
To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem 
dmucha 
- w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. 
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku życzy... 
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Słowo wstępne: 

Witajcie drodzy Czytelnicy. Z prawdziwą przyjemnością nasz 
zespół oddaje wam ten już 5. numer „Szkolniaczka”. Po przejściowych 
trudnościach związanych z koniecznością przystosowania się do 
nowego systemu pracy możecie zobaczyć efekt naszych działań.  

Ponieważ już grudzień, zatem wszędzie, także i u nas, dekoracje 
świąteczne. Warto poznać liczne tradycje związane z obchodzeniem 
tych pięknych Świąt. Na świątecznym stole nie może zabraknąć czegoś 
słodkiego – polecam przepis na pierniczki.  Trochę tajników pracy 
redakcji i nie tylko w wywiadzie z p. J Baniakiem- opiekunem 
Szkolniaczka . Potem już Święta – a  w telewizji, jak co roku,  „Kevin 
sam w domu”. Mamy dla Was inną propozycję- top10 filmów 
świątecznych w subiektywnym wyborze. Warto skorzystać. Kto nie 
lubi fabuły, może woli emocje sportowe – zapoznajcie się z artykułem. 
Jak zawsze znajdą się żarty i rozrywka dla starszych i młodszych: 
krzyżówka i kolorowanka – oczywiście świąteczne. 
  Na koniec niespodzianka – prezent – w końcu „każdy może 
zostać świętym Mikołajem”- Szkolniaczek też. Przytul świątecznego 
kotka( wcześniej wytnij i sklej) 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku ! 
 

 
 
  



 Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia dla wielu trwają już od początku grudnia 
– stworzenie kalendarza adwentowego, pieczenie pierniczków na choinkę, pierwsze refleksje 
nad wyborem prezentów… 
 Większość osób twierdzi, że najwięcej szczęścia dają im rodzinne święta, takie jakie 
mogą spędzić tylko w gronie najbliższych. W dobrym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia 
pomaga nam m.in dbanie o zwyczaje i tradycje, które wynieśliśmy z naszych domów 
rodzinnych. 

 

 
 

WIGILIA 
 Dzień wigilijny jest pełny w przesądy i zwyczaje, które, jak wierzono, posiadały 
magiczną moc. 

SYMBOLE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE 
- SZOPKA 
Szopka bożonarodzeniowa to najbardziej oczywisty symbol świąt. Zazwyczaj jest to 
miniaturowa makieta stajenki z małym Jezusem, Maryją i Józefem, a także z postaciami 
Trzech Mędrców, pasterzy, anionów oraz zwierząt. Znane są również szopki ruchome, „żywe” 
oraz m.in. słynne krakowskie i neapolitańskie. 
- WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
Kolędowanie pozwala na budowanie poczucia wspólnoty oraz jedności, a także niesie za sobą 
mnóstwo pozytywnych emocji. Wspólne śpiewanie zbliża do siebie ludzi, sprawia, że znika 
odczucie osamotnienia. 
- 12 POTRAW 
12 potraw wigilijnych przygotowanych jest m.in z : maku, ryby, kapusty, grochu i miodu. 
Symbolizują one dostatek, witalność i szczęście. Zgodnie z chrześcijańską tradycją liczba 12 
symbolizuje 12 apostołów. Natomiast według wierzeń ludowych liczba wigilijnych potraw to 
nawiązanie do 12 miesięcy w roku. 
- CHOINKA 
Z końcem XIX wieku choinka zjawiła się w Anglii i Francji. Od tego czasu stała się najbardziej 



charakterystycznym symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Iglaste drzewko od dawna jest 
symbolem życia i odradzania się. 
- WIENIEC ADWENTOWY 
Wieniec adwentowy - symbol oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Światło świec jest 
symbolem nadziei i światłości Jezusa rozpraszającego mroki zła, a zielone gałązki to symbol 
życia wiecznego. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. 
- DODATKOWE NAKRYCIE 
 Na wielu wigilijnych stołach stawiane jest dodatkowe nakrycie. Jest przeznaczone dla 
wędrowców, a przynajmniej tak obecnie uważamy. 
- OPŁATEK 
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.  
Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. 
- PIERWSZA GWIAZDKA 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. 
Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela 
 Jak można zauważyć w Polsce powstało wiele zwyczajów, które stworzono lata 
temu, lecz nadal, pomimo upływu czasu są one pielęgnowane w większości polskich 
domów. 
 

