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Ho, ho, ho!   
Witajcie w kolejnym, już trzecim, wydaniu naszej szkolnej gazetki -
 Geografioł. Święta idą wielkimi krokami, więc przygotowaliśmy dla

Was artykuł o reniferach, tradycjach świątecznych w różnych
krajach, rebusy oraz nowe, zimowe przepisy!  Znajduje się też tutaj

druga część opowiadania Weroniki pt. Lotnisko! 
Życzymy miłego czytania i wesołych świąt! 

 

Zosia Konstantynowicz 8d, Dominika Kamińska 7p

OD REDAKCJI

Rozwiąż rebusy!
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Zaprojektuj logo naszej gazetki szkolnej - Geografioł. Pamiętaj o zawarciu motywów geograficznych. Cała reszta zależy od
Ciebie :) Pomysł wrzuć do naszego pudełka przy bibliotece

czekamy do 26 stycznia 2022 roku.

Konkurs na logo gazetki

Tu jest miejsce na Twój pomysł.

odetnij mnie...



 W grudniową noc podczas pasterki w małej wiejskiej kaplicy w austriackim Oberndorf koło Salzburga po
raz pierwszy zabrzmiała melodia niosąca spokój, miłość i nadzieję. Pojawiła się w czasach ponurych, po

wojnach napoleońskich, pośród epidemii i biedy.  
 „Cicha noc, święta noc” napisana została na dwa głosy solo 

i wykonana premierowo w aranżacji na gitarę, ponieważ kościelne organy były tak bardzo zniszczone, że
nie nadawały się do użytku. Dwaj twórcy – autor słów 

i kompozytor muzyki - zaprezentowali ją po raz pierwszy w roku 1818 nieświadomi, jak bardzo
rozsławiony zostanie utwór w przyszłości.  

Na początku nikt jednak nie wiedział, skąd wzięły się te magiczne dźwięki i kto je stworzył. Zastanawiano
się, kto jest autorem. Mozart, Haydn, Bach, a może anonimowy geniusz samouk?  

Dopiero pod koniec XX wieku, w roku 1995, znaleziono manuskrypt pieśni opatrzony datą 1816. Wyszło
wówczas na jaw, że niemieckie słowa kolędy napisał Joseph Mohr, wikary 

w parafii św. Mikołaja w Oberndorfie  koło Salzburga, a melodię skomponował organista
Franz Xaver Gruber. Polskie słowa ułożył ponad sto lat później, w 1930r., Piotr Maszyński. Oryginalny

niemiecki tekst liczy sześć zwrotek, choć najpopularniejsze stały się: pierwsza, druga i szósta.   
„Cichą noc” śpiewano w niespokojnych czasach wojen, pożogi i zawieruchy. Śpiewano ją, by odnaleźć

przebaczenie, dodać sobie wzajemnie otuchy, pojednać się. Kolędę słychać było na królewskich dworach i w
kameralnych kościółkach. Trafiła do ważnych śpiewników świata, w najbardziej egzotyczne miejsca globu.

Do dziś jest grana i śpiewana z niegasnącym entuzjazmem na całym świecie, w ponad 300 językach i
dialektach, nawet w tych odległych od tradycji chrześcijańskiej, np. po arabsku, chińsku, suahili czy w

licznych dialektach indiańskich.  
Dzieło od 2011 r. znajduje się na liście niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO. Co ciekawe, w
Salzburgu „Cichą noc” zaliczono do pieśni kościelnych dopiero 50 lat po jej powstaniu, w 1866 roku.  

 
 
 

HISTORIA PEWNEJ KOLĘDY … 
 STILLE NACHT! HEILIGE NACHT!  
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Frohe Weihnachten! 
 

Iwona Tymińska, nauczycielka języka niemieckiego 



CHIONE – nimfa śniegu, córka Boreasza (boga północnego
wiatru) i Orejtyi; matka Eumolposa (twórcy

misteriów eleuzyjskich), którego miała z Posejdonem. Nie była
czczona w Grecji, a w mitologii jest jedynie wspominana.  

