
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesołych Świąt! Bez zmartwień, 
Z barszczem, z grzybami,  
z karpiem, z gościem co niesie 
szczęście! Czeka nań przecież 
miejsce. 
 
Wesołych Świąt! 
A w Święta,  
Niech się snuje kolęda. 
I gałązki świerkowe 
Niech Wam pachną na zdrowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesołych Świąt! 
A z Gwiazdką –  
Pod świeczek łuną jasną 
Życzcie sobie – najwięcej 
Zwykłego, ludzkiego szczęścia. 
 
 
 
 
 

Gronu Pedagogicznemu, 
Pracownikom Szkoły, 
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Mam na imię Karolinka 
i mieszkam we Wrocławiu, 

chodzę do Szkoły 
Podstawowej nr 40. 

 
Kochany Mikołaju, 

chciałabym dostać pod 
choinkę komórkę i proszę, 

żeby była ona zielona. 
 

Dzieciaki, bardzo proszę, 
uwierzcie, ze chciałabym 

mieć taką komórkę. 
 

Pozdrawiam Cię, Mikołaju! 
 

Karolina Moskal  
 

W bieżącym numerze: 
 
- Opowieść o św. Mikołaju, 
- Listy do św. Mikołaja, 
- Droga do św. Mikołaja, 
- Dom Mikołaja, 
- Garaż Mikołaja, 
- Rozmowa z Mikołajem, 
- Rady, porady, co komu kupić? 
- Wiersze o Mikołaju, 
- Wywiad z Panią Dyrektor, 
- Z ostatniej chwili, 
- Ferie zimowe. 
 

TO WARTO PRZECZYTAĆ ☺☺☺☺ 
 
 

Wszystko zaczęło się tak: 
 

Opowieść o św. MikołajuOpowieść o św. MikołajuOpowieść o św. MikołajuOpowieść o św. Mikołaju    
    
Był sobie zwyczajny człowiek, który Był sobie zwyczajny człowiek, który Był sobie zwyczajny człowiek, który Był sobie zwyczajny człowiek, który 
rozdawał prezenty biednym. Któregoś rozdawał prezenty biednym. Któregoś rozdawał prezenty biednym. Któregoś rozdawał prezenty biednym. Któregoś 
dnia ludzie postanowilidnia ludzie postanowilidnia ludzie postanowilidnia ludzie postanowili odkryć kto to  odkryć kto to  odkryć kto to  odkryć kto to 
jest, był to Mikołaj. I tak już dalej było. jest, był to Mikołaj. I tak już dalej było. jest, był to Mikołaj. I tak już dalej było. jest, był to Mikołaj. I tak już dalej było. 
Mikołaj roznosił prezenty dzieciom Mikołaj roznosił prezenty dzieciom Mikołaj roznosił prezenty dzieciom Mikołaj roznosił prezenty dzieciom     
i biednym, i roznosi do dziś.i biednym, i roznosi do dziś.i biednym, i roznosi do dziś.i biednym, i roznosi do dziś.    

Joanna Młotek z kl. 2Joanna Młotek z kl. 2Joanna Młotek z kl. 2Joanna Młotek z kl. 2    
 

    
    
    
    

Wierzyć – nie wierzyć, ale zawsze 
warto spróbować napisać list, tak jak 

zrobili to Karolina z kl. 1a  
i Marek z kl. 2.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto z was zechce odwiedzić  
św. Mikołaja? Pomogą wam 
wskazówki Madzi z kl. 2. 

 
Droga do św. Mikołaja 

 
Jedzie się przez zaśnieżone łąki, 
śnieżne zamiecie, mija się tylko 
śnieg i lód. Dookoła siarczysty 
mróz. Nie pociągiem, nie 
tramwajem ani nawet 
samochodem, tylko saniami. 
Wprost do wielkiego igloo,  
w którym mieszka Mikołaj. 
Niestety, można tam dojechać 
tylko raz w roku – 6 grudnia. 

Magdalena Młotek  
 

Kiedy dotrzecie już na miejsce, 
będziecie mogli porównać 

rzeczywistość z wyobraźnią Oli  
z kl. 1a. 

