paczkę. Wypadł z niej list: 

,,Kochana Aniu, będąc Twoją Mamą przez 13 lat, miałam wielką przyjemność widzieć Twój 

uśmiech, gdy byłaś mała. Przez ostatnie 11 lat, gdy chorowałam, myślałam, że kiedyś zobaczę 

jeszcze raz ten wspaniały uśmiech, jednak nowotwór mnie pokonał. Odkąd Tata wywołał 

zdjęcia, zawsze miałam je przy sobie, nawet w trudnych chwilach spoglądałam na nie, marząc, 

że zobaczę Twój uśmiech jeszcze raz. Pamiętaj, że zawsze jestem przy Tobie. 

Kochająca Mama Ani 

Gdy dziewczynka zobaczyła zdjęcia, rozpłakała się i przeprosiła Tatę.  

Od tej pory Ania zaczęła się uśmiechać. 

Adam 8d 

 

 

Zimowa opowieść 

Był piękny, zimowy wieczór. Dzień przed Wigilią. Padał śnieg. Wybrałam się z 

przyjaciółmi na łyżwy. Szliśmy ciemną uliczką przez park. Nagle pojawiła się przed nami 

ciemna, duża, zakapturzona postać. Przestraszyłam się i upadłam na ziemię. Gdy obejrzałam 

się za siebie, zobaczyłam, że wszyscy moi przyjaciele uciekli. Mężczyzna podszedł do mnie 

bliżej i okazało się, że ta postać to Święty Mikołaj. Miał czerwony płaszcz, spodnie i czapkę, 

czarny pasek oraz długą, siwą brodę.  

-Ho! Ho! Ho! - powiedział Mikołaj.  

-Dzień dobry - odpowiedziałam.  

-Mam dla ciebie pewną propozycję.  

-Jaką propozycję?  

-Co ty na to, żebyś poleciała ze mną do mojego kraju? Chciałbym, żebyś zwiedziła Laponię i 

przeżyła przygodę swojego życia.  

- Nie mam co robić, więc...  

-Czyli się zgadzasz.  

-Tak, ale mam pytanie. Właściwie dlaczego ja? 

-Obserwowałem cię już od pewnego czasu. Wiedziałem, że masz bardzo dobre serce i 

zasługujesz na tę nagrodę.  

- W takim razie chodźmy.  
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Mikołaj zabrał mnie do swoich sań. Były przepiękne, ciągnęły je zaprzężone renifery. Po chwili 

zwierzęta zaczęły biec i nagle wzbiliśmy się w powietrze. Lecieliśmy chyba dziesięć minut. Gdy 

dotarliśmy na miejsce, wysiadłam z sań i zobaczyłam krainę Świętego Mikołaja. Była 

przepiękna! Wszędzie leżał śnieg, było mnóstwo światła i naokoło nas biegały elfy ubrane w 

zielone kombinezony i białe czapki.  

-I co sądzisz o mojej krainie? - zapytał Mikołaj.  

-Jest piękna - wykrzyknęłam.  

-Chcesz tu ze mną zostać i pomóc mi? - zapytał Święty Mikołaj.  

-Tak. Jest tutaj pięknie, elfy są bardzo miłe i w dodatku kocham pakować prezenty dla dzieci - 

odpowiedziałam.  

- W takim razie czeka nas dużo roboty. Jutro są Święta.  

Hania W., Filip, Hania F., Michał, Mateusz 8a 

 

 

Przygoda Szczęśliwka 

Dawno, dawno temu żył sobie krasnal o imieniu Szczęśliwek. Mieszkał w Szkole 

Podstawowej nr 68 we Wrocławiu. Codziennie, pełen energii, radośnie witał wszystkich 

uczniów. Pewnego grudniowego dnia, w czasie lekcji, usłyszał niepokojące odgłosy 

dobiegające z końca korytarza. Postanowił to sprawdzić. Gdy dotarł do źródła dźwięków, ujrzał 

tam zmartwionego Świętego Mikołaja. Podszedł do niego, aby dowiedzieć się, co się stało. 

