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„Bóg się rodzi, moc 
truchleje…”

Spokojnych, pełnych miłości 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie rodziny i 
wśród przyjaciół oraz 

szczęścia w Nowym Roku.
 

             
                                                          

Życzy Redakcja
 

WIELOKROPEK
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

Cicha noc, święta 
noc,
pokój niesie 
ludziom wszem
a u żłobka Matka 
Święta
czuwa sama 
uśmiechnięta,
nad Dzieciątka 
snem.



Pomysł na świąteczne 
prezenty

 

Kochani! Wielkimi krokami 

„zbliżają się” święta Bożego 

Narodzenia. Na pewno część z 

Was zastanawia się, jaki 

„podsunąć” pomysł Świętemu 

Mikołajowi i My zebraliśmy 

pomysły naszych uczniów. A oto 

te godne zainteresowania: 

samochód-śmieciarka, rakieta z 

pilotem, deskorolka, ciągnik, 

puzzle, pianki, szachy, miś, gitara, 

klocki, kombajn, domek dla lalek, 

płetwy, dinozaur, wisior, 

skakanka, pastele, gra planszowa, 

termos, śnieg na zimę, bidon, 

dziennik lekcyjny, kolczyki, łyżwy, 

kreda, piasek kinetyczny, gumki 

do włosów, słodycze, pamiętnik, 

kredki, rolki.

 

Bardzo bym 
chciał, aby przy 
stole wigilijnym 
w końcu usiadła 

cała moja 
rodzina.

Sami widzicie, że pomysły 

na prezenty są różne. Od 

„drobiazgów” po większe 

„formy”. Ale jedno z nich 

wybraliśmy jako 

„najcenniejsze”:

            „W tym roku św. 

Mikołaju nie chcę prosić 

Cię o żadne prezenty. 

Bardzo bym chciał, aby 

przy stole wigilijnym w 

końcu usiadła cała moja 

rodzina. Na pewno wszyscy 

się ucieszą, a najbardziej 
dziadkowie (…).”

            I takich „prezentów” 

życzymy i Wam i sobie.

 

Wszystkiego dobrego. 

Rodzinnych Świąt 
Kochani!                                    
                                                 

B.C.



Jesień złotem malowana
 

XII Edycja Międzyszkolnego Konkursu ,,Jesień złotem 

malowana’’- konkurs fotograficzny.

 

Na konkurs wpłynęło 38 zdjęć – klasy VII-VIII i gimnazjum z 5 

szkół – 13 uczestników.

2 pierwsze miejsca – praca ,,Złoty liść’’ Karoliny Zajączkowskiej z 

klasy VII d Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Gen. Bryg. Pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach i praca - 

,,Jesienne zacisze” Piotra Buzy ucznia klasy VII Szkoły 

Podstawowej w Przerośli.

 Drugie miejsce – praca ,,Jesienny nurt” Oli Jurewicz uczennicy 

klasy VII d ze szkoły nr 11 w Suwałkach.

Wyróżniono pracę ,,Lecą, lecą liście” Karoliny Grajżul z klasy VII ze 

Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Rutce Tartak i pracę ,,Jesień 

złotem malowana” Żanety Korotko z klasy VII, Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce.

 

23 zdjęcia od 9 uczestników z 2 szkół w grupie klasy IV – VI.

I miejsce - ,,Moje jabłko” Mikołaja Zawadzkiego z klasy IV b Szkoły 

Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Jeleniewie .

II miejsce - ,,Złota jesień” Bartosza Pawłowskiego z klasy V a

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Jeleniewie .

I

Powoli, dzień za 
dniem krajobraz się 

mieni,
z pól zboże, z łąk 

siano dawno 
pozbierane,

żółć maluje drzewa 
to kolor jesieni.
A ziarno ozimin 

dawno już wysiane.



Jesień złotem malowana
 

III miejsce - ,,Jesienny wodospad” – zdjęcie wykonane przez 

Wiktorię Wilczyńską z klasy V a Szkoły Podstawowej im. Danuty 

Siedzikówny ,,Inki” w Jeleniewie .

Wyróżniono pracę ,,Droga jesienią” Gabrieli Jonio z klasy V SP 

Przerośl.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

,,Jesień złotem malowana”

Klasy I – III SP

1 miejsce – Emilia Żukowska – SP nr 11 w Suwałkach

2 miejsce – Zuzanna Pawłowska – kl I SP Jeleniewo

2 miejsce – Mateusz Wawrzyn – kl III SP Jeleniewo

3 miejsce – Joanna Cholewa – SP Wiżajny

Klasy IV-VI SP

1 miejsce – Nina Kuprewicz – kl. VI b SP Jeleniewo

2 miejsce – Izabela Sieniawska – SP nr 11 w Suwałkach

3 miejsce – Michalina Giedrojć – SP nr 11 w Suwałkach

3 miejsce – Patrycja Kowalewska – SP w Rutce Tartak

Klasy VII, VIII i III Gim.

1 miejsce – Kacper Karpowicz – SP w Pawłówce

1 miejsce – Martyna Truchan – kl. VIII SP w Jeleniewie

2 miejsce – Martyna Rutkowska – SP w Rutce Tartak

3 miejsce – Urszula Cherubin – kl. III a SP w Jeleniewie

W ogrodach, na 
działkach kwitną 

barwne astry,
georginie płoną 

czerwonym kolorem,
w miejskich parkach 
lśnią jak kolorowe 

plastry,
pachnie trawa rosą 

późniejszym 
wieczorem.