 
    

    

    

    

    

Dom MikołajaDom MikołajaDom MikołajaDom Mikołaja    

 

Kochany Mikołaju, 

 

Mieszkam w Polsce, to bardzo 

daleko od Laponii. Mój dom 

jest zwyczajny: okna, firanki, 

kaktusy na parapetach.  

W Twojej dalekiej krainie też 

masz swój dom. Nie wiem, jak 

wygląda, ale wyobrażam 

sobie, że jest z lodu, ma 

schody z sopli. Na parterze 

jest salon, a na podłodze leży 

wielki dywan ze śniegu. Na 

piętrze wielkie łóżko wykute 

w kodowej bryle, a kołderka 

ze śnieżnego puchu. Może 

Twój dom to piękny pałac,  

a może zwykła chata pełna 

pierników, ciasteczek  

i zabawek. Przed domem stoją 

baaaaardzo duże sanie  

i renifery, które czekają, aby 

rozwieźć dzieciom prezenty. 

Kiedy dorosnę, wybiorę się do 

Twojego zaczarowanego 

domu, ale teraz zapraszam Cię 

do siebie. 

Ola Nodzykowska  

 
Ola opisała wnętrze domu Mikołaja, 

ale Was, chłopcy, na pewno 
bardziej zainteresują pojazdy, które 

widział Michał z kl. 5. 
 

Garaż MikołajaGaraż MikołajaGaraż MikołajaGaraż Mikołaja    
    
Na biegunie południowym Na biegunie południowym Na biegunie południowym Na biegunie południowym 
mieszka sobie Mikołaj. mieszka sobie Mikołaj. mieszka sobie Mikołaj. mieszka sobie Mikołaj.     
W jego garażu można W jego garażu można W jego garażu można W jego garażu można 
znaleźć najróżniejsze znaleźć najróżniejsze znaleźć najróżniejsze znaleźć najróżniejsze 
pojazdy śnieżnepojazdy śnieżnepojazdy śnieżnepojazdy śnieżne. Są tam . Są tam . Są tam . Są tam 
przede wszystkim sanie, przede wszystkim sanie, przede wszystkim sanie, przede wszystkim sanie, 

Sie ma Mikołaju  
z odległej krainy! 

 
Ten list pisze chłopczyk  

z licznej rodziny. Mam na 
imię Marek i chciałem Cię 
prosić o kilka prezentów, 
jakich jeszcze nie miałem: 
chciałbym dostać misia, 

klocki i kolejkę, a do tego 
jeszcze jedno piękne auto. 

Prosiłbym Cię także 
 o prezent dla brata: zielony 
samolot, który w górę lata. 

To już chyba wszystko, 
 św. Mikołaju. Może kiedyś 

Cię odwiedzę. 
Marek Garbera  



w których Mikołaj co roku w których Mikołaj co roku w których Mikołaj co roku w których Mikołaj co roku 
przywozi dzieciom przywozi dzieciom przywozi dzieciom przywozi dzieciom 
prezenty.prezenty.prezenty.prezenty.    
Jest też skuter śnieżny, Jest też skuter śnieżny, Jest też skuter śnieżny, Jest też skuter śnieżny, 
bo Mikołaj lubi szybką bo Mikołaj lubi szybką bo Mikołaj lubi szybką bo Mikołaj lubi szybką 
jazdę. W hangarze koło jazdę. W hangarze koło jazdę. W hangarze koło jazdę. W hangarze koło 
garażu stoi gwiazdkowy garażu stoi gwiazdkowy garażu stoi gwiazdkowy garażu stoi gwiazdkowy 
samolot. Jest on samolot. Jest on samolot. Jest on samolot. Jest on 
czerwony w złote czerwony w złote czerwony w złote czerwony w złote 
gwiazdki. Wyposażony jest gwiazdki. Wyposażony jest gwiazdki. Wyposażony jest gwiazdki. Wyposażony jest 
w turbo napęd, w turbo napęd, w turbo napęd, w turbo napęd, żeby żeby żeby żeby 
Mikołaj zdążył obdarować Mikołaj zdążył obdarować Mikołaj zdążył obdarować Mikołaj zdążył obdarować 
wszystkie dzieci w jedną wszystkie dzieci w jedną wszystkie dzieci w jedną wszystkie dzieci w jedną 
noc. Mikołaj dba o te noc. Mikołaj dba o te noc. Mikołaj dba o te noc. Mikołaj dba o te 
maszyny, tak jak każdy maszyny, tak jak każdy maszyny, tak jak każdy maszyny, tak jak każdy 
mężczyzna na świecie.mężczyzna na świecie.mężczyzna na świecie.mężczyzna na świecie.    