       Aleksandra Wąsik 

 

  

Coś słodkiego na świąteczny stół  

Święta to czas rodzinnych spotkań, próbowania niebywałych pyszności i 

wspólnego ucztowania przy stole. Ale same przygotowania do Świąt też 

są bardzo przyjemne i pozwalają na to by już wcześniej w domu 

zapanował świąteczny nastrój. 

 

Pierniczki 

Świąteczne 
Składniki:   
- 1 kg mąki 
- 1 szklanka cukru 
- 50g przyprawy do piernika 
- 2,5 łyżeczki sody    
- 250g miodu 
- 1 kostka margaryny 



- 4 jajka 
Przygotowanie: 

Wszystkie suche składniki na pierniczki mieszamy w dużej misce. 
Margarynę roztapiamy na małym ogniu razem z miodem i odstawiamy do 
ostygnięcia. 
Kiedy margaryna i miód ostygną wrzucamy do środka jajka i dokładnie 
mieszamy. 
Łączymy wszystkie składniki. Wyrabiamy ciasto rękami lub w stojącym 
mikserze. 
Gotowe ciasto wałkujemy na grubość kilku milimetrów, podsypując w 
razie potrzeby mąką.  
Nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni. Blachę wykładamy 
papierem do pieczenia i przekładamy na nią wykrojone foremkami 
pierniki. 
Pierniki pieczemy ok. 5-7 min aż będą rumiane.  

Gotowe pierniczki możemy dodatkowo polukrować lukrem i udekorować 

różnego rodzaju posypkami. 

SMACZNEGO!  

Zuzia Bania 

 

 

Wywiad numeru: J a n u s z    B a n i a k 
 
Od zawsze powtarza nam Pan, że to, że został Pan nauczycielem języka polskiego to 

przeklęcie Pana nauczycieli ze szkoły, więc dlaczego właściwe uznał Pan, że nauczyciel 

języka polskiego to będzie tzw. „to coś”? 

Głównie chodziło o mój charakter pisma. I to, że zostałem polonistą jest klątwą 

moich nauczycieli. Teraz sam muszę z różnym charakterem pisma uczniów 

zmagać, stąd to określenie. 

Jakie są wady i zalety pracy nauczyciela? 

Ojej, trudne pytanie. Można by o tym długo, długo mówić. Co dla mnie jest istotne 

to to, że mogę pracować z ludźmi, z dziećmi, młodzieżą, radość w tym, że mogę 

coś kogoś nauczyć, pokazać coś co było dla niego nieznane, nowe oraz możliwość 

uczenia się cały czas.  To nie jest tak, że wyuczyłem się kiedyś czegoś i to już 

zostało. Minusy – czasem ogarnia mnie zniechęcenie, kiedy widzę, że mimo tego, 

że próbuję zachęcać do samodzielności, dostaje gotowe prace, które wcześniej 

wiele razy już czytałem. 

Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubił Pan w szkole? 

Nie przepadałem za geografią i fizyką. 



Jaką najśmieszniejszą sytuacje ze szkoły Pan pamięta? 

Uczestniczyłem kiedyś w liceum w zajęciach kółka chemicznego, i cały czas 

próbowaliśmy namówić Panią, żeby nauczyła nas robić materiały wybuchowe. 