 

MITOLOGIA GRECKA  

Rodzina
Boreasz – ojciec  

Oryteja – matka  
Kalais i Zetes (bracia)  

Nieśmiertelna (bogini) Status

Broń Lód

Charakter Wyniosła, dumna, okrutna, 
chytra, złośliwa i żądna zemsty  

 Nasza piękna Warszawa ma nam dużo do zaoferowania. Jest w niej wiele miejsc fantastycznych, godnych
uwagi, często mało znanych. Pomińmy Starówkę, Centrum Nauki Kopernik czy Śródmieście i zagłębmy się

nieco dalej.  
  Gdy szukamy miejsc niezwykłych i magicznych, przychodzi nam z pomocą Wilanów. Jest to najbogatsza

i najpiękniejsza dzielnica Warszawy. Poszukując czegoś niesamowitego, znajdujemy pałac Jana III
Sobieskiego. Tamtejsze ogrody są teraz przybrane w najróżniejsze, mieniące się mnóstwem barw, światła.
Wieczorem, gdy zapada noc i robi się coraz ciemniej, świetlne instalacje przypominają bajkowy świat.
Dookoła nas migocą najróżniejsze kolory… Drzewa mienią się cudownie, z fontann tryska świetlana

woda. A my … bierzemy głęboki oddech i podziwiamy piękno zaczarowanego ogrodu. Gdy już nacieszymy
się tymi widokami, możemy przejść na dziedziniec pałacu i obejrzeć spektakl świateł. Na murach budynku

jest mapping. Dzięki niemu historia pałacu zostanie ukazana za pomocą dźwięku i obrazu.  
Jeśli jeszcze tam nie byłeś, nie zwlekaj! W kolorowym ogrodzie świateł w Wilanowie przeniesiesz się do

świata baśni i odetchniesz od rutyny szarego życia...  
  Z przepięknej dzielnicy Warszawy, z Wilanowa, przenieśmy się do starszej i klimatycznej Pragi.

Znajdziemy tam wiele starych zabytkowych kamienic, które pamiętają jeszcze czasy sprzed II wojny
światowej.   

W jednej z nich znajduje się Muzeum Neonów. Wielu z nas o nim słyszało. A co o nim wiemy? Samo
wejście do muzeum nie ukazuje jego oblicza. Dopiero w środku widzimy prawdziwe piękno. Z każdej strony

naszym oczom ukazują się najróżniejsze barwy neonów… Najróżniejsze wzory, napisy, obrazy w
odblaskowych i świecących kolorach. Zagłębiamy się w ich świat. Kiedyś te wszystkie neony zdobiły stolicę.

Ludzie patrzyli na nie u wejść hoteli, teatrów, sklepów. Teraz upiększają nasze Muzeum Neonów na
Pradze. Dodatkową atrakcją tego miejsca są zajęcia warsztatowe prowadzone nie tylko w języku polskim,

ale także w języku francuskim.  
Jeżeli zachęciło Cię to tajemnicze i pełne historii miejsce, odwiedź Pragę i zawitaj w Muzeum Neonów!  

 Jak możemy się przekonać, Warszawa skrywa wiele pięknych i tajemniczych miejsc, które warto obejrzeć.
To one sprawią, że na chwilę zapomnimy o otaczającym nas świecie:)  

 
 

WARSZAWSKIE ŚWIATŁA

Strona 4

Zofia Ulanowska 7P

Agnieszka i Oliwia 



Francja A dokładniej region położony na południu Francji – Prowansja. Tam, w niektórych nadmorskich
kościołach, procesja rybaków na znak miłości i wdzięczności dla małego Jezusa składa przed

ołtarzem kosz pełen ryb. Według tradycji wieczerza wigilijna kończy się podaniem trzynastu
deserów symbolizujących Pana Jezusa i dwunastu apostołów. Desery te składają się ze wszystkich

owoców i specjalności cukierniczych regionu.  

