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Zima ... 
Świąteczny czas... 
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Od Redakcji...  
Witajcie, Czytelnicy! 
Przed  nami zima, święta, początek nowego roku i ferie! 
 
Zachęcamy do czytania ,,Piątki z klasą"’! 
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 
Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu redakcyjnego, serdecznie zapraszamy! 
Zaglądajcie na internetową stronę szkoły! https://sp5.cieszyn.pl/strona/piatka-z-klasa 
Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 
         Miłego czytania  
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Grudzień  
Jak po grudzie mroźny grudzień  
brnie w kopiastych śniegach   
gdzie rok szronem osiwiały     
kresu już dobiega,  
gdzie las cały usnął w białym 
i puszystym futrze,  
gdzie się dłużą mroźne noce,  
gdzie dni coraz krótsze.  
Błysną świeczki na choince 
uśmiechy na twarzach.  
Odejdź grudniu, czas na ciebie,  
koniec kalendarza. 
 

Styczeń 
Nowy Rok zawitał wreszcie 

stary sobie poszedł. 
Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 
 

Wróbelkowi serce rośnie, 
że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 
mroźna i daleka. 

 
Luty 
Często w nim bywają jeszcze     
mrozy trzaskające, 
za to jest w calutkim roku 
najkrótszym miesiącem. 
Lecz nie zrobi nam nic złego 
mroźny koniec zimy, 
nakarmimy głodne ptaki, 
w piecu napalimy 
Szczerzy luty zęby sopli, 
wszystko mrozem ściska. 
niech tam sobie! Wkrótce przyjdzie 
kryska na Matyska! 
Gdy obuję ciepłe buty 
i gdy kożuch włożę, 
niech tam sobie mroźny luty 
sroży się na dworze 
 
Jerzy Ficowski  

 



PRAWDZIWA HISTORIA 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA1 

 
      Święty Mikołaj, zanim faktycznie został kanonizowany na świętego, 
był biskupem Miry Licyjskiej (dzisiejsza Turcja). Żył na przełomie III i 
IV wieku naszej ery. Wymodlony przez rodziców chłopiec stał się dla 
nich cudem. Będąc dorosłym mężczyzną, zdobył sławę dzięki dobrym 
uczynkom. Ponieważ Mikołaj był jedynakiem i odziedziczył po 
rodzicach znaczny majątek, postanowił pomóc potrzebującym i 
rozdawał swoje dobra. Był pobożny, miłosierny, dobry i powszechnie 
lubiany. 
      Był też uznawany za cudotwórcę, o czym świadczą liczne legendy o 
świętym Mikołaju. Jedna z nich mówi, że gorącą modlitwą uratował 
rybaków podczas sztormu (jest uznawany za patrona marynarzy). Inna, 
że wstawił się za niesłusznie skazanymi na śmierć urzędnikami, ratując 
ich od okrutnego losu. Jeszcze kolejna, że ocalił miasto  od głodu. 
      Zmarł 6 grudnia. Na pamiątkę tego dnia obecnie obchodzone są 
mikołajki. Jego relikwie znajdują się we włoskim mieście Bari. Jest 
patronem wielu miejsc i profesji, jest mu poświęconych wiele świątyń 
na świecie. Biskup Miry nie nosił jednak czapki z pomponem  
i nie chodził z workiem pełnym zabawek. Na obrazach i ikonach jest 
przedstawiany jako szczupły człowiek odziany w czerwoną szatę 
biskupią, z mitrą na głowie, pastorałem w jednej i księgą w drugiej 
dłoni. 

 

                                                           
1
 Źródło: https://smilyplay.pl/od-prawdziwej-historii-swietego-mikolaja-do-wspolczesnych-swiat/ 

 



PREZENTY  
OD ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?  

NIE TYLKO!2 
 
 Mikołajki zawitały do Polski około 1840 roku z Niemiec. Zabawki 
dostawały jednak tylko dzieci z zamożnych domów, te z biedniejszych 
rodzin znajdowały pod poduszką orzechy, jabłka czy drobne słodkości. 
Obecnie w większości miejsc w Polsce Święty Mikołaj wręcza 
również prezenty z okazji Bożego Narodzenia. W niektórych regionach 
zachowały się jednak stare wierzenia, sięgające jeszcze czasów 
przedchrześcijańskiej Polski.  
Do dzieci na Górnym Śląsku przychodzi Dzieciątko, a do tych  
z Małopolski i Podkarpacia – Aniołek. Gwiazdor natomiast odwiedza 
maluchy w Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i Ziemi Lubuskiej. 
Niektóre brzdące prezentami obdarowuje Gwiazdka, która opisywana 
jest jako dziewczynka lub chłopiec w białym stroju wędrująca  
z przebierańcami. Na Kresach Wschodnich popularny jest z kolei 
Dziadek Mróz. 
 
 

 
 

                                                           
2 Źródło: https://smilyplay.pl/od-prawdziwej-historii-swietego-mikolaja-do-wspolczesnych-swiat/ 
 



 

Z okazja nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Nowego Roku 2022 wszystkim pracownikom SP 5  

Samorząd uczniowski pragnie złożyć najpiękniejsze i szczere 

życzenia: 

 

Wiary, która może przenosić góry, 

Nadziei, która nigdy nie zgaśnie, 

Miłości, która jest światłem życia, 

Bliskości bliskich, którzy są sensem istnienia. 

Ponad to radości, spokoju i życzliwości,  

a na Nowy Rok samych wspaniałości. 
 

