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Wigilia w moim domu 
 

 

Wigilia w moim domu to wyjątkowy czas z rodziną i przyjaciółmi.  

Podczas Wigilii zasiadamy do wieczerzy dwa razy. Pierwszą kolację zjadamy z babcią, 

wujkiem i kuzynami, natomiast na drugą jedziemy do Gralewa, gdzie czekają na nas babcia  

z dziadkiem, ciocią, wujkiem i kuzynami. Po jednej i drugiej wieczerzy czekamy na prezenty, 

które przynosi św. Mikołaj. Aby odebrać prezent, każdy musi zacząć kolędę lub pastorałkę, 

którą razem śpiewamy.  

O północy idziemy wszyscy do kościoła na Pasterkę. Następnie przepełnieni radością 

z narodzenia Pana Jezusa wracamy do domu.  

I tak mija mi jeden z najwspanialszych dni w roku. 

Aleksandra Ambroży klasa 4 b 

*********************** 

 

Wigilia w moim domu wygląda tak : najpierw babcia, mama i ja przygotowujemy 

potrawy, są to: barszcz z uszkami, karp, sałatka jarzynowa, sałatka z makaronem  

i wiele innych. 

Szykujemy opłatek, a jak będzie na niebie pierwsza gwiazda to się nim dzielimy. Jemy 

wszystkie potrawy na które mamy ochotę. U mnie jest tak, że jak wszyscy zjedzą, to ja 

rozdaję prezenty wszystkim domownikom. Ja co roku dostaję najwięcej prezentów. 

W tym roku kupiłam moim rodzicom koc do przykrywania się , dziadkom kupiłam to samo, a 

w domu jest jeszcze mój wujek, któremu kupiłam kubek i model samochodu.  

Mam nadzieje, że spodobają się im prezenty, które przygotowałam. 
Natalia Sulkowska kl. 5a 

 

*********************** 
 

Wigilię obchodzimy 24 grudnia, bardzo lubię ten dzień. Mama od rana przygotowuje 

12 potraw na tą uroczystą kolację. Atmosfera w domu jest bardzo świąteczna. Każdy stara się 

być sympatyczny. Ja z bratem i siostrą ubieramy choinkę. Ja z rodzeństwem nie możemy się 

doczekać kiedy na niebie zaświeci się pierwsza gwiazdka, bo bez niej nie rozpocznie się 

wigilia. Przedtem jeszcze pomagam tacie nakryć do stołu, pod obrus wkładamy sianko. 

Następnie poukładałem talerze ze sztućcami i dodatkowo jeszcze jeden, dla osoby, która 

zjawiła by się nieoczekiwanie. Mama postawiła dwanaście potraw. Moja siostra wyjrzała 

przez okno i ujrzała pierwszą gwiazdkę, i pierwszych gości na wigilię. Tata rozpoczął 

modlitwę. Po modlitwie składaliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy do kolacji.  Jak nakazuje 

zwyczaj każdej potrawy trzeba spróbować. Po kolacji rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie. 

Seweryn Sieroń 4b 

 

*********************** 

 
Ja z moją rodziną obchodzimy Wigilie u babci. Babcia kilka godzin przed kolacją wigilijną 

robi różne dania np.: makowiec, karpia , barszcz , kompot z suszu , pierogi… 

Potem jak babcia zrobi różne dania czekamy aż przychodzi cała rodzina i wtedy dzielimy się 

opłatkiem. Jak już skończymy to zasiądziemy do stołu i zjemy pyszną kolację. 

Następnie jak zjemy to ja z moją kuzynką Klaudią biegniemy do choinki i bierzmy swoje prezenty i je 

otwieramy, zaczynamy się nimi bawić. Potem rozmawiamy i śpiewamy kolędy. 