Michał PrzybylskiMichał PrzybylskiMichał PrzybylskiMichał Przybylski    
    
    
    
    
    
    

Och! Znowu się pewnie pomyliłam! 
A teraz zajęte! 

Komu nie udało się dotrzeć do 
Mikołaja, może będzie miał 

szczęście i się do niego dodzwoni, 
tak jak Dagmara z kl. 5. 

 
 
 
 
- Halo, - halo! Święty Mikołaj? 
- Tak, słucham! 
- Mam na imię Dagmara, dzwonię 

z Wrocławia. 

- Miło mi, bardzo lubię dzieci 
 z Polski. Są grzeczne, zdolne 
 i otwarte. 

- Mikołaju, w naszych sklepach 
 i na wystawach pojawiają się 
już ozdoby świąteczne. 

- No tak, bo grudzień już tuż, tuż. 
Dzieci z całego świata 
nadsyłają do mnie listy 
 i e-maile. 

- O co proszą? 
- Mają różne marzenia, często 

dosyć „kosztowne”. 
- Bardzo dobrze, my – dzieci 

musimy mieć marzenia. 
- Powtarzają się niezmiennie od 

wielu lat prośby o słodycze. 
- Ja chciałabym dostać pieska. 
- Ha... ha... ha! Będzie ciężko, ale 

pomyślimy... 
- A jakie są marzenia Mikołaja? 
- Ja i moi pomocnicy 

chcielibyśmy, aby każde dziecko 
dostało swój oczekiwany 
prezent i było uśmiechnięte. 

- Czy zapracowany Mikołaj 
wszędzie jeździ swoim 
zaprzęgiem reniferów? 

- Nie, jeżdżę samochodem, latam 
samolotem. Renifery, sanie, 
czerwony płaszcz są bardzo 
uroczyste. Korzystam z nich 
tylko w grudniu. 

- Dziękuję Ci, Mikołaju, za 
rozmowę. 

- Ja również dziękuję, 
pozdrawiam i życzę Wesołych 
Świąt! 

- Takich ze śniegiem! 

- O tak, do zobaczenia 06 grudnia 
we Wrocławiu. 

Dagmara Dzirba 
    

Czy zauważyliście, że Mikołaje  
są wśród nas?  

A czy każdy lubi nim być? 
Jeden – tak. Drugi – nie. Jeżeli 
należycie do tych pierwszych 

przeczytajcie rady-porady  
Asi i Kasi z kl. 5. 

    
Na święta Bożego Narodzenia 

my, czyli Asia Kaleta i Kasia Basta 
pomożemy wam wybrać prezenty. Dla 
mamy proponujemy ładny naszyjnik, 
jakiś kosmetyk, torebkę lub coś 
własnoręcznie zrobionego. Nasi 
rodzice najbardziej cieszą się z takich 
prezentów. 
 Tato ucieszy się z książki, 
kosmetyku, breloczka do kluczy, 
modelu samochodu itp. Dla 
rodzeństwa (zależy w jakim wieku) 
proponujemy następująco: 

Siostra w wieku 4-8 lat – lalka, 
pluszaki. Brat w tym samym 
przedziale wiekowym – autka, piłki. 
 Dla starszego rodzeństwa, np. 
siostry – błyszczyk, torebka, 
kosmetyk, podkolanówki itp. 
Brat – kosmetyk, modele pojazdów  
i breloczków. 
Mamy nadzieję, że nasze propozycje 
Wam pomogą i rodzina ucieszy się  
z prezentów. 
 

Asia Kaleta i Kasia Basta 

    

Mikołaj to wdzięczny temat dla 
poetów. To właśnie o Nim napisały 

Natalia z kl. 5 i Karolina z kl. 2. 
    

„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”    
 
Co roku w grudniu choinkę ubieramy,Co roku w grudniu choinkę ubieramy,Co roku w grudniu choinkę ubieramy,Co roku w grudniu choinkę ubieramy,    
pod którą mnóstwo prezentów mamy.pod którą mnóstwo prezentów mamy.pod którą mnóstwo prezentów mamy.pod którą mnóstwo prezentów mamy.    