- Dlaczego jesteś tak smutny? 

- Nie mam wystarczająco dużo czasu, aby dostarczyć wszystkim dzieciom prezenty. 

- Szukasz może pomocnika? Jestem chętny. 

- Właściwie przydałaby mi się pomoc. 

- Dobrze, to bierzmy się do roboty. Co mogę zrobić? 

- Chodź za mną. 

Poszli do tajnej kryjówki Mikołaja, w której trzymał on wszystkie prezenty. Przygotowali 

upominki dla dzieci z całego świata, zapakowali wszystkie paczki do wielkiego worka i wyruszyli 

w podróż. Lecieli na ogromnych saniach zaprzężonych w renifery. Rozdawanie prezentów 

zajęło im sporo czasu, lecz dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu udało im się dostarczyć 

wszystko na czas. Wrócili do szkoły. Mikołaj podziękował Szcześliwkowi za pomoc i pożegnali 

się. Następnego dnia, gdy dzieci przyszły do szkoły, krasnal ujrzał ich radość spowodowaną 
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prezentami. Szczęśliwek był bardzo zadowolony i dumny z tego, co zrobił. Od tego czasu zaczął 

co roku współpracować z Mikołajem, ponieważ sprawiało mu to ogromną przyjemność.  

Hania P., Róża, Szymon, Maja, Semen 8a 

 

 

 

Magia Szczęśliwka 

Dziś niewiele osób wierzy w magię Szczęśliwka. Jednak on nieraz pokazał nam, że nie 

jest jedynie rzeźbą na korytarzu, ale także przyjacielem szkoły. Jedna z takich historii 

przydarzyła się Oli z 7d w ostatnie święta. Cała rodzina dziewczynki wyjechała za granicę, a 

żaden znajomy nie był w stanie zaprosić jej do siebie. Od tygodni już przechadzała się bez życia 

po korytarzach szkolnych, martwiąc wszystkich kolegów i nauczycieli. Jak okazało się później, 

nie tylko oni zastanawiali się nad powodem jej smutku. Obserwował ją bowiem również 

Szczęśliwek ze swojego miejsca nieopodal stołówki. Jako empatyk, mały krasnal poczuł 

potrzebę pocieszenia dobrej znajomej. W jego małej głowie zrodził się plan: zrobi świąteczne 

zakupy, ugotuje wigilijne potrawy i spędzi Wigilię z Olą. Kiedy tylko zapadł zmierzch, skończył 

szlifowanie szczegółów akcji i jak pomyślał, tak zrobił. Był tak zmotywowany, że chodził na 

zakupy i pichcił tak intensywnie, iż był w stanie dokończyć wszystkie prace w ciągu dwóch 

kolejnych nocy, dokładnie na czas. 

Po zakończonym dniu Szczęśliwek jak zawsze obszedł szkołę w poszukiwaniu zagubionych 

uczniów lub należących do nich przedmiotów. Z ulgą odnotował brak zarówno dzieci, jak i 

pozbawionych właścicieli przyborów szkolnych, wyciągnął wcześniej przygotowane torby z 

zakupami ze swojej szafki i wyruszył w drogę. Po 10 minutach marszu dotarł do domu Oli, która 

bardzo ucieszyła się na jego widok. Po długich uściskach zapytała jednak: 

- Ale tak właściwie, to co tutaj robisz Szczęśliwku? 

- Postanowiłem podarować ci trochę magii świąt. 

Mówiąc to, podał Oli torby z zakupami. 

- Wesołych Świąt!!! 

Ola nie była w stanie wykrztusić słowa ze wzruszenia. Oczywiście, Szczęśliwek został u 

dziewczynki na święta i do tej pory jest to jej najszczęśliwsze wspomnienie. 