Wieczorem idziemy do kościoła na pasterkę, po pasterce rozchodzimy się do domów  

i cieszymy się tym dniem który nastąpił, dniem Bożego Narodzenia. 
Sandra Gemborowska kl 5a 
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Dobrze  pamiętam  tę  Wigilię. Miałem  wtedy chyba  trzy  lata.  Wstałem rano  

i zobaczyłem , jak  babcia  i   mama  przygotowują  potrawy  wigilijne. Choinka  była  jeszcze  

nieprzystrojona, ale  ja   z  ciocią  szybko  ją  ubraliśmy. Stół  też  był  niegotowy, ale  tym  

zajęli  się  wujkowie.  Gdy  się  zmierzchało, czekaliśmy  na  pierwszą  gwiazdkę. Potem  

podzieliliśmy  się  opłatkiem, złożyliśmy  życzenia  i  usiedliśmy  do  stołu. W  ten  czas  

Bożego   Narodzenia  do  mojego  domu  zawitał  św.Mikołaj. Zobaczyłem  go  koło  choinki, 

kiedy  rozdawał  prezenty. Był  ubrany  w  czerwony  strój  i  czerwona  czapkę  z  

pomponem. Miał  czarne  buty, długą  brodę  i  był  trochę  grubiutki. Najbardziej  interesował  

mnie  jego  worek  pełen  prezentów. Bardzo  się  cieszyłem  z  podarków, długo  je  

oglądałem. Na  koniec  objadłem  się  ciastami  i  poszedłem  spać. 

Marcel Piejko kl. 5b 

 

*********************** 

     W  moim  domu  Wigilia  jest  bardzo  uroczysta. Wszyscy  zakładamy  odświętne  

ubrania, a  na stole  królują  wykwintne  potrawy.  Zaraz  obok  stołu  stoi  piękna  choinka, 

pachnąca  lasem  i  żywicą. Kiedy  pierwsza  gwiazda  ukaże  się  na  niebie, idziemy  

podzielić  się opłatkiem,  siadamy  do  stołu  i  powoli  zjadamy  nasze  dwanaście  potraw. 

Potem  obdarowujemy  się  prezentami  i  upominkami. Kiedy  już  rozpakujemy  prezenty,  

zaczynamy  śpiewać  kolędy.   Śpiewamy  bardzo  długo, następnie  dzwonimy  z  życzeniami  

do rodziny  i  wybieramy  się  na  Pasterkę.   Po  wszystkim  jesteśmy  tak  zmęczeni, że  

kładziemy  się  spać.   

     Bardzo  lubię  Wigilię, ponieważ  jest  miło i spędzamy wszyscy  razem  cudowny  czas. 

Karolina Wiśniewska kl. 5b 

*********************** 

 

Jak  sięgam  pamięcią, w  moim  domu  na  Wigilii  było  zawsze  dużo  gości.   

Mama  z  Tatą  zapraszali   babcię  Tereskę, dziadka  Romka, ciocię  Ewę, wujka  Radka   

i  moją  ulubioną  kuzynkę  Hanię. Na  stole  widać  było  dwanaście  dań, był tam  barszcz, 

pierogi  z  grzybami, karp  i  inne  tradycyjne  potrawy.  

Mój  brat, ja  i  Hania  wzrokiem  śledziliśmy  prezenty. Prezenty, czego  nie  dało  się  

ukryć,  były  duże, a  nad  nimi  górowała  przepiękna, żywa  choinka  pięknie  przystrojona  

w bombki, brylanty, obwiązana  lampkami. Na  czubku  drzewka  świeciła  wielka  gwiazda 

betlejemska. Na  schodach  mój  kot  wtapiając  się  w  szczebelki  wywijał  ogonkiem   

i  mrucząc  patrzył  na  nas. Gdy  przez  okno  zauważyłam  pierwszą  gwiazdę, dzieliliśmy  

się  opłatkiem  i  siadaliśmy  do  stołu.  Wszyscy  jedliśmy  i  śpiewaliśmy  kolędy.  

Jedno  miejsce  zostawialiśmy  dla  nieznajomego  gościa.  Tak  jak  co  roku, nikt  nie  

przychodził, ale  taka  jest  tradycja. Po  Wigilii  tato  pozwalał  dzieciom  rozpakowywać  

prezenty. Były  tam  piękne  lalki, szybkie  samochody  i  inne  cenne  rzeczy. Dostałam  

wtedy  różowy  telefon, Hania  dostała  taki  sam, oczywiście  od  babci. Dorośli  rozsiadali  

się  na  kanapach, a  dzieci się  bawiły. Późno  w  nocy  kładliśmy  się  spać.   

To  moje  ulubione  święto, szkoda, że  Wigilia nie  trwa  wiecznie. 