Przynosi je nam starszy, przemiły pan.Przynosi je nam starszy, przemiły pan.Przynosi je nam starszy, przemiły pan.Przynosi je nam starszy, przemiły pan.    
Ma białMa białMa białMa białą brodę, czerwony kubraczeką brodę, czerwony kubraczeką brodę, czerwony kubraczeką brodę, czerwony kubraczek    
i duży worek wymarzonych paczek.i duży worek wymarzonych paczek.i duży worek wymarzonych paczek.i duży worek wymarzonych paczek.    
Mknie on przez świat saniamiMknie on przez świat saniamiMknie on przez świat saniamiMknie on przez świat saniami    

w zaprzęgu z reniferami.w zaprzęgu z reniferami.w zaprzęgu z reniferami.w zaprzęgu z reniferami.    
W wigilijny wieczór przez kominW wigilijny wieczór przez kominW wigilijny wieczór przez kominW wigilijny wieczór przez komin    

się skrada i upominek nam się skrada i upominek nam się skrada i upominek nam się skrada i upominek nam 
pozostawia.pozostawia.pozostawia.pozostawia.    

Dobrze już wiemy, kto to taki!Dobrze już wiemy, kto to taki!Dobrze już wiemy, kto to taki!Dobrze już wiemy, kto to taki!    
Święty Mikołaj!Święty Mikołaj!Święty Mikołaj!Święty Mikołaj!    

Znają go wszystkie dziecZnają go wszystkie dziecZnają go wszystkie dziecZnają go wszystkie dzieciaki.iaki.iaki.iaki.    
Natalia Radziewicz Natalia Radziewicz Natalia Radziewicz Natalia Radziewicz     
    

„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”„Święty Mikołaj”    
    

Długa broda, miłe oczka. Każdy chciałby Długa broda, miłe oczka. Każdy chciałby Długa broda, miłe oczka. Każdy chciałby Długa broda, miłe oczka. Każdy chciałby 
się z Nim spotkać.się z Nim spotkać.się z Nim spotkać.się z Nim spotkać.    

Mały prezent, ciepły szalik pewnie Mały prezent, ciepły szalik pewnie Mały prezent, ciepły szalik pewnie Mały prezent, ciepły szalik pewnie 
chcesz od Niego dostać.chcesz od Niego dostać.chcesz od Niego dostać.chcesz od Niego dostać.    

To nie konie, to nie słonie ciągną ciężkie To nie konie, to nie słonie ciągną ciężkie To nie konie, to nie słonie ciągną ciężkie To nie konie, to nie słonie ciągną ciężkie 
jego sanie.jego sanie.jego sanie.jego sanie.    

On nie biegnie, tylko leci z piękną On nie biegnie, tylko leci z piękną On nie biegnie, tylko leci z piękną On nie biegnie, tylko leci z piękną 
gwgwgwgwiazdką, która świeci.iazdką, która świeci.iazdką, która świeci.iazdką, która świeci.    

Ma na sobie płaszcz czerwony.Ma na sobie płaszcz czerwony.Ma na sobie płaszcz czerwony.Ma na sobie płaszcz czerwony.    
A na głowie grubą czapę.A na głowie grubą czapę.A na głowie grubą czapę.A na głowie grubą czapę.    

I na koniec wam podpowiem, że I na koniec wam podpowiem, że I na koniec wam podpowiem, że I na koniec wam podpowiem, że     
w Laponii mroźnej mieszka.w Laponii mroźnej mieszka.w Laponii mroźnej mieszka.w Laponii mroźnej mieszka.    

Czy już wiecie, kto to?Czy już wiecie, kto to?Czy już wiecie, kto to?Czy już wiecie, kto to?    
Karolina JaroszKarolina JaroszKarolina JaroszKarolina Jarosz    

Nie ma takiego numeru, 
nie ma takiego 

numeru... 



A co sądzi na ten temat 
najważniejsza osoba w szkole? 

Wywiad z Panią Dyrektor 
przeprowadziła Wasza koleżanka 

Ewa z kl. 5. 
 