Tosia, Martyna O., Jagna, Hania B. 8a 
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Magia świąt? 

To było trzy lata temu. Jak co roku jechaliśmy z rodzicami w dniu Wigilii do Babci. Droga 

przedłużała się niezmiernie przez korki spowodowane zamieszaniem świątecznym. 

Wyjechaliśmy po południu, więc było ciemno. Nie przypuszczaliśmy, że stanie się coś tak 

niespodziewanego.  

Mieliśmy podróżować jeszcze dwie godziny, lecz postanowiliśmy pojechać skrótem, 

przez las, aby podróż przebiegła szybciej. Byliśmy już w połowie drogi, gdy nagle poczułam 

gwałtowne hamowanie, a przed sobą zobaczyłam spadające, ogromne drzewo, uderzające z 

hukiem w maskę samochodu. Wstrząśnięci sytuacją próbowaliśmy otworzyć drzwi i uciec. 

Niestety, bez skutku. Wiedząc już, że nie uda nam się wydostać z pojazdu, usiłowaliśmy 

skontaktować się z rodziną, ale również bezskutecznie. Nie było zasięgu. Przerażeni, zdaliśmy 

sobie sprawę z tego, że nie wydostaniemy się z samochodu o własnych siłach. Mamie udało 

się zadzwonić po pomoc, lecz otrzymała informację, że straż pożarna może przyjechać dopiero 

za kilka godzin. Rozczarowani, że nie dotrzemy na kolację z rodziną, czekaliśmy na pomoc.  

Po godzinie wyczekiwania, na ciemnym niebie, zauważyliśmy migocącą, zbliżającą się 

w stronę samochodu gwiazdkę. Usłyszeliśmy także dźwięk dzwoneczków. Wpatrzeni w 

gwiazdę na początku nie zauważyliśmy cienia postaci przemykającej obok auta. Była to postać 

starszego, siwego, korpulentnego mężczyzny w czerwonym kombinezonie. Człowiek ten z 

wyglądu przypominał Świętego Mikołaja. Nie dowierzaliśmy, rzecz jasna. Każdy przecież wie, 

że Mikołaj nie istnieje.  

Tajemniczy mężczyzna w mgnieniu oka rozsypał złoty pył wokół nas i zniknął. Po chwili 

wszystko niespodziewanie zaczęło wracać do normy. W magiczny, niewytłumaczalny sposób 

drzewo leżące na masce podniosło się. Samochód natomiast samoistnie się naprawił, niczym 

za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bez najmniejszego śladu po wypadku staliśmy zdziwieni 

na leśnej dróżce.  

Po godzinie byliśmy u Babci, cali i zdrowi. Rodzina oczywiście nie wierzyła w naszą 

historię. Trudno się dziwić, ja też nie uwierzyłabym, gdyby ktoś powiedział mi, że uratował go 

złoty pył... Do dzisiaj nie wiemy, kim lub czym była tajemnicza postać. Ta sytuacja pokazała 

nam jednak, że „magia świąt” to nie tylko komercyjny slogan z reklam. 

Emilka, Julia, Hania D., Martyna K. 8a 
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Boże Narodzenie 

 
Kiedy grudzień się zaczyna  

świat o świętach przypomina.  

 

Wszyscy na święta czekają  

i choinki ubierają . 

 

Trzeba też porządki zrobić,  

okna pięknie przyozdobić .  

 

Przygotować też potrawy.  

to są bardzo ważne sprawy.  

 

Gdy Wigilia już przychodzi  

i mróz cały świat przymrozi.  

 

Ludzie do stołu siadają  

i opłatek rozdzielają.  

 

Piękne są świąteczne chwile  

emocji i wrażeń tyle. 

 

Wojtek 8a 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie świąteczna zagadka od Pani Katarzyny Kopyś.  

Udanego wypoczynku życzy redakcja Gazetki Szczęśliwka       
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