Oczywiście nigdy nie chciała się na to zgodzić, ale udało nam się dotrzeć do  

odpowiednich substancji chemicznych i na którymś kółku rzeczywiście cos 

takiego stworzyliśmy. Efekt był taki, że rozsadziło próbówkę, a potem Pani nas z 

kółka nas wyrzuciła. Najśmieszniejsze było w tym wszystkim to, że ja również z 

tego kółka wyleciałem, chociaż nie było mnie wtedy na tych zajęciach. 

Jaki ma Pan kontakt z uczniami? 

Wydaje mi się, że nie jest źle. 

Jak Pan myśli, czy uczniowie chętnie uczestniczą w Pana lekcjach. Uważa Pan, że 

uczniowie na Pana lekcje chodzą, bo muszą czy są bardziej zaciekawieni? 

Mam nadzieję, że moje lekcje nie należą do tych, z których się często ucieka i, że 

na tych lekcjach udaje nam się stworzyć dobrą atmosferę, sprzyjającą pracy. Ale 

jeśli chodzi o to pytanie, to wam łatwiej na nie odpowiedzieć, niż mnie, bo ja 

jestem po tej drugiej stronie biurka. 

Jakie woli Pan nauczanie: zdalne czy stacjonarne? 

Tak jak mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, bardziej cenię sobie kontakt z 

żywym człowiekiem, niż z jego awatarem na komputerze. Ponadto pracując w 

klasie, mam ,myślę, lepszy kontakt z uczniem. Widzimy się nawzajem, możemy 

na bieżąco wymieniać swoje spostrzeżenia, natomiast przez komputer, no cóż… 

tak naprawdę nie wiem, czy ktoś mnie słucha, jak reaguje na to, co mówię, nawet 

czy ma jakieś trudności, które w klasie mógłbym pomóc rozwiązać od razu, 

widząc co się dzieje. Natomiast w kontakcie przez Internet takiej możliwości nie 

ma. Dlatego też tak mi zależy, żebyście włączali kamery na lekcjach. 

Czy od zawsze myślał Pan, że zostanie nauczycielem i kim chciał Pan zostać w 

dzieciństwie? 

Ojej, kim ja chciałem zostać? No pewnie jak każdy chłopak, chciałem być 

strażakiem, policjantem, być może nawet lotnikiem, marynarzem nawet chciałem 

być przez jakiś czas. Niewiele też brakowało, żebym został żołnierzem 

zawodowym, ale plany się zmieniły, potem to już szkoła. Najpierw szkoła 

podstawowa w Wysowej, potem gimnazjum w Uściu Gorlickim, a teraz szkoła w 

Wysowej, szkoła w Uściu, szkoła w Hańczowej, szkoła w Banicy, szkoła w 

Brunarach i Śnietnicy, jednocześnie. 

Jak pracuje się Panu z całym zespołem „Szkolniaczka” i jak wygląda cały proces od 

„kuchni” z Pana perspektywy. Jak bardzo zmieniło się to przez ostatni rok, a jak w 

czasie nauczania zdalnego? 

 Ze „Szkolniaczkiem” to jest tak, że pracujemy jakby „falami”. Są takie momenty, 

że efekty widzimy bardzo szybko, a są takie dni , kiedy wszystko przychodzi z 

trudem. Ogólnie mówiąc, zdecydowanie lepiej pracowało mi się kiedy 

spotykaliśmy się w sali redakcyjnej. Każdy miał swoją pracę, za którą odpowiadał 

i też na bieżąco te efekty były widoczne.  Natomiast teraz w pracy zdalnej to 

wygląda troszeczkę inaczej. Spotykamy się on-line, ale czasem jest problem z 

terminowością. Praca  w redakcji jest trochę podobna do tej na lekcjach:  są 



uczniowie, którzy chętnie biorą w niej udział, są tacy, którzy mniej chętnie. 