Maja  Pawelec kl. 5b 
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Wigilię zazwyczaj obchodzimy u cioci. Kiedy przyjdziemy, czekamy aż wszyscy 

przysiądą do stołu, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie  życzenia. Kiedy zasiądziemy do 

stołu, jemy potrawy wigilijne: barszcz, karpia, pierogi uszka…jak już zjemy porozmawiamy 

trochę i rozchodzimy się do domu. 

Ola Lipczyńska kl. 5a 

*********************** 

 

Pamiętam  moje  pierwsze  spotkanie  ze  św. Mikołajem. Miałem  wtedy  cztery  lata. 

Obudziłem  się  o  6.00  rano  i  zobaczyłem  go  przy  choince, jak  kładł  prezenty.  Był  

ubrany  w  czerwony  kożuch, miał  czarny  pas  i nosił  duże  czarne  kozaki. Na  czubku  

głowy  kołysała  się  czapka  z  pomponem. Święty  Mikołaj  był  bardzo  otyły. Po  swojej  

pracy  zobaczył  na  talerzyku  ciasteczka  i  szklankę  mleka. Specjalnie  przygotowaliśmy  

ten  poczęstunek, żeby  nasz  Mikołaj  nie  był  głodny.  Po  zjedzeniu  przysmaków nasz  

święty  uciekł  przez  komin.  Wtedy  podbiegłem  do  okna  i  zobaczyłem  go  w  saniach  

ciągniętych  przez  srebrne  renifery. Poczułem  wielką  radość, ale  też  i  ulgę,  że  w  tym  

roku  znów  będą  prezenty. Tylko  nie  wiem, czy  to  wszystko  mi  się  nie  przyśniło?  

Gracjan Lewandowski kl. 5b 
 

*********************** 

 

W roku 2014 szykowałam się do roku 2015, ale dziś nie mogę się doczekać 2016 

roku. W tamtym roku Wigilię spędziłam w domu tak: 

Ja z moją mamą szykowałam dania i gotowałam świąteczne dania: 

barszcz, makowiec, karp, pierogi, kopytka, kompot z suszu… 

Te dania są ważne na wigilijnym stole. Wtedy wszyscy siadamy przy stole i zostawiamy 

jedno wolne miejsce dla specjalnego gościa. 

Emilia Kozak kl. 5a 

*********************** 

 
Wigilia w moim domu wygląda tak, najpierw śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem jemy 

przy stole potrawy. Jak zjemy, to ja  schodzę i patrzę na pierwszą  gwiazdę. Gdy ją  jak zobaczę,  to 

biegnę do góry i patrzę pod choinkę, a tam mnóstwo prezentów. 

Wiktoria Ziembicka kl. 5a 

*********************** 

 

 

W ubiegłym roku na święta pojechaliśmy do dziadków na Wigilię. Spotkaliśmy się 

tam ze wszystkimi przy jednym stole. Po zjedzeniu czekałem na Mikołaja. Byłem śpiący, 

więc postawiłem położyć kamerę na piecu i czekałem na Mikołaja. No i okazało się, że tym 

świętym Mikołajem był mój wujek.  

Wtedy podbiegłem do niego i powiedziałem : 

 Hej wujek co dostałem? Wujek zawstydzony uciekł.   

 Kacper Łappo kl. 4b 

 

 

 



 5 

 
Spotkanie z Mikołajem 

  

Świąteczny dylemat 
 

Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z wysokim, brodatym i chudym jegomościem. 

Pamiętam, kiedy mój tata przebierał się za świętego Mikołaja. Myślał, że jestem jeszcze na tyle 

dziecinny i łatwowierny, że się nie zorientuję. Mama i babcia zagadywały mnie, a tata w tym czasie 

się przebierał. Wołał:  

 „Ho, ho, ho !” …i pachniał  wodą taty po goleniu. Pytał, czy byłem grzeczny.  

Odpowiadałem, że tak… i dostawałem wymarzony prezent. 

Później szedłem do drugiej babci - tam też przychodził święty Mikołaj. Coś mi nie grało.    

Tym razem Mikołaj był niewysoki, brzuchaty i brodaty.  

Byłem zdezorientowany, ale co tam - miałem odlotowe prezenty!  

