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Edycja Świąteczna 



Nadszedł grudzień. Miesiąc ten kojarzy się 
nam ze świętami, śniegiem, Świętym 

Mikołajem przynoszącym prezenty pod 
pięknie przystrojoną choinkę oraz z 
rozbrzmiewającym dźwiękiem kolęd. 

Przyjrzyjmy się więc bliżej niektórym z tych 
świątecznych symboli. 



Czy wiecie że… 
Znana nam wszystkim piosenka " Jingle bells" różni się nieco 
od jej oryginalnej wersji? Starsi uczniowie mogli się już o tym 
pewnie przekonać na niektórych zajęciach ;) 

Oryginalny utwór pochodzi z 1857r. Można ją znaleźć pod tą 
nazwą : 

Jingle bells original 1857 song 

Miłego słuchania :D 



Święty Mikołaj 

 Czy wiecie, że Święty Mikołaj nie zawsze był tym pulchnym 
staruszkiem którego wszyscy znamy i kochamy? Dawniej był 
to poważny, dostojny i pełen godności biskup, który chodził w 
ceremonialnych szatach kościelnych oraz w biskupiej infule. 

 



Dzisiaj jednak wygląda znacznie bardziej sympatycznie. Stał 
się tęgim, krzepkim, zdrowo wyglądającym staruszkiem, 
zawsze tryskającym dobrym humorem. Przez swoje podróże 
ma zarumienioną twarz, bez przerwy śmiejące się oczy, długą, 
białą brodę i białe, gęste wąsy. Mikołaj ubiera się na czerwono, 
nosi gruby płaszcz obszyty białym futrem, na głowie ma 
czerwoną czapkę z pomponem, a na plecach dźwiga wielki 
worek wyładowany po sam brzeg prezentami dla dzieci.  



Jedno, co w osobie św. Mikołaja pozostało 
niezmienione, to jego wielka dobroć, szczodrość 
i ogromna miłość do dzieci. Do tej pory głównym 
jego posłannictwem jest nieść radość, szczęście, 

sprawiać cuda, czynić 
dobro  wszystkim maluchom i nie tylko. 

 



Kolędy  
Zapewne każdy z was zna wiele kolęd. Nawet pewnie potrafi je zagrać. I 
zapewne wszyscy znają kolędę pt. "Cicha Noc". Jednak czy wiecie, że ta 
kolęda jest znana na całym świecie i wykonywana w niemal 300 językach 

oraz dialektach?! 

Po raz pierwszy została wykonana podczas pasterki w 1818r w austriackiej 
miejscowości.  Autorem słów Stille Nacht był Joseph Mor  melodię 

ułożył Franz Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył 
ok. 1930 roku Piotr Maszyński. 



No i coś na dobry humor  

Źródło: Instagram 



I jeszcze więcej dobrego humoru 

Kobieta rozmawia ze swoim 
gospodarzem domu o lokatorach, 
mieszkających nad nią: 

- Oni w nocy tupią i głośno się 
zachowują aż do północy - skarży 
się kobieta. 

- Czy to Pani przeszkadza? - 
pyta się gospodarz. 

- Nie, ja i tak zwykle o tej porze 
ćwiczę grę na skrzypcach. 

 

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 
trąbić! 



A dla miłośników muzyki prezentujemy 
wyjątkowy kalendarz adwentowy 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie ;) 



Zaproszenie 

Na zakończenie pragniemy serdecznie zaprosić zarówno 
uczniów jak i rodziców na koncert kolęd w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły, który odbędzie się 20.12.2020 o godzinie 16.00 na 
szkolnej stronie Facebook.  

 

Zapraszamy również na wspólne śpiewanie kolęd, które 
odbędzie się 24.12.2020. Już od wigilijnego poranka będzie można 
przygotowywać ostatnie potrawy przy akompaniamencie 
zeszłorocznego koncertu naszej orkiestry. 

 

Na oba koncerty jeszcze raz serdecznie zapraszamy 

Samorząd Uczniowski 