Różnica jest taka, że wszyscy jesteście tu z własnej woli. I pod tym względem 

pracuje się znacznie lepiej, bo w „Szkolniaczku” są osoby, które chcą cos zrobić, 

których nie trzeba do niczego zmuszać, które chętnie pracują. Natomiast 

zauważam, że także dzięki temu, że piszecie do „Szkolniaczka”, dzięki temu, że 

pracujecie w gazecie poprawiają się wasze teksty. Efekty tej pracy są widoczne nie 

tylko z punktu widzenia redaktora gazetki, ale od tej drugiej strony - jako 

nauczyciela. To mi się właśnie u was podoba- wasze zaangażowanie - to, że 

chcecie robić coś więcej, niż tylko musi się zrobić na lekcji. Podoba mi się też to, 

że macie swoje pomysły, chociaż może oczekiwałbym  jeszcze więcej 

kreatywności, pomysłowości. Chodzi o to, żebyśmy zrobili coś ciekawego, coś 

pożytecznego i abyśmy mieli przy tym trochę radości. 

 
Wywiad przeprowadziły 

 Magdalena Sudyk 

Zuzanna Bania 

 

 

Nie tyko KEVIN  
Oto 10 filmów, które warto obejrzeć w święta:  

1.Opowieść Wigilijna Myszki Miki 

Bez tego filmu nie obejdą się żadne Święta Bożego Narodzenia. Opowieść wigilijna Charlesa 
Dickensa doczekała się wielu ekranizacji. Dzieciaki zapewne najbardziej zainteresuje film 
rysunkowy z 1983 roku, w której postaci z tej niezwykłej powieści grają disnejowscy 
bohaterowie, jak kaczor Donald, Myszka Miki, Goofy i inni. Jestem pewna, że każdy, i duży i 
mały, obejrzy tę opowieść z wypiekami na twarzy, a może i uroni łezkę… 

2. Grinch. Świąt nie będzie 

Kolejny film, w którym głównemu bohaterowi głosu użycza Jim Carrey. Grinch mieszka na 

obrzeżach miasteczka o nazwie Ktosiowo. W przeciwieństwie do mieszkańców Ktosiowa 

Grinch nie znosi Świąt i pragnie uczynić wszystko, żeby je zepsuć. Wszystko się jednak 

zmienia, kiedy mała Cindy Lou Ktoś postanawia się z nim zaprzyjaźnić. Sfilmowana klasyka 

spod pióra niezrównanego Dr. Seussa. 

3. Ekspres  polarny  



Pozostajemy w temacie filmów animowanych. Ekspres polarny to kolejny film, w którym 

głosu jednemu z głównych bohaterów użycza znany i lubiany aktor, tym, razem wspaniały 

Tom Hanks. W tym filmie bardzo pięknie ukazana została kwestia wiary w Świętego Mikołaja 

i ducha Świąt. Film opowiada o chłopcu, który magicznym pociągiem podróżuje do krainy 

Mikołaja, a po drodze poznaje nowych przyjaciół i dowiaduje się, na czym polega magia 

Gwiazdki. 

4. Cud  na 34 ulicy  

Pozostając w sferze nostalgicznej magii, polecamy kolejną klasykę – Cud na 34. ulicy z 1994 

roku. Władze uznają Krisa Kringle za obłąkanego, ponieważ twierdzi on, że jest prawdziwym 

Świętym Mikołajem. Mała Susan, która dotychczas nie bardzo wierzyła w ducha Świąt, 

zaprzyjaźnia się z Krisem i odkrywa, na czym polega magia Gwiazdki. Hmmm, a może warto 

sięgnąć do uroczej czarno-białej wersji z 1947? 

5. Magiczne Święta 

Rodzina Grainger przechodzi trudne chwile. Pan Grainger został zwolniony z pracy, 

utrzymanie domu jest na głowie jego żony, co powoduje ciągłe kłótnie, których świadkami są 

dzieci. Nie tracą one jednak świątecznego ducha, w przeciwieństwie do mamy, która nie 

czuje świątecznego klimatu. Tutaj wkracza anioł Gideon, który pomoże Ginny Grainger 

odnaleźć w sobie moc wiary w Boże Narodzenie. 