W końcu zorientowałem się, że w role dwóch różnych Mikołajów wcielili się mój tata  

iś.p. wujek Darek. Nie wiem w końcu, jak wygląda święty Mikołaj, ale wiem, że spełnia marzenia 

tych, którzy w niego wierzą  .A wujka Darka zapamiętam jako dowcipnego, wesołego, wrażliwego  

i kochającego dzieciaki człowieka.                                                                                                                                                                                                                                                 

Kacper Walczak 4b    
 

 
Moje Mikołajki 

  

Gdy byłam mała przychodził do mnie Mikołaj. Pewnego dnia a właściwie już 

wieczoru do domofonu zadzwonił święty Mikołaj, wyglądał jak prawdziwy! Miał czerwone 

ubranie, czapkę z pomponem i oczywiście duuży brzuch. Następnego roku Mikołaj znów 

zjawił się w moim domu. Również miał czerwony płaszcz i czapkę ale było z nim coś nie 

tak… Był bardzo chudy jak na Mikołaja. Ale teraz już wiem, że odpowiednim Mikołajem był 

mój dziadek!  

 Michalina Mycek 4b 

 

*********************** 
 

Pamiętam wigilię sprzed dwóch lat. Podczas kolacji nagle dzwoni telefon stacjonarny,  

ja odebrałam i nagle rozchodzi się głos Świętego Mikołaja. 

Byłam zdziwiona,  bo powiedział żebym z resztą rodziny wyszła na korytarz,  bo tam jest 

duża niespodzianka. No to wyszłam i zaniemówiłam, bo zobaczyłam prawie cały korytarz w 

prezentach. 

Wzięliśmy prezenty do domu i zaczęliśmy je otwierać. Nagle ktoś zapukał do drzwi i wszedł 

my patrzymy a to Mikołaj! 

Zaczęliśmy zadawać mu wiele pytań a on tylko powiedział Wesołych Świąt! 

I nagle ja zdjęłam mu czapkę i brodę i okazało się że to nie Mikołaj lecz mój wujek. 
 

Sandra Gemborowska kl 5a 
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Najlepiej wspominam ubiegłoroczne święta.  Tak długo na nie czekałem. Pewnego 

wieczora w moim domu w święta przyszła do mnie ciocia z chłopakiem i swoją córką 

Patrycją. Kiedy przyszli wszyscy goście zasiedliśmy do stołu. Zaczęliśmy jeść świąteczną 

kolację. Po kolacji ja ze swoim rodzeństwem poszliśmy do pokoju. Patrzyliśmy przez okno 

żeby zobaczyć Mikołaja. Ja jako pierwszy zobaczyłem go i poszedłem do mamy. Wszyscy 

weszliśmy do pokoju mamy  i zobaczyliśmy pod choinką mnóstwo prezentów. Zaczęliśmy 

szukać swoich prezentów. Gdy otworzyłem swój, byłem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję że 

i w tym roku dostanę swój wymarzony prezent                             

Denis Hołowiński kl. 6a 

 

*********************** 

 

 

Spotkanie z Mikołajem  

Spotkanie z Mikołajem to bardzo ważna rzecz dla dziecka. Spotkać można się z Mikołajem w 

sklepach siada mu się na kolana Mikołaja, Mikołaj pyta się co byśmy chcieli pod choinkę a 

my wtedy mu to mówimy. Następnego dnia czasem dostaje się pod choinkę co się chciało. 

Emilia Kozak 5a 
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Świąteczne wiersze 

 

 

Nocą biegną renifery,  

Rano grzeją kaloryfery, 

Dziś choinka wita nas, 

na prezenty przyszedł czas. 

               Gracjan Lewandowski 5b 

********* 

 

Pierwsza gwiazda nad nami świeci, 

Chyba zaraz do nas przyleci. 

Sanie Mikołaja ciągną zawsze renifery , 

Nasze ciepłe są te domy przez kaloryfery . 

Moja mama robi ładne pierniki, 

A ciocia robi dobre serniki . 

Moja cala rodzina wcina krokiety, 

A nad nami wybuchają rakiety  

Marcel Piejko 5b 

 

 ********* 

Wiersz!!! 

Na choince błyska bombka, 

Pod choinką leży trąbka 

Pod obrusem pachnie siano, 

Prezenty otworzymy rano. 

 

Na niebie, pierwsza gwiazdka, 

A na stole pyszne ciastka, 

Dziś przyleci do nas Święty, 

I zaśpiewa nam kolędy. 

