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MIKOŁAJKI, MIKOŁAJKI, MIKOŁAJKI…
Młodzi czytelnicy z klas 0-3! Redaktorzy "Szkolniaka" nie zapomnieli o Was! Właśnie z tą myślą
przygotowaliśmy specjalny numer naszej gazetki. W całości poświęciliśmy go pewnemu miłemu i bardzo
wyczekiwanemu przez wszystkich (szczególnie 6 grudnia) gościowi… z dalekiej Laponii, który odwiedza
grzeczne dzieci na całym świecie. Domyślacie się, o kim mowa?! Ten starszy pan z długą, siwą brodą, ubrany
w czerwony kubrak i czerwoną czapkę, ma na imię Mikołaj!
Zobaczcie, co ciekawego przygotowaliśmy w tej mikołajkowej gazetce!

Redakcja "Szkolniaka"
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Oprac. Rafał Skrzeszewski

MIKOŁAJKOWA CIEKAWOSTKA
ORTOGRAFICZNA

Jak poprawnie napisać: święty mikołaj czy Święty
Mikołaj?

Uwaga! Piszemy:

�Święty Mikołaj lub św. Mikołaj - święty biskup Miry;
�święty mikołaj l u b mikołaj – osoba rozdająca
dzieciom prezenty;
�Święty Mikołaj –  ikona popkultury.

HISTORIA PRAWDZIWEGO ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

Czy zastanawialiście się, kim był i skąd pochodził
św. Mikołaj? Wyobraźcie sobie, to nie będzie zimna
Laponia!
Legenda głosi, że Święty Mikołaj urodził się około
270 r. w mieście Patara na terenie obecnej Turcji.
Chociaż przyszedł na świat w zamożnej rodzinie
kupieckiej, od najmłodszych lat wyróżniał się
niezwykłą skromnością i pobożnością. Po śmierci ojca
odziedziczył duży majątek, który rozdał ubogim.
Zawsze służył pomocą i nie pozostawał obojętny na
krzywdę słabszych.
Kiedy został biskupem Miry, rządził z wielką troską,
przeciwstawiając się złu i niesprawiedliwości - czym
zaskarbił sobie sympatię ludzi.
O św. Mikołaju opowiadano wiele ciekawych historii.
Mówiono, że za jego wstawiennictwem uwolnionych
zostało trzech niesprawiedliwie oskarżonych oficerów.
Innym razem swoją modlitwą uratował rybaków
podczas sztormu na morzu. Prawdopodobnie młody
biskup pomógł ubogiemu człowiekowi, którego nie
było stać na utrzymanie córek. Co zrobił Święty?
Wrzucił przez komin sakiewki z pieniędzmi. Wpadły
one prosto do pończoch, które suszyły się przy
rozgrzanym kominku - stąd zwyczaj wieszania
skarpetek oraz wystawiania butów (na prezenty).
Jak podaje wiele źródeł, św. Mikołaj
zmar ł 6 grudnia w połowie IV wieku. Pamięć
o biskupie z Miry przetrwała po dzień dzisiejszy
A czy do Was przyszedł w tym roku Święty
Mikołaj?

Milena Borzęcka, kl. 7f

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Czerwona szata, w dłoni pastorał.
Nikt tylu cudów, co on, nie dokonał.

Jemu najmłodsi powierzają marzenia.
To on w magię święta zawsze zamienia.

Ulubiony biskup wszystkich dzieci.
Wspominany w grudniu od tysiącleci.

Chociaż dla wielu z podarkami kojarzony,
nauczyciel miłosierdzia i pokory uniżony.

Wyjątkowy Święty dobrze nam znany.
To z Miry Mikołaj! Nasz ukochany!

Wiktor Kowalski, 7d

 MIKOŁAJOWE ZAGADKI

A teraz sprawdźcie swoją wiedzę (na temat
mikołaja i nie tylko). Uda Wam się rozwiązać te
zagadki? Spróbujcie!

Kto tak wygląda, jak duży krasnal.
Brodę ma długą, czerwony kaftan,
odwiedza dzieci raz na rok, w zimie.
Daje prezenty. Jak ma na imię?

