
 str. 1 

                                                                                        MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 

                                                              

Nr 2(41) grudzień 2022-wydanie specjalne  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU 

www.sp25wroclaw.pl 

 

 



 str. 2 

 

                                                                                                   MUCHOBORSKIE NOWINKI 

                

 
 
 
 
 
 
 

Opiekunowie: 

p. Magdalena Skurjat  
p. Jolanta Kędzierska 
 

Nasza redakcja: 

Uczniowie klasy 8 e i 4 

 

                                                                  

 

                                                                                                               



 str. 3 

                                                                                                              MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 

            Oddajemy w Wasze ręce wydanie specjalne naszej gazetki –

MUCHOBORSKIE NOWINKI. Znajdziecie w nim zaskakujące informacje o św. 

Mikołaju, humor na krótkie, grudniowe dni, fotorelację z wydarzeń szkolnych. A w 

tym roku grudzień był naprawdę wyjątkowy, bo odwiedził nas wyjątkowy gość. Ale 

o tym za chwilę …. 

                                                                                                          Redakcja  

 

          Grudzień to taki miesiąc, gdzie nasze korytarze szkolne i sale ozdabiane są 

świątecznymi dekoracjami. Przygotowujemy się w ten sposób do Mikołajek i Wigilii 

klasowych.  
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Grudzień 
Autor: JÓZEF ANTONI BIRKENMAJER 
 
Grudzień to miesiąc miły niezwykle, 
bo w nim wigilii świeci nam gwiazdka, 
a w domu naszym świeci choinka, 
ubrana w świeczki, orzechy, ciastka, 
zaś pod gałęźmi jasnej choinki 
leżą podarki i upominki. 
 
Są tu laleczki, są i żołnierze, 
co ustawili się w długi pochód; 
jest i Miś bury, jest łamigłówka 
i nakręcany duży samochód; 
a bywa zawsze też radość szczera 
Gdy z ładnej książeczki obrazek spoziera. 
 
Lecz, by to wszystko dostać, potrzeba koniecznie 
co najmniej przez rok cały sprawować się grzecznie. 
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Klasowe mikołajki 

                Grudzień to magiczny miesiąc. Myślę, że wszyscy uczniowie, mali i ci starsi 

czekają niecierpliwie na Mikołaja, a później Wigilię. Tak też było w naszej klasie. Z 

pomocą wychowawczyni i rodziców mieliśmy niezapomniane mikołajki, a w 

ostatnim tygodniu nauki klasowe spotkanie wigilijne. Wszyscy braliśmy udział w 

ubraniu naszej choinki. Wygląda zjawiskowo. Duża, rozłożysta. Mieni się różnymi 

kolorami od światełek i szklanych bombek. Oczywiście na samej górze znajduje się 

złoty szpic. Przy tej choince Mikołaj rozdał nam prezenty. Na szczęści miał wielki 

wór, do którego bez problemu się zmieściły. 

Galowe stroje, klasowe życzenia, poczęstunek i świąteczna muzyka sprawiły, że 

czuliśmy przedsmak zbliżających się świąt. 

                                                                                                                   J. kl.4e 
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Cóż to było za wydarzenie!  

           Pani Dyrektor Jolanta Dołęgowska, nauczyciele, Rada Rodziców zaprosiła 

do szkoły prawdziwego św. Mikołaja.  Św. Mikołaj przyjechał do nas 20 grudnia z 

USA i przywiózł nam sporo upominków. Każda klasa została obdarowana 

specjalnym voucherem podarunkowym. W tym dniu odbył się również świąteczny 

kiermasz, na którym sprzedawano książki, gry, wypieki świąteczne. Uśmiech nie 

schodził z twarzy dzieci i nauczycieli. Zresztą zobaczcie sami! Zapraszamy do 

obejrzenia fotorelacji! 

                                                                                             



 str. 7 

                                                                                                             MUCHOBORSKIE NOWINKI 
 

 
 

  
 

 



 str. 8 

MUCHOBORSKIE NOWINKI 
 

 
Uczniowie z 8 e z Mikołajem  
 
 
                                                    Każda klasa przygotowała podziękowania dla św. Mikołaja  

 
 

Na zdjęciu klasa 8 g 
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        Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, podczas odwiedzin św. Mikołaja odbył 

się w szkole świąteczny kiermasz. 
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JASEŁKA 
 

        Św. Mikołaj z całą społecznością szkolną obejrzał Jasełka przygotowane przez 

naszych młodszych i starszych kolegów pod czujnym okiem naszych nauczycieli. 
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HUMOR SZKOLNY 
 
 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. 
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 
*** 

 
 

Mały chłopczyk pyta kolegę: 
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje? 

- Istnieje. 
- A skąd wiesz? 

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów. 
 
 
 

*** 
 
 

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 
- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 
- Chcę do toalety. 
 

*** 
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CZY WIECIE, ŻE …. 
1. Święty Mikołaj był biskupem Miry, który oddał cały swój majątek 

potrzebującym. Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny i już od najmłodszych lat 
wyróżniał się troską o innych.  Podobno, gdy dowiedział się, że jeden z jego 
wiernych z powodu braku pieniędzy musiał sprzedać swoje córki, biskup 
Mikołaj wrzucił do jego domu przez komin woreczek z pieniędzmi. 6 grudnia 
to dzień śmierci biskupa z Miry. 
 

2. Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku. 
 

3. To nieprawda, że Mikołaj ma tylko 24 godziny, by odwiedzić wszystkie dzieci. 
Dzięki zmianie czasu w strefach czasowych ma ich „aż” 31. 
 

4. Nie zawsze Mikołaj nosił czerwony kubraczek. Dawniej Mikołaj przedstawiany 
był jako mężczyzna w zielonym lub wielokolorowym stroju, lub przebraniu 
biskupa. Jego obecny wygląd zawdzięczamy firmie Coca-cola, która nadała 
mu kostium w czerwono-białych barwach. 
 

5. Wszyscy znamy Rudolfa, jednak poza nim sanie Mikołaja ciągnie jeszcze 8 
innych reniferów: Fircyk, Pyszałek, Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Tancerz, 
Złośnik i Profesorek. 
 

6. Listy do Świętego Mikołaja grzeczne dzieci mogą wysyłać do Rovaniemi w 
Finlandii na adres 
Santa Claus, Arctic Circle, 
96930 Rovaniemi, Finlandia 
 

7. By zapakować prezenty dla wszystkich grzecznych dzieci, Mikołaj potrzebuje 
aż 2,57 miliona kilometrów papieru pakunkowego. 
 

8. Poza reniferami Mikołajowi pomagają też magiczne elfy, które bardzo często 
odwiedzają dzieci, by sprawdzić, czy dobrze się zachowują. Udało ci się kiedyś 
jakiegoś zauważyć? 
 

9. Sanie Świętego Mikołaja wraz z prezentami dla wszystkich grzecznych dzieci 
powinny ważyć ok. 400000 ton. Gdyby nie jego magiczna moc, Mikołaj 
potrzebowałby 360000 reniferów do ciągnięcia sań. 

Źródło: wczesnoszkolni.pl 
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Zdrowych, Wesołych Świąt, wspaniałych prezentów pod choinką! 

Życzy Redakcja  

 
 

 