Alan Kunicki kl. 5a 

 

********* 

Dziś choinka wita nas 

Na prezenty przyszedł czas 

Nocą biegną renifery 

W domach grzeją kaloryfery  

Hubert Ponicki 5b 

 

 

 

 

 

 

Wigilia 

Pierwsza gwiazdka zaświeciła,  

Więc Wigilia się zaczyna.  

Żywe drzewko u nas stoi ozdobione,  

Piernikami i bombkami,  

szykownymi brylantami. 

 

Karp, makowiec, śledzie są  

na stoliku pełnym dań. 

Nagle płyną z ust kolędy, 

Dziadek opowiada ciekawe legendy. 

 

Już prezenty otwieramy, 

Dzieci cieszą się zza mamy. 

Wszyscy jedzą pija barszcz, 

Na zabawę przyszedł czas. 

 

Dzieci dawno śpią już w łóżkach 

Już rodzice zasypiają. 

Po Wigilii pełnej wrażeń, 

Na następny rok czekają. 

Maja Pawelec 5b 

 

********* 

Już na niebie gwiazda świeci. 

Patrzą na nią wszystkie dzieci. 

Pod obrusem pachnie siano, 

Prezenty otworzymy rano. 

 

Barszczyk wyszedł nam w sam raz, 

I na niego przyszedł czas. 

Mandarynką pachnie wszędzie, 

Bo na pewno pyszna będzie. 

 

Kolędnicy nam śpiewają, 

Bo kolędy pięknie znają. 

Po pierniku im rozdamy, 

Pyszny przepis znam od mamy. 

 

Na pasterkę przyszedł czas, 

Ksiądz przemiło wita nas. 

Wszyscy razem się modlimy, 

Naszego Jezusa wciąż chwalimy! 

Karolina Wiśniewska Kl.5b  
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Kiermasz bożonarodzeniowy 
 

Kiermasz bożonarodzeniowy został przygotowany przez świetlicę szkolną.  

Uczniowie w świetlicy własnoręcznie wykonywali ozdoby 

świąteczne, które następnie sprzedawali na kiermaszu. 

Największą popularnością, zarówno wśród uczniów, 

 jak i rodziców, cieszyły się zabawne gipsowe aniołki, 

pomalowane farbami przez dzieci. 
Kiermaszem opiekowały się Ola Paroń i Sandra Głuszcz z kl, 3b, 

pod czułym okiem p. Beaty Urbaniak 
 

na zdjęciu Ola i Sandra 
 

*********************** 
 

Kolorowanka świąteczna 
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Świąteczne rozmowy 
 

 
 

Rozmowa z ks. Marcinem Bobowiczem 
  

Dominika Marczenia: Proszę księdza, coraz bliżej święta, 

proszę o odpowiedz na pytanie: 

Dlaczego obchodzimy Święta Bożego Narodzenia? 

Ks. Marcin: Święta Bożego Narodzenia obchodzimy co roku,  

aby upamiętnić przyjście Pana Jezusa na świat.  

Pan Bóg przychodzi na świat jako małe dziecko, aby być bliżej nas, 

ludzi. Dobrze, że święta mam co roku, to sprzyja abyśmy choć trochę 

byli dla siebie mili i lepsi  

Dominika: Dziękuję i życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia! 
rozmawiała Dominika Marczenia kl. 6a 

 

 
 

 
Wywiad z Panem Krzysztofem Pietraszakiem  
o tym jak spędza święta Bożego Narodzenia  

 

- Jakie dania ma Pan na święta? 

- Co roku na stole wigilijnym pojawia się: czerwony barszcz z uszkami, kapusta  

z grochem, smażony karp, kluski z makiem, pierogi z kapustą i grzybami, kompot  

z suszonych owoców…  

Najbardziej  jednak  lubię  śledzia  w  śmietanie, którego  robi  mój tata. 

- Co Pan dostał pod choinkę? 

- Ostatnio pod choinkę dostałem od mojej żony zegarek jest to bardzo trafiony prezent, 

który codziennie noszę do pracy. 

- Czy Pan lubi święta? 

- Tak, bardzo lubię święta. 

- Dziękuję za wywiad i życzę Panu wesołych świąt. 