Sympatyczne te zwierzaki rogate
ciągną Mikołaja sanie bogate,
do tego maja dobre maniery.
Czy wiesz kto to taki?

Oprac. Rafał Skrzeszewski, kl. VIe
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HO! HO! HO! MIKOŁAJ W KLASIE „0”!

Doszły nas słuchy, że dzieci i panie z oddziału
przedszkolnego w naszej szkole odwiedził prawdziwy
mikołaj, ale po kolei…
Dnia 3 grudnia 2020 roku dzieci z klasy „0” otrzymały
list z zapowiedzą atrakcji, jakie na nie czekały.
Okazało się, że… za dwa dni przybędzie mikołaj!
Już od rana dzieci z niecierpliwością czekały na
wizytę zapowiadanego gościa. Przygotowały dla
niego niespodziankę – piosenkę. Następnie mikołaj
wręczył sześciolatkom słodycze, drobne zabawki
i bombki podpisane ich imionami. W worku
z prezentami znalazły się również gry dla całej klasy
oraz drobne prezenty dla pań.
To nie koniec atrakcji! Okazało się, że w poniedziałek
przewidziano mikołajkowe warsztaty z klockami Lego!
Zadaniem naszych przedszkolaków była... budowa
zaprzęgu i makiety pracowni, w której elfy wyrabiają
zabawki. Na zakończenie spotkania dzieci obiecały
mikołajowi, że będą grzeczne, aby za rok je
odwiedził

M.B. 7f

Nasze przedszkolaki z mikołajem

Budujemy sanie dla mikołaja

ZGADNIJ, CO TO?!

Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom...

Pada z nieba biały proch,
Coś jak gwiazdki albo groch.
Gdy napada po kolana,
Ulepimy wnet bałwana!

Oprac. Rafał Skrzeszewski, 6e

Chłopcy: Maciuś - samochód; Krystian - pociąg Lego;
Bartuś S. - figurka Avengers; Mikołaj - Lego pościg;
Kuba W. - miecz; Kacper - grę "Operacja psa"; Oskar
- diamentowy miecz i klocki Lego; Bartuś B. - namiot;
Przemek - Monster crack, samochód, klocki; Olek -
słodycze i bombki; Kuba Z. - klocki.
Panie wychowawczynie także były grzeczne
i zasłużyły na prezenty. Pani Paulina otrzymała
perfumy; pani Madga - kubek-słoiczek; pani Wioleta -
kubek.

Mikołaj, mimo pandemii, okazał się bardzo hojny!
Oto wypowiedzi naszych zerówkowiczów
o podarunkach, jakie otrzymali w tym roku na
mikołajki. Oprócz wszelkiego rodzaju słodyczy
i owoców w worku świętego mikołaja dzieci znalazły
następujące prezenty:
Dziewczynki: Paulinka - lalkę; Nela - zestaw do
makijażu; Łucja Mitrus - lalkę i pieniążki; Lena S, -
klocki Lego; Alicja - lalkę z rodziną; Kinga Z. - Barbie
z szafą z ubraniami; Kinga W. - zamek dla lalek; Lena
K. - plecak i piórnik; Łucja Mysiak - kolorowankę do
zdrapywania; Lena C. - Barbie karate;
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Grafikę oprac. Rafał Skrzeszewski

RENIFERY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Sanie Świętego Mikołaja ciągną sympatyczne renifery. Są to dalecy
krewni jeleni. Dzięki nim Mikołaj dociera na czas do wszystkich dzieci. Na
czele magicznego zaprzęgu stoi Rudolf Czerwononosy. Stoi pierwszy, bo
według legend, jego duży czerwony nos służy do nawigacji. Czy wiecie
jak nazywają się pozostałe renifery? Pozwólcie, że przedstawimy Wam
pozostałych ośmiu pomocników Świętego Mikołaja. Oto one:
Kometek - zostawia na niebie jasnoniebieską smugę światła, zupełnie
jak kometa;
Fircyk - jest najodważniejszym reniferem;
Tancerz - renifer baletnica, nosi różowe baleriny;
Złośnik i Błyskawica - to dwa pierwsze renifery Mikołaja;
Pyszałek - jest bardzo nieśmiały;
Profesorek - śpiewa i ciągle nuci coś sobie pod nosem;
Amorek - przynosi miłość i dobroć wszędzie tam, gdzie się pojawi.