 

Wesołych świąt życzy  

Samorząd uczniowski 
 

 

                           

 



Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

2022 wszystkim uczniom, małym i dużym, Samorząd uczniowski 

pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia: 
 

Niech te święta tak wspaniałe, 

będą całe jakby z bajek. 

Niechaj gwiazda z nieba leci, 

niech Mikołaj tuli dzieci. 

Biały puch niech z nieba spada, 

niechaj piesek w nocy gada. 

Niech choinka pachnie pięknie, 

no i radość będzie wszędzie. 

 
Kochani uczniowie! Wesołych i zdrowych  świąt, 

moc prezentów i spełnienia marzeń. 

Życzy Samorząd uczniowski 

 

               

 



MIKOŁAJKI W SP5 
Piękne mikołajkowe przedstawienie przygotowała klasa 2a. Dziękujemy! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS PLASTYCZNY 
Praca uczennicy Antoniny Żur z klasy 4 b zostanie wydrukowana w formie kartki 
świątecznej i otrzyma status „Oficjalnej kartki bożonarodzeniowej Miasta Cieszyna” w 
roku 2021. 

GRATULUJEMY! 

 

 

 

 

 
 

 
 
Wśród wyróżnionych znalazła się również praca 
Doroty Wróbel z klasy 2a - gratulujemy! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cieszyn.pl/strefa-

mieszkanca/aktualnosci/5830/oficjalna-kartka-

bozonarodzeniowa-cieszyna-wybrana 



STELA-K  
Uczniowie klasy 2a w Skoczowie 

  
Flaga Skoczowa 
Najważniejsze miejsca w Skoczowie 
Sławni Skoczowianie 
Nowo powstałe Centrum Edukacji 
Ekologicznej - które uczniowie 
odwiedzili w ramach tego programu  
Basen w Skoczowie  
Wzgórze Kaplicówka 
Muzeum im. Gustawa Morcinka  
Jaka rzeka płynie przez Skoczów? 
Jak dojechać do Skoczowa?  
Wycieczka autobusem podmiejskim do Skoczowa 
Rynek  
 
Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, które ukazały walory Skoczowa.  
W ramach projektu odwiedziliśmy nowo powstałe Centrum Edukacji  
Ekologicznej składające się z 9 sal tematycznych :Flora I, Flora II, Woda, Powietrze, 
Wiem co jem, Ryby, Płazy, Gady, Ptaki, Drzewa.  W każdej z nich znajdziemy 
informacje przyrodnicze i edukacyjne podane w ciekawy, czasem zaskakujący, a na 
pewno angażujący sposób.  
 
            Autor: Klasa 2a 

 

 

 

 

 



PIĘKNA 
NASZA 

POLSKA 
CAŁA... 

 
Koniaków  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  
 
 

            Rys. Wiktor, kl. 4b 



TROPICIELE 
PRZYRODY 

 
Młodzi przyrodnicy z klas 1a, 1b 
otrzymali swoje pierwsze odznaki 
"Tropiciel Przyrody". Gratulujemy! 
 
Piszą o nas: 
https://wiadomosci.ox.pl/prelekcje-przyrodnicze-
w-cieszynskiej-sp-5,72698 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPOWIADANIE 
 

Witajcie! 
To znowu ja, Wasz krasnoludek Ciapek – ciapek. Czy wiecie, że zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia? A skoro święta, to i choinka! 
Tym razem zajmuję się ubieraniem choinki w sali nr 59. Dzieci przyniosą ozdoby, a ja 

pomogę im je wszystkie założyć na gałązki. Czasami to nie takie proste, bo gałązki bywają bardzo 
kłujące. Myślę jednak, że wspólnymi siłami damy radę. Bardzo lubię choinkę, bo kojarzy mi się ze 
śpiewaniem kolęd przy niej. W tym roku postanowiłem nauczyć się na pamięć słów do kolędy 
„Przybieżeli do Betlejem”. Może Wy też spróbujecie? 
 

Przybieżeli do Betlejem 

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości... 
 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Chwała na wysokości... 
 
Dziwili się napowietrznej muzyce 
i myśleli, co to będzie za Dziecię? 
Chwała na wysokości ... 
 
Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości... 
 
I anieli gromadą pilnują 
Panna czysta wraz z Józefem piastują 
Chwała na wysokości...  
 
Poznali Go Mesyjaszem być prawym 
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym 
Chwała na wysokości... 
 
My go także Bogiem - Zbawcą już znamy 
I z całego serca wszyscy kochamy 
Chwała na wysokości... 

Życzę Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia! Niech pachną ciasteczkami przy 
śpiewie pięknych, polskich kolęd! 

Wasz Ciapek – ciapek 

/Agata Czakon kl. IVb/ 



KSIĄŻKI 
Polecane książki do czytania na umilenie długich grudniowych 
wieczorów: 
- dla najmłodszych  „Przygody Nudzimisiów”  Autor  Rafał 
Klimczak  
- dla każdego „ Drzewo życzeń”  Autor Katherine Applegate 
- dla podróżników  małych i dużych oraz dla tych, którzy tylko 
marzą  o podróżach   „W pustyni i w puszczy”  Autor Henryk 
Sienkiewicz 

 

 

 

 

 

 
            Autor: Wiktor, 4b 



ROZRYWKA 

           Autorka: Lena, kl. 4b 



 

           Autorka: Lena, kl. 4b 

 



KOLOROWANKA 

 

 