- Dziękuję, było mi bardzo miło. 
wywiad przeprowadziła Zuzanna Grzyb kl. 5a 
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Przedświąteczna rozmowa z mamą 
 

 

Dominika: Mamo, nadchodzą wyczekiwane przez wszystkich święta Bożego 

Narodzenia. Spotkamy się z rodziną, zjemy wigilijne potrawy w ich gronie.  

Opowiedz nam o Wigilii, którą obchodziłaś, gdy miałaś mniej więcej tyle lat,  

ile ja teraz? 

Mama: Wigilia odbywała się zawsze w domu mojej babci. Spotykała się tam 

cała rodzina. Wraz z moim kuzynostwem płataliśmy rozmaite figle, ale w ten 

magiczny czas wszystkie psikusy  były nam darowane. Wujek przebierał się za 

Mikołaja i rozdawał dzieciom prezenty. Nikt nawet nie podejrzewał, że to tylko 

przebrany wujek, tacy byliśmy oczarowani prezentami.  

Bardzo lubiłam pieczenie pierniczków z mamą, czyli twoją babcią. Wychodziły 

pyszne i kolorowe! Tak jak teraz, gdy pieczę je z tobą i z Dawidkiem. 

Dominika: Tak, to prawda. Pierniczki to już nasza świąteczna tradycja.  

Mamo, czy mogłabyś nam podać przepis na nie? 

Mama: Oczywiście. Ciasteczka pieczemy bez jajek, ze względu na twoją alergię.  

Oto i przepis na pierniczki bez jajek: 

 

Składniki na 50-60 pierniczków:  

 75 g margaryny (np. Kasia) 

 25 dag miodu 

 12,5 dag cukru 

 1 op. przyprawy do pierników 

 50 dag mąki 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

Margarynę, miód i cukier roztapiamy w rondlu. Masę studzimy i wlewamy do 

miski. Proszek do pieczenia i przyprawę do piernika dodajemy do masy 

miodowej. Zagniatamy ciasto i pozostawiamy pod przykryciem na 1-2 godz. 

Ciasto rozwałkowujemy na placek grubości ok. 0,5 cm i foremkami wycinamy 

pierniczki. Układamy je na natłuszczonej blasze i pieczemy 15-20 min w 

ieczone pierniczki studzimy i na 2-3 

tygodnie odstawiamy w suche i chłodne miejsce.  

Smacznego i wesołych świąt! 

Dominika: Dziękuję za wywiad! 
rozmawiała Dominika Gaweł kl. 6a 
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Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
10 grudnia 

Dzień 10 grudnia jest bardzo ważny dla każdego z nas.  

Jest to data uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka. Dokładnie 10 grudnia minęło 67 lat od 

uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.  

Dziecko to mały człowiek. Jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. W związku z tym 

w1989r. Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach 

Dziecka. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się  

do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku. 

 

„Prawa Dziecka” - M. Brykczyński 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały.  
 

Dlatego ludzie uczeni, 

którym za to należą się brawa, 

chcąc wielu dzieci los odmienić 

stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je, na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać. 

 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

i mam prawo wybierać, z kim się będę bawić. 

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

a gdy różnię  się od innych, to jest moja sprawa. 

 Tak się tu wiersze poukładały, 

w prawa dla dzieci na całym świecie, 

 Byście w potrzebie z nich korzystały, 

najlepiej jak umiecie. 

Przedstawiamy Wam prawa, jakie mają dzieci – abyście je znali i z nich korzystali.  

Musicie jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych - 

Waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma 

prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.  

Należy również pamiętać, że oprócz praw macie również obowiązki wynikające z roli ucznia, 

dziecka Waszych rodziców, Polaka i człowieka. 

Wszystkim życzymy wzajemnego szacunku i obyśmy potrafili dzielić się 

dobrocią i życzliwością. 
 

Przygotowali Dominika Gaweł i Damian Woźniak kl. 6a 

konsultacja p. Magdalena Tryba 
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Dzień Babci – 21 stycznia 

 

Gdy myślę babcia, … 

…to widzę kobietę, która ma na wszystko radę i nigdy nie zawodzi innych. 

Natalia Lisowska    Kl.5a 

*********************** 

…to widzę przecudowną kobietę która zawsze mi pomoże. 