6. Renifer Świętego Mikołaja  

Piękna, wzruszająca opowieść o małej dziewczynce, która za wszelką cenę pragnie uratować 

znalezionego w lesie rannego renifera i umożliwić mu powrót do Mikołaja, zanim bezduszny 

ojciec zdoła pokrzyżować jej plany. Ten film, w piękny sposób ukazujący siłę przyjaźni i 

poświęcenie, przepełniony jest prawdziwym świątecznym duchem. 

7. Rok Bez Mikołaja 

Przyjemny film animowany wykonany techniką poklatkową. Mikołaj widząc, że dzieci przestają 
w niego wierzyć, postanawia zrobić sobie wolne i w tym roku nie dostarczyć żadnego prezentu. 
Elfy muszą znaleźć sposób, aby pokazać Mikołajowi, jakie jest prawdziwe znaczenie Świąt i że 
w dzieciach ciągle tli się duch Gwiazdki. Możecie również sięgnąć po film fabularny z 2006 
roku, z Johnem Goodmanem w roli Mikołaja. 

 

8. Święty Mikołaj  

Tym razem trochę lżejsza propozycja. Scott Calvin (jego inicjały są dość znamienne…) po 
wypadku Mikołaja przejmuje jego obowiązki i powoli zamienia się w siwego poczciwego 
Świętego, dzięki któremu nie trzeba odwoływać Gwiazdki. W kolejnej części (2002) Scott 
wedle kontraktu musi się ożenić. Wybór pada na dyrektorkę szkoły jego syna, która musi 
uwierzyć w magię. W trzeciej części (2006) na świat ma przyjść dziecko Mikołaja i jego żony 
Carol, a tymczasem na biegunie zdradziecki Jack Frost chce przejąć mikołajowy biznes. Każda 
z trzech części to ciepła, rodzinna opowieść. Jeśli lubicie filmy łączące normalne życie 
bohaterów i ich przygody z pogranicza bajki, to film dla Was. 



9. Renifer Niko  ratuje gwiazdkę 

Animowana propozycja dla najmłodszych widzów. Mały Niko pomimo strachu pobiera lekcje 

latania, aby udać się na Biegun Północny i poznać swojego ojca, który pracuje dla Świętego 

Mikołaja. Tam, rzecz jasna, będzie musiał bohatersko uratować święta i swoich towarzyszy 

przed watahą wilków, które zagrażają Gwiazdce 

10. Walnięty Święty 

Dość niefortunny tytuł kryje bardzo ciepły film o Mikołaju, który podczas przejażdżki wypada 
z sań i traci pamięć. Opiekuje się nim pewien dziennikarz i jego narzeczona Claire. Tylko syn 
Claire podejrzewa, kim tak naprawdę jest starszy pan. Kiedy Mikołaj stara się dojść do siebie 
wśród ludzi, na Biegunie Północnym rozpoczynają się przygotowania do poszukiwań. W roli 
Mikołaja wspaniały Leslie Nielsen 

        Sabina Żaba 

 

 

 

SPORTOWE ŚWIĘTA 
Zima to czas białego puchu padającego z nieba, lepienia bałwana, jazdy na łyżwach, 
oraz na sankach i długich wieczorów spędzonym pod kocem z książką lub filmem. Ale 
nie tylko, poniżej przedstawiamy terminarz transmisji z zawodów sportowych, w 
których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 

BIEGI NARCIARSKIE 

TOUR DE SKI 

Kobiety: 

Val Müstair: 
1.01.2021 – sprint stylem dowolnym 

2.01.2021 – 10 km stylem dowolnym 

3.01.2021 – 10 km stylem klasycznym (bieg pościgowy) 
Toblach: 
5.01.2021 – 10 km stylem dowolnym 

6.01.2021 – 10 km stylem klasycznym (bieg pościgowy) 
Val di Fiemme: 
8.01.2021 – 10 km stylem klasycznym (start masowy) 
9.01.2021 – sprint stylem klasycznym 