Oprac. Rafał Skrzeszewski, kl. 6e

 

MIKOŁAJKI W INNYCH
KRAJACH

Niemieckie dzieci nazywają
mikołaja "świątecznym gościem" –
Weihnachtsmann. Przychodzi do
nich dwa razy w roku. 6 grudnia
oraz w wigilię wkłada upominki do
ustawionych przy łóżku bucików.

W Szwecji dzieci, zanim dostaną
prezent, muszą najpierw rozwiązać
zagadkę, którą do podarku
dołączył na świątecznej kartce sam
św. mikołaj.

Na Litwie dzieci mają za zadanie
zaśpiewać piosenkę, zatańczyć lub
powiedzieć wierszyk, by zasłużyć
na podarek. W przeciwnym razie
nie mogą liczyć na prezenty.

Anglicy uwielbiają zaskakiwać
swoje dzieci, dlatego poza dużym
prezentem chowają mniejszy
w paczce z ciastkami.
Poszukiwania sprawiają ogromną
frajdę.

W Stanach Zjednoczonych Święty
Mikołaj – Santa Claus wchodzi do
domów przez komin. Dzieci dostają
prezenty w pierwszy dzień świąt
Bożego Narodzenia.

Dziadek Mróz to rosyjski
odpowiednik św. Mikołaja.
Towarzyszy mu Śnieżynka. W noc
sylwestrową, kiedy wszystkie
grzeczne dzieci już śpią, Dziadek
Mróz ze Śnieżynką obdarowują je
prezentami.

W Holandii dzieci wierzą, że św.
Mikołaj obserwuje je z nieba
i w olbrzymiej, zaczarowanej
księdze spisuje dobre oraz złe
uczynki. Prezentów nigdy nie
kładzie pod choinką, ale ukrywa po
całym domu. Dzieci zwykle szukają
ich przez cały wigilijny wieczór.

Oprac. Rafał Skrzeszewski, 6e
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MIKOŁAJKOWA ROZRYWKA
Przed nami dłuuuugie zimowe wieczory. Redaktorzy "Szkolniaka" pomyśleli o tym i proponują Wam odrobinkę
rozrywki. Na rozgrzewkę sprawdźcie swoją spostrzegawczość. Kolejna strona wymagać będzie od Was użycia
kredek i pomalowania naszego gazetkowego mikołaja, a na następnej musicie pomóc mu trafić do bałwanka.
Na ostatniej stronie, jak zwykle, możecie rozwiązać krzyżówkę i poczytać dowcipy. Zapraszamy!
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Z Internetu: https://www.freepik.com/
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SZKOŁA NA WESOŁO

Pani pyta dzieci, kim chciałyby
zostać, gdy dorosną.
Prawie wszystkie chcą być
biznesmenami, kosmonautami,
aktorami tylko Jasio oświadcza, że
będzie Świętym Mikołajem.
- A to czemu? - pyta zdziwiona
pani.
- Bo będę pracować jeden dzień
w roku...

- Jak nazywa się żona św.
Mikołaja?
- Merry Christmas.

Jasio pisze list do Świętego
Mikołaja:
– Chciałbym narty, łyżwy, sanki
i grypę na zakończenie ferii
świątecznych!

- Mamo, z mego listu do św.
Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem
w Waszej szafie.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić przyjemność, to
popraw swoją jedynkę
z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci
już perfumy.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To superprezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał
trąbić!

Oprac. Justyna Kościołek, 6e

Oprac. Rafał Skrzeszewski

GAZETKA "SZKOLNIAK" 2020/2021
MIKOŁAJKOWE WYDANIE SPECJALNE

Zespół redakcyjny w składzie: Milena Borzęcka, Justyna Kościołek,
Wiktor Kowalski i Rafał Skrzeszewski.
Opracowanie graficzne: Rafał Skrzeszewski
Opiekunowie: Ewa Abramek i Agata Borzęcka
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