Opowieść Wigilijna
 

„Opowieść Wigilijna” jest książką Karola Dickensa. Opisuje ona 

losy Ebenezera Scrooge'a. Jest on człowiekiem o bardzo dużej 

ilości wad, m. in.: arogancja, skąpstwo oraz częsty smutek i 

posępność, ale największą z nich jest nieobchodzenie świąt 

Bożego Narodzenia. W przeddzień tego właśnie święta zdarzyło 

się jednak coś, co odmieniło Scrooge'a na zawsze. Gdy wrócił z 

pracy, zastał niecodzienny widok. Był to duch jego dawnego 

współpracownika, który pokutował za grzechy popełnione na 

ziemi. Chcąc ustrzec przed tym Ebenezera, zsyła na niego trzy 

duchy: Ducha świąt, które minęły, Ducha teraźniejszych świąt i 

ducha przyszłych świąt. Pierwszy pokazuje Scrooge'owi jego 

dawne błędy, które nie pozwalają mu się teraz cieszyć razem z 

innymi, drugi- co w czasie tegorocznych świąt robią inni, a trzeci 

duch ukazuje, co się stanie, jeśli skąpiec nie zmieni swojego 

postępowania. „Opowieść Wigilijna” to bardzo ciekawa lektura o 

tym, co w życiu jest najważniejsze oraz o tym, że należy 

korzystać z życia.Uważam, że to jedna z książek, które każdy 

powinien przeczytać. Pomimo tego, że fabuła powieści jest 

bezpośrednio związana ze świętami Bożego Narodzenia, myślę, 

że można ją studiować w każdą porę roku.

   Zaletą tej książki jest to, że można ją czytać w dowolnym 

wieku, „odnajdując” w niej za każdym razem coś nowego. To 

właśnie cecha, dzięki której publikacja Dickensa nie uległa 

zapomnieniu pomimo upływu lat, a jej treść jest nadal aktualna.

 

Zaletą tej książki 
jest to, że można 

ją czytać w 
dowolnym wieku, 

„odnajdując” w 
niej za każdym 

razem coś 
nowego.



Boże Narodzenie w różnych 
krajach

 

       Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinny czas, 

czekamy na nie co roku. Lubimy stroić dom i szykować ozdoby na 

choinkę. Dla najmłodszych wyglądanie pierwszej gwiazdki i 

rozpakowywanie prezentów, to chwile pełne szczęścia. Jesteście 

ciekawi,  jak Boże  Narodzenie jest obchodzony w innych krajach?

         Do polskich zwyczajów należy podawanie 12 dań na stół, 

łamanie opłatka, wkładanie sianka pod obrus, śpiewanie kolęd i 

wyglądanie pierwszej gwiazdki na niebie jako znaku, że można 

usiąść przy stole. Inne narody też mają swoje charakterystyczne 

obyczaje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia.

       W Austrii okres kilku tygodni poprzedzających Święta Bożego 

Narodzenia ,to czas szczególny i niezwykle nastrojowy. Miasta i 

wioski wyglądają wtedy jak bajkowe krainy, mieniące się 

kolorowymi światełkami, pachnące choinką, piernikiem i grzanym 

winem. Bardzo popularne są adwentowe jarmarki, na których 

można skosztować lokalnych specjałów oraz kupić prezenty pod 

choinkę. Na austriackim stole wigilijnym króluje indyk, choć w 

zależności od regionu spożywane są też inne potrawy. W Wiedniu 

karp, a w Karyntii-pieczona kaczka. Do świątecznych przysmaków 

należą m. in. pierniki, wino z korzeniami, gorące kasztany i 

pieczone migdały.

     

 

Do polskich 
zwyczajów należy 
podawanie 12 dań 
na stół, łamanie 

opłatka,



Boże Narodzenie w różnych 
krajach

 

     Wiecie, że właśnie w Wielkiej Brytanii wziął się zwyczaj 

wysyłania kartek z życzeniami ? W 1846 roku Jon Horsley 

zaprojektował pierwszą świąteczną kartkę z napisem ,,Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia''. Wieczorem w Wigilię dzieci wieszają  

specjalne pończochy na prezenty na kominkach i następnego 

dnia rano otwierają znalezione prezenty. Świąteczny posiłek 

spożywa się w Boże Narodzenie około południa w ścisłym gronie 

rodzinnym. Jego bohaterami są pieczony indyk i ,,płonący 

pudding''. Ciekawym zwyczajem są też ,,Christmas Crackers''-są 

to duże, papierowe cukierki, które dwie osoby ciągną w 

przeciwnym kierunku i rozrywają. Ze środka wypada jakiś 

śmieszny i oryginalny drobiazg.

       W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę-

gliniane naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się 

dzieci. Jedno z nich  rozbija  piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig 

w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony 

dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się 

również pieczonego indyka, owoce i słodycze.

       Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla 

dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, 

Budapeszcie, w budynku parlamentu. Uczestniczą w nim znani 

aktorzy i artyści. 

      

W Meksyku już 15 
grudnia wiesza 
się pod sufitem 
piniatę-gliniane 

naczynie 
wypełnione 
słodyczami.



Boże Narodzenie w różnych 
krajach

We współczesnej 
Rosji  bardziej 
uroczyście, niż 

Boże Narodzenie, 
świętowana jest 
noc z 31grudnia 

na 1 stycznia

Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko.  Wyciągnięcie 

najdłuższego źdźbła  wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę 

rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć ciasta z 

makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.

       We współczesnej Rosji  bardziej uroczyście, niż Boże 

Narodzenie, świętowana jest noc z 31grudnia na 1 stycznia. To 

czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego 

wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po 

Świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne, 

wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie 

życzenia. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który 

przestrzegany jest, aż do pojawienia się pierwszej gwiazdki, 
symbolizującej gwiazdę Betlejemską.