Wiktoria Szymańska 5c 

*********************** 

…to chcę powiedzieć słowa: miła, pomocna, przyjazna, sympatyczna i co najważniejsze 

Kochana. 

Natalia Sulkowska 5A 
*********************** 

…moja babcia mnie zawsze przytuli. Jest kochana i ją bardzo szanuję. 

Tomek Wojciechowski 
*********************** 

Gdy myślę o babci, to jest mi dobrze, to jest super,  to jestem szczęśliwy i spokojny. 

Mateusz Didłuch kl 5c 
*********************** 

…, to myślę o tym jakie byłoby życie bez babci, życie wtedy nie miałoby sensu, bo babcia 

zawsze ci pomoże. Uważam że nie kocham babci za to, jak wygląda,  tylko za to, co ma  

w środku, bardzo kocham swoją babcię!!! 

Sandra Gemborowska  kl.5a 

 
*********************** 

Mam dwie babcie – jedna ma na imię Tamara, a druga – Jola.  

W 2015 roku opowiedziałam o babci Tamarze, więc teraz przedstawię drugą babcię. 

Gdy myślę o babci Joli, przypomina mi się zapach ciast, odgłos drewna, 

trzaskającego w kominku oraz… ostatnie wakacje J Spędziłam je z babcią na 

wycieczkach nad rzekę, jeżdżeniu na rowerze, opiekowaniu się ogródkiem i spacerami 

do lasu po grzyby i szyszki. 

Moja babcia pięknie maluje. Używa do tego farb olejnych. W te upalne lato 

najchłodniej było w garderobie, gdzie rozłożyłyśmy farby i terpentynę. Oprócz 

malowania, zajmowałyśmy się też decoupage’m. 

Były to naprawdę twórcze dwa (a może nawet trzy…) tygodnie, a wszystko dzięki 

kochanej babci, której przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji jej dnia!!! 
Dominika Gaweł kl. 6a 
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Dzień Dziadka - 22 stycznia 
 

Gdy myślę dziadek, … 

 

Gdy myślę dziadek, to myślę o rodzinie to mój ulubiony dziadek tylko że mieszka daleko od 

mojego domu 

Wojciech Bącała Kl. 5a 

*********************** 

Gdy myślę dziadek … 

…to widzę cudownego kochającego człowieka. 

Wiktoria Szymańska 5c 

*********************** 

słowa, które chcę powiedzieć to: 

Miły, przyjazny, sympatyczny, pomocny i co najważniejsze KOCHANY. 

Natalia  Sulkowska 5a 

 

Gdy myślę o moim dziadku… Mój dziadek jest kochany. J jak o nim pomyślę to jest fajnie. 

Tomek Wojciechowski 

*********************** 

 

Gdy myślę dziadek, to widzę w głowie 

Człowiek, który opowiada ciekawe historie i ma poczucie humoru. 

Natalia Lisowska    Kl.5a 

 

*********************** 

Gdy myślę dziadek, to… 

Myślę że mój dziadek zawsze mnie przytuli pochwali ale czasami mnie krytykuje. 

Mimo że dziadek ode mnie dużo rzeczy  wymaga i tak go kocham bo to moja rodzina!!! 

Sandra Gemborowska  kl.5a 

 
Naszym Kochanym Babciom i Dziadkom 

życzymy wszystkiego najlepszego!  
 

wnuczęta 
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    Świąteczny czas 

  

Bożego Narodzenia czas, 

Mikołaj ma coś dla każdego z nas. 

Choinki w bombki przyodziane, 

A ciasteczka już nadziane. 

  

Biały śnieżek sypie z nieba, 

Jeszcze sanek nam potrzeba. 

Bałwan prawie ulepiony, 

Więc szuka dla siebie żony. 

  

Czapki, rękawice i szaliczki, 

Czerwone od mrozu policzki, 

Kozaki do suchej nitki przemoczone 

I herbata podana na stole. 

Dominika Gaweł 

 

 
 
 
 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia,  

życzymy wszystkim czytelnikom: 

miłego dla nosa zapachu domowych ciast  

i niepowtarzalnej, świątecznej atmosfery  

w czasie spotkań z rodziną, 

w Nowym 2016 Roku życzymy wszelkiej pomyślności 

redakcja Głosu Szóstki 

 

Adres „Głosu Szóstki” 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze 
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