- Dzień dobry! Czy zgodzi 

się Pani udzielić mi 
wywiadu? 

- Tak, chętnie! 
- Czy wierzy Pani w św. 

Mikołaja? 
- Oczywiście, wierzę! 
- Jak Pani myśli, czy św. 

Mikołaj chętnie odwiedza 
naszą szkołę? 

- Mam nadzieję, że bardzo 
chętnie. 

- Czy wszystkie dzieci  
z naszej szkoły zasłużyły 
na prezenty? 

- Wszystkie zasłużyły, choć 
niektóre na trochę 
mniejsze. 

- Co chciałaby Pani dostać 
od św. Mikołaja? 

- Poproszę Go o ciepły, 
kolorowy szalik. 

- Dziękuję bardzo za miły 
wywiad. 

- Ja również. 
Ewa Pudełko 

 
 
 
 
 

Informacje z ostatniej chwili! 
Ważna dla Was wiadomość od  
św. Mikołaja przekazana za 
pośrednictwem Asi i Kasi. 

„Lubię być św. Mikołajem”. 
 

Lubię odwiedzać dzieci 
każdego wieczora 06 grudnia, 
rozdawać im prezenty i jeść 
ciastka przygotowane dla mnie... 

W przygotowywaniu 
prezentów pomagają mi moi 
pracownicy (elfy). Nasza 
działalność (fabryka zabawek) 
znajduje się na Grenlandii. 
Rozwożeniem prezentów 
zajmują się renifery. Ta praca 
jest wspaniała nie tylko dlatego, 
że pracuję raz w roku i nie 
oddam jej za żadne skarby. 

Asia Kaleta i Kasia Basta 
 

Jak spędzić ciekawie i wesoło ferie 
zimowe opowie Wam Bartek 

z kl. 2. 
    

Ferie zimowe 
Moje ferie zimowe spędzam  
u babci w górach koło Karpacza. 
Zimą jest tam fajnie, ale bardzo 
zimno. Lubię jak jest dużo 
śniegu, bo mogę zjeżdżać z góry 
na sankach, lepić bałwana  
i rzucać się śnieżkami. 
Najchętniej robię to  
z młodszym bratem ciotecznym 
Arkiem. Lubię się z nim bawić  
i bardzo go kocham. 

Bartłomiej Ziółkowski  

    

    

    

    

    

Zapraszamy Czytelników Zapraszamy Czytelników Zapraszamy Czytelników Zapraszamy Czytelników 

do zabawydo zabawydo zabawydo zabawy☺☺☺☺    

    

W specjalnym dW specjalnym dW specjalnym dW specjalnym dodatku odatku odatku odatku 

znajdziecie rysunek do znajdziecie rysunek do znajdziecie rysunek do znajdziecie rysunek do 

pokolorowania.pokolorowania.pokolorowania.pokolorowania.    

Utrudnieniem jest wierne Utrudnieniem jest wierne Utrudnieniem jest wierne Utrudnieniem jest wierne 

odtworzenie odtworzenie odtworzenie odtworzenie 

oryginalnego rysunku, oryginalnego rysunku, oryginalnego rysunku, oryginalnego rysunku, 

który znajdziecie na który znajdziecie na który znajdziecie na który znajdziecie na 

ścianie przy szatni.ścianie przy szatni.ścianie przy szatni.ścianie przy szatni.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Odszukajcie!!!Odszukajcie!!!Odszukajcie!!!Odszukajcie!!!    

Przyjrzyjcie się!!!Przyjrzyjcie się!!!Przyjrzyjcie się!!!Przyjrzyjcie się!!!    

Pokolorujcie!!!Pokolorujcie!!!Pokolorujcie!!!Pokolorujcie!!!    

    

Podpisane prace Podpisane prace Podpisane prace Podpisane prace 

przekażcie Pani przekażcie Pani przekażcie Pani przekażcie Pani     

z biblioteki z biblioteki z biblioteki z biblioteki do do do do 

21.12.200721.12.200721.12.200721.12.2007....    

    

Nagroda zapewniona!!Nagroda zapewniona!!Nagroda zapewniona!!Nagroda zapewniona!!    

    

Życzymy powodzenia!Życzymy powodzenia!Życzymy powodzenia!Życzymy powodzenia!    

    

RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja    

    