W Irlandii w świąteczny dzień na parapecie stawia się świece. Obiad zaczyna się szybko, bo już ok.
godziny 14-tej lub 15-tej. 26 grudnia obchodzony jest dzień św. Stefana. Wiele osób przychodzi

wtedy na wyścigi konne, podczas gdy inni spacerują ulicami, śpiewając.   

DaniaW Danii dzieci piszą kartki z życzeniami do przyjaciół i rodziny. Z okazji świąt wydawane są
specjalne znaczki. Autorką jednego z nich jest sama królowa. U sufitu wiesza się wieniec z czterema
świecami – jedna oznacza jeden tydzień adwentu. Kolacja świąteczna rozpoczyna się około godziny
18-tej. Na deser podawany jest ryż na mleku, w którym ukryty jest migdał. Ten, kto go znajdzie,

otrzymuje dodatkowy prezent – marcepanową świnkę.  

Irlandia

ŚWIĘTA NA ŚWIECIE
Każdy z nas wie, jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Polsce. Do tradycji w naszych domach należy
między innymi wkładanie sianka pod obrus czy dzielenie się opłatkiem. Nie wszyscy natomiast wiedzą, jakie

zwyczaje panują w innych krajach Europy. Oto niektóre z nich: 

Norwegia Do tradycji norweskich należy stawianie słomianych kozłów i snopków zboża przed domem
oraz zapalanie świeczek na grobach zmarłych. Dom dekoruje się tulipanami lub hiacyntami.
Po kolacji wigilijnej, przed otwarciem prezentów, cała rodzina śpiewa kolędy, tańcząc wokół

choinki.  

AustraliaAustralia jest chyba najciekawszym miejscem. Na tym kontynencie święta wypadają latem.
Świąteczny posiłek składa się z pieczonego indyka lub gęsi oraz puddingu. Jednak, ze względu

na pogodę, niektórzy obchodzą Boże Narodzenie na plaży. Jedzą zimnego indyka, sałatki i
ciasta. Wieczorem zaś spotykają się w domu przy pięknie udekorowanej choince.  
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Lotnisko (część 2)  
Dzień jak co dzień. Słoneczny i ciepły. Mimo to należało nałożyć na siebie bluzę lub nawet lekką kurtkę ze względu na wiatr, który od czasu do

czasu lubił sobie pogwizdać nad uszami mieszkańców.   
Coraz częściej zdarza mi się zastanawiać nad zasadami panującymi w Bloyrow. Chociaż mieszkam tu od urodzenia i nie miałem styczności z

żadnym innym miejscem, wydaje mi się, że zachowania tutejszych ludzi są co najmniej nietypowe. Zadaję sobie pytanie ‘’Dlaczego nikt nigdy nie
jeździ w stronę lotniska?’’ Ilekroć próbowałem wyszukać w przeglądarce coś na ten temat, nagle przerywało Internet. 

Tak jakby ktoś tym uważnie kierował.   
Pewnego razu, stojąc w kolejce w sklepie, usłyszałem dziwną rozmowę dwóch biznesmenów w garniturach. Obaj mieli identyfikatory

przyczepione do marynarek. “Bloyrow ID” - tak było napisane. Wymiana zdań dotyczyła jakiegoś ważnego wydarzenia, które miało się
odbyć dokładnie za dwa dni.   

- Hehe, nie możemy zapomnieć o dymie dla kamuflażu - powiedział jeden.   
- Spokojnie, wszystko jest przygotowane. Szef dał mi pendrive, aby ich zlokalizować - odparł ze spokojem drugi.   