10.01.2021 – 10 km stylem dowolnym (start masowy) 
Ulricehamn: 
16.01.2021 – sprint stylem dowolnym 

17.01.2021 – sprint drużynowy stylem dowolnym 

Mężczyźni: 

Val Müstair: 
1.01.2021 – sprint stylem dowolnym 



2.01.2021 – 15 km stylem dowolnym 

3.01.2021 – 15 km stylem klasycznym ( bieg pościgowy) 
Toblach: 
5.01.2021 – 15 km stylem dowolnym 

6.01.2021 – 15 km stylem klasycznym (bieg pościgowy) 
Val di Fiemme: 
8.01.2021 – 15 km stylem klasycznym (start masowy) 
9.01.2021 – sprint stylem klasycznym 

10.01.2021 – 10 km stylem dowolnym (start masowy) 
Ulricehamn: 
16.01.2021 – sprint stylem dowolnym 

17.01.2021 – sprint drużynowy stylem dowolnym 

SKOKI NARCIARSKIE 

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 

29 grudnia 2020 – Oberstdorf (Niemcy)  
1 stycznia 2021 – Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)  
3 stycznia 2021 – Innsbruck (Austria)  
6 stycznia 2021 – Bischofshofen (Austria)  

PUCHAR ŚWIATA  
9 stycznia 2021 – Titisee-Neustadt (Niemcy)  
10 stycznia 2021 – Titisee-Neustadt (Niemcy) 

16 stycznia 2021 – Zakopane (Polska) - drużynowy 

17 stycznia 2021 – Zakopane (Polska)  

 

BIATHLON 

Mężczyźni  
7 - 9 stycznia 2020 – Oberhof (Niemcy) 

11 - 17 stycznia 2021 – Oberhof (Niemcy) 

Kobiety 

7 – 9 stycznia 2021 – Oberhof (Niemcy) 

14 – 17 stycznia 2021 – Oberhof (Niemcy) 

Miksty  
10 stycznia 2021 – Oberhof (Niemcy) 

 
Do śledzenia tych sportowych wydarzeń zapraszają Zuzanna Bania i Magdalena Sudyk 

 

 

 

 



Pożartujmy świątecznie 
Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty w domu towarowym podchodzi Jasio, zaczyna tarmosić go za 

spodnie i krzyczy:  

- Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło,jak będziesz wracał do domu. 

 

– Mamo, choinka się pali! 

– Tyle razy ci mówiłam, że– nie mówi się „pali”, tylko „świeci”. 

– Mamo, firanki się świecą!!! 

 

 

Tata pyta Jasia: 

– Dlaczego napisałeś w liście, aby Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej? 

– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

  

Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Mama z przerażeniem spostrzega, że dziecko ma podrapaną 

całą buzię. 

– Co się stało, synku? – pyta czule. 

– A, bo tańczyliśmy wokół choinki, pani kazała się nam wziąć za ręce, ale dzieci było mało, a jodełka 

taka duża... 

 

 

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem. 

– Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta pierwszy. 

– Tak, stojak – odpowiada drugi. 

 



 Krzyżówka dla młodszych 
 

…...     

   …. .    

…...       

 …...      

…...   

   …….  

    …….  

 

1.Miejsce pełne prezentów. 

2.Drzewko świąteczne. 

3.Na czubku choinki. 

4.Ten co przynosi prezenty. 

5.Zimny i śliski. 

6.Pojazd Mikołaja ciągnięty przez renifery. 

7.Śnieżny człowiek. 

 

 

 



BOŻONARODZENIOWA MALOWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 



 
Redaguje zespół: 

 
-Aleksandra Karlak 
 -Krystian Leśniak 
-Zuzanna Bania 

-Aleksandra Wąsik 
-Magdalena Sudyk 

-Sabina Żaba 
- Patryk Jodłowski 

Opiekun: 
Janusz Baniak 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnią stronę wydrukuj, wytnij, sklej według instrukcji i ciesz się świąteczną dekoracją 

 

 



 