No i zamach. Proszę się tylko nie dziwić. To tutaj normalne, nikt się zbytnio nie przejął. Z wrażenia upuściłem wszystkie moje zakupy i, tak
jak reszta zgromadzonych, wybiegłem tylnym wyjściem. Spojrzałem za siebie i zauważyłem leżący identyfikator. Tak, należał do jednego z

tych gości. Stwierdziłem, że może się przydać, więc, ryzykując, podbiegłem i go zabrałem. Co ze sprzedawcami? Zapewne obronili się.  
Dużo bardziej zainteresowała mnie wspomniana rozmowa. Muszę dokładnie obejrzeć tę wpinkę, może da mi jakiś trop. Dziwny kod kreskowy

z tyłu…. Ciekawe, co by było, gdyby go skasować niczym produkt w sklepie. Mój ojciec ma taką maszynę w domu ... 
Nie zwlekając, postanowiłem ją pożyczyć.   

‘’###233127-1,, - dokładnie takie coś wyskoczyło. Numer naszego lotniska to 233, ale co może znaczyć liczba 127? Muszę się tego dowiedzieć i już
nawet wiem, kto mi w tym pomoże.

Kinga Dziedzic 8D 

Weronika Płonka 



MAGICZNE RENIFERY

 
 

Witajcie drodzy Czytelnicy! Postanowiłyśmy, że przedstawimy Wam kilka
fajnych książek, które ostatnio czytałyśmy. Mamy nadzieję, że się spodobają.   

    
"Opowiem o tobie gwiazdom" autorstwa Edyty Prusinowskiej to książka z gatunku

literatury młodzieżowej. Jest opowieścią o losach Astrid, która w wyniku tragicznego
wypadku traci ukochaną siostrę. Od tamtej pory marzy tylko o opuszczeniu

feralnego miasta oraz oderwaniu się od ponurych myśli.  
   
  

 ,,Czarny Młyn” - przygodowo-fantastyczna powieść grozy Marcina
Szczygielskiego kierowana do młodzieży. Siedmioro dzieci mieszka w Młynach, gdzie

straszy spalony, nieczynny od lat kombinat, a mieszkańców odcinają od świata
autostrada i linia wysokiego napięcia.   

  
 

“Morderstwo w Orient Expressie” - Herkules Poirot po rozwiązaniu sprawy
kryminalnej w Azji wraca do Europy. Pociąg Orient Express, którym podróżuje,

grzęźnie w zaspie śnieżnej. W nocy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie jeden z
pasażerów. Detektyw Poirot rozpoczyna dochodzenie, a jego podróż zamienia się w

śledztwo.  
 

Książki godne polecenia:

Renifery są prawdopodobnie jednymi z
najdawniej udomowionych zwierząt. Mieszkają na terenie Norwegii,

Finlandii, Syberii, Alaski i Kanady. Są roślinożerne - żywią się mchem,
porostami, trawą i liśćmi wierzby i brzozy. Przed mrozem chroni je
bardzo ciepłe szarobrązowe albo białe futro. Renifery oczywiście nie
potrafią latać, lecz za to widzą promieniowanie ultrafioletowe, które
jest niewidzialne dla człowieka, chyba że ma on odpowiedni sprzęt. 

Cecha ta ułatwia im poszukiwanie pożywienia.  
Renifery północnym ludom zapewniały przeżycie, bo dostarczały

mleka, mięsa, skór i poroża, a także ciągnęły sanie. Odkąd ponad 100
lat temu siedzibą Świętego Mikołaja została

Laponia, zaczął on poruszać się saniami zaprzęgniętym właśnie w
renifery. Wcześniej podróżował na białym koniu. Reniferów 

w zaprzęgu Świętego Mikołaja jest dziewięć (niestety wszystkie płci
męskiej): Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz,
Złośnik, Profesorek i najsłynniejszy Rudolf Czerwononosy. To właśnie
im poświęcono wiele filmów. Do najciekawszych i najbardziej znanych

należą: “Renifer Świętego Mikołaja”, “Powrót renifera”, “Rudolf
czerwononosy renifer”, “Renifer Niko ratuje święta”, “Latający renifer”.  
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Kalina Waszczyszyn 7P



SKŁADNIKI 
2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 
2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 
20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej

lub DOMOWEJ) 
2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 
ok. 2 - 4 łyżki ciepłego mleka 

 
PRZYGOTOWANIE 

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i
wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier,

sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 
Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka, zagniatać ręką ciasto, aż

będzie gładkie, jednolite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy
nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez

około 10 minut. 
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości

ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 
Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie, jeśli

pierniczki będziemy dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180
stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w

zależności od grubości.
 

PIERNICZKI

  Herbata czarna  400 mililitrów  
laska cynamonu  2 sztuki  

konfitura wiśniowa  2 łyżki  
miód  1 łyżka  

pomarańcza  2 plastry  
goździki  3 sztuki  

gałka muszkatołowa  1 szczypta  
gwiazdka anyżu  1 sztuka  

  
Przygotowanie krok po kroku  

Krok 1  
Dwie saszetki herbaty zaparz z laską cynamonu,
anyżem, gałką muszkatołową i goździkami, dodaj

miód i wymieszaj.  
Krok 2  

Do szklanek nałóż po 1 łyżce wiśniowej konfitury oraz
po 2 plastry pomarańczy.  

Krok 3  
Do szklanek wlej przygotowany napar z herbaty,
przełóż goździki oraz kawałki cynamonu. Napój

podawaj na ciepło.  

ZIMOWA HERBATKA

Pomysły
na święta
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Wiktoria Białecka 7P 

Zuzanna Jałowiec 7P 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/przyprawa-piernikowa


 1. Przygotuj: 11 brązowych pasków papieru 2,5 cm x 12 cm, kawałek czerwonego i brązowego papieru, klej, nożyczki,
flamaster/cienkopis.   

2.  Sklej paski papieru tak, aby przez siebie przechodziły.   
3.  Wytnij z papieru „rogi renifera” i przyklej na jednym końcu łańcucha.  

4. Wytnij kółko czerwonego papieru jako jego nos i przyklej.   
5. Dorysuj oczy i uśmiech.   

 

OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z PAPIERU

Zawieszka ANIOŁEK 
 Przygotuj papier, nożyczki, klej.  

 Odmierz na kartce kwadrat papieru 15 cm x 15
cm i wytnij. 

 Złóż na pół i przetnij, a następnie zginaj od
wewnątrz do zewnątrz tak, aby powstał

wachlarzyk.   
 Wachlarzyki zegnij w ich 1/3. 

 Wytnij cienki pasek papieru jako
zawieszkę, wachlarzyki posmaruj klejem i

pomiędzy nie włóż pasek papieru i sklej wszystko
razem.   

 Wytnij dwa kółeczka o średnicy ok. zatyczki od
kleju, przyklej po dwóch stronach wstążki.   

1.
2.

3.

4.
5.

6.

 

Dekoracja CHOINKA
1. Przygotuj dwa kawałki brystolu, tektury lub

papieru technicznego. 
2. Narysuj na jednym schemat choinki.  

3. Na podstawie wyciętej części odrysuj i wytnij
identyczną część z drugiego papieru.  

4. Wyznacz za pomocą linijki punkt środkowy (po
linii wzdłużnej). Narysuj wąski pas wzdłuż linii
symetrii od dołu do środka choinki. Na drugim

szablonie wyznacz środek i narysuj podobny pas od
góry.  

5. Wytnij oba pasy i nałóż jeden szablon choinki na
drugi tak, żeby w przekroju poprzecznym były

ustawione „na krzyż”.  
 

Łańcuch choinkowy RENIFER

PREZENTY W BIBLIOTECE
Czy ktoś z Was w liście do św.Mikołaja prosił o mangi dla biblioteki szkolnej? Musieliście być bardzo grzeczni, bo
zamówione specjalnie na Waszą prośbę MANGI już czekają w bibliotece na wypożyczenie. Kolejne komiksy będą

przez nas sukcesywnie dokupowane, więc… bądźmy w kontakcie!  

Nauczyciele bibliotekarze zapraszają!  Strona 8

Julia Podyma, Piotrek Szaro 7